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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Din banii “luaþi” de Popescu, ne-
vastã-sa ºi-a luat maºinã, blãnuri,
rochii, parfumuri, bijuterii ºi el a
luat zece ani de puºcãrie.
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De ieri, Piaþa „Mihai Viteazul” este locul de întâlnire al
celor mai reprezentative meºteºuguri tradiþionale româ-
neºti. Peste 150 de meºteri populari, din aproape 30 de ju-
deþe ale þãrii, îi aºteaptã pe craioveni cu o multitudine ºi o
diversitate de produse – de la þesãtori, iconari, olari, cojo-
cari, artizani în prelucrarea lemnului, pielãritului, împleti-
tului, metalelor preþioase, creatori de costume populare la
comercianþi de bunãtãþi precum afumãturi ºi brânzã de Sibiu,
cozonaci ºi plãcinte, diferite gemuri ºi dulceþuri. Preþurile
sunt ºi ele pentru toate buzunarele, iar meºterii – mai mereu
dispuºi sã negocieze. Astãzi, ora 13.00, cei mai iscusiþi din-
tre ei vor fi rãsplãtiþi cu premii, festivitatea fiind precedatã
de un recital al rapsodului popular Ion Cre-
þeanu. Expoziþia cu vânzare în aer liber poate
fi vizitatã apoi pânã la ora 19.00. Însã ºi du-
minicã, toatã ziua, veþi putea face „târguieli”
sau doar vã puteþi bucura privirea cu fru-
museþea produselor artizanale.

Pamfil ªeicaru, ziaristul neperechePamfil ªeicaru, ziaristul neperechePamfil ªeicaru, ziaristul neperechePamfil ªeicaru, ziaristul neperechePamfil ªeicaru, ziaristul nepereche
al presei interbeliceal presei interbeliceal presei interbeliceal presei interbeliceal presei interbelice

Deunãzi, mai exact la 21 octombrie a.c., s-au împlinit 35 de ani de la stingerea din viaþã
a celui mai mare gazetar interbelic, cum a fost considerat de mulþi, Pamfil ªeicaru (6/18
aprilie 1894 Buzãu - 21 octombrie 1980, Dachau - ex RFG) reînhumat în februarie 1991 la
cimitirul “Sfânta Vineri” diun Bucureºti, de un nepot de sorã, ºi, apoi, reînhumat la mâ-
nãstirea “Sfânta Ana” din Orºova.
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La mai mare
nu se poate!
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Guvernul aprobã
a doua rectificare
din acest an

Guvernul a aprobat a doua
rectificare bugetarã, alocãrile
suplimentare cele mai impor-
tante fiind la Agriculturã- 1,5
miliarde, Autoritãþile locale-
1,5 miliarde, Dezvoltare
Regionalã- 1 miliard lei,
Fonduri europene- 750 de
milioane lei, Finanþe- 700 de
milioane lei ºi Apãrare- 500
de milioane lei. Ministerele
Agriculturii, Dezvoltãrii
Regionale, Fondurilor Euro-
pene ºi Finanþelor au primit
cei mai mulþi bani la cea de-a
doua rectificare bugetarã din
acest an, iar sumele puse la
dispoziþia Transporturilor ºi
Energiei au fost diminuate,
per total deficitul urmând sã
rãmânã la 1,85% din PIB.
Astfel, Ministerul Agriculturii
a primit în plus peste 1,5
miliarde lei (inclusiv pentru
despãgubirea fermierilor 300
milioane lei, bani pentru
motorinã 100 milioane lei ºi
cofinanþare, 370 milioane
lei), Dezvoltarea Regionalã -
un miliard lei (pentru
PNDL), Autoritãþi locale - 1,5
miliarde lei (echilibrare
bugete 1 miliard, drumuri
500 milioane), Fondurile
Europene - 750 milioane lei,
Finanþele - 700 de milioane
lei (Plafon Trezorerie),
Apãrarea - 500 de milioane
lei, Educaþia - 270 de milioa-
ne lei, Afaceri Interne - 269,2
milioane lei, Justiþie - 250
milioane lei, Serviciul Român
de Informaþii - 140,4 milioa-
ne lei, Afacerile Externe - 130
milioane lei, Ministerul
Muncii - 80,1 milioane lei,
Sãnãtate - 360 milioane lei,
Culte - 50 milioane lei,
Transporturi - 120 milioane
lei, potrivit proiectului de
rectificare.

La finalul prezentãrii rectifi-
cãrii bugetare, vineri, la Guvern,
jurnaliºtii prezenþi l-au întrebat
pe Victor Ponta dacã ministrul
Internelor avea dreptul sã folo-
seascã escorta Poliþiei Rutiere în
toate deplasãrile sale, dar pre-
mierul nu a dorit sã rãspundã pe
motiv cã a anunþat anterior cã
tema conferinþei de presã este
rectificarea bugetarã ºi alte sub-
iecte economice. “Înþeleg cã
dumneavoastrã vorbiþi ca sã vã
audã ºefii, eu am stabilit cu dum-
neavoastrã niºte reguli”, a spus

Dosarul Revoluþiei din decembrieDosarul Revoluþiei din decembrieDosarul Revoluþiei din decembrieDosarul Revoluþiei din decembrieDosarul Revoluþiei din decembrie
1989 1989 1989 1989 1989 a fost clasata fost clasata fost clasata fost clasata fost clasat

Procurorii militari din Parchetul instanþei supreme
au clasat dosarul Revoluþiei din decembrie 1989, în

care au fost fãcute cercetãri privind 709 morþi, 2.198 de
rãniþi, dintre care 1.855 împuºcaþi, ºi 924 de reþinuþi,
PICCJ precizând cã pentru unele fapte existã condam-

nãri în alte cauze. În ordonanþa de clasare, PICCJ aratã
cã, din cauza oboselii ºi a stresului, la revoluþie s-au

tras focuri de armã între militari.

Din cauza oboselii ºi a stre-
sului, la revoluþia din 1989 s-au
tras focuri de armã între mili-
tari, iar oameni din dispozitive
militare, civile sau mixte au des-
chis “cu uºurinþã” focul spre
imobile sau maºini  care nu
opreau la filtre, aratã PICCJ în
ordonanþa de clasare a dosaru-
lui Revoluþiei. PICCJ aratã, într-
un comunicat de presã, cã pe
rolul organelor de urmãrire pe-
nalã nu mai existã în curs de so-
luþionare nicio cauzã având ca
obiect evenimentele din decem-
brie 1989, precizând cã cerce-
tãrile din dosarul 11/P/2014 au
vizat victimele rezultate în îm-
prejurãrile care au fãcut, iniþial,
obiectul dosarului nr. 97/P/1990,
precum ºi victimele rezultate în
împrejurãrile care au fãcut ob-
iectul dosarelor conexate, ulte-
rior, la aceastã din urmã cauzã.

Cercetarea în dosarul Revolu-
þiei a fost efectuatã distinct pen-
tru perioadele 16-22 decembrie
1989 ºi dupã 22 decembrie 1989,
având în vedre particularitãþile di-

ferite. Astfel, anchetatorii au sta-
bilit cã perioada 16-22 decembrie
1989, pânã la plecarea fostului
preºedinte Nicolae Ceauºescu din
clãdirea Comitetului Central al
Partidului Comunist Român (CC
al PCR), a fost caracterizatã de
acþiuni violente de reprimare a
manifestaþiilor anticomuniste ºi
antidictatoriale din municipiile Ti-
miºoara, Cluj ºi Bucureºti, res-
pectiv de mãsuri de împiedicare
a extinderii acþiunilor de protest
în celelalte localitãþi ale þãrii.

“Folosindu-se de pârghiile pu-
terii absolute pe care o deþinea în
partid ºi în stat, Nicolae Ceau-
ºescu, cu aprobarea Comitetului
Politic Executiv al Partidului Co-
munist Român, a acþionat, încã
de la început, pentru reprimarea
brutalã a manifestaþiilor, dispu-
nând implicarea unor forþe supra-
numerice ºi eterogene, aparþinând
miliþiei, securitãþii ºi armatei. În
baza deciziilor ºi ordinelor primi-
te de la nivel central, conducerea
politicã ºi militarã localã, sub di-
recta coordonare a unor factori

de conducere politicã ºi militarã
de la nivel central, a luat mãsuri
pentru punerea în executare a
acþiunii de reprimare ºi a ordonat
intervenþia forþele de ordine, care
a avut ca rezultat uciderea, rãni-
rea prin împuºcare, vãtãmarea
corporalã ºi reþinerea unui numãr
mare de persoane”, potrivit pro-
curorilor militari din PICCJ.

În ce priveºte reprimarea vio-
lentã a manifestanþilor, în perioa-
da 16-22 decembrie 1989, procu-
rorii au constatat însã cã persoa-
nele cu funcþii de conducere ºi

execuþie, politice ºi militare, de la
nivel central ºi local, care au fost
implicate în organizarea, condu-
cerea, coordonarea ºi punerea în
executare a mãsurilor au fost ju-
decate ºi condamnate definitiv,
“existând în cauzã autoritate de
lucru judecat”.

Raportat la perioada din 22 de-
cembrie ºi pânã la sfârºitul anului
1989, procurorii militari au reþi-
nut, în ordonanþa de clasare a do-
sarului Revoluþiei cã aceasta a fost
caracterizatã “prin vid de putere,
stare de confuzie, panicã ºi haos”.

Ponta a refuzat sã rãspundã jurnaliºtilor dacã Oprea
avea dreptul sã fie escortat de Poliþia Rutierã

Premierul Victor Ponta a refuzat sã le rãspundã
jurnaliºtilor dacã ministrul Gabriel Oprea avea

dreptul legal sã foloseascã escorta Poliþiei Rutiere,
inclusiv a motocicliºtilor, în toate deplasãrile pe care
acesta le face, el precizând cã rãspunde doar la între-

bãri legate de rectificarea bugetarã.

premierul vizibil deranjat, el adã-
ugând cã rãspunde numai la în-
trebãri referitoare la temele
anunþate. Jurnaliºtii au insistat pe
acest subiect, dar Victor Ponta
a continuat sã nu facã referiri
pe aceastã temã. “Am impresia
cã vorbesc în chinezã”, a spus
premierul.

Reprezentanþii mass-media au
subliniat faptul cã subiectul abor-
dat este unul la zi ºi este foarte
important pentru opinia publicã,
de aceea el nu ar trebui evitat.
“Nu vreau sã evit niciun subiect,

vreau doar sã respectãm niºte
reguli. Dacã nu ne respectãm în-
tre noi, e foarte greu dupã aceea
sã ne dãm cu pãrerea”, le-a mai
spus Ponta jurnaliºtilor prezenþi
la Palatul Victoria.

Potrivit Regulamentului pen-
tru aplicarea Codului rutier, Po-
liþia rutierã asigurã însoþirea co-
loanelor oficiale cu echipaje spe-
cializate potrivit competenþei ºi
se însoþesc cu echipaje ale Poli-
þiei Rutiere demnitari români sau
oficialitãþi strãine cu funcþii si-
milare acestora, dupã cum ur-
meazã: preºedintele României,
preºedintele Senatului, preºedin-
tele Camerei Deputaþilor, primul-
ministru al Guvernului. În situa-
þii deosebite, care impun depla-
sarea în regim de urgenþã, pot
beneficia de însoþirea cu echi-
paje ale Poliþiei rutiere ºi miniº-
trii din Guvernul României sau
omologi din strãinãtate aflaþi în
vizitã oficialã în România, pre-

cum ºi ºefii misiunilor diploma-
tice acreditaþi în România, cu
ocazia depunerii scrisorilor de
acreditare.

Potrivit OUG 195/2002, Mi-
nisterul Apãrãrii Naþionale coo-
pereazã cu Poliþia rutierã pentru
realizarea acþiunilor de însoþire
a coloanelor oficiale militare,
precum ºi a vehiculelor din par-
cul  propriu.  De asemenea,
MApN elaboreazã, împreunã cu
Ministerul Administraþiei ºi In-
ternelor, norme privind contro-
lul circulaþiei autovehiculelor
aparþinând Ministerului Apãrãrii
Naþionale ºi însoþirea coloanelor
militare. Din coloana oficialã pot
face parte ºi agenþi ai Serviciu-
lui de Protecþie ºi Pazã. Persoa-
nele îndreptãþite sã beneficieze
de protecþie ºi obiectivele a cã-
ror pazã se asigurã de cãtre Ser-
viciul de Protecþie ºi Pazã se sta-
bilesc prin hotãrâre a Consiliu-
lui Suprem de Apãrare a Þãrii.
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Deunãzi, mai exact la 21 octom-
brie a.c., s-au împlinit 35 de ani
de la stingerea din viaþã a celui mai
mare gazetar interbelic, cum a fost
considerat de mulþi, Pamfil ªeica-
ru (6/18 aprilie 1894 Buzãu - 21
octombrie 1980, Dachau - ex
RFG) reînhumat în februarie 1991
la cimitirul “Sfânta Vineri” din Bu-
cureºti, de un nepot de sorã, ºi,
apoi, reînhumat la mânãstirea
“Sfânta Ana” din Orºova. Pe care
o ridicase în memoria soldaþilor
cãzuþi pe câmpul de luptã în pri-
mul rãzboi mondial, când partici-
pase efectiv, ca ofiþer în rezervã
(sublocotenent) ºi fusese decorat
cu ordinul “Mihai Viteazul” clasa
a II-a, mãnâstirea fiind lãsatã prin
testament Patriarhiei Ortodoxe
Române. Circulã un întreg folclor
pe seama respectivului lãcaº de
cult. Cartea lui Florian Bichir de-
spre Pamfil ªeicaru, apãrutã anul
trecut la Editura Militarã din Bu-
cureºti, este una “document”,
completând fericit, ceea ce se ºtia
despre un personaj complex, mare
gazetar ºi publicist, cu un simþ
politic ieºit din comun, deputat in-
dependent (1928, 1931, 1933)
“exilat naþionalist” cum s-a au-

MIRCEA CANÞÃR
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todefinit ºi “ratat excepþional”.
Judecat ºi condamnat, în contu-
macie, la detenþie pe viaþã de un
Tribunal al Poporului, la 1 iunie
1945, ca director al “Curentului”
din 1928, împreunã cu Stelian
Popescu (Universul), Nichifor
Crainic (Gândirea), Ilie Rãdules-
cu (Porunca vremii), Radu Gir,
Grigore Manoilescu, Romulus
Dianu, Ilie Popescu-Prundeni, Ion
Dumitrescu, Alexandru Hodoº,
Gabriel Bãlãnescu, Pan Vizirescu,
Aurel Cozma, în aºa-numitul “pro-
ces al ziariºtilor” (22 mai - 4 iunie
1945), Pamfil ªeicaru scapã, aflân-
du-se deja din 10 august 1944 în
Spania, trimis de Mihai Antones-
cu, pentru “a tatona terenul pe plan
diplomatic, în vederea ieºirii Ro-
mâniei din conflagraþie”, susþine
Florian Bichir, deºi lucrurile nu stã-
teau chir aºa. Intitulatã “Pamfil
ªeicaru - un condei de geniu,
strivit între douã date - 23 au-
gust 1944 - 23 august 1976”,
cartea autorului menþionat suge-
reazã circumstanþele speciale ale
Rãzboiului Rece, în care Pamfil
ªeicaru, graþiat, prin decretul Con-
siliului de Stat numãrul 977 din 12
decembrie 1966, ajunge “compli-

ce” al Securitãþii române, vine in-
cognito în România în 1976, cu
ºtirea ºi aprobarea lui Nicolae
Ceauºescu, pe motiv cã acesta ar
fi vrut neapãrat sã-l consulte, dar
întâlnirea nu are loc, potrivit do-
cumentelor din arhiva CNSAS.
Pamfil ªeicaru ar fi vrut sã revinã
în 1977 ºi 1978, dar acestea sunt
supoziþii. S-a scris mult ºi în mod
evident se va mai scrie despre
acest mare gazetar. Adversar al
imperialismului rusesc, pe care l-
a analizat în numeroase articole ºi
eseuri politice, în “Dotla” (Ed.
Fronde - 1996), Pamfil ªeicaru se
regãseºte, la un moment dat, în
câteva teze de politicã internã ºi
externã ale regimurilor Dej ºi Ceu-
ºescu. Pare de-a dreptul “entuzias-
mat” de atitudinea lui Nicolae
Ceauºescu în august 1968, dupã
intervenþia trupelor Tratatului de la
Varºovia în Cehoslovacia. Era de-
a dreptul firesc sã fie contactat de
agenþii Securitãþii române, în do-
rinþa unei imagini cât mai bune a
liderului de la Bucureºti, în publi-
caþii ale emigraþiei române din
Occident. Poate pãrea paradoxal,
pentru cei care au citit lucrãri edi-
tate despre Pamfil ªeicaru, faptul

cã marele gazetar al României
Mari, “fondatorul presei moder-
ne sub aspectele stilistice ºi teh-
nologicului”, nu uitã faptul cã la
27 aprilie 1945, regele Mihai sem-
na decretul 1402 de numire a acu-
zatorilor publici în numãr de 17,
iar la 12 mai 1945, ministrul Justi-
þiei, comunistul Lucreþiu Pãtrãºca-
nu dispunea, la rândul sãu, com-
ponenþa Tribunalului Poporului din
Bucureºti. Despre regele Mihai pe
care nu îl menajeazã în Dotla, Pam-
fil ªeicaru scria la pagina 157:
“(...) Inexperinþei politice a re-
gelui i se adãuga un anturaj de
calitate inferioarã: nici un om
de valoare, nici o inteligenþã
realã, o întreagã colecþie de
mediocritãþi ambiþioase, inca-
pabile sã gândeascã la altceva
decât la propriul interes. Dupã
ce regele Mihai a pierdut oca-
zia a se opune confirmãrii par-
lamentului ales prin fraudã
electoralã, el s-a mai gãsit oda-
tã în situaþia de a mai face bine
þãrii sale. Nici de aceastã datã
regele nu a ºtiut sã confirme”.
Referindu-se la cuplul Lupeasca-
Carol al doilea, într-un roman,
“Vulpea roºcatã”, Pamfil ªeicaru,

spera la o loviturã financiarã, care
sã-l scoatã din sãrãcie, aflându-
se în exil. Nu existã nici o îndoia-
lã, cã strâmtorat financiar ar fi
dorit sã stoarcã un ban, de la Se-
curitatea românã, dar datele con-
crete lipsesc, sau mai exact su-
mele de care se vorbeºte sunt de-
a dreptul derizorii. Oricum nu se
ºtie cine pe cine a manipulat. În
“Istoria Presei” (Paralela 45-2007)
Pamfil ªeicaru povesteºte cã în
1943, la sugestia lui Mihai Anto-
nescu, redactase un proiect pri-
vind înfiinþarea unei ºcoli de ga-
zetari pe lângã Facultatea de Drept
din Bucureºti, dupã modelul Uni-
versitãþii din Zurich, cu o curri-
culã absolut interesantã, care din
pãcate nu s-a materializat. Ziarist
fabulos, patriot, Pamfil ªeicaru a
rãmas toatã viaþa un anti-comu-
nist funciar, chiar dacã nu a ezitat
sã îi laude pe unii dintre liderii
comuniºti de la Bucureºti, ºi poa-
te fi considerat cel mai mare jur-
nalist pe care l-au dat aceste me-
leaguri. Sentinþa de condamnare
a Tribunalului Poporului a fost
anulatã prin Decizia Curþii Supre-
me de Justiþie a României din 8
mai 1995.

Întrebatã fiind dacã locuinþele de
pe strada „Caracal” vor mai fi ter-
minate, primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu a rãspuns, sãptãmâna trecu-
tã, cã noul cartier va fi terminat
pânã la sfârºitul anului viitor. Edi-
lul a explicat cã au fost niºte neîn-
þelegeri legate de auditarea investi-
þiei, în speþã de numãrul de cereri
de locuinþe, dar cã problema este
în curs a fi soluþionatã. „Au fost
niºte probleme cu banca din cauza

Cartierul chinezesc va fi gataCartierul chinezesc va fi gataCartierul chinezesc va fi gataCartierul chinezesc va fi gataCartierul chinezesc va fi gata
în decembrie 2016în decembrie 2016în decembrie 2016în decembrie 2016în decembrie 2016

Cartierul chinezesc va fi finalizat în decembrie 2016. Primarul Lia Olguþa Vasilescu a dat, din
nou, asigurãri cã blocurile de locuinþe de pe strada „Caracal” vor fi terminate, dar nu în primãvara
viitoare, aºa cum se spera, ci la sfârºit de an, aºa cum prevede termenul din contractul de concesiu-
ne încheiat de Primãria Craiova cu firma Shandong Ningjian Construction Group din China.

unui raport de audit care s-a fãcut
de cãtre o firmã de avocaturã din
România, cã aºa suntem noi ne tre-
gem palme pe la spate unii la alþii.
Raportul de audit a spus cã nu se
pot vinde aceste apartamente fiind-
cã nu sunt cereri”.

Aproape 1.800 de cereri
depuse deja

Potrivit primarului Craiovei, s-a
cerut schimbarea auditorului, iar

cel nou a procedat corect, în
sensul cã a luat informaþii ºi
date legate de numãrul cereri-
lor de locuinþe în cartierul chi-
nezesc ºi de la Primãria Craio-
va, ceea ce nu se întâmplase
anterior. „Am cerut schimba-
rea acestui auditor, a venit al-
tul care, de data aceasta, a ve-
nit sã vorbeascã ºi cu Primã-
ria Craiova sã vadã dacã sunt
cereri sau nu. Bineînþeles cã
sunt cereri, sunt aproape
1.800 de cereri depuse deja, deci
nu va fi nici un fel de problemã cu
vânzarea locuinþelor”, a menþionat
Olguþa Vasilescu, dezvãluind pen-
tru prima datã cã numãrul mic de
cereri a fost amãnuntul pentru care
banca din China nu a aprobat fi-
nanþarea.

Constructorul chinez,
aºteptat la discuþii

La sfârºitul sãptãmânii, preºe-
dintele companiei chineze Shan-
dong Ningjian Construction Group
era aºteptat la discuþii cu munci-
palitatea pe tema reluãrii lucrãrilor
pe ºantier. Însã, chiar ºi cu o stag-
nare de câteva sãptãmâni a inves-
tiþiei, autoritãþile sunt încrezãtoare

cã ºantier va fi terminat la termen.
„Ei oricum au respectat graficul de
lucrãri, în sensul cã, în ritmul în
care au lucrat, puteau sã termine
undeva prin luna martie 2016 acest
complex de locuinþe. Faptul cã s-a
încetinit ritmul ne face sã credem
cã se va termina undeva prin de-
cembrie 2016. Dar este termenul
care a fost licitat la concesiune,
pânã la urmã. Adicã nu au întâr-
zieri”, a spus primarul.

Investiþia de pe ºantier,
apreciatã la 8 milioane de euro

Investiþia chinezilor este de 35
milioane euro, finanþare pe care
compania constructoare ar urma

sã o obþinã printr-un credit de la
Banca de Dezvoltare a Chinei. Po-
trivit estimãrilor autoritãþilor loca-
le, pânã în acest moment s-au in-
vestit aproape 8 milioane de euro,
iar dacã firma chinezã nu ar mai
continua ºantierul, toatã investiþia
ar reveni Primãriei Craiova. Ori-
cum, preþul locuinþelor nu trebuie
sã sarã de suma de 400 de euro pe
metru pãtrat, astfel încât garsoni-
erele sã se vândã cu preþuri între
19.000 de euro ºi pânã la 26.000
de euro, apartamentele cu douã
apartamente – între 29.000 de euro
ºi 37.000 de euro; apartamentele
de trei camere – între 44.000 de
euro ºi 57.000 de euro.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform IPJ Dolj, joi seara, în
jurul orei 22.30, poliþiºtii doljeni
au fost sesizaþi de cãtre Cristian
G., din Filiaºi, cu privire la faptul
cã, în locuinþa sa, a pãtruns fãrã
drept Gheorghe Motreanu, de 51
de ani, din aceeaºi localitate care
ameninþã cu acte de violenþã, fi-
ind posibil sã aibã asupra sa cuþit.
La faþa locului a fost dirijatã o
patrulã de siguranþã publicã din
cadrul Poliþiei oraº Filiaºi care l-a
gãsit în incinta imobilului pe Mo-
treanu. La vederea poliþiºtilor bãr-
batul a început sã se manifeste
agresiv ºi sã adreseze ameninþãri,

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, în cursul zilei de joi,
poliþiºtii ºi procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj l-au in-
trodus în arestul Inspectoratului,
pe bazã de ordonanþã de reþinere,
pe Mircea Ciurar, de 40 de ani, din
Craiova, împotriva acestuia punân-
du-se în miºcare acþiunea penalã
pentru sãvârºirea infracþiunilor de
evaziune fiscalã ºi transmitere fic-
tivã a pãrþilor sociale sau a acþiu-
nilor deþinute într-o societate co-
mercialã, în scopul sustragerii de
la urmãrirea penalã ori în scopul
îngreunãrii acesteia. Din cercetã-

Ziua porþilor deschise organi-
zatã ieri, la Curtea de Apel Cra-
iova pentru a marca „Ziua euro-
peanã a justiþiei civile” a fost un
succes, dupã cum au precizat
reprezentanþii instituþiei. Elevi ai
Colegiului ªtefan Velovan din
Craiova, studenþi de la Faculta-
tea de Drept din cadrul Univer-
sitãþii din Craiova, dar ºi de la
Universitatea „Spiru Haret”, îm-
preunã cu un avocat de la Ba-
roul Dolj au participat la discu-
þiile organizate la sediul Curþii de
Apel. Dupã vizitarea comparti-
mentelor instituþiei ºi lansarea
broºurii „Uniunea Europeanã –
O construcþie necesarã ºi viabi-
lã pentru Europa”, invitaþii au
aflat modul de organizare al in-
stanþei, etapele unui proces atât

„Ziua europeanã a„Ziua europeanã a„Ziua europeanã a„Ziua europeanã a„Ziua europeanã a
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la Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiovala Curtea de Apel Craiova
penal cât ºi civil, studenþii fiind
interesaþi sã afle condiþiile de
admitere în magistraturã. „A
fost o întâlnire interesantã, iar
invitaþii noºtri au pus o mulþi-
me de întrebãri vizând modul în
care se desfãºoarã un proces
penal ºi unul civil, dar ºi despre
modul în care funcþioneazã in-
stanþa. În altã ordine de idei, ne
dorim foarte tare sã continuãm
programul de educaþie juridicã
în ºcoli, pe care l-am derulat
anul trecut ºi sã cooptãm mai
mulþi elevi de liceu, cu care sã
putem chiar organiza o simulare
de proces, pentru cã ei sunt foarte
interesaþi de astfel de activitãþi”,
ne-a declarat purtãtorul de cuvânt
al Curþii de Apel Craiova, judecã-
tor Ionel Grigorie.

Încãtuºat pentru ameninþãri ºiÎncãtuºat pentru ameninþãri ºiÎncãtuºat pentru ameninþãri ºiÎncãtuºat pentru ameninþãri ºiÎncãtuºat pentru ameninþãri ºi
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Un bãrbat de 51 de ani din Filiaºi,
recent eliberat din penitenciar unde a
ispãºit o pedeapsã pentru furt, a fost
reþinut joi searã de poliþiºtii din locali-
tate, dupã ce a intrat fãrã drept într-o
locuinþã. Oamenii legii spun cã bãrba-

tul, bãut, îºi cãuta o fostã prietenã,
care lucra la brutãria ce funcþioneazã
în locuinþa respectivã ºi nu i-a crezut
pe proprietari cã femeia nu mai este
angajatã acolo ºi s-a certat ºi cu poli-
þiºtii veniþi sã-l potoleascã.

fapt pentru care poliþiºtii au inter-
venit ºi l-au încãtuºat, fiind con-
dus la sediul Poliþiei Filiaºi în ve-
derea clarificãrii situaþiei. Bãut fi-
ind, bãrbatul a continuat sã fie
agresiv, proferând ameninþãri la
adresa organelor de ordine ºi a
membrilor familiilor acestora,
chiar ºi dupã ce a fost încãtuºat.
Oamenii legii l-au dus la sediul
subunitãþii, pentru audieri ºi, cu
greu au reuºit sã afle ce cãuta în
curtea oamenilor. Se pare cã, îna-
inte sã intre la puºcãrie avea o
prietenã care lucra în brutãria ce
funcþiona în imobilul unde el pã-

trunsese fãrã drept, iar acum voia
sã o vadã ºi nu i-a crezut pe pro-
prietari când aceºtia i-au spus cã
femeia nu mai lucreazã de mult
acolo. „Asupra persoanei în cau-
zã, în urma controlului corporal
efectuat de poliþiºti, au fost gãsi-
te patru ºurubelniþe ºi o foarfe-
cã, obiecte care au fost ridicate
pentru continuarea cercetãrilor. În
cauzã s-a întocmit dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunii de
violare de domiciliu în formã con-
tinuatã ºi trei infracþiuni de ame-
ninþare, constând în aceea cã în
cursul zilei de 22.10.2015, pe

timp de noapte, a pãtruns de trei
ori, la intervale diferite de timp,
fãrã drept, în locuinþa pãrþii vã-
tãmate ºi a ameninþat cu un cu-
þit”, a precizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj. Împotriva suspectului, în
baza probatoriului administrat, s-a
luat mãsura reþinerii pe bazã de

ordonanþã de reþinere pe perioadã
de 24 de ore. Acesta ºi-a petrecut
noaptea de joi spre vineri în arestul
IPJ Dolj, iar ieri a fost prezentat
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Filiaºi, care a dispus continua-
rea cercetãrilor cu suspectul sub
control judiciar, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Craiovean arestat
pentru evaziune fiscalã

Un craiovean de 40 de ani, administrator de societãþi comer-
ciale, a fost arestat pe 30 de zile, în baza mandatului emis ieri
de Tribunalul Dolj, pentru evaziune fiscalã, prejudiciul total
creat de acesta bugetului de stat fiind estimat la aproape
600.000 lei dupã cum au anunþat anchetatorii. În plus, oamenii
legii spun cã acesta ar fi încercat sã se sustragã de la urmãrirea
penalã cesionând fictiv pãrþile sociale deþinute în firmã.

rile poliþiºtilor de la Serviciul de In-
vestigarea a Criminalitãþii Econo-
mice a rezultat faptul cã bãrbatul,
în calitate de administrator al unei
societãþi comerciale, a livrat în
cursul anului 2011 piei de animale
cãtre alte douã societãþi ºi a efec-
tuat achiziþii de alþi agenþi econo-
mici, operaþiuni pe care nu le-a
declarat organelor fiscale, sustrã-
gându-se de la plata TVA ºi impo-
zit pe profit ºi producând bugetu-
lui de stat un prejudiciu de 265.282
lei. Poliþiºtii craioveni au mai sta-
bilit ºi faptul cã, la data de 1 iunie
2011, persoana în cauzã a cesio-
nat fictiv pãrþile sociale ale socie-

tãþii la care era administrator, în
scopul de a îngreuna urmãrirea pe-
nalã. „Mai mult decât atât, în pe-
rioada 2014 – 2015, craioveanul
s-a sustras de la plata obligaþiilor
fiscale datorate bugetului de stat
prin înregistrarea în contabilitatea
altei societãþi administrate de aces-
ta a unor facturi fiscale fictive prin
care a denaturat provenienþa can-
titãþilor de lânã ºi piei de anima-
le, achiziþionate în realiate de la
persoane fizice (crescãtori de ani-
male), producând în acest mod un
prejudiciu bugetului de stat în sumã
de 308.661 lei. În baza probato-
riului administrat în cauzã de po-
liþiºti, suspectul a fost reþinut pen-
tru 24 de ore ºi introdus în arestul
inspectoratului”, ne-a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj sub-
comisar Alin Apostol. În cursul zi-
lei de ieri, Mircea Ciurar a fost pre-
zentat Tribunalului Dolj, care a ad-
mis propunerea Parchetului ºi a dis-
pus arestarea preventivã a acestu-
ia pentru 30 de zile: „Admite pro-
punerea Parchetului de pe lânga
Tribunalul Dolj privind arestarea
preventiva a inculpatului Ciurar
Mircea. Dispune arestarea preven-
tiva a inculpatului Ciurar Mircea
pe o durata de 30 de zile, înce-
pând cu data de 23.10.2015, pâna
la 21.11.2015, inclusiv. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 ore
de la pronunþare. Pronunþata în
ºedinþa din Camera de Consiliu din
23.10.2015”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. Imediat
dupã pronunþarea hotãrârii incul-
patul a fosrmulat contestaþie, care
se va judeca sãptãmâna viitoare la
Curtea de Apel Craiova.
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În continuare, accesul la servi-
cii medicale ºi tratament este vital
pentru bolnavii cronic, iar dacã
acestea nu sunt reglementate ºi
statuate printr-un cadru legislativ
coerent, situaþia ar putea deveni
alarmantã pentru pacienþi. Potrivit
COPAC, acest demers – caravana
6% din PIB pentru Sãnãtate –, care
în luna septembrie a ajuns ºi la
Craiova, reprezintã un pas pentru
a crea un sistem de sãnãtate ac-
ceptabil pentru nevoile reale ale
pacientului, precum ºi ale medici-

O solicitare mai veche a medicilor, dar ºi a asociaþiilor de pacienþi, majo-
rarea procentului din PIB acordat Sãnãtãþii la 6% îºi cautã încã rezolvarea.
Una dintre posibilele soluþii avansate  ar fi o creºtere progresivã de 0,5% pe
an. Deocamdatã, Coaliia Organizaiilor Pacienilor cu Afeciuni Cronice (CO-
PAC) a adunat în toatã þara semnãturi pentru aceastã iniþiativã.

lor. Medicii susþin cã statul ar tre-
bui sã se implice mai mult în Sã-
nãtate ºi ar fi necesar un studiu
pentru a se afla costul real al ser-
viciilor medicale ºi nevoia de fon-
duri în sistem.

Accesul limitat la tratament
corespunzãtor, principala
problemã a bolnavilor cronic

Cele mai importante probleme
cu care se confruntã un pacient
suferind de boli cronice în Româ-
nia sunt accesul limitat la un trata-

ment corespunzãtor (47,11%) ºi
accesul limitat la servicii medicale
(16,33%), aratã studiul „Societa-
tea româneascã ºi afecþiunile cro-
nice”, derulat de Coaliþia Organi-
zaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni
Cronice din România ºi susþinut de
compania Abbvie România, în pe-
rioada 25 martie – 6 aprilie a.c.

84,96% din respondenþi cunosc
ce înseamnã o boalã cronicã, iar
62,96% au în familie sau printre
cunoscuþi persoane cu boli croni-
ce precum hepatitã cronicã, boli
cardiovasculare, HIV, boala Alzhei-
mer, Boala Parkinson, TBC, pso-
riasis, diabet, boli reumatismale
autoimume, cancer, sclerozã mul-
tiplã, boli inflamatorii intestinale,
boli rare, etc. Peste 36% dintre
respondenþi considerã cã anumite
categorii de bolnavi sunt discrimi-
nate de cãtre societate, în timp ce
aproximativ 58% au rãspuns „Nu
ºtiu” la aceastã întrebare. Doar
5,8% din români cred cã nu existã
discriminare pentru anumite cate-
gorii de bolnavi. Mai mult, peste
73,2% dintre respondenþi conside-
rã cã sistemul de sãnãtate din Ro-
mânia discrimineazã pacienþii. Cel
puþin 1 din 10 români a intrat cel
puþin odatã în contact cu bolnavi
cronici discriminaþi de societate.

Un top 5 al celor mai grave
boli cronice, în opinia responden-

þilor, este: cancerul – considerat
grav sau cel mai grav de un pro-
cent de 94,28% din respondenþi,
infecþia cronicã cu HIV –
90,78%, scleroza multiplã –
88,62%, Alzheimer – 82,33% ºi
boala Parkinson – 77,67%.

9 din 10 persoane care au rãs-
puns studiului nu are evita sã in-
teracþioneze cu pacienþi suferinzi
de boli cronice amintite anterior,
dacã aceºtia ar face parte din an-
turajul lor, dar 3 din 10 nu ºi-ar
lãsa copiii sã interacþioneze cu un
alt copil suferind de boli cronice
sau nu ar ºti ce ar face într-o ast-
fel de situaþie. Un top al afecþiuni-
lor de care pãrinþii chestionaþi ºi-
ar feri copiii sunt HIV-ul (1.143 de
menþiuni), hepatita (772 de menþi-
uni) ºi tuberculoza (892 de menþi-
uni).

În þãrile dezvoltate bugetul
ajunge ºi la 11 procente din PIB

România este singura þara din
UE care alocã mai puþin de 6%

din PIB pentru Sãnãtate. În þãri-
le dezvoltate, bugetul ajunge ºi
la 11 procente. Germania, Fran-
þa, Danemarca ºi Olanda conduc
în topul bugetelor pentru siste-
mul medical. În urmã cu cinci
ani, un demers al societãþii civi-
le a strâns semnãturi pentru a
obþine 6% pentru sistemul sani-
tar. Totuºi, nu s-a întâmplat, iar
sãnãtatea se confruntã cu ace-
leaºi lipsuri.

În România se înregistreazã
cele mai mici cheltuieli pe cap
de locuitor pentru sãnãtate, în
timp ce numãrul investigaþiilor
RMN ºi CT, precum ºi al ma-
mografiilor, este cel mai mic
din UE, potrivit unui raport al
OECD ºi al Comisiei Europene.
Cele mai multe consultaþii anua-
le raportat la numãrul de locui-
tori se înregistreazã în Ungaria,
Slovacia, Cehia ºi Germania,
România aflându-se pe locul 19
în UE.

RADU ILICEANU

Proiectul se deruleazã în cadrul
Programului de Cooperare Trans-
frontalierã România – Bulgaria
2007 – 2013, Axa prioritarã nr. 1:
Accesibilitatea – Mobilitate îmbu-
nãtãþitã ºi acces la infrastructura
de transport, informaþie ºi comu-
nicaþii în regiunea transfrontalierã
1.2: Dezvoltarea reþelelor ºi servi-
ciilor de informaþie ºi comunicaþii
în regiunea transfrontalierã. „Pro-
iectul are drept scop crearea unei
reþele de centre moderne de video-
conferinþã în Ruse, Vraþa, Craiova
ºi  Cãlãraºi,  care va contribui la

În perioada mai 2014-noiembrie 2015, Asociaþia Românã
pentru Transfer Tehnologic ºi Inovare (ARoTT) implementeazã
proiectul: “Împreunã în timp real: Reþea de Centre de confe-
rinþe – video pentru realizarea de comunicare interactivã ºi
cooperare în regiunea transfrontalierã” în parteneriat  cu
Camera de Comerþ ºi Industrie Ruse, Asociaþia “Idein Socie-
ty”, Camera de Comerþ  Vraþa ºi Camera de Comert, Indus-
trie ºi Agriculturã Cãlãraºi. Un eveniment interesant care a
captat atenþia oamenilor de afaceri s-a derulat sãptãmâna tre-
cutã, la sediul Asociaþie. “Forumul Investiþiilor”, în sistem de
videoconferinþã, o soluþie inovatoare de a prezenta oferte, in-
vestiþii, programe cu metode noi, europene ºi care au prins
foarte bine la mediul de business.

reducerea problemelor de accesi-
bilitate ºi izolare a zonei  transfron-
taliere”, a precizat ing. Gabriel Vlã-
duþ, preºedintele ARoTT.

Aplicarea tehnologiei
va reduce costurile de transport

Tehnologia de video-conferinþã
permite un  schimb mai rapid de

informaþii audio-video  ºi date. Vi-
itorii utilizatori vor avea posibilita-
tea sã comunice într-un mod care
va facilita cooperarea economicã
ºi socialã în regiune. Aplicarea teh-
nologiei de video-conferinþe va re-
duce costurile de transport, efec-
tele nocive asupra mediului, stre-
sul ºi accidentele rutiere. Grupuri-
le þintã vizate de proiect sunt for-
mate din reprezentanþi ai mediului
de afaceri, instituþiilor publice, or-
ganizaþiilor nonguvernamentale,
universitãþilor ºi ºcolilor, mass
media locuitori ai districtelor Ruse,
Vraþa ºi ai judeþelor Cãlãraºi ºi Dolj.
Sãptãmâna trecutã, pe 13 octom-
brie, a avut astfel  loc Videoconfe-
rinþa “Forumul Investiþiilor”, care
a strâns laolaltã oameni de afaceri,
reprezentnaþi ai institituþiilor, ONG-
uri, manifestare care s-a axat pe
prezentarea programelor de inves-
tiþii derulate de instituþiile ºi firmele
din  judeþele Dolj, Cãlãraºi (Româ-
nia) ºi districtele Vraþa ºi Ruse.

MARGA BULUGEAN
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Comerþul internaþional cu bunuri
la nivelul judeþului Dolj în perioada
01.01.-30.06.2015 a fost analizat
de Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Dolj. Astfel, exporturile de bunuri
(FOB), la nivelul judeþului Dolj au
fost în perioada 01.01. –
30.06.2015 de 570.979 mii euro,
cu 5,6% mai mici (-33844 mii
euro) faþã de perioada 01.01.-
30.06.2014. Exporturile situeazã
judeþul Dolj pe locul al 12-lea pe
þarã. Produsele industriale au re-
prezentat 92,5% în total exporturi,
iar produsele din agriculturã ºi sil-
viculturã au deþinut o pondere de
numai 7,5%. În structura pe mãr-
furi a exporturilor cinci secþiuni
deþin 94,6% din total exporturi.

Cum era de aºteptat, pe locul I
ca pondere în total exporturi se
situeazã exporturile de ”Mijloace de
transport” cu 52,7%, deºi se înre-

gistreazã o scãdere cu 13,2% faþã
de perioada 01.01. – 30.06.2014.
Pe locul al II-lea s-au situat expor-
turile de “Maºini, aparate ºi echi-
pamente electrice” cu 24,1% din
total exporturi, fiind mai mici cu
50.634 mii euro (-26,9%) decât în
perioada 01.01.-30.06.2014.

Doar exportul
de produse

vegetale a crescut
Exporturile din secþiunea “Pro-

duse vegetale” ocupã locul al III-
lea cu 7,4% din total exporturi ºi
au crescut cu 39.303 mii euro faþã
de perioada 01.01. – 30.06.2014.
O pondere mai micã deþin secþiu-
nile: „Materii textile ºi articole din
acestea” care ocupã locul al IV-
lea cu 7,3% ºi  “Materiale plasti-

La mai mare nu se poate!
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Volumul bunurilor exportate din Dolj a scãzut faþã
de anul trecut. Germania rãmâne principalul bene-
ficiar al produselor doljene. Mai mult de jumãtate
din exporturi au fost reprezentate de sectorul  mij-
loacelor de transport, deºi, aici, se înregistreazã o
scãdere de pe 13%, faþã de prima jumãtate a anului
trecut. ªi, ca în ultimele luni, Doljul rãmâne cap de
serie la numãrul de ºomeri! ªi, câþi or mai fi ieºiþi
din evidenþele statistice?! Tinerii fãrã studii sunt

cei mai loviþi de lipsa unui loc de muncã.

ce, cauciuc ºi articole din acestea”
care ocupã locul al V-lea cu 3,1%.
Exporturile judeþului Dolj s-au în-
dreptat, în special, cãtre Germa-
nia (21,2%), Italia (20,1%), Ma-
rea Britanie (16,4%), Franþa
(7,8%), Belgia (3,5%) ºi Olanda
(2,7%).

O veste bunã, au
scãzut importurile

Importurile de bunuri (CIF) de-
rulate în perioada 01.01.-
30.06.2015 au fost de 474.379 mii
euro, cu 43.849 mii euro (-8,4%)
mai puþin decât în perioada 01.01.-
30.06.2014. În clasamentul pe þarã
judeþul Dolj se situeazã pe locul al
13-lea, deþinând 1,6% din valoa-
rea importurilor României. Cinci
secþiuni de mãrfuri deþin 86,1% din
totalul importurilor.

În perioada 01.01.-30.06.2015,

cele mai importante au fost impor-
turile de “Maºini, aparate ºi echi-
pamente electrice“, reprezentând
37,7%. Nivelul acestei secþiuni a
scãzut cu 41.410 mii euro (-
18,8%) comparativ cu  perioada
01.01.-30.06.2014. Importurile din
secþiunea “Mijloace de transport”,
au crescut cu 540 mii euro (0,4%)
faþã de perioada 01.01.-
30.06.2014. Acestea ocupã locul
al II-lea ºi deþin 28,7% din total
importuri (26,1% în perioada
01.01.-30.06.2014). Pe locul al
III-lea ca pondere în total impor-
turi (7,6%) s-au situat importurile
de “Metale comune ºi articole din
acestea” care au scãzut cu 2.837
mii euro (-7,3%) faþã de perioada
01.01.-30.06.2014. Importurile de
“Materii textile ºi articole din aces-

tea” ocupã locul al IV-lea cu 7,2%
în total importuri, iar importurile
de “Materiale plastice, cauciuc ºi
articole din acestea”ocupã locul al
V-lea cu 4,9%.

Germania,
principalul
importator

Principalele þãri din care au pro-
venit importurile judeþului Dolj
sunt: Germania (23,1%), Italia
(13,7%), Marea Britanie (8,3%),
Turcia (7,6%), Cehia (6,1%), Po-
lonia (5,8%) ºi  Franþa (5,8%).
Balanþa comercialã în perioada
01.01.-30.06.2015 prezintã un ex-
cedent de 116.157 mii euro - pre-
þuri FOB faþã de perioada cores-
punzãtoare din anul precedent când
s-a înregistrat un excedent de
107.960 mii euro. Gradul de aco-
perire a importurilor prin exporturi
în perioada 01.01.-30.06.2015 a
fost de 125,5% faþã de 121,7% în
perioada 01.01.-30.06.2014.

Cei mai mulþi salariaþi sunt în
servicii, cu salariile cele mai mici

Efectivul salariaþilor, la nive-lul
judeþului Dolj, la sfârºitul lunii au-
gust 2015, a fost de 124.501 per-
-soane, în creºtere cu 180 per-
soane faþã de luna iulie 2015 ºi cu
2.143 persoane faþã de luna au-
gust 2014. Din total, 84.220
(67,6%) salariaþi sunt în servicii,
37.342 (30,0%) salariaþi în indus-
trie ºi construcþii ºi 2.939 (2,4%)
salariaþi în agriculturã, vânãtoare
ºi servicii anexe, silviculturã ºi
pescuit.

Câºtigul salarial mediu brut în
luna august 2015 a fost de 2.209
lei/persoanã. Câºtiguri peste me-
dia judeþului au realizat salariaþii din
industrie ºi construcþii (2.264 lei),
iar sub media judeþului salariaþii din
servicii (2.188 lei) ºi din agricul-
turã, vânãtoare ºi servicii anexe
(2.050 lei). Câºtigul salarial
mediu net în luna august 2015 a
fost de 1.588 lei, iar pe principa-
lele ramuri s-au înregistrat urmã-

toarele nivele: 1.628 lei în indus-
trie ºi construcþii, 1.573 lei în ser-
vicii ºi 1.478 lei în agriculturã, vâ-
nãtoare ºi servicii anexe.î

“Ne mândrim” cu
primul loc la ºomaj

Numãrul ºomerilor înregistraþi
la sfârºitul lunii august 2015 a fost
de 25757 persoane, în creºtere cu
610 persoane faþã de luna august
2014. Din totalul ºomerilor, 10.561
persoane sunt de sex feminin. Din
numãrul ºomerilor, 5.183 (20,1%)
provin din mediul urban ºi 20.574
(79,9%) din mediul rural. În me-
diul urban 50,2% din numãrul
ºomerilor au fost femei, iar în
mediul rural 38,7%. Din totalul de
25.757 persoane, 3.145 persoane
beneficiazã de indemnizaþie de
ºomaj în cuantum de 75% ºi 636
persoane beneficiazã de indemni-
zaþie de ºomaj în cuantum de 50%.
Numãrul ºomerilor neindemnizaþi
în luna august 2015 era de 21.976

(85,3%) persoane.
La sfârºitul lunii august 2015,

din totalul ºomerilor înregistraþi
14,2% au vârsta sub 25 ani, 6,8%
între 25-29 ani, 21,2% între 30-
39 ani, 28,9% între 40-49 ani,
14,2% au între 50-55 ani, iar
14,7% au peste 55 ani. Dintre
aceºtia 20.944 persoane (81,3%)
sunt persoane cu studii primare,
gimnaziale ºi profesionale, 3.963
(15,4%) sunt cu studii medii, iar
850 persoane (3,3%) au studii su-
perioare. Rata ºomajului înregistra-
tã în luna august 2015 a fost de
8,9% în raport cu populaþia activã
civilã totalã (8,9% în luna iulie 2015
ºi 8,6% în luna august 2014). Pen-
tru femei, rata ºomajului în luna
august 2015 a fost de 7,7% (7,6%
în luna iulie 2015 ºi 7,6% în luna
august 2014). Rata ºomajului în
judeþul Dolj (8,9%) s-a situat pes-
te nivelul ratei ºomajului la nivel
naþional (4,9%), ocupând locul al
6-lea pe þarã.

În clasamentul judeþelor României, judeþul Dolj ocupã:

locul al 16-lea dupã câºtigul salarial mediu net pe economie;
 locul al 22-lea dupã câºtigul salarial mediu net din agriculturã,

vânãtoare ºi servicii anexe, silviculturã ºi pescuit;
 locul al 18-lea dupã câºtigul salarial mediu net din industrie ºi

construcþii;
locul al 12-lea dupã câºtigul salarial mediu net din servicii.

• Exporturile de bunuri la nivelul judeþului Dolj au deþinut 2,1% din
valoarea exporturilor României.

• Ponderea importurilor de bunuri din judeþul Dolj în cadrul României
a fost de 1,6%.
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În 2011, a început derularea
Programului „ªcoala pãrinþilor”. La
debut, Proiectul a fost privit ca un
fel de „paria” al sistemului educa-
þional, dar , cu timpul , ºi-a dove-
dit utilitatea ºi, din fericire, benefi-
ciul. „Am început, în anul ºcolar
2011-2012, cu acest program ºi l-
am implementat în fiecare perioa-
dã educaþionalã. Acum, suntem în
plin proces de implementare a
acestui proiect ºi suntem convinºi
cã vom avea rezultate ”, a declarat
Marinela Dumitrescu, director al
CJRAE Dolj.

„Existã doar repere, nu un ghid
al pãrintelui perfect”

„ªcoala pãrinþilor” se adresea-
zã tuturor celor care au copii in-
cluºi în sistemul educaþional inte-
grat, avizat legal, indiferent de for-

„ªcoala pãrinþilor” începe în câteva zile„ªcoala pãrinþilor” începe în câteva zile„ªcoala pãrinþilor” începe în câteva zile„ªcoala pãrinþilor” începe în câteva zile„ªcoala pãrinþilor” începe în câteva zile
Centrul Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã (CJRAE)

îºi meritã titlul de lider în educaþie, din toate punctele de vedere,
dar unul este primordial, cel puþin din cel al atragerii copiilor ºi
pãrinþilor. Instituþia amintitã este prinsã într-un program - „ªcoa-
la pãrinþilor”, un proiect dezvoltat cu sprijinul Consiliului Jude-
þean Dolj, care va începe în cîteva zile.

ma de învãþãmânt – public sau pri-
vat. „Programul nostru, despre
care amintesc, încã o datã, cã nu
se poate desfãºura fãrã sprijinul
propriu ºi al Consiliului Judeþean
Dolj, se adreseazã tuturor pãrinþi-
lor care au copii în toate formele
de învãþãmânt – de la clasa pregã-
titoare pânã la la învãþãmântul li-
ceal. „ªcoala pãrinþilor”, are mai
multe structuri, cu cinci teme de
dezbatere. Vreau sã spun câteva
lucruri, care, din punctul meu de
vedere, mi se par de importanþã:
existã doar repere, nu un ghid al
pãrintelui perfect, în educaþia co-
pilului, pentru cã fiecare minor este
unic, în felul lui, aºa cum suntem
ºi noi, adulþii. Prin bune practici,
se pot valoriza experienþele, atât ale
pãrinþilor, cât ºi ale copiilor, totalul
fiind un câºtig  ”, a mai spus Mari-
nela Dumitrescu.

Pãrinþii conºtientizeazã
beneficiile copilului

Acest proiect,
„ªcoala pãrinþilor”, va
începe pe 27 octombrie
ºi se va finaliza a doua
zi. Sunt peste 50 de so-
licitãri, din partea pãrin-
þilor, de a participa la
aceste cursuri de pregã-
tire, care le aduc ºi di-
plome ºi recunoaºtere.
„Sunt mai multe modu-
le de dezvoltare ºi, din
motiv cã sunt mulþi so-
licitanþi, au fost înfiin-
þate douã grupe de studiu. Întrea-
ga ºcolarizare este gratuitã. Pe
lângã acest program, mai desfã-
ºurãm ºi acþiuni de de evaluare
psiho-somaticã a copilului, nece-
sarã înscrierii în clasa pregãtitoa-

re. Dar, altceva aº dori sã evi-
denþiez: pentru câºtigul ulterior al
familiei, costurile materiale,  pen-
tru pregãtirea copilului, sunt in-
fime. Deja, perspectiva pãrinþi-
lor este în schimbare, aceºtia

conºtientizând cã   trebuie sã-i
ajute pe copii sã-ºi valorizeze ca-
litãþile. Este principalul nostru ob-
iectiv”, a mai precizat directorul
CJRAE.

CRISTI PÃTRU

Colegiul Naþional Pedagogic ”ªtefan Velovan” ºi-
a propus sã promoveze proiectul ”Omul frumos-
...dãruieºte spre a dobândi” atât prin aºezarea unui
muzeu tradiþional românesc de secol XIX în curtea
liceului cât ºi prin Staþiunea Didacticã ”Pedagogic”,
proiect care a renãscut din propria-i cenuºã pentru
a oferi un nou tip de abordare mentalã societãþii
româneºti ce credem cã trebuie sã renascã dupã o
perioadã de ”adormire”.

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a  stabilit graficul desfãºu-
rãrii activitãþilor legate de învãþãmântul profesional ºi tehnic, prin
Cercurile Pedagogice ale disciplinei „Educaþie tehnologicã” ºi ale
ariei curriculare „Tehnologii”, din semestrul I al anului ºcolar 2015/
2016. Acþiunile vor debuta pe 30 octombrie, la ªcoala Gimnazialã
„Nicolae Bãlcescu” din Craiova, tema fiind „Strategii activ partici-
pative aplicate la Educaþia Tehnologicã” , destinatã tuturor unitã-
þilor de învãþãmânt gimnazial din Dolj.  Ultima întrunire de acest
fel va avea loc pe 4 decembrie, la ªcoala post-licealã Sanitarã „Chris-
tiana”, tema fiind „Asistent medical – vocaþie sau necesitate”,
putând participa reprezentanþii tuturor instituþiilor de învãþãmânt
care au cuprinsã, în Planul de ºcolarizare, specialitatea „Sãnãtate
ºi asistenþã pedagogicã”.

CRISTI PÃTRU

PedagogiePedagogiePedagogiePedagogiePedagogie
pentru tehnologiepentru tehnologiepentru tehnologiepentru tehnologiepentru tehnologie

Proiectul ”Omul frumos...
dãruieºte spre a dobândi”

Staþiunea Didacticã ”Pedagogic” se întinde
pe o suprafaþã de aproximativ 1ha, regãsitã în
partea de est a colegiului, ce însumeazã 2000
de pomi plantaþi, dintre care 400 fructiferi,
douã sere ºi o ciupercãrie. În ultimii doi ani,
respectiv 2014 ºi 2015, am reuºit sã recoltãm
aproximativ o tonã de legume BIO pentru fie-
care an, iar dupã ce ne-am fãcut conservele
de toamnã, am considerat cã este normal sã
formãm ºi acel tip de mentalitate pentru elevii
nostri, acela de a dãrui, în primul rând celor
care au nevoie de sprijinul ºi compasiunea
noastrã. Astfel, în ziua de 20 octombrie, cole-
giul nostru a considerat cã trebuie sã doneze o
parte din produsele Staþiunii Didactice ”Peda-
gogic”, mai precis, un nr de 50 de borcane ºi
conserve de legume BIO, ªcolii Gimnaziale
Speciale ”Sfântul Mina” din Craiova. Ne gân-
dim cã elevii ce studiazã acolo au nevoie de

respectul comunitãþii, dar ºi de ajutorul nostru con-
cret. Staþiunea Didacticã ”Pedagogic” a crescut în ul-
timul timp, iar noi credem cã trebuie sã promovãm
arta de a mânca sãnãtos ºi mai ales BIO, dar ºi arta de
a fi buni ºi toleranþi cu semenii nostri.

Dr. Ionuþ Adrian Pãtularu,
Director Colegiul Naþional Pedagogic

”ªtefan Velovan”, Craiova
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Sfântul Dimitrie a trãit la Tesalonic (Salo-
nic, în Grecia de azi) în vremea împãraþilor
Diocleþian ºi Maximian (284-305). Provenea
din una din cele mai nobile familii din Mace-
donia ºi era admirat de toþi, nu doar pentru
nobleþea ºi frumuseþea lui exterioarã, ci ºi
pentru virtuþile sale, pentru înþelepciunea ºi
bunãtatea sa. El a cunoscut adevãrul creºtin
din cuvintele ºi învãþãturile pãrinþilor sãi, dar,
mai ales, a început a lucra într-însul darul lui

Sfântul MareSfântul MareSfântul MareSfântul MareSfântul Mare
Mucenic Dimitrie,Mucenic Dimitrie,Mucenic Dimitrie,Mucenic Dimitrie,Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de MirIzvorâtorul de MirIzvorâtorul de MirIzvorâtorul de MirIzvorâtorul de Mir

Dumnezeu. Încã din tinereþe a devenit strateg
ºi specialist în arta militarã, aºa încât, în ciu-
da vârstei lui, a fost numit general al armate-
lor Tesaliei ºi proconsul al Greciei de cãtre
Maximian Galerius, Cezarul Greciei ºi al Ma-
cedoniei. Toate aceste onoruri nu l-au fãcut
pe Dimitrie sã piardã din vedere lucrurile cele
mai importante, ºi anume cele legate de mân-
tuirea sufletului. Fiind dintru început evlavios
ºi învãþãtor al credinþei în Iisus Hristos, îºi

petrecea o bunã parte a fiecãrei zile cu învã-
þarea ºi interpretarea învãþãturii lui Hristos, în
public, fãrã sã se ascundã, încât mulþi pãgâni
din Tesalonic ºi din regiune s-au convertit la
creºtinism, în pofida persecuþiilor pornite de
împãrat împotriva creºtinilor. Biruitor în rãz-
boiul contra sciþilor, în drum spre Roma, Ce-
zarul Galerius s-a oprit la Tesalonic pentru a
fi aclamat de popor ºi a aduce sacrificii zeilor.
Câþiva pãgâni invidioºi din oraº au profitat de
aceastã ocazie pentru a se plânge împãratului
ºi a-l denunþa pe Dimitrie cã este creºtin.
Mânia împãratului a devenit repede furie când
a aflat cã Dimitrie nu era doar ucenic credin-
cios al lui Hristos, dar ºi predica public cre-
dinþa creºtinã. De aceea, a poruncit  sã fie
prins Sfântul ºi aruncat într-o temniþã din
subsolul unei bãi publice. ªi lãudându-se îm-
pãratul cu un gladiator al lui ce se numea Lie,
îi provoca pe oamenii cetãþii sã iasã ºi sã se
lupte cu el, mai cu seamã cã acesta îi între-
cea  pe toþi cei de vârsta lui la mãrimea trupu-
lui ºi la putere . Un oarecare tânãr creºtin, pe
nume Nestor, mergând la Sfântul Dimitrie în
temniþã, i-a zis: “Robule al lui Dumnezeu,
vreau sã mã lupt cu Lie. Roagã-te pentru

mine!”. Iar Sfântul, însemnându-l pe frunte
cu semnul Crucii, i-a rãspuns: “Pe Lie îl vei
birui ºi pe Hristos îl vei mãrturisi”. Aºadar,
luând Nestor îndrãznealã din cuvintele aces-
tea, a mers ºi s-a luptat cu Lie pe care l-a
înfrânt, aruncându-l în negura morþii. Împã-
ratul, ruºinându-se, s-a mâhnit ºi s-a mâniat.
ªi fiindcã a aflat cã Sfântul Dimitrie a îndem-
nat la aceasta pe Nestor, a trimis ostaºi ºi le-a
poruncit sã-l strãpungã cu suliþele pe Sfânt în
temniþã, pentru cã a fost pricina morþii lui Lie.
Apoi, din porunca împãratului s-a tãiat ºi ca-
pul lui Nestor (pomenirea Sfântului Nestor se
face la 27 octombrie). Catedrala Mitropolita-
nã din Craiova poartã hramul “Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir”, sfânt
care este ºi ocrotitorul oraºului nostru. Drept
aceea, cu inimile ºi ochii spre cer, sã ne ru-
gãm astfel: “O, rãbdãtorule de chinuri al lui
Hristos, Izvorâtorule de mir, Sfinte Mare
Mucenice Dimitrie, aceastã a noastrã rugã-
ciune, ce aducem þie acum cu umilinþã, pri-
meºte-o, ºi de bolile sufleteºti ºi trupeºti pre-
cum ºi de vrãjmaºii cei vãzuþi ºi nevãzuþi, cu
rugãciunile tale cele bineprimite cãtre Dum-
nezeu, ne pãzeºte!” Amin!

Preot LIVIU SÃNDOI

 “Mare apãrãtor te-a aflat întru primejdii lumea,
purtãtorule de chinuri, pe tine cel ce ai biruit
pe pãgâni. Deci precum mândria lui Lie ai
înfrânt, ºi la luptã îndrãzneþ pe Nestor l-ai
fãcut, aºa, Sfinte Dimitrie, roagã-l pe Hristos
Dumnezeu, sã ne dãruiascã nouã mare milã”.

Credincioºii craioveni sunt aº-
teptaþi sã participe ºi anul acesta
la sãrbãtoarea ocrotitorului spiri-
tual al municipiului Craiova ºi al
Catedralei mitropolitane, Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâ-
torul de Mir. Momentele liturgice
dedicate evenimentului vor debu-
ta duminicã, 25 octombrie, în aju-
nul praznicului, cu slujba Vecer-
niei unitã cu Litia, urmatã, în ju-
rul orei 18.30, de tradiþionala pro-
cesiune pe strãzile centrale ale

Craiovenii îºi sãrbãtoresc ocrotitorul spiritualCraiovenii îºi sãrbãtoresc ocrotitorul spiritualCraiovenii îºi sãrbãtoresc ocrotitorul spiritualCraiovenii îºi sãrbãtoresc ocrotitorul spiritualCraiovenii îºi sãrbãtoresc ocrotitorul spiritual

Instituþia Prefectului – Judeþul Dolj, în colaborare cu Primãria municipiu-
lui Craiova ºi Brigada 2 Infanterie „Rovine” Craiova, vor organiza duminicã,
25 octombrie, o ceremonie militarã, cu ocazia Zilei Armatei Române. Mani-
festarea se va derula în intervalul orar 10.00 – 10.45, la Monumentul Eroilor
din cimitirul Sineasca. Aici vor avea loc Intonarea Imnului Naþional al Româ-
niei, oficierea serviciului religios, alocuþiuni al oficialitãþilor ºi depuneri de
coroane de flori, iar în încheiere, defilarea gãrzii de onoare. Tot duminicã
seara, începând cu ora 20.00, craiovenii vor putea asista la retragere cu
torþe, pe traseul Piaþa „Mihai Viteazul” – Calea Unirii – sens giratoriu pasaj
suprateran – strada Amaradiei (U.M. 01083) Craiova.

Ceremonie militar-religioasã dedicatã
sãrbãtoririi Zilei Armatei României

În ziua de 26 octombrie Biserica Ortodoxã îl prãznuieºte pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
– Izvorâtorul de mir, patronul spiritual al oraºului Craiova. Conform tradiþiei, în seara de 25
octombrie, începând cu ora 18.30, are loc procesiunea cu Sfintele Moaºte, la care participã
ierarhi, preoþi, oficiali ºi un mare numãr de credincioºi. Procesiunea se va desfãºura pe tra-
seul: Catedrala Mitropolitanã – strada „Sf. Dumitru” – strada „Mihail Kogãlniceanu” – stra-
da „Arieº” (Biserica „Sfântul Gheorghe Vechi”) – Universitate – strada „A.I. Cuza” – Prefec-
turã – Biserica „Sf. Ilie” – Catedrala Mitropolitanã.

oraºului cu racla în care se aflã
moaºtele Sfântului Ierarh Nifon,
ale Sfintei Muceniþe Tatiana dia-
coniþa ºi ale Sfinþilor Mari Mu-
cenici Serghie ºi Vah. Sfintele
moaºte vor fi purtate în procesi-
une , iar la întoarcere racla va fi
aºezatã pe podiumul din faþa ca-
tedralei, spre închinare tuturor
credincioºilor.

„De sute de ani, în ziua de 26
octombrie, când creºtinãtatea or-
todoxã îl serbeazã pe Sfântul Mare

Mucenic Dimitrie, Craiova, în ge-
neral, ºi Sfânta Catedralã mitropo-
litanã, în special, îmbracã haine de
sãrbãtoare. Este sãrbãtoarea patro-
nului oraºului ºi a catedralei noas-
tre. Slujba  aceasta deosebitã va
începe în preziua hramului, 25 oc-
tombrie, ora 17.00, când, împreu-
nã cu Înaltpreasfinþitul Pãrinte Mi-
tropolit Irineu, vom purcede la sã-
vârºirea slujbei Vecerniei celei Mari,
urmatã de Litie, iar apoi procesiu-
nea cu sfintele moaºte în întreg
oraºul. La întoarcerea în catedralã
se va continua cu Utrenia, slujba
de noapte ºi sãvârºirea Sfintei Li-
turghii de noapte în pridvorul Ca-
tedralei”, a precizat pãrintele pro-
tosinghel Vladimir Dãrângã, ecle-
siarul Catedralei mitropolitane
„Sfântul Dumitru”.

Momentele liturgice vor culmi-
na în ziua pomenirii Sfântului
Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâ-
torul de Mir, luni 26 octombrie,
cu oficierea Sfintei Liturghii de
cãtre Înaltpreasfinþitul Pãrinte Iri-
neu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, împreunã cu
un numeros sobor de ierarhi, pre-
oþi ºi diaconi. Racla cu sfintele
moaºte va rãmâne spre cinstire ºi
închinare pânã seara.

Cinstirea Sfântului Mare Mu-
cenic Dimitrie are loc în atmosfera
generalã de sãrbãtoare prilejuitã de
manifestarea „Zilele spirituale ale
oraºului Craiova”, organizatã de
Arhiepiscopia Craiovei în perioa-
da 26 octombrie – 5 noiembrie.
În cadrul acesteia vor fi organi-

zate conferinþe, simpozioane, ex-
poziþii de fotografie etc. Parteneri
ai Eparhiei Craiovei în organiza-
rea evenimentului sunt Facultatea
de Teologie, Biblioteca Judeþeanã
„Alexandru ºi Aristia Aman” ºi
Asociaþia „Craiova Capitalã Cul-
turalã Europeanã”.
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Cel puþin 42 de persoane, majoritatea per-
soane în vârstã, au murit ieri dimineaþã în urma
coliziunii frontale între un autocar ºi un camion
pe o ºosea din sud-vestul Franþei. Preºedinte-
le Francois Hollande, aflat în vizitã oficialã la
Atena, a declarat cã „guvernul francez este
total mobilizat” pentru a gestiona urmãrile tra-
gediei. Premierul Manuel Valls, precum ºi mi-
niºtrii de interne ºi al transporturilor, Bernard
Cazeneuve ºi Alain Vidalies urmau sã se de-
plaseze la faþa locului. Pe
Twitter, Manuel Valls ºi-a
exprimat „emoþia pentru
acest bilanþ foarte dur” ºi a
asigurat de „compasiunea
ºi susþinerea sa familiile
victimelor”. Coliziunea
frontalã, extrem de violen-
tã, s-a produs în comuna
Puisseguin, pe un mic drum
secundar situat la nord-est
de Bordeaux, unde cele
douã vehicule s-au ciocnit.
La bordul autocarului se
aflau un ºofer ºi 49 de pa-
sageri. ªoferul autocarului
ºi cel al camionului se nu-
mãrã printre morþi. Cinci pa-
sageri ai autocarului, care

SUA: Hillary Clinton audiatã 11 ore în
Congres în legãturã cu Benghazi
Dupã 11 ore istovitoare, audierea maraton a fos-

tei ºefe a diplomaþiei americane Hillary Clinton în
legãturã cu atacurile mortale de la Benghazi, în
Libia, în 2012, s-a încheiat joi searã în Congres.
Aparent fãrã a face paºi greºiþi, candidata demo-
cratã la Casa Albã a rãspuns pe tot parcursul zilei
la întrebãrile comisiei de anchetã create de majo-
ritatea republicanã în Camera Reprezentanþilor
pentru a ancheta asupra atacurilor din 11 sep-
tembrie 2012, în care ambasadorul ºi alþi trei ame-
ricani au fost uciºi. Candidata democratã la Casa
Alba a fost interogatã, singurã în faþa celor 12
membri ai comisiei controlate de republicanii os-
tili, timp de opt ore ºi jumãtate, cu mai multe pau-
ze, începând de la 10.00 ora localã. Republicanii
acuzã administraþia lui Barack Obama ºi pe Hilla-
ry Clinton de neglijenþã ºi manipulare politicã,
înainte ºi dupã atacuri. A fost pentru a doua oarã
când Hillary Clinton depune mãrturie pe aceastã
temã. Dar spre deosebire de audierile din ianua-
rie 2013, ea nu a ridicat vocea joi, iar singurele
altercaþii au avut loc între membrii republicani ºi
democraþi ai comisiei, aceºtia din urmã denun-
þând înverºunarea conservatorilor de a o demola
pe candidata la Casa Albã în scopuri politice.
„Doamnã secretar, nu ºtiu ce faceþi, dar eu sunt
epuizat”, a declarat un ales democrat, Adam
Schiff. La sfârºitul audierii, Hillary Clinton, în cu-
rând 68 de ani, a suferit totuºi de o crizã de tuse,
calmatã repede de o pastilã.

Preºedintele Chinei, Xi Jinping,
invitat de David Cameron la o bere
Dupã ce ºi-a luat rãmas bun de la regina Elisa-

beta a II-a, preºedintele Chinei, Xi Jinping, a fost
invitat de premierul David Cameron la o bere.  Cei
doi au luat cina la un local popular din apropierea
reºedinþei de la þarã a guvernului. Cameron a luat
o pauzã de la activitãþile formale din timpul vizitei
de stat, pentru a-l invita pe Xi Jinping la The
Plough at Cadsden, un pub din apropierea reºe-
dinþei sale din provincie, de la Chequers. Cei doi
lideri au mâncat peºte ºi cartofi prãjiþi ºi au bãut
câte o bere Green King IPA. „M-am oprit pe la
The Plough at Cadsden, pentru un pahar de IPA
ºi niºte peºte cu cartofi prãjiþi, cu preºedintele
Chinei, Xi”, a scris Cameron pe Twitter. Premierul
britanic a fost vãzut cumpãrându-i preºedintelui
chinez o bere. Cei doi lideri au fost observaþi ulte-
rior fãrã cravate, cu paharele pe jumãtate goale,
vorbind cu localnicii. Referindu-se la un incident
din 2012, când Cameron ºi-a uitat fiica de opt ani
în acelaºi pub, dupã un prânz de duminicã, pre-
mierul a spus: „Nu-mi las familia aici astãzi, nu
mai fac aceeaºi greºealã din nou”. Cameron a
salutat „era de aur” în relaþiile cu Beijingul, deºi
cãldura cu care a fost primit Xi a generat nemul-
þumirea unor aliaþi ºi critici conform cãrora Lon-
dra ignorã situaþia drepturilor omului din China.
În cursul vizitei efectuate de Xi Jinping în Marea
Britanie, au fost încheiate acorduri economice în
valoare de 30 de miliarde de lire sterline.

Un mort ºi doi rãniþi într-un incident armat
în campusul Universitãþii din Tennessee
O persoanã a fost ucisã ºi alte douã rãnite cu

focuri de armã într-un incident care s-a produs
joi searã în campusul Tennessee State Univer-
sity din Nashville, informeazã poliþia. Pentru mo-
ment nu se ºtie dacã a avut loc un atac armat al
unui singur agresor sau un schimb de focuri.
Incidentul, care s-a produs cu puþin timp înain-
te de ora 23:00, pare sã fi fost provocat de o
neînþelegere la un joc de zaruri dintr-o curte a
unui imobil din campus, a informat Departamen-
tul de Poliþie din Nashville. Poliþia nu a precizat
dacã cei implicaþi sunt studenþi. Nu se ºtie dacã
a fost arestat vreun suspect. Cei trei rãniþi au fost
transportaþi la Vanderbilt University Medical
Center, a declarat Tanya Stone, supervizor de ope-
raþiuni al centrului de comunicaþii de urgenþã al
poliþiei din Nashville. Tanya Stone a adãugat cã
poliþia este prezentã la faþa locului, unde a închis
intrarea în campus, ºi cã nu existã indicii cã ar mai
exista „un agresor activ”. Sãptãmâna trecutã, trei
persoane au fost rãnite prin împuºcare în timpul
unei petreceri dintr-o locuinþã din apropierea cam-
pusului. Fapta are loc în contextul unei serii de
incidente armate violente în incinta sau în apro-
pierea mai multor unitãþi ºcolare în octombrie, in-
clusiv unele mortale în campusurile universitare
din Flagstaff ºi Houston.

Aproximativ 48.000 de imigranþi ºi refugiaþi au sosit în
decurs de cinci zile în Grecia, un numãr record, a anunþat,
ieri, la Geneva, Organizaþia Internaþionalã pentru Migraþie
(OIM). “În pofida deteriorãrii condiþiilor meteorologice,
aproximativ 48.000 de imigranþi ºi refugiaþi au traversat ma-
rea cãtre insulele greceºti provenind din Turcia, respectiv
circa 9.600 de persoane zilnic în cursul ultimelor cinci zile”,
a indicat OIM, adãugând cã este vorba de un numãr record.
Insula Lesbos continuã sã primeascã cei mai mulþi refugiaþi
ºi imigranþi, 27.276 în ultimele cinci zile, iar 9.750 au debar-
cat în insula Chios. Conform OIM, ultimul val de persoane
sosite în Grecia este cel mai mare în decurs de o sãptãmânã
pânã acum, ridicând la 681.000 numãrul imigranþilor sosiþi
pe Marea Mediteranã pânã în prezent în Europa.  Potrivit
directorului UNHCR pentru Orientul Mijlociu, Amin Awad,
loviturile aeriene ruse ºi luptele sporite din jurul oraºului
sirian Alep au contribuit la “dinamica deplasãrii” - circa
30.000 de persoane strãmutate - dar nu au contribuit mult la
exodul de refugiaþi.

Slovenia ia în considerare construirea unui
gard la frontiera cu Croaþia pentru a împiedica
imigranþii sã mai pãtrundã în þarã în cazul în
care UE nu va oferi statului sloven asistenþa
necesarã pentru gestionarea crizei migraþiei,
susþine premierul sloven, Miro Cerar. “Luãm în
considerare, în mod egal, aceastã opþiune, dar
acest moment nu a venit încã. Sperãm într-o

Franþa: 42 de morþi în urma celui mai gravFranþa: 42 de morþi în urma celui mai gravFranþa: 42 de morþi în urma celui mai gravFranþa: 42 de morþi în urma celui mai gravFranþa: 42 de morþi în urma celui mai grav
accident rutier din ultimii 33 de aniaccident rutier din ultimii 33 de aniaccident rutier din ultimii 33 de aniaccident rutier din ultimii 33 de aniaccident rutier din ultimii 33 de ani

au reuºit sã iasã din vehicul,  au fost rãniþi.
Potrivit purtãtorului de cuvânt al Ministerului
de Interne, Pierre-Henry Brandet, patru per-
soane erau „foarte grav rãnite”, douã cu ar-
suri ºi douã cu traumatisme craniene. „Bilan-
þul morþilor ar putea încã sã creascã”, a decla-
rat el. „Salvatorii se confruntã cu o situaþie în
mod special dificilã”, a precizat purtãtorul de
cuvânt. Mai multe zone, printre care ºi un te-
ren de sport, au fost rechiziþionate de autoritãþi

pentru a facilita operaþiunile. În total, trei per-
soane au scãpat nevãtãmate, precizeazã pre-
fectura. Grupul de persoane în vârstã din auto-
car, membre ale unui club pentru vârsta a treia,
plecaserã într-o excursie din statul Petit-Palais-
Cornemps, aflat la câþiva kilometri de locul ac-
cidentului. Potrivit unui comunicat al Palatului
Elysée, camionul transporta lemn. Prefectul re-
giunii, Pierre Dartout, s-a deplasat imediat la
faþa locului pentru a-i coordona pe salvatori,

prefectura formând o celulã
de crizã. Cauzele accidentu-
lui nu s-au stabilit încã. Unul
dintre vehicule se pare cã a
ajuns la un moment dat de-
a curmeziºul drumului, iar
celãlalt nu ar fi putut sã mai
evite impactul. Este catas-
trofa rutierã cea mai gravã
din Franþa dupã 1982, când
un accident de autocar s-a
soldat cu moartea a 53 de
persoane, dintre care 44 de
copii, pe o autostradã din
apropiere de Dijon. Spre
deosebire de accidentul
de vineri, atunci au fost im-
plicate în coliziune zeci de
autovehicule.

Slovenia ia în considerare construirea unui
gard antiimigraþie la frontiera cu Croaþia

soluþie europeanã, dar dacã ne pierdem spe-
ranþa la acest nivel, dacã duminicã (la summitul
UE convocat pentru gestionarea crizei migra-
þiei) nu obþinem (ajutor) suficient, atunci totul
va fi posibil pentru cã vom fi fost lãsaþi de unii
singuri”, a declarat Miro Cerar la televiziunea
publicã slovenã, în cursul nopþii de joi spre vi-
neri. Slovenia sperã sã obþinã în cadrul summi-

tului de duminicã de la
Bruxelles un ajutor fi-
nanciar de 140 de mili-
oane de euro, precum ºi
asistenþã logisticã ºi
umanitarã pentru a face
faþã fluxului de imigranþi.
Slovenia pledeazã, de
asemenea, pentru un
control mai eficient la
frontiera dintre Grecia
ºi Turcia, mãsurã con-
venitã de cele 28 de sta-
te membre ale UE, dar
care întârzie sã fie imple-
mentatã. La summitul de

duminicã de la Bruxelles, convocat de preºe-
dintele Comisiei Europene, Jean-Claude Jun-
cker, au fost invitaþi sã participe reprezentanþi
din Austria, Bulgaria, Croaþia, Macedonia, Ger-
mania, Grecia România, Serbia, Slovenia ºi Un-
garia. Pânã vineri dimineaþã, 47.510 de imigranþi
au intrat în Slovenia, la o sãptãmânã de la în-
chiderea frontierei dintre Ungaria ºi Croaþia.
Dintre aceºtia, 9.339 de imigranþi au sosit în
ultimele 24 de ore. Joi, ministrul austriac de In-
terne, Johanna Mikl-Leitner, aflatã în vizitã la
punctul de frontierã din Spielfeld, prin care in-
trã în Austria majoritatea imigranþilor care pro-
vin din Slovenia, a solicitat, de asemenea, ca
UE sã “construiascã o fortãreaþã europeanã”.
Însã astfel de propuneri sunt dezaprobate de
ministrul social-democrat al Apãrãrii din Aus-
tria, Gerald Klug, care le denunþã numindu-le
“erori ale aprecierii politice”. Aproximativ 7.000
de imigranþi au intrat, joi, în Austria din Slove-
nia, potrivit cifrelor publicate vineri de poliþia
austriacã. În plus, alte 4.500 de persoane aº-
teptau, ieri dimineaþã, sã intre în Austria în punc-
tul de frontierã de la Spielfeld.

48.000 de imigranþi ºi refugiaþi au sosit
în decurs de cinci zile în Grecia

ªTIRI

ªTIRI
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Eveniment de tradiþie ºi de cu-
loare pentru Craiova, ajuns la cea
de-a 38-a ediþie, Târgul Meºterilor
Populari este an de an aºteptat cu
mare interes de publicul de toate
vârstele, pentru diversitatea ºi uni-
citatea produselor pe care are. Fe-
luritã ceramicã, cu valoare esteticã
ºi funcþionalã, costume populare,
diverse obiecte din materiale textile
ºi din lemn, împletituri din pãnuºã,
ouã încondeiate, icoane pe lemn ºi
sticlã, scoarþe þãrãneºti, tablouri
lucrate în diverse tehnici, mãºti
populare, obiecte din metal ºi ma-
teriale preþioase sunt numai o parte
din oferta meºterilor.

Tot la ei gãsiþi produse alimenta-
re tradiþionale – de la afumãturi ºi
brânzã de Sibiu, cârnaþi, ºuncã, cal-
taboºi, zacuscã la cozonaci, plãcin-
tã, ciocolatã, turtã dulce, halva, di-
ferite gemuri ºi dulceþuri. În Târg
sunt prezenþi ºi apicultori cu produ-
se specifice, producãtori de uleiuri
comestibile tradiþionale din floarea-
soarelui, seminþe de dovleac ºi de
struguri. „ªi în acest an, ca ºi în anii
trecuþi, meºteri din toate colþurile
României au acceptat invitaþia noas-
trã de a participa la aceastã mani-
festare tradiþionalã. În urmã cu doi-
trei ani am adus, pe lângã produsele

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Cornel Bãlosu, ºeful Secþiei de
Etnografie a Muzeului Olteniei:

„Pentru mine, întotdeauna acest
Târg a fost o mare bucurie ºi, în
acelaºi timp, o mare dificultate.
Pentru cã nu este uºor sã îl orga-
nizezi. Atunci când participã peste
150-200 de meºteri ai o responsa-
bilitate uriaºã… Iatã cã, în aceastã
perioadã aproape de Sf. Dumitru,
Craiova redevine un centru al tra-
diþiei. Este o încercare a noastrã
de a demonstra cã avem, cel puþin
din perspectiva culturii tradiþiona-
le, ce arãta”.

Corul Naþional de Camerã „Ma-
drigal – Marin Constantin” a în-
ceput stagiunea 2015-2016 în for-
þã. Dupã succesul înregistrat în
deschiderea Festivalului Interna-
þional „George Enescu”, cu pro-
gramul de muzicã sacrã ºi profa-
nã, intitulat „Ars Nova ºi Renaº-
tere – de la baladele lui Guillau-
me Machaut la madrigalele lui
Claudio Monteverdi”, celebrul
ansamblu coral a susþinut un con-
cert extraordinar în Dresda, în

Corul „Corul „Corul „Corul „Corul „MadrigalMadrigalMadrigalMadrigalMadrigal” revine la Craiova” revine la Craiova” revine la Craiova” revine la Craiova” revine la Craiova
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Specializatã în arta dirijoralã
sub atenta observaþie a renumiþi-
lor muzicieni Marin Constantin ºi
Sharon Hansen (SUA), Anna
Ungureanu a susþinut concerte
în România, Germania, Rusia,
Japonia, Turcia, Serbia, Cehia,
Macedonia, Bulgaria, Austria, Li-
tuania, Letonia, China, Polonia ºi
Belgia. Începând din anul 2011,
Anna Ungureanu, doctor în mu-
zicã ºi unul dintre dirijorii „Ma-
drigalului”, ocupã poziþia de direc-
tor artistic ºi dirijor principal al
Programului Naþional Cantus
Mundi iniþiat de dirijorul Ion Ma-
rin, ce are ca scop impulsionarea,
susþinerea ºi promovarea miºcã-
rii corale la nivelul tuturor institu-
þiilor de învãþãmânt din România.

De ieri, Piaþa „Mihai Viteazul” este locul
de întâlnire a celor mai reprezentative meº-
teºuguri tradiþionale româneºti. Peste 150 de
meºteri populari, din aproape 30 de judeþe ale
þãrii, îi aºteaptã pe craioveni cu o multitudine
ºi o diversitate de produse – de la þesãtori,
iconari, olari, cojocari, artizani în prelucrarea
lemnului, pielãritului, împletitului, metalelor
preþioase, creatori de costume populare la
comercianþi de bunãtãþi precum afumãturi ºi
brânzã de Sibiu, cozonaci ºi plãcinte, diferite

gemuri ºi dulceþuri. Preþurile sunt ºi ele pentru
toate buzunarele, iar meºterii – mai mereu dis-
puºi sã negocieze. Astãzi, ora 13.00, cei mai
iscusiþi dintre ei vor fi rãsplãtiþi cu premii, fes-
tivitatea fiind precedatã de un recital al rapso-
dului popular Ion Creþeanu. Expoziþia cu vân-
zare în aer liber poate fi vizitatã apoi pânã la
ora 19.00. Însã ºi duminicã, toatã ziua, veþi pu-
tea face „târguieli” sau doar vã puteþi bucura
privirea cu frumuseþea produselor artizanale.

cunoscute publicului, ºi alimenta-
re tradiþionale, foarte mult cãutate
de vizitatori. Cred cã în acest an
putem afirma cã atingem un re-
cord de participare”, a precizat,
ieri, la deschiderea oficialã a Târ-
gului Meºterilor Populari, Florin
Ridiche, managerul Muzeului Ol-
teniei, instituþie organizatoare a
evenimentului.

Bun venit le-au spus meºteri-
lor ºi reprezentanþii Consiliului Ju-
deþean Dolj ºi ai Primãriei muni-
cipiului Craiova. „Este o sãrbãtoa-
re pentru toþi craiovenii ºi îi invi-
tãm sã vinã aici, în piaþa publicã,
pentru cã sunt sigur cã nu vor ple-
ca acasã cu mâna goalã”, a decla-
rat Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj. Acesta a subli-
niat cã apreciazã aceastã manifes-
tare consacratã pãstrãrii ºi promo-
vãrii meºteºugului ºi artei tradiþio-
nale autentice ºi pe cei care o orga-
nizeazã, reamintind cã administra-
þia doljeanã alocã anual fonduri sub-
stanþiale pentru a sprijini astfel de
evenimente culturale. La deschide-
rea Târgului Meºterilor Populari au
mai participat vicepreºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj, Cristinel Io-
van, ºi viceprimarul Craiovei Dan
Daºoveanu. Vreme bunã ºi vânzare

pe mãsurã le-a urat invitaþilor ºi
Cornel Bãlosu, ºeful Secþiei de Et-
nografie a Muzeului Olteniei.

Pe parcursul zilelor de astãzi ºi
mâine, publicul va avea ocazia sã
aprecieze ºi sã achiziþioneze produ-
se tradiþionale specifice tuturor pro-
vinciilor istorice româneºti. Celor
mai iscusiþi dintre meºteri le sunt
acordate astãzi premii, pe douã sec-
þiuni: Adulþi ºi Tineret. De aseme-
nea, Muzeul Olteniei va acorda Ma-
rele Premiu ºi Trofeul Târgului, în
valoare de 3.000 lei, iar Primãria
municipiului Craiova – Premiul
„Cetatea Bãniei”, care valoreazã
1.000 lei.

Între invitaþii celei de-a XIV-a ediþii a Festiva-
lului Internaþional „Elena Teodorini” – eveniment
organizat de Opera Românã Craiova între 10 oc-
tombrie ºi 15 noiembrie – se aflã ºi Corul Naþio-
nal de Camerã „Madrigal”, care va susþine un
concert duminicã, 25 octombrie. Este pentru a
doua oarã în aceastã toamnã când reputatul an-
samblu, declarat Bun al Patrimoniului Cultural
Universal UNESCO, se va afla la Craiova, dupã

participarea, la începutul lunii trecute, la cea de-
a 42-a ediþie a Festivalului Internaþional „Craiova
Muzicalã” (29 august – 6 septembrie), organizat
de Filarmonica „Oltenia”. Concertul coral înce-
pe la ora 19.00 ºi o are ca dirijor pe Anna Ungu-
reanu. Biletele se gãsesc la Agenþia operei Ro-
mâne Craiova ºi costã, în funcþie de categoria
locului, 40, 50 ºi 70 lei, cu reducere la jumãtate
pentru elevi, studenþi ºi pensionari.

cadrul Festivalului Internaþional
„Dresdner Kunstfest”.

Unul dintre cele mai apreciate
ansambluri corale profesioniste,
„Madrigal” este o emblemã a vie-
þii muzicale româneºti ºi univer-
sale, iar în cei 50 de ani de exis-
tenþã artisticã numele sãu a repre-
zentat, de numeroase ori, imagi-
nea României în lume, devenind
un adevãrat „brand de þarã”. A fost
înfiinþat în anul 1963 de dirijorul
Marin Constantin, membrii an-
samblului fiind selectaþi exclusiv
din rândurile studenþilor Conser-
vatorului Bucureºti.

În 1992 Corul „Madrigal” a
fost declarat la Paris Bun al Pa-
trimoniului Cultural Universal

UNESCO , iar preºedintele
UNESCO de la acea vreme, Fe-
derico Mayor, a þinut un discurs
emoþionant omagial ºi i-a oferit
maestrului Marin Constantin titlul
de Ambassadeur de bonne volonte
de l’UNESCO. În anul 2003 Co-
rul Naþional de Camerã „Madri-
gal” a primit din partea Preºedin-
þiei României Ordinul Meritul
Cultural în Grad de Comandor-
. Au urmat ºi alte distincþii im-
portante: diploma „American Bi-
ographical Institute”, medaliile
Enescu ºi Eminescu, Crucea Pa-
triarhalã Ortodoxã, Premiul Spe-
ranþei conferit de Uniunea Com-
pozitorilor ºi Muzicologilor din
România.

Cu un palmares de peste 4.100
de concerte susþinute pe cele mai
prestigioase scene din Europa,
America ºi Asia, Corul Naþional de
Camerã „Madrigal – Marin Con-
stantin” este etalonul mondial al
muzicii corale camerale, cu un re-
pertoriu îndreptat cãtre Renaºte-
rea europeanã, creaþia bizantinã ºi
muzica contemporanã româneas-
cã ºi universalã. Actualul dirijor
al corului este Anna Ungureanu, a
cãrei experienþã profesionalã, ob-
þinutã în preajma maestrului Ma-
rin Constantin, alãturi de care a
petrecut aproape 9 ani, o reco-
mandã ca discipol ºi continuator
al legendarului muzician.

Potrivit managerului Emil Pan-

telimon, „recitalul de la finalul
acestei luni constituie un eveni-
ment dintr-o suitã amplã, prin
care ne propunem o prezenþã
constantã în comunitatea din Cra-
iova. În acest sens, vom imple-
menta cel mai vizionar program
de educaþie culturalã adresat tine-
rilor – Programul Naþional Can-
tus Mundi –, al cãrui scop este
integrarea socialã prin intermediul
cântului coral, beneficiari fiind atât
copiii, cât ºi comunitãþile în care
corurile vor funcþiona”.
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DISPOZIÞIA NR.8477
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã, privind
administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordina-
rã în data de 29.10.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului de venituri ºi cheltuieli
al municipiului Craiova, pe primele 9 luni ale anului 2015.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a creditelor externe, la
data de 30.09.2015.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a fondurilor externe
nerambursabile, la data de 30.09.2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a instituþiilor publice ºi a
activitãþilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, pe primele 9 luni ale anului 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
al municipiului Craiova, pe anul 2015.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
la Poliþia Localã Craiova, pe anul 2015.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
la Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2015.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
la Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2015.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la
Spitalul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova, pe anul 2015.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
la Spitalul Clinic de Neuropshiatrie Craiova, pe anul 2015.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al
municipiului Craiova, pe anul 2015.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cuantumului ºi a numãrului de burse acor-
date elevilor din învãþãmântul preuniversitar de stat din municipiul Craiova în anul ºcolar
2015-2016.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
la S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pe anul 2015.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli
la Regia Autonomã de Transport Craiova, pe anul 2015.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între mu-
nicipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia Bedefililor din
România, în vederea organizãrii evenimentului Salonul Benzii Desenate – Craiova 2015.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între municipiul
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi Asociaþia Centrul de Culturã Contem-
poranã Club Electroputere, în vederea organizãrii evenimentului „Galeria Electroputere”.

17. Proiect de hotãrâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al
Municipiului Craiova, cu S.C. Ice Drive S.R.L., în vederea amenajãrii unui patinoar, în
Piaþa „Mihai Viteazul”, în perioada 15 noiembrie 2015-ianuarie 2016.

18. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate
liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav,
cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora,
din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2015.

19. Proiect de hotãrâre privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, con-
sumatorilor vulnerabili din municipiul Craiova, care utilizeazã pentru încãlzirea locuinþei,
energie termicã furnizatã în sistem centralizat, în perioada sezonului rece, respectiv
01.11.2015-31.03.2016.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.28/2015 referitoare la desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Muni-
cipiului Craiova în Comisia pentru vânzarea spaþiilor comerciale ºi de prestãri servicii.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii Planului de ocupare a funcþiilor
publice din cadrul Poliþiei Locale a  Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcþiilor publice din
aparatul de specialitate al Primarului a Municipiului Craiova, respectiv pentru Poliþia
Localã a Municipiului Craiova, pentru anul 2016.

23. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii al aparatului de specia-
litate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

24. Proiect de hotãrâre privind modificãrii organigramei ºi statului de funcþii ale Re-
giei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, pentru
anul 2015.

25. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii al Filarmonicii „Oltenia”
Craiova, pentru anul 2015.

26. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Victor Babeº” Craiova, pentru
anul 2015.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii ale
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2015.

28. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinþei situatã în
municipiul Craiova, Calea Severinului, nr.30 D, bl.S4, sc.1, ap.5.

29. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinþe
proprietatea privatã a statului român ºi aflatã în administrarea Consiliului Local al Muni-
cipiului Craiova, construitã prin intermediul Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, situatã în
municipiul Craiova, str. Potelu, nr.158, bl. R 7, sc.1, ap.10.

30. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au
ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii
la nivel naþional.

31. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune
nr.125158/2005  încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr.Kis Magdale-
na, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr.Kis Magdalena.

32. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.251/
2011 încheiat între ªcoala nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova ºi S.C. DOBMAN IMPEX
S.R.L., având ca obiect spaþiul aparþinând domeniului public al municipiului Craiova,
situat în str.Arh. Duiliu Marcu, nr.16.

33. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 187/
2005 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi S.C. Corianc S.R.L., având
ca obiect terenul aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Geor-
ge Enescu-zona bl.39.

34. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
unui  spaþiu aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, administrat de Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, situat în str.Mihai Viteazul, nr.12.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului cadru pentru constituirea drep-
tului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparþinând domeniului privat al mu-
nicipiului Craiova, în favoarea deþinãtorilor construcþiilor edificate pe acestea.

36. Proiect de hotãrâre privind darea în administrare cãtre Regia Autonomã de Admi-
nistrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova, a bunurilor aparþinând dome-
niului public al municipiului Craiova, situate în str.Iancu Jianu, nr.9.

37. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat
al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Do-
meniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

38. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului privat al municipiului Craiova.

39. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând dome-
niului public al municipiului Craiova.

40. Proiect de hotãrâre privind revocarea dreptului de folosinþã cu titlu gratuit, de cãtre
Societatea Naþionalã de Cruce Roºie din România - Filiala Dolj, asupra spaþiului aparþinând
domeniului public al municipiului Craiova, situat în cadrul Colegiului Tehnic “Ion Mincu”.

41. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str. Vânã-
torii de Munte”.

42.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Aviza-
re a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str. Eroii Sanitari”.

43. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de Aviza-
re a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Modernizare str. Carpenului”.

44.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Reabilitare centrale
termice” la Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”.

45. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare pentru obiectivul de investiþie „Reabilitare centralã termicã” la Colegiul Naþional
„Elena Cuza” Craiova.

46. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare pentru obiectivul de investiþie „Reabilitare reþea termicã de incintã” la Colegiul
Naþional „Elena Cuza” Craiova.

47. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Expertizei tehnice ºi a Documentaþiei de
Avizare a Lucrãrilor de intervenþii pentru obiectivul de investiþie „Reabilitare sistem ter-
mic” la Gradiniþa cu Program Prelungit „Traian Demetrescu”.

48. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Programului comun de acþiune pentru deszã-
pezirea, prevenirea ºi combaterea poleiului în municipiul Craiova, pentru iarna 2015 – 2016.

49. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr.230/2015 referitoare la aprobarea gestiunii delegate ca modalitate de gestiu-
ne pentru activitãþile serviciului public de salubrizare în judeþul Dolj.

50. Proiect de hotãrâre privind atribuirea de denumiri de strãzi în municipiul Craiova.
51. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la re-

considerarea reglementãrilor aferente zonei cuprinse între str. Calea Severinului, str.To-
poraºi ºi str.Tineretului din municipiul Craiova.

52. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la re-
conversie funcþionalã ºi reglementarea zonei situatã în municipiul Craiova, între Faculta-
tea de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi strãzile Cerna-ªtefan Odobleja.

53. Întrebãri ºi interpelãri.

          Emisã azi 23.10.2015

                PRIMAR, PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU                      Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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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.

Anunþul tãu!
I.I. STÃNCUÞ GRETA anun-

þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere a
autorizaþiei de mediu privind ac-
tivitatea „ Achiziþie linii de bri-
chetat în comuna Drãgoteºti, sat
Popânzãleºti”, ce se desfãºoa-
rã în comuna Drãgoteºti, sat Po-
pânzãleºti. Informaþiile privind
potenþialul impact asupra me-
diului pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1, zilnic între orele 9-
14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 8.11.2015.

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.

ANIVERSÃRI
Cu ocazia aniversãrii
zilei de naºtere pe 25
octombrie familia Cos-
tel Bazãverde ureazã
bunului prieten, consi-
lier VICTOR POPESCU
„La Mulþi Ani!”, sãnãta-
te, bucurii ºi împliniri pe
toate planurile.
Pentru doamna farma-
cistã LUIZA de la Cate-
na- Craioviþa Nouã (Ra-
cheta), multã sãnãtate,
prosperitate, îndepliniri
ºi realizãri. La Mulþi Ani!
Cu mult drag (Sili).
Astãzi, la zi aniversa-
rã, dorim copiilor ANA-
MARIA ªI ROBERT
ªERP la împlinirea ce-
lor 15 ani de cãsnicie,
ca Bunul Dumnezeu
sã le dãruiascã: Har,
sãnãtate ºi tot belºu-
gul toamnei, însoþite
cu drag de cele mai
frumoase flori, cãsni-
cie trainicã ºi multe re-
alizãri. „La Mulþi Ani!”.
Copii ºi pãrinþii.
La zi aniversarã, do-
rim dragului ºi frumo-
sului nostru nepoþel
ªERP SEBASTIAN -
GABRIEL, multã sãnã-
tate, succes la ºcoalã
ºi copilãrie fericitã lân-
gã cei dragi, astãzi
când împlineºte 11 ani-
ºori. „La Mulþi Ani!”.
Bunicii ºi pãrinþii.

La zi aniversarã, dorim
dragului ºi frumosului
nepoþel ªERP ALE-
XANDRU – DIMITRIS,
multã sãnãtate, succes
la ºcoalã, copilãrie feri-
citã lângã cei dragi, as-
tãzi când împlineºte 7
aniºori. „ La Mulþi Ani!”.
Bunicii ºi pãrinþii.

OFERTE SERVICIU
World Vision România,
organizaþie neguverna-
mentalã creºtin - umani-
tarã, angajeazã Specia-
list Marketing, 4 ore, în
cadrul Biroului zonal din
Craiova. Cerinþe: 1. Stu-
dii Universitare de specia-
litate. 2. Experienþa în
strîngeri de fonduri, mar-
keting, identificare ºi dez-
voltare relaþii cu corporaþii
ºi donatori individuali, cu
scopul precis de a atrage
resurse pentru organiza-
þie, dezvoltare relaþii cu po-
tenþiali donatori. 3. Cunoº-
tinþe avansate de limba
englezã. Persoanele inte-
resate se pot prezenta la
biroul nostru din Craiova
- str.Mirceºti, bl. M5 sc.1
ap.1, pentru a aduce un
CV ºi o scrisoare de in-
tenþie sau pot trimite aces-
te documente prin fax la
nr.0251/545.646. Data
limitã 30 octombrie 2015.
Telefon: 0251/ 592 815”.
Persoana de contact –
Vasilica Cîrlugea – 0731
444 783.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10 - Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu
trei camere, decoman-
dat, zona Ramada.
Preþ 70.000 de euro ne-
gociabil. Telefon: 0769/
477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând casã ultracentral.
Telefon: 0745/ 156.482.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefom: 0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi-Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci
tip Cramã. Profit sub-
stanþial. Telefon: 0786/
193.499.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
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Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, ju-
deþul Vâlcea. Telefon:
0747/453.261; 0743/
102.602.
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
Particular vând casã
Craiova 5 camere încãl-
zire centralã, izolatã ter-
mic sau schimb cu 2
apartamente 2 camere
– variante. Telefon:
0746/498.818.

VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã 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.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
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 negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.

Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Peugeot 206 an fabrica-
þie 2008, benzinã ºi
GPL. Telefon: 0755/
010.320.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi. Taxa
0. 6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro ne-
gociabil. Telefon: 0351/
452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii
la telefon: 0765/312.168.

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”!

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând ladã frigorificã cu 5
sertare Arctic. Telefon:
0765/291.623.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimensi-
unile 185/65/14, 125 lei
bucata. Telefon: 0720/
880.474.

Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calcula-
tor instruire copii, douã
roþi 155/13, telescoape
Tico spate, piei bovinã,
prelucrate - 6,80 mp.
Telefon: 0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ief-
tin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie. Tele-
fon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea, cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca, groapã su-
prapusã, douã locuri. Te-
lefon: 0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
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Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, ca-
nistrã aluminiu  20 litri
nouã, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã,
foarfecã tãiat tablã de
banc. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.

 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 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,
exclus Catargiu, Brestii,
Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.
Inchiriez garsonierã mo-
bilatã, zona Simplon. Te-
lefon: 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 gaz-
dã, apartament 3 came-
re mobilat Craioviþa
Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
Primesc în gazdã la bloc
Calea Bucurerºti 1 sau
2 fete. Telefon: 0762/
850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela, tot
confortul, etaj 3, centra-
lã, aer condiþionat. Tele-
fon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Te-
lefon: 0723/737.611.

Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada Dol-
jului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã par-
ter. Telefon: 0732/
203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -Bu-
cureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agen-
þie 220 Euro/ lunã. Tele-
fon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã 1,65-
70/80, plãcutã, fãrã vicii.
Telefon: 0757/821.204.

66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, mo-
destã, fãrã obligaþii. Rog
seriozitate. Telefon:
0351/ 181.202.
Vãduv, pensionar, fizic
plãcut 179/85, 61 ani, do-
resc doamnã vârstã
apropiatã plãcutã fãrã
vicii. Telefon: 0720/
0582.934.
Pensionar caut pen-
sionarã pentru convie-
þuire. Telefon: 0762/
728.493.

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

PIERDERI
Pierdut Legitimaþie con-
curs la Facultatea de
Agronomie Ingineria
Mediului Craiova pe nu-
mele DRÃGOI CON-
STANTIN CRISTIAN.
Se declarã nulã.

Pierdut Certificat de Înre-
gistrare în Registrul Aso-
ciaþiilor ºi Fundaþiilor, Ho-
tãrârea Judecãtoreascã
de Înfiinþare a Asociaþiei
Studenþilor Facultãþii de
Horticulturã Craiova. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE
Lumânãrile sã ardã me-
reu pentru sufletul ce-
lui care a fost Inspec-
tor ªcolar General al In-
spectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, Vicepri-
mar al Craiovei, prof.
OCTAVIAN PODEANU.
Suntem alãturi de fami-
lia îndoliatã. Fam. Prof.
Constantin Rada.
Uniunea Sindicatelor
Independente din Învã-
þãmânt Dolj deplânge,
pierderea unui mare
OM al educaþiei, prof.
OCTAVIAN PODEANU,
cel care, de-a lungul
timpului a fost Înspec-
tor ªcolar General ºi Vi-
ceprimar al Craiovei.
Dumnezeu sã-l odih-
neascã în pace!
Clubul Soroptimist In-
ternaþional Craiova
este alãturi de Letiþia
Podeanu la greaua în-
cercare pricinuitã de
moartea soþului, OCTA-
VIAN PODEANU.
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Simona Halep, locul 2 WTA ºi
principala favoritã, va juca în
“Grupa Roºie” la Turneul Cam-
pioanelor, alãturi de Maria ªara-
pova (Rusia), locul 3 WTA, Ag-
nieszka Radwanska (Polonia), lo-
cul 6 WTA, ºi Flavia Pennetta (Ita-
lia), locul 8 WTA, conform tra-
gerii la sorþi de ieri, de la Singa-
pore. Constãnþeanca nu are pal-
mares favorabil cu niciuna dintre
adversare, mai mult, contra ru-
soaicei, nereuºind sã se impunã
pânã acum, scor 0-5 la general.
Totuºi, Simona va avea un avan-
taj. ªarapova nu este în cea mai
bunã formã fizicã, ocupanta nu-

Halep, grupã teribilãHalep, grupã teribilãHalep, grupã teribilãHalep, grupã teribilãHalep, grupã teribilã
la Tla Tla Tla Tla Turneul Campioanelorurneul Campioanelorurneul Campioanelorurneul Campioanelorurneul Campioanelor

mãrului 3 WTA nemaijucând un
meci întreg de la Wimbledon,
atunci când a ajuns în faza semi-
finalelor.

Practic, în ultimele 3 luni ºi ju-
mãtate, din cauza unei accidentãri
la piciorul drept, Sharapova a dis-
putat doar partida cu Barbora Stry-
cova, la Wuhan, pe care a aban-
donat-o la 7-6 (1), 6-7 (4), 2-1.
Atunci, la finalul lunii septembrie,
a renunþat din cauza unor proble-
me la încheietura mâinii stângi.

În duelurile cu Radwanska
scorul este egal 4-4, în timp ce
contra Pennettei, Halep a câºtigat
o singurã datã în 5 ocazii.

În “Grupa Albã” vor evolua
Garbine Muguruza (Spania), lo-
cul 4 WTA ºi cap de serie numã-
rul 2, Petra Kvitova (Cehia), lo-
cul 5 WTA, Angelique Kerber
(Germania) ºi Lucie Safarova (Ce-
hia), locul 9 WTA.

La Turneul Campioanelor (25
octombrie – 1 noiembrie), parti-
cipã cele mai bune opt jucãtoare
ale anul în curs. Americanca Se-
rena Williams, locul 1 WTA ºi de-
þinãtoarea trofeului, a declarat for-
fait pentru aceastã ediþie.

În faza grupelor se va juca fie-
care cu fiecare, primele douã cla-
sate urmând a se califica în semi-

finale, fazã în care se vor întâlni
ocupanta locului 1 dintr-o grupã
cu ocupanta locului 2 din cealaltã
grupã. Învingãtoarele din semifi-

nale îºi vor disputa trofeul.
Pânã la închiderea ediþiei nu fu-

sese stabilit programul meciurilor
din grupe.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FCM Baia

Mare – U Cluj / 18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: FC Voluntari – Petrolul, ASA Tg.
Mureº – Astra / 23:00 – FOTBAL Spania –
La Liga: Malaga – Deportivo / 2:00 – FOT-
BAL Brazilia – Serie A: Palmeiras – Sport
Recife.

DIGI SPORT 2
7:35 – MOTO GP – Marele Premiu al

Malaeziei / 13:00 – TENIS (F) – Kremlin
Cup, la Moscova, în Rusia / 16:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Empoli – Genoa / 18:00
– RUGBY – Cupa Mondialã, în Regatul
Unit, semifinala 1: Africa de Sud – Noua
Zeelandã / 19:55 – BASCHET (M) – Liga
Naþionalã: SCM “U” Craiova – Steaua /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Palermo
– Inter / 3:40 – MOTO GP – Marele Pre-
miu al Malaeziei.

DIGI SPORT 3
12:15 – VOLEI (F) – Divizia A1: SCM U

Craiova – ªtiinþa Bacãu / 14:45 – VOLEI
(M) – Divizia A1: SCM U Craiova – Dina-
mo / 17:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Celta Vigo – Real Madrid / 19:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Carpi – Bologna / 21:05
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Bar-
celona – Kolding Copenhaga.

DIGI SPORT 4
16:00 – HANDBAL (F) – Liga

Campionilor: Rostov Don – Krim
Mercator / 18:00 – HANDBAL (M)
– Liga Campionilor: Pick Szeged –
Montpellier / 19:35 – HANDBAL
(M) – Liga Naþionalã: Dinamo –
Steaua / 21:30 – FOTBAL Spania –
La Liga: Sevilla – Getafe / 23:30 –
FOTBAL Brazilia – Serie A: Figuei-
rense – Santos.

DOLCE SPORT
11:00 – AUTOMOBILISM –

Formula E – la Beijing, în China /
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I:
FC Voluntari – Petrolul, ASA Tg.
Mureº – Astra.

DOLCE SPORT 2
15:00 – TENIS (M) – Turneul de

la Viena, în Austria: semifinala 1 /
17:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Celta Vigo – Real Madrid / 19:30 –
FOTBAL Anglia – Premier League:
Arsenal – Everton / 21:30 – FOTBAL
Spania – La Liga: Sevilla – Getafe.

DOLCE SPORT 3
16:30 – FOTBAL Germania –

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Bundesliga: Leverkusen – Stuttgart / 18:30
– TENIS (M) – Turneul de la Viena, în Aus-
tria: semifinala 2 / 21:00 – FORMULA 1 –
Marele Premiu al SUA: calificãri / 23:05 –
FOTBAL Spania – La Liga: Malaga – De-
portivo.

DOLCE SPORT 4
16:00 – FOTBAL – Liga a II-a: FCM Baia

Mare – U Cluj / 19:15 – FOTBAL Spania –
La Liga: Granada – Betis / 21:30 – VOLEI
(M) – Italia: Trentino – Modena.

EUROSPORT
10:15, 13:30 – SCHI ALPIN (F) – Cupa

Mondialã, la Soelden, în Austria / 17:00 –
FOTBAL – Premier League: West Ham –
Chelsea / 19:00 – TENIS (F) – Turneul de
la Luxembourg-Ville, în Luxemburg / 20:45
– CICLISM – Seria Revolution (velodrom),
la Manchester, în Regatul Unit / 0:00 –
CURSE DE MAªINI – Super Cupa Por-
sche, la Austin, în SUA / 0:45 – FOTBAL –
Cupa Mondialã Under 17, în Chile: Germa-
nia – Mexic.

EUROSPORT 2
9:00 – CICLISM – Criteriul Saitama, în

Japonia / 16:30, 19:30 – FOTBAL Germa-
nia – Bundesliga: Bayern Munchen – FC
Koln, Ingolstadt – Hertha Berlin / 21:45,
0:45 – FOTBAL – Cupa Mondialã Under
17, în Chile: Ecuador – Belgia, Argentina –

Australia.
TVR 2
11:00 – RUGBY – SupeLiga Naþionalã:

CSM Olimpia – CS ªtiinþa CSM Baia Mare.
LOOK PLUS
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Vo-

luntari – Petrolul, ASA Tg. Mureº – Astra.

Duminicã
DIGI SPORT 1
9:00 – TENIS (F) – Turneul Campioa-

nelor, în Singapore: ziua 1 / 11:00 – FOT-
BAL – Liga a II-a: FC Bihor – UTA Bãtrâna
Doamnã / 13:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Levante – Sociedad / 15:00 – FOT-
BAL – Liga I: CS U Craiova – Dinamo /
18:00 – RUGBY – Cupa Mondialã, în Re-
gatul Unit, semifinala 2: Argentina – Aus-
tralia / 20:00 – FOTBAL – Liga I: Steaua –
Pandurii.

DIGI SPORT 2
6:00, 7:00 – MOTO GP – Marele Pre-

miu al Malaeziei / 11:30 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: HC Odorhei – CSM Bucu-
reºti / 13:30 – TENIS (F) – Turneul Cam-
pioanelor, în Singapore: ziua 1 / 16:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Juventus – Ata-
lanta / 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Barcelona – Eibar, Atletico Madrid –
Valencia.

DIGI SPORT 3
12:00 – POLO – Su-

perliga Naþionalã: Dinamo
– Rapid / 13:30, 16:00 –
FOTBAL Italia – Serie A:
Sampdoria – Verona, Mi-
lan – Sassuolo / 18:30 –
HANDBAL (M) – Liga
Campionilor: HC Metalurg
– HCM Minaur Baia Mare
/ 20:00 – HANDBAL (F)
– Liga Campionilor: Gyor
– Midtjylland / 21:45 –
FOTBAL Italia – Serie A:
Chievo – Napoli.

DIGI SPORT 4
11:00 – ATLETISM –

Maraton – la Frankfurt,
în Germania / 15:00 –
FOTBAL Franþa – Ligue
1: Reims – Monaco /
17:00 – BASCHET (M) –
Liga Naþionalã: CSM U
Oradea – U BT Cluj /
19:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Fiorentina –

Roma / 22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Paris SG – St. Etienne.

DOLCE SPORT
15:00, 20:00 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – Dinamo, Steaua – Pandurii / 2:30
– FOTBAL AMERICAN – NFL: Carolina
Panthers – Philadelphia.

DOLCE SPORT 2
9:00 – TENIS (F) – Turneul Campioa-

nelor, în Singapore: ziua 1 / 11:00 – FOT-
BAL – Liga a II-a: FC Bihor – UTA Bãtrâna
Doamnã / 13:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Levante – Sociedad / 15:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Viena, în Austria: finala
/ 17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La Liga:
Las Palmas – Villarreal, Barcelona – Eibar /
22:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al
SUA: cursa.

DOLCE SPORT 3
16:05 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Bournemouth – Tottenham / 18:30 –
HANDBAL (M) – Liga Campionilor: HC
Metalurg – HCM Minaur Baia Mare / 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Atletico Ma-
drid – Valencia.

DOLCE SPORT 4
20:15 – CURSE DE MAªINI – Super

Cupa Porsche, la Austin, în SUA / 22:15 –
FOTBAL AMERICAN – NFL: San Diego
Chargers – Oakland Raiders.

EUROSPORT
10:15 – SCHI ALPIN (M) – Cupa Mon-

dialã, la Soelden, în Austria / 14:00, 16:05,
18:15 – FOTBAL Anglia – Premier League:
Sunderland – Newcastle, Manchester Uni-
ted – Manchester City, Liverpool – Sout-
hampton / 23:00, 1:00 – FOTBAL SUA/Ca-
nada – MLS: Montreal Impact – Toronto
FC, Sporting Kansas City – Los Angeles
Galaxy.

EUROSPORT 2
13:30 – SNOOKER – Campionatul In-

ternaþional, la Daqing, în China: etapa întâi
/ 16:30, 18:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Dortmund – Augsburg, Monchen-
gladbach – Schalke / 20:45, 23:45 – FOT-
BAL – Cupa Mondialã Under 17, în Chile:
Franþa – Siria, Rusia – Africa de Sud.

TVR 1
15:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova

– Dinamo.
LOOK TV
15:00, 20:00 – FOTBAL – Liga I: CS U

Craiova – Dinamo, Steaua – Pandurii.
LOOK PLUS
11:00 – ATLETISM – Maraton – la

Frankfurt, în Germania.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Fãrã îndoialã, week-end-ul
acesta este unul revendicat de
sport în Bãnie, fiind programa-
te încleºtãri de anvergurã atât în
sporturile de salã, cât ºi la fot-
bal. În seara aceasta, de la ora
20, echipa de baschet SCMU
Craiova întâlneºte pentru a treia
oarã în acest sezon pe Steaua
Eximbank. Echipa Clubului
Sportiv al Armatei Steaua s-a
impus în Sala Polivalentã în pri-
mul tur al Cupei României, re-
turul terminându-se la egalitate.

Înaintea derby-ului cu Stea-
ua, din etapa a patra a Ligii Na-
þionale, echipa de baschet SCMU
Craiova a renunþat la pivotul sârb
Marko Djurkovic, care a sem-
nat pentru club din Elve-
þia, Monthey, ºi l-a trans-
ferat pe fundaºul american
Nicholas Covington. În
vârstã de 30 de ani, jucã-
torul de 1,88 metri ºi 90
de kg completeazã astfel
al ºaselea loc de jucãtor
strãin din lotul Craiovei.
Nick Covington a mai ju-
cat în România acum 4
ani, pentru BC Timiºoara
ºi BC Mureº, iar în sezo-
nul trecut a evoluat peste
Ocean, la Westchester
Knicks, unde a avut me-
diile: 8 puncte, 2 recupe-
rãri ºi 3 pase decisive pe
meci. În Europa, jucãto-
rul care poate juca pe po-
ziþiile 1-2 a mai fost legiti-

Derby-uriDerby-uriDerby-uriDerby-uriDerby-uri
la panou ºi fileula panou ºi fileula panou ºi fileula panou ºi fileula panou ºi fileu

Baschetbaliºtii Craiovei joacã împotriva
Stelei, iar voleibaliºtii întâlnesc pe Dinamo

Clasamentul Ligii Naþionale de baschet
1. SCMU Craiova 6p 3 0
2. Municipal Oradea 6p 3 0
3. Dinamo Bucureºti 5p 2 1
4. Steaua Bucureºti 5p 2 1
5. „U” BT Cluj 5p 2 1
6. Gaz Metan Mediaº 4p 1 2
7. Atlassib Sibiu 4p 1 2
8. BC Tg. Mureº 4p 1 2
9. Energia Tg. Jiu 4p 1 2
10. Phoenix Galaþi 3p 0 3
11. BC Timiºoara 3p 0 3
12. BCMU Piteºti 2p 2 1

BCMU Piteºti a început campionatul cu o
penalizare de 3 puncte.

Clasamentul Diviziei A1 feminine de volei
1. CSM Târgoviºte 6p 2 0
2. Medicina Mureº 6p 2 0
3. CSM Bucureºti 6p 2 0
4. Volei Alba Blaj 6p 2 0
5. ªtiinþa Bacãu 5p 2 0
6. Dinamo Bucureºti 3p 1 1
7. CS „U” Cluj 3p 1 1
8. CSM Lugoj 1p 0 2
9. Rapid Bucureºti 0p 0 2
10. Unic Piatra Neamþ 0p 0 2
11. SCMU Craiova 0p 0 2
12. Penicilina Iaºi 0 0 2

mat la Falco Szombathely (Un-
garia) ºi Tallina Kalev (Estonia).
Este al doilea american adus în
Bãnie în vara aceasta, dupã Aar-
ron Westley Johsnon, care evo-
lueazã pe aceleaºi posturi precum
compatriotul sãu.

“Turbo” Dzambic
îºi anunþã retragerea,

în Polivalentã
Coordonatorul Craiovei din

sezonul memorabil 2012-2013,
Rade Dzambic, a decis sã se
retragã din activitate, iar anun-
þul oficial va fi fãcut chiar în Sala
Polivalentã, cu prilejul derby-
ului dintre Craiova ºi Steaua, la
care sârbul va fi prezent. “Tur-

bo” a fãcut anunþul pe contul sãu
de Facebook: „Dupã 23 de ani
de baschet am decis sã mã re-
trag. Vreau sã mulþumesc tutu-
ror echipelor ºi de asemenea tu-
turor antrenorilor, deoarece am
întâlnit oameni minunaþi în în-
treaga mea carierã. Sunt ono-
rat de faptul cã cei din staff-ul

echipei din Craiova m-au
contactat sã mã întorc. Voi
fi prezent sâmbãtã seara la
Sala Polivalentã pentru a-
mi lua la revedere de la fani
ºi a le mulþumi, deoarece,
fãrã ei nu aº fi realizat ni-
mic”. “Djamba” a fost
unul dintre cei mai iubiþi
jucãtori din Bãnie, “cinciul”
celebru din care fãceau
parte el, Drãguºin, Seals,
Bureau ºi Habus reuºind în
premierã calificarea Craio-
vei în play-off.

Voleibaliºtii debuteazã
în noul sezon

Voleibaliºtii de la SCMU
Craiova încep noul sezon al
Diviziei A1 astãzi, de la ora

14.45, în Sala Polivalentã, îm-
potriva lui Dinamo Bucureºti.
Cele douã formaþii au disputat
finala micã a play-off-ului în sta-
giunea anterioarã, bãieþii lui Dan
Pascu impunându-se la finalul
seriei ºi obþinând un loc pe po-
dium. Lotul echipei din Bãnie
este format din: Laurenþiu Licã,
Nicuºor Ghionea, Rãzvan Vâl-
celean, Bogdan Ene, Laurenþiu
Marciu, Mihai Mãrieº, Dan Bo-
rota (Banatul Caransebeº),
Christian Bartha (Arcada Galaþi),
Andrei Georgescu (Zalãu), Vlad
Cuciureanu (ªimleul Silvaniei),
Ivan Mihalj (Grecia), Oleksy Kly-
amar (Ucraina). Au pãrãsit Bã-
nia: Petar Turanjanin, Vlado Mi-
lev, Pedrag Bicanin, Florin Voi-
nea, Ion Velicu ºi Ionuþ Manda.

În deschiderea meciului, bã-
ieþilor, de la ora 12.15, în Sala
Polivalentã, fetele de la SCMU
Craiova vor juca împotriva cam-
pioanei de acum doi ani, ªtiinþa
Bacãu, prefigurându-se a treia
înfrângere din tot atâtea meciuri
pentru echipa pregãtitã de Alex
Cosma.

Astãzi, pe hipodromul din
Parcul Naþional “Nicolae
Romanescu” se va desfãºura
etapa finalã a Campionatului
Naþional de Cros pentru
seniori, tineret ºi juniori I ºi II.
Organizatori ºi parteneri:
Federaþia Românã de Atletism,
Primãria Municipiului Craiova,
Direcþia Judeþeanã pentru
Sport ºi Tineret Dolj, CSM
Craiova, CSU Craiova, CS
Olimpic Craiova, LPS Petrache
Triºcu Craiova, Sala Polivalen-
tã Craiova, RAADPFL Craiova.

Programul concursului: ora
10 – Feminin 4 Km Junioare 1
ºi 2, ora 10.20 – masculin 6
Km Juniori 1 ºi 2, ora 10.50 –
Feminin 6 Km Tineret, ora
11.20 – Masculin 8 Km
Tineret, ora 12 – Feminin 8
Km Senioare, 12.40 – Mascu-
lin 10 Km Seniori.

Campionatul

Naþional de Cros,

la hipodrom

Grupa A
Molde – Celtic 3-1
Au marcat: Kamara (11), Forren

(18), Elyounoussi (56) / Commons
(55).

Fenerhahce – Ajax Amsterdam
1-0

A marcat: Fernandao (89)
Clasament: 1. Molde 7p. 2.

Fenerbahce 4p, 3. Ajax 2p, 4.
Celtic 2p.

Grupa B
Liverpool – Rubin Kazan 1-1
Au marcat: Emre Can (37) /

Devic (15)
Bordeaux – FC Sion 0-1
A marcat: Lacroix (21)
Clasament. 1. Sion 7p, 2. Liverpool

3p, 3. Kazan 2p, 4. Bordeaux 2p.

Grupa C
Qabala – Borussia Dortmund 1-3
Au marcat: Dodo (90+3) /

Aubameyang (31, 38, 72)
PAOK – Krasnodar 0-0.
Clasament: 1. Dortmund 7p, 2.

Krasnodar 4p, 3. PAOK 3p, 4.
Qabala 1p.

Grupa D
Legia Varºovia – FC Bruges 1-1
Au marcat: Kucharczyk (51) / De

Fauw (39)
Midtjylland – Napoli 1-4

Au marcat: Pusic (43) / Callejon
(19), Gabbiadini (31, 40), Higuain
(90+1)

Clasament: 1. Napoli 9p, 2.
Midtylland 6p, 3. Legia 1p, 4.
Bruges 1p.

Grupa E
Villarreal – Dinamo Minsk 4-0
Au marcat: Bakambu (17, 32),

Soldado (61), Bailly (71)
Rapid Viena – Viktoria Plzen 3-2
Au marcat: Hofmann (34), Schaub

(52), Petsos (68) / Duris (12),
Hrosovsky (76)

Clasament: 1. Rapid 9p, 2.
Villarreal 6p, 3. Plzen 3p, 4. Minsk 0p.

Grupa F
Braga – Olympique Marseille 3-2
Au marcat: Ahmed Hassan (61),

Wilson Eduardo (76), Alan (88) /
Alessandrini (84), Batshuaiy (87)

Slovan Liberec – FC Groningen
1-1

Au marcat: Luckassen (87) /
Hoessen (90+6).

Clasament. 1. Braga 9p, 2. Liberec
4p, 3. Marseille 3p, 4. Groningen 1p.

 
Grupa G
Lazio – Rosenborg 3-1
Au marcat: Matri (28), Anderson

(54), Candreva 79 / Soderlung 69
Dnipro – Saint-Etienne 0-1

A marcat: Hamouma (44)
Clasament: 1. Lazio 7p, 4. St.

Etienne 4p, 3. Dnipro 4p, 4. Rosen-
borg 1p.

Grupa H
Lokomotiv Moscova – Beºiktaº

1-1
Au marcat: Maicon (54) / Gomez

(64)
Sporting Lisabona – Skanderbeu

Korce 5-1
Au marcat: Aquilani (38, pen),

Montero (41, pen), Pereira (64, 77),
Figueiredo (69) / Jashanica (89)

Clasament: 1. Lokomotiv 7p, 2.
Beºiktaº 5p, 3. Sporting 4p, 4.
Skenderbeu 0p.

Grupa I
FC Basel – Belenenses 1-2
Au marcat: Michael Lang (15) /

Luis Leal (27), Kuca (45)
Fiorentina – Lech Poznan 1-2
Au marcat: Rossi (90) / Kownacki

(65), Gajos (82)
Clasament: 1. Basel 6p, 2. Lech 4p,

3. Belenenses 4p, 4. Fiorentina 3p.

Grupa J
Monaco – Qarabag 1-0
A marcat: Traore (70)
Anderlecht – Tottenham 2-1
Au marcat: Guillaume Gillet (13),

Okaka (75) / Eriksen (4)

Clasament: 1. Monaco 5p, 2.
Tottenham 4p, 3. Anderlecht 4p, 4.
Qarabag 3p.

Grupa K
Schalke 04 – Sparta Praga 2-2
Au marcat: Di Santo (6), Sane (73)

/ Fatai (50), Lafata (63)
APOEL – Asteras Tripolis 2-1
Au marcat: Cavenaghi (45, pen.),

Carlao (59) /Lluy (9)
Clasament: 1. Schalke 7p, 2. Sparta

5p, 3. APOEL 3p, 4. Asteras 1p.

Grupa L
AZ Alkmaar – Augsburg 0-1
A marcat: Trochowski (43)
Partizan – Athletic Bilbao 0-2
Au marcat: Raul Garcia (32),

Etxebarria (85)
Clasament: 1. Bilbao 6p, 2.

Partizan 6p, 3. Alkmaar 3p, 4.
Augsburg 3p.

Europa League – etapa a 3-a
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Echipa secundã a Universitãþii a re-
mizat ieri, la Iºalniþa, scor 2-2 cu Ce-
tate Deva, punând astfel capãt unui ºir
de ºase înfrângeri. Practic, alb-albaº-
trii nu mai reuºiserã sã obþinã vreun
punct din runda inauguralã, mai exact
din 29 august, când se impuneau cu 3-
1 în faþa lui CSM Lugoj.

Revenind la confruntarea contra ar-
delenilor, “satelitul” putea câºtiga la

LIGA A III-A – ETAPA A 9-A

Universitatea II, primul punctUniversitatea II, primul punctUniversitatea II, primul punctUniversitatea II, primul punctUniversitatea II, primul punct
din august încoacedin august încoacedin august încoacedin august încoacedin august încoace

Seria 3
Astãzi, 15:00: FC Voluntari II – CS PODARI, CS Afumaþi – Atletic Bradu,

Urban Titu – Sporting Roºiori, Concordia II – CS ªtefãneºti, SCM Piteºti – FC
Aninoasa, Sporting Turnu Mãgurele – Inter Olt Slatina, Înfrãþirea Hãrman –
Dinicu Folescu Câmpulung.

1. Inter Olt 20 8. Roºiori 10
2. Câmpulung 18 9. Voluntari II 10
3. Afumaþi 17 10. Chiajna II 8
4. Bradu 13 11. Aninoasa 7
5. Mãgurele 13 12. Titu 6
6. PODARI 12 13. ªtefãneºti 5
7. Piteºti 11 14. Hãrman 5

Seria 4
Ieri: CS U II CRAIOVA – Cetate Deva 2-2, Mãgura Cisnãdie – Performanþa

Ighiu 1-0, Nuova Mama Mia Becicherecul Mic – CS Ineu 0-1.
Astãzi, 15:00: Minerul Motru – ACSO FILIAªI, Metalurgistul Cugir –

Pandurii II, Millenium Giarmata – FC Hunedoara, ASU Poli Timiºoara – Naþi-
onal Sebiº. Municipal Lugoj stã.

1. Sebiº 19 9. Cisnãdie 11
2. Poli 18 10. Motru 9
3. Lugoj 18 11. Deva 8
4. Ighiu 15 12. Ineu 7
5. Cugir 13 13. Giarmata 5
6. Mama Mia 13 14. CS U CRAIOVA 4
7. Pandurii II 12 15. FILIAªI 3
8. Hunedoara1 2

pas, dar putea ºi pierde. Craiovenii au
avut 2-0 dupã reuºitele semnate de Jurj
(27) ºi Mazarache (48), dupã care cel
din urmã, atacant venit de la prima
echipã, mai avut douã ºanse imense pe
contra-atac. Oaspeþii au echilibrat ul-
terior partida, iar ªaucã a marcat (68),
readucându-ºi echipa în joc. În minu-
tul 81 goalkeeper-ul Universitãþii, La-
urenþiu Popescu, s-a dovedit prividen-

þial, parând o loviturã de la 11 metri,
dictatã ca urmare a unui fault al lui
Petre, însã nu a mai avut ce face douã
minute mai târziu, când ªaucã a reuºit
“dubla”.

Universitatea II: Popescu – Ghin-
cea, Drãghici, Hreniuc, Luicã – Petre
(Cãpãþânã 80), Ciocotealã, Armãºelu
(Cãle 74), Iuga (Hodea 90+2) – Jurj
(Stancu 71), Mãzãrache. Rezerve: Ne-

deianu, Covrtanovic, Gîrbiþã.Antrenor
Daniel Mogoºanu.

Etapa viitoare, CS II va evolua tot pe
teren propriu cu Minerul Motru, forma-
þie care astãzi va înfrunta pe cealaltã
grupare doljeanã din Seria 4, ACSO Fi-
liaºi. De asemena azi va evolua ºi CS
Podari (Seria 3), elevii lui Dragoº Bon
înfruntând, în deplasare, echipa secun-
dã a celor de la FC Voluntari.

Excluzând mai mult decât
surprinzãtorul lider Tractorul
Cetate, reamintim, o nou
promovatã, nu mai puþin de
ºase echipe se înghesuie pe o
distanþã de doar douã puncte,
aspect ce face din prima ligã
judeþeanã una extrem de
atractivã. În atare condiþii,
etapã de etapã avem minimum
un meci tare, iar capul de afiº
al acestui final de sãptãmânã

Duminicã, ora 11:00
SERIA 1

Avântul Rast – Flacãra Moþãþei,
Viitorul Vârtop – Victoria Pleniþa,
Poiana Mare – Ciupercenii Vechi,
Fulgerul Maglavit – Galicea Mare,
Avântul Giubega – Unirea Vela,
Ciupercenii Noi – Viitorul Dobri-
dor, Voinþa Caraula – Vânãtorul
Desa.

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

SERIA 2
Siliºtea Crucii – Fulgerul Întor-

sura, Dunãrea Gighera – Mãceºu
de Jos, Progresul Cerãt – Progre-
sul Bãileºti, Recolta Urzicuþa – Glo-
ria Catane, Dunãrea Negoi – Viito-
rul Giurgiþa, Unirea Goicea – Sea-
ca de Câmp, Aktiv Padea – Tri-
umf Bârca. Mãceºu de Sus stã.

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

SERIA 3
Avântul Daneþi – Victoria Cãlã-

raºi, Amãrãºtii de Jos – Ajax Do-
broteºti, Viitorul Sadova – AS Ro-
jiºte, Avântul Dobreºti – Viitorul

Gângiova, Unirea Tâmbureºti –
Fulgerul Mârºani, ªtiinþa Celaru –
Amãrãºtii de Sus, Tricolor Dãbu-
leni – Apele Vii.

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

SERIA 4
Sporting Leu – Viitorul Teasc,

Arena Preajba – Unirea Câmpeni,
Flacãra Drãgoteºti – Viitorul Ghin-
deni, Progresul Mischii – Lucea-
fãrul Popânzãleºti, Avântul Pieleºti
- Viitorul Coºoveni, Viitorul 2 Câr-
cea – Atletico Zãnoaga, Voinþa Pu-
þuri – Progresul Castranova.

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

SERIA 5
AS Greceºti – AS Scaeºti, Vul-

turul Cernãteºti – Voinþa Belcin,
Valea Fântânilor – Rapid Potmelþu,
Avântul Þuglui – Fortuna Craiova,
ªtiinþa Calopãr – Voinþa Raznic,
Inter Secui – AS Pietroia, Viitorul
Craiova – Jiul Breasta..

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

LIGA A V-A – ETAPA A 9-ALIGA A IV-A – ETAPA A 10-A

Cvintetul fruntaº propune o super “dublã”
1. Cetate 22 7. Bechet 16
2. Cârcea 18 8. Unirea 11
3. Ostroveni 18 9. Leamna 7
4. Calafat 18 10. Iºalniþa 6
5. Segarcea 18 11. Luceafãrul 4
6. Bistreþ 17 12. Malu Mare 1

este þinut de confrun-
tarea de la Ostroveni,
unde Dunãrea Calafat
vine sã ºteargã
penibila impresie
lãsatã de Cârcea,
unde ceda, sâmbãta
trecutã, cu 0-6. Tot
atunci, Recolta pleca cu un
punct din Bechet, scor 1-1.

Partida de la Ostroveni va fi
arbitratã de Ioniºor Laurenþiu

Fugaru – Pompiliu Costinel
Barbu ºi Crsitian Viorel Nicola.
Observatori vor fi Octavian
Andreescu ºi Nicolae Tilihoi.

Un alt joc interesant al rundei
se anunþã a fi ºi cel de la
Cetate, unde formaþia la care
evolueazã Dorel Stoica întâlneº-
te pe Progresul Segarcea. La
centru va oficia Costinel Iacob,
ajutat la cele douã linii de Cristi
Daniel Ilinca ºi Mihai Constan-
tin. La masa observatorilor au
fost însãrcinaþi sã stea Alexan-
dru Ilie ºi Aurel Barbu.

Sâmbãtã, ora 11:00
Tractorul Cetate – Progresul

Segarcea, SIC Pan Unirea –
Viitorul Cârcea, Recolta Ostro-
veni –Dunãrea Calafat, Unirea
Leamna – Dunãrea Bistreþ,
ªtiinþa Malu Mare – Danubius
Bechet, Metropolitan Iºalniþa –
Luceafãrul Craiova.
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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
Meciurile CSMS Iaºi – Chiajna ºi ACS Poli – CFR Cluj s-au jucat

asearã.
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

Cel mai aºteptat meci pentru su-
porterii olteni este programat în
acest week-end, Dinamo fiind ad-
versara ªtiinþei. Craiova - Dinamo
este unul dintre marile derby-uri din
fotbalul românesc, reprezentând cea
mai mare rivalitate dintre o echipã
din provincie ºi o reprezentantã a
Capitalei. Orgoliile sunt imense, dar
ºi miza este destul de mare, mai
ales pentru alb-albaºtri, care nu vor
sã se rupã se sextetul care va lupta
pentru cupele europene, Dinamo
fiind mai liniºtitã prin prisma celor
5 puncte care o separã de Univer-
sitatea ºi ASA. „Sunt orgolii mari
în joc, confruntãrile cu Dinamo
sunt aprige, au altã încãrcãturã atât
în teren, dar mai ales în tribunã.
Este unul dintre jocurile grele pe
care le avem. Cel mai important este
sã nu facem gre’eli individuale ºii
astfel vom putea sã recuperãm
punctele pierdute nemeritat la Bo-
to’ani“ a declarat Emil Sãndoi.
Acesta nu-i poate folosi pe Izvora-
nu, Acka ºi Zlatinski, iar bulgarul

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Dinamo BucureºtiDinamo BucureºtiDinamo BucureºtiDinamo BucureºtiDinamo Bucureºti

Stadion: “Extensiv”, duminicã, ora 15
Universitatea: Bãlgrãdean – Achim, Popov, Iliev, Vãtãjelu – Bã-

luþã, Mateiu, Kay - Nuno Rocha, Curelea, Ivan. Antrenor: Emil
Sãndoi. Rezerve: Straton – Dumitraº, Bancu, Herghelegiu, Mad-
son, Mazarache, Bawab.

Dinamo: Cerniauskas – Fai, Marc, Mevlija, S. Filip – P. Anton,
Palic – C. Matei, Vojnovic, Rotariu – Essombe. Antrenor: Mircea
Rednic. Rezerve: I. Popescu – Feussi, Ghomsi, Shalaj, van Haa-
ren, Pulijc, Gnohore.

Bilete: 5 lei (peluzã), 15 lei (tribuna 2), 25 lei (tribuna I), 40 de
lei (trribuna 0). Biletele se pot cumpãra de la magazinul oficial, de
la stadionul “Extensiv” ºi din magazinele Domo, Germanos, Voda-
fone, Orange ºi OMV.

Universitatea Craiova disputã derby-ul cu Dinamo
duminicã, de la ora 15

Iliev ar putea apãrea în premierã ca
titular. Madson nu este la 100 %,
aºa cã va fi probabil rezervã, iar Kay
va fi folosit la mijloc, în duet cu
Mateiu. În condiþiile unui teren des-
tul de dificil, pe care Bawab nu se
descurcã prea bine, Curelea ar fi o
variantã pentru atac, vârful urmând
a fi susþinut din benzi de Nuno Ro-
cha ºi Ivan. De partea cealaltã,
Rednic nu are indisponibilitãþi ºi are
la dispoziþie un lot mult mai nume-
ros faþã de disputa din tur, în care
“câinii” s-au impus cu 1-0, prin reu-
ºita din minutul 84 a lui Rotariu.
Universitatea Craiova nu a mai în-
vins-o pe Dinamo din aprilie 2009,
când fraþii Costea semnau golurile
victoriei în faþa echipei antrenate ºi
atunci de Mircea Rednic. De altfel,
doar douã victorii au reuºit craio-
venii pe teren propriu în faþa dina-
moviºtilor în ultimii 18 ani, celalaltã
înregistrându-se pe 28 mai 2003,
scor 3-1 (Mc Breen, M. Sava, I.
Savu / Marica).

Parteneriat Universitatea-
Alexandrion

Universitatea Craiova a înche-
iat un contract de parteneriat cu
producãtorul de bãuturi spirtoase
Alexandrion Group. Numele spon-
sorului nu va apãrea însã pe echi-
pamentul de joc, iar firma a anun-
þat cã se va implica ºi în acþiuni de
atragere a suporterilor. Despre
aceastã asociere, Felix Grigore,
managerul general al Universitãii,
a  spus: „Alexandrion Group este
un brand de succes, cu care am
lucrat la Unirea Urziceni unde am
avut rezultate notabile. Le spunem
„Bine ai venit în familia Universi-
tãii Craiova!“. Antrenorul principal
al ªtiinþei, Emil Sãndoi, a spus:
„Am dori sã celebrãm parteneria-

tul cu o victorie  împotriva lui Di-
namo“. Bogdan Vãtãjelu a decla-
rat: „Craiova Maxima ºi Alexan-
drion Group sunt embleme sunt în-
cãrcate de istorie. Când vãd atâþia
oameni alãturi de noi, îmi dau sea-
ma ce înseamnã Universitatea Cra-
iova“. Nawaf Salameh, preºedin-
tele ºi fondatorul Alexandrion
Group, a adãugat: „Mã simt foarte
bine aici în Oltenia. Cu domnul
Felix Grigore am lucrat ºi am scris

istorie la Urziceni. Avem în vedere
ºi programe de atragere a suporte-
rilor. Presimt cã Universitatea va
câºtiga cu Dinamo“. Emil Niã, pre-
’edintele Nitela, a spus: „Mã bu-
cur cã am putut fi liantul dintre par-
tenerul meu ºi clubul meu de su-
flet. Mai avem demarate ºi alte dis-
cuii pentru susinerea clubului, pen-
tru cã ora’ul Craiova are nevoie de
o echipã puternicã”.
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