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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De când cu scumpirile astea, leii,
Popescule, eu îi vãd doar la grãdi-
na zoologicã.
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În urmã cu 71 de ani, Armata Românã elibera ulima
brazdã de pãmânt românesc, reda þãrii Transilvania,
ruptã din trupul þãrii, prin Dictatul de la Viena din au-
gust 1940. În cinstea acestei date, s-a hotãrât, mai târ-
ziu, ca aceasta sã fie cunoscutã drept „Ziua Armatei Ro-
mâne”, celebratã cum se cuvine în fiecare an. Ieri, la
Monumentul Eroilor din Cimitirul Sineasca din Craio-
va,  un public numeros ºi oficialitãþi au cinstit memoria
celor care au luptat în anii celei de-a doua conflagraþii
mondiale ºi i-au onorat pe cei care, în prezent, se aflã la
datorie pe diverse teatre de operaþiuni, aducând omagii
celor care au cãzut pentru patrie ºi drapel.
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ªi dacã Blaga ºi Gorghiuªi dacã Blaga ºi Gorghiuªi dacã Blaga ºi Gorghiuªi dacã Blaga ºi Gorghiuªi dacã Blaga ºi Gorghiu
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Sâmbãtã, la Sala Palatului, din Capitalã, Traian Bãsescu a fost ales ”democratic”, fiind unicul
candidat la funcþia jinduitã, într-un minut ºi 26 de secunde, prin ridicarea steguleþelor, preºedinte al
Miºcãrii Populare. Ceea ce era de aºteptat. În alocuþiunea sa, prea puþin proaspãtã, fostul preºedin-
te al þãrii nu a omis sã testeze, curtenitor, reacþia liderilor actuali ai PNL, afirmând cã ”toate
compromisurile le-am fãcut la vedere (...)”.

La capãtul unui drum
scurt, dar plin de obstacole,

ComunaComunaComunaComunaComuna
Botoºeºti-PaiaBotoºeºti-PaiaBotoºeºti-PaiaBotoºeºti-PaiaBotoºeºti-Paia
are dreptul laare dreptul laare dreptul laare dreptul laare dreptul la
civilizaþiacivilizaþiacivilizaþiacivilizaþiacivilizaþia
secolului XXIsecolului XXIsecolului XXIsecolului XXIsecolului XXI

Ceramistul
vâlcean Ion

Cocã a
câºtigat, la 78
de ani, Trofeul

Târgului
Meºterilor

Populari de
la Craiova
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Regele Mihai
a împlinit
94 de ani

Regele Mihai I a împlinit,
ieri, 94 de ani, aniversare pe
care nu a putut sã o sãrbãto-
reascã alãturi de români, la
Palatul Elisabeta, din cauza
stãrii de slãbiciune ºi suferinþã
a Reginei Ana. Casa Regala a
României a sãrbãtorit, înce-
pând de joi, împlinirea vârstei
de 94 de ani a Regelui Mihai I,
însã în absenþa acestuia, Ieri,
fiica lui cea mare, Principesa
Moºtenitoare Margareta, a
fãcut public un mesaj video,
precizând cã tatãl sãu ºi-a
dorit sã fie în aceastã zi
aniversarã în mijlocul societã-
þii româneºti, dar starea de
slãbiciune ºi suferinþã a
Reginei Ana l-a împiedicat.
“Familia Regalã ºi întreaga
societate sãrbãtorim astãzi pe
tatãl meu, Regele Mihai, la
vârsta de 94 de ani. Majestatea
Sa a traversat aproape un secol
de viaþã cu statura unui om de
Stat adevãrat: calm, brav, bun
ºi drept. Când a fost vorba
despre legãmântul sãu ºi
despre principii, Regele a ºtiut
sã fie ferm, uneori necruþãtor.
Tatãl meu m-a învãþat, în
calitate de succesor, sã trãiesc
la înãlþimea valorilor ºi
credinþei sale. Regele a dorit sã
fie astãzi în mijlocul societãþii
româneºti, sã deschidã porþile
Palatului Elisabeta, sã reverse
iubirea ºi binecuvântarea lui
cãtre noi toþi. Nu a putut sã o
facã, fiindcã mama mea se
aflã într-o stare de slãbiciune
ºi suferinþã. Sã ne rugãm cu
toþii pentru Regina noastrã ºi
sã urãm Regelui, la aniversa-
rea a 94 de ani, la mulþi ani
cu sãnãtate!”, este mesajul
transmis de Principesa Marga-
reta ºi remis MEDIAFAX de
Biroul de Presã al Regelui
Mihai I.

Klaus Iohannis a afirmat, la
Arad, unde a participat la cere-
moniile prilejuite de Ziua Armatei,
cã premierul Victor Ponta ”s-a
plimbat pânã la Sofia”, s-a întâl-
nit cu alþi premieri, ”chestiune
care este interesantã ca preocu-
pare de weekend”, transmite co-
respondentul MEDIAFAX.
”Domnul prim-ministru nu s-a
consultat cu mine, s-a plimbat
pânã la Sofia, s-a întâlnit cu alþi
prim-miniºtri, chestiune care este
interesantã ca preocupare de we-
ekend. Domnul Ponta nu a avut
niciun mandat sã angajeze Româ-
nia în vreun fel. Aceste declaraþii
pe care le-a fãcut sunt total nean-
gajante pentru mine”, a declarat

Iohannis, despre declaraþiile lui Ponta privind închiderea frontierelor:

„Nu a avut mandat sã angajeze România”„Nu a avut mandat sã angajeze România”„Nu a avut mandat sã angajeze România”„Nu a avut mandat sã angajeze România”„Nu a avut mandat sã angajeze România”
Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la

Arad, despre afirmaþiile premierului Victor Ponta
privind o poziþie comunã a României, Bulgariei ºi
Serbiei în cazul închiderii frontierelor, cã prim-

ministul nu l-a consultat, nu a avut mandat sã angaje-
ze România ºi s-a ”plimbat pânã la Sofia”.

Întrebat de jurnaliºti dacã in-
tenþioneazã sã-i cearã demisia
lui Gabriel Oprea, în urma acci-
dentului în care poliþistul Bogdan
Giginã, care însoþea coloana ofi-
cialã a vicepremierului, a dece-
dat, Iohannis a spus cã ”opinia
publicã aºteaptã lãmuriri” ºi cã îi
pofteºte ”de urgenþã” pe Victor
Ponta ºi Gabriel Oprea ”sã dea
lãmuriri”, transmite MEDIAFAX.
”În legãturã cu acest eveniment,

Congresul Miºcãrii Populare a votat sâm-
bãtã în unanimitate moþiunea «România
mea», condusã de Traian Bãsescu, care a
devenit astfel preºedinte al partidului. De-
putatul Eugen Tomac este preºedintele exe-
cutiv al MP, fostul ministru de Externe Cris-
tian Diaconescu ºi europarlamentarul Sieg-
frid Mureºan sunt prim-vicepreºedinþi ºi -

Klaus Iohannis.
Întrebat de jurnaliºti dacã va

discuta cu premierul Victor Ponta
privind declaraþiile fãcute de aces-
ta la Sofia, Iohannis a rãspuns:
”Da, cu siguranþã! Dupã ce mã
voi întoarce de la Bruxelles vom
avea o discuþie pe aceastã temã”.

Klaus Iohannis va participa, la
reuniunea pe tema migraþiei care
va avea loc la Bruxelles ºi la care
vor lua parte zece ºefi de stat sau
de guvern. Preºedintele Comisiei
Europene (CE) Jean-Claude Jun-
cker i-a invitat la un mini-summit
pe ºefii de stat ºi de guverne din
Austria, Bulgaria, Croaþia, Mace-
donia, Germania, Grecia, Unga-
ria, România, Serbia ºi Slovenia,

plus organizaþii-cheie implicate.
Scopul reuniunii este sã ajungã la
“concluzii operaþionale comune
care sã fie implementate imediat”.
Întâlnirea a fost convocatã în con-
textul în care refugiaþi ºi migranþi

ºi-au instalat tabere pe drumuri,
în þãri din Balcanii de Vest, în con-
diþii de toamnã tot mai aspre, dupã
ce Ungaria ºi-a închis frontierele,
provocând o reacþie în lanþ în alte
state copleºite de aflux.

Bãsescu, ales în unanimitate preºedinte al Miºcãrii Populare
Dorel Onaca este secretar general. Moþiu-
nea «România mea» a devenit programul
partidului. Imnul Miºcãrii Populare este: “Iar-
ba verde de acasã sã mã rãtãcesc prin lume
nu mã lasã”. “Vã asigur cã am ºi energie ºi
dorinþã sã continãm procesele de moderniza-
re a României. Am o sugestie, cei care în viaþa
lor au fost alãturi de mine ºi încã simt cã vor

sã fie alãturi de mine sã nu ezite, de oriunde
s-ar afla sã vinã la Miºcarea Popularã”, a spus
preºedintele Miºcãrii Populare Traian Bãses-
cu. Bãsescu vrea ca MP sã obþinã rezultate
bune la alegerile pentru consiliile locale, chiar
dacã nu va câºtiga mulþi primari, aceasta fi-
ind ºi premisa unui rezultat bun al scrutinu-
lui parlamentar din 2016.

Iohannis: Îi poftesc de urgenþã în faþa
microfoanelor pe Ponta ºi Oprea sã dea lãmuriri
Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, la Arad,

cã ”este inadmisibil” ca Guvernul sã nu ia o poziþie ofi-
cialã în cazul accidentului în care ºi-a pierdut viaþa po-

am un singur comentariu de fã-
cut: iatã, suntem în cea de-a cin-
cea zi ºi nu avem o luare de pozi-
þie oficialã din partea Guvernu-
lui, aºa ceva este inadmisibil.
Opinia publicã aºteaptã lãmuriri
ºi îi poftesc de urgenþã în faþa
microfoanelor pe domnii Ponta ºi
Oprea sã dea aceste lãmuriri, ºi
nu mã refer aici la partea penalã
a accidentului în care, din nefe-
ricire, a murit un poliþist care a

fost în timpul serviciului, ci mã
refer la latura politicã ºi la lãmu-
riri de ordin general”, a declarat
ºeful statului.

Ieri, Ministerul Afacerilor In-
terne a transmis primul rãspuns
oficial legat de ancheta privind
moartea poliþistului Bogdan Gi-
ginã, care însoþea coloana oficialã
a ministrului Gabriel Oprea, sus-
þinând cã MAI ºi ministrul nu pot
prezenta detalii pe acest subiect

înainte de finalizarea anchetei.
“Ca rãspuns la solicitãrile mass-
media referitoare la circumstan-
þele producerii accidentului din
seara zilei de 20 octombrie a.c.,
în urma cãruia ºi-a pierdut viaþa
poliþistul Bogdan Cosmin Giginã,
Direcþia Informare ºi Relaþii Pu-
blice transmite urmãtoarele: Par-
chetul de pe lângã Tribunalul
Bucureºti a deschis, la data de 20
octombrie a.c., o anchetã în care

se fac cercetãri privind
cauzele ºi împrejurãrile
producerii accidentului.
Potrivit  prevederilor
Codului de Procedurã
Penalã, privind Compe-
tenþa Procurorului ,
“procurorul conduce ºi
controleazã nemijlocit
activitatea de urmãrire
penalã a poliþiei judicia-
re ºi a organelor de cer-
cetare penalã speciale,
prevãzute de lege”, arã-
ta MAI, într-un comu-
nicat de presã transmis
duminicã, la cinci zile
dupã accident.

liþistul Bogdan Giginã, adãugând cã îi pofteºte ”de ur-
genþã în faþa microfoanelor pe domnii Ponta ºi Oprea
sã dea lãmuriri”.
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Sâmbãtã, la Sala Palatului, din
Capitalã, Traian Bãsescu a fost
ales ”democratic”, fiind unicul
candidat la funcþia jinduitã, într-
un minut ºi 26 de secunde, prin
ridicarea steguleþelor, preºedinte
al Miºcãrii Populare. Ceea ce era
de aºteptat. În alocuþiunea sa,
prea puþin proaspãtã, fostul pre-
ºedinte al þãrii nu a omis sã tes-
teze, curtenitor, reacþia liderilor
actuali ai PNL, afirmând cã ”toa-
te compromisurile le-am fãcut
la vedere, când am fãcut alian-
þe, când am fãcut guverne, alã-
turi de dragul meu PD, PDL”.
Imediat, aflat la Buzãu, în cadrul
unei conferinþe de presã, Vasile
Blaga a replica cu îndârjire:
”Acum vorbeºte din nou de
dragul PDL, dar þin minte
când vorbea, la perdea, cu

MIRCEA CANÞÃR

ªi dacã Blaga ºi Gorghiu se pripesc?ªi dacã Blaga ºi Gorghiu se pripesc?ªi dacã Blaga ºi Gorghiu se pripesc?ªi dacã Blaga ºi Gorghiu se pripesc?ªi dacã Blaga ºi Gorghiu se pripesc?
adio PDL”. Alina Gorghiu, la
rândul sãu, l-a citat pe Klaus Io-
hannis, care, în urmã cu un an,
spunea cam aºa: ”Nu am fãcut
fuziune nici pentru Bãsescu,
nici împotriva lui Bãdescu, ci
fãrã Bãsescu. ªi lucrurile aºa
vor rãmâne”. Sigur? ªi Alina
Gorghiu ºi Vasile Blaga sunt po-
liticieni versaþi. ªtiu bine cã, în
politicã, dar ºi în viaþã, ”nicioda-
tã” are o semanticã mereu va-
riabilã. Suntem la un an distanþã
de alegerile parlamentare viitoa-
re. Cu Traian Bãsescu la timonã,
Miºcarea Popularã nu este ex-
clus sã acceadã în Parlament,
chiar dacã momentan nu are
structuri viabile în teritoriu. Cã ne
place sau nu ne place, asta este
o altã discuþie. Ce perturbãri la
foaia de parcurs a PMP ar putea

surveni, pânã la viitoarele alegeri
parlamentare, constituie doar o
variabilã. În schimb, o certitudi-
ne rãmâne faptul cã, pentru Par-
tidul Popular European (PPE), la
al cãrui congres de sãptãmâna
trecutã, la Madriad, a participat
ºi Traian Bãsescu, Miºcarea Po-
pularã rãmâne o formaþiune po-
liticã afiliatã. 3000 de delegaþi din
Europa au fost prezente la Ma-
drid, unde Joseph Daul a fost re-
ales preºedinte. Între Vasile Bla-
ga ºi Traian Bãsescu, oricât ne-
ar displace cel din urmã, pentru
cã nu respectã nici un gentle-
men’s agreement, nu avem mul-
te de spus, fiindcã gradele lor de
oportunism, egoism sau eficien-
þã aratã diferit. Adicã în ”defa-
voarea” lui Vasile Blaga. Una
este realitatea momentanã cã

PNL nu ºi-l doreºte „partener”
pe Traian Bãsescu, într-o viitoa-
re sistematizare parlamentarã, ºi
alta va fi realitatea concretã
când, vorbã româneascã de sor-
ginte bãsescianã, ca sã ”treci”
guvernul, accepþi ºi ”soluþia imo-
ralã” cu hiper-cordialitate, în
pofida referinþelor istorice. Alt-
ceva am vrea sã reamintim: nu
promitea Traian Bãsescu, la
Cluj-Napoca, în 2009, într-o con-
fruntare cu Crin Antonescu cã,
dupã expirarea unui nou mandat
de preºedinte, pleacã ... pe
mare? Nu îl întreba, inspirat, fos-
tul lider al liberalilor, Crin Anto-
nescu, „cu ce”, fiindcã Româ-
nia nu mai are flotã? A sughiþat
Traian Bãsescu, dar a surmon-
tat cu voioºie dificultatea. ªi nu
s-a þinut de cuvânt dupã cum se

vede. Dar când s-a þinut? A face
prognoze legate de scorul final
al PMP rãmâne dificil. Din mai
multe motive. Încã nu cunoaº-
tem câþi coechipieri mai are prin
administraþia publicã localã? Mai
sunt apoi rãzmeriþe de ultima
orã, dar ºi unele de vestiar. Cu
Traian Bãsescu „cãpitan de
echipã”, PMP-ul devine o pro-
blemã greu de rezolvat, prin sute
de vorbe obosite de multã vre-
me, pentru PNL. Aflat într-o sfâ-
ºietoare stare de sacrificiu per-
petuã, Traian Bãsescu ºtie mai
bine decât Vasile Blaga ºi Alina
Gorghiu unde se aflã „cadrele
care hotãrãsc totul”. La Bruxel-
les ºi Strasbourg. Dacã va fi
nevoie. A se privi puþin spre ...
Lisabona, în aceste zile, fiindcã
este interesant.

Scenariul creãrii unei noi socie-
tãþi care sã administreze Termofi-
carea a început, de fapt, cu un an
în urmã. În aprilie 2014, SC Ter-
mo intrase în insolvenþã ºi se vor-
bea tot mai mult de faliment. Acesta
a fost momentul în care munici-
palitatea a fãcut ºi prima miºcare.
Împreunã cu localitãþile Iºalniþa ºi
Vârvoru de Jos, Primãria Craiova
a înfiinþat Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã “Termis Dolj”. S-
a pornit cu un patrimoniu de 10.000
de lei, din care aportul municipiu-
lui a fost de 8.000 lei. Sediul a fost
stabilit în Craiova, pe strada A.I.-
Cuza, nr.1 - sediul Palace al Pri-
mãriei Craiova.

La ce ajutã Termis Dolj
Legea serviciilor publice nu îi dã

însã dreptul asociaþiei Termis Dolj
de a avea calitatea de operator ºi
nu poate sã desfãºoare nici activi-
tãþi economice. Dar poate, în
schimb, sã delege gestiunea servi-

Aleºii locali voteazã pentruAleºii locali voteazã pentruAleºii locali voteazã pentruAleºii locali voteazã pentruAleºii locali voteazã pentru
o nouã societate de termoficareo nouã societate de termoficareo nouã societate de termoficareo nouã societate de termoficareo nouã societate de termoficare

Consilierii municipali sunt convocaþi, astãzi, într-o ºedinþã de îndatã pentru a vota constituirea
unei noi societãþi care sã administreze serviciul de termoficare. Noul operator va avea trei
acþionari - Primãria Craiova, Primãria Iºalniþa ºi Primãria Vârvoru de Jos - ºi va  dispune de o
lunã pentru a se pune pe picioare ºi de trei luni pentru a se autoriza din partea ANRSC.

ciului de termoficare, transferat în
responsabilitatea ei, unui operator
regional. Statutul asociaþiei spune
cã operatorul regional poate fi se-
lectat printr-una din procedurile
concurenþiale sau poate fi un ope-
rator regional care este înfiinþat
chiar de unitãþile administrativ-te-
ritoriale. În acest din urmã caz,
contractul de delegare al serviciu-
lui de termoficare se face ºi mai
simplu, prin atribuire directã.

Traseul urmat
de Primãria Craiova

Acesta este ºi traseul pe care a
decis sã-l urmeze Primãria Craio-
va încã din aprilie 2014. Dupã ce a
fost pronunþat falimentul defunc-
tei SC Termo, autoritãþile locale vin
acum cu un proiect de hotãrâre
prin care li se propune consilieri-
lor sã o mandateze pe primarul Lia
Olguþa Vasilescu sã voteze, în Adu-
narea Generalã a Asociaþiei de Dez-
voltare Intercomunitarã Termis

Dolj, înfiinþarea unui alt operator
regional. În proiect se spune cã
noul operator regional va avea ca
obiect de activitate “serviciul de
producþie, transport, distribuþie ºi
furnizare energie termicã în sistem
centralizat”. Structura pãrþilor so-
ciale va fi: municipiul Craiova -18
pãrþi sociale, comuna Vârvoru de
Jos-1 parte socialã ºi comuna Iºal-
niþa -1 parte socialã.

Se aºteaptã un vot pozitiv
Consilierii municipali sunt con-

vocaþi astãzi, într-o ºedinþã de în-
datã, ca sã voteze acest proiect.
Dacã va avea vot pozitiv, prima-
rul Craiovei va merge, aºadar, în
adunarea asociaþilor ºi va propu-
ne constituirea operatorului regio-
nal, cu capitalul social menþionat.
Mai departe, asociaþia Termis Dolj
îi va delega noului operator ges-
tionarea serviciului de termofica-
re prin atribuire directã, aºa cum
am spus cã prevede statutul. Toate
aceste demersuri de constituire ar
trebui sã dureze, potrivit prima-
rului, o lunã de zile, urmând ca
noua societate sã înceapã factu-
rarea populaþiei în luna decembrie.
În trei luni de la constituire, ope-
ratorul regional trebuie avizat ºi
de ANRSC, iar autoritãþile spun cã
nu va fi nici o problemã în aceas-
tã privinþã.

SC Termo, o poveste imposibilã
SC Termo  Craiova a fost în-

fiinþatã în urmã cu trei ani când
s-a spus cã poate fi o variantã pen-
tru salvarea fostei regii locale.
Dupã preluarea mandatului, noua
administraþie a comandat un audit
care a scos la ivealã o pierdere de

peste 66 milioane de euro. În oc-
tombrie 2012, regia a fost destrã-
matã ºi înlocuitã cu SC Termo, o
societate cu rãspundere limitatã ºi
doi asociaþi - CLM Craiova ºi
RAADPFL Craiova. Patrimoniul
regiei a revenit societãþii ºi s-a
numit un administrator - fostul
director tehnic, Nicolae Degeratu
- care a primit sarcina sã reducã
datoriile. Nici el ºi nici urmãtorii
doi manageri, Mihai Neaþu ºi Flo-
rin Lungu, nu au reuºit acest lu-
cru, iar în ianuarie 2015 Comple-
xul Energetic Oltenia a cerut in-
solvenþa SC Termo pentru datorii
de 60 milioane de euro.

Salubris Dolj,
o asociaþie-geamãnã

Primãria Craiova mai are în
mânecã un as asemãnãtor ºi pen-
tru SC Salubritate, în cazul în care

societatea s-ar dizolva. În 2012,
autoritãþile au înfiinþat o altã aso-
ciaþie de dezvoltare intercomuni-
tarã - de fapt, aceasta a fost pri-
ma constituitã - care a fost bote-
zatã Salubris Dolj. Localitãþile
Iºalniþa ºi Vârvoru de Jos sunt
partenerii municipalitãþii ºi aici.
Schema e asemãnãtoare: capita-
lul este tot de 10.000 de lei, din
care 8.000 de lei de la Craiova,
iar sediul se aflã în aceeaºi loca-
þie. ªi aici scopul este sã “înfiin-
þeze, organizeze, reglementeze,
finanþeze, exploateze (...) servi-
ciul de salubrizare pe baza stra-
tegiei de dezvoltare a acesteia”.
La vremea respectivã, autoritãþi-
le locale au pregãtit aceastã vari-
antã de rezervã deoarece SC Sa-
lubritate nu reuºea sã obþinã avi-
zul de la ANRSC.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Vineri dupã-amiazã, în jurul orei
16.30, jandarmi din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Judeþean

Judecãtorii Tribunalului Dolj au respins, joi, 22 octombrie
a.c., contestaþia formulatã de Salam Abdul Rãzvan Iulian îm-
potriva hotãrârii din 17 octombrie a.c. prin care a fost arestat
preventiv pe 30 de zile pentru ucidere din culpã ºi pãrãsirea
locului accidentului: „Respinge contestaþia formulatã de in-
culpatul Abdul Salam Rãzvan Iulian împotriva încheierii nr.
129/17.10.2015 pronunþatã de Judecãtoria Craiova în dosa-
rul nr. 25146/215/2015”. Astfel, tânãrul ºofer va rãmâne în
spatele gratiilor cel puþin pânã la expirarea celor 30 de zile.
Reamintim cã, joi, 15 octombrie a.c. seara, în jurul orei 20.30,
pe DN 65, în localitatea Pieleºti, s-a produs un accident de
circulaþie în urma cãruia o persoanã ºi-a pierdut viaþa, ºoferul
care a produs accidentul pãrãsind locul faptei. La locul trage-
diei au ajuns echipaje de poliþiºti de la Serviciul Rutier Dolj,
dar ºi o ambulanþã, însã medicii n-au putut decât sã constate
decesul victimei, care suferise multiple fracturi. S-a stabilit
cã este vorba despre Ioana Dumitru, de 56 de ani, din comu-
na Pieleºti. Din cercetãrile poliþiºtilor a reieºit cã Salam Abdul
Rãzvan Iulian, de 27 de ani, cetãþean arab cu domiciliul în
Craiova, în timp ce gonea, la volanul bolidului sãu, un BMW
serie 5, dinspre Balº cãtre Craiova, a accidentat-o mortal pe
Ioana Dumitru, de 56 de ani, din comuna Pieleºti, pieton, care
se deplasa în aceeaºi direcþie de mers pe partea carosabilã ºi
ºi-a continuat deplasarea, abandonând victima în drum.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii rutieri doljeni au organizat acþiuni ample  pe princi-
palele drumuri din judeþ, dar ºi în municipiul Craiova, pentru
creºterea gradului de siguranþã rutierã prin identificarea ºi tra-
gerea la rãspundere a celor care încalcã prevederile legale sau
comit infracþiuni la regimul circulaþiei. În cadrul acþiunilor,
oamenii legii au urmãrit conºtientizarea conducãtorilor auto
cu privire la riscurile la care se expun atunci când depãºesc
regimul legal de vitezã dar ºi prevenirea accidentelor rutiere
generate de neacordarea de prioritate de cãtre conducãtorii
auto pietonilor angajaþi regulamentar în traversarea strãzii. În
urma activitãþilor desfãºurate, oamenii legii au constatat 2 fapte
de naturã penalã, reprezentând infracþiuni la regimul circula-
þiei, precum ºi 343 abateri de naturã contravenþionalã pentru
sancþionarea cãrora au aplicat amenzi de  peste  73.000 lei.
Totodatã, poliþiºtii au reþinut 16 permise de conducere ºi au
retras 3 certificate de înmatriculare. Astfel, pe parcursul razii-
lor poliþiºtii rutieri l-au depistat pe Marinel C., de 44 de ani, din
Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe strada Calea
Severinului, având o concentraþie alcoolicã de 1,05 mg/l alco-
ol pur în aerul expirat, pe numele sãu fiind întocmit un dosar
penal. Tot în cadrul acþiunii, oamenii legii l-au depistat ºi pe
Mihai M., de 22 de ani, din Craiova, în timp ce conducea un
autoturism pe bulevardul Dacia cu viteza de 104 km/h. „Tâ-
nãrul a fost sancþionat contravenþional ºi i-a fost reþinut per-
misul de conducere în vederea suspendãrii exercitãrii dreptu-
lui de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90
de zile”, a precizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Pentru al cincilea an consecutiv, Asociaþia Crescãtorilor
de Ovine ºi Caprine Dolj, cu sprijinul administraþiei locale
a oraºului Segarcea a organizat, ieri, „Ziua oierilor”. Într-o
atmosferã de sãrbãtoare, sub lumina caldã a unui soare
generos de octombrie, crescãtorii de animale ºi-au etalat
cele mai frumoase exemplare autohtone. Semn cã, fermie-
rii doljeni au înþeles cã, interesul pentru ameliorarea efecti-
velor autohtone este un principiu dupã care se ghideazã în
toatã activitatea lor. Printre participanþi, câþiva fermieri de
mare calibru din sudul Doljului. Dincolo de entuziasmul
specific oricãrui târg, aceºtia au ºi câteva nemulþumiri.
Îngrijorãrile lor sunt legate de statutul juridic al utilizatori-
lor de pãºuni ºi fâneþe. Ei mai spun cã este necesarã adop-
tarea unui act normativ in regim de urgenþã în aceastã
materie, în caz contrar se va ajunge la inexistenþa unui
cadru juridic naþional adecvat pentru depunerea intârziatã
a cererilor unice de platã pentru anul 2015, precum ºi im-
posibilitatea accesãrii schemei de plata unicã pe suprafaþã
de cãtre aproximativ 260 mii de fermieri, deþinatori a unei
suprafeþe de 1,35 milioane hectare de pasuni si faneþe, la
nivel naþional. Întreg evenimentul rãmâne o manifestare
lãudabilã, care are toate ºansele sã continue, fãcând dova-
da unor preocupãri notabile în peisajul zootehnic doljean.

VALENTIN CEAUªESCU

Prinºi în flagrant cu peste 80 m.c.Prinºi în flagrant cu peste 80 m.c.Prinºi în flagrant cu peste 80 m.c.Prinºi în flagrant cu peste 80 m.c.Prinºi în flagrant cu peste 80 m.c.
de lemne tãiate ilegalde lemne tãiate ilegalde lemne tãiate ilegalde lemne tãiate ilegalde lemne tãiate ilegal

Jandarmii Inspectoratului de Jan-
darmi Judeþean (IJJ) Dolj au prins în
flagrant, vineri dupã-amiazã, douã per-
soane care se pregãteau sã plece din
pãdurea Coþofeni cu peste 80 metri
cubi de lemne tãiate ilegal, dupã cum
s-a stabilit în urma cercetãrilor. ªoferii

celor douã vehicule, angajaþi la douã
societãþi de prelucrare a lemnului din
judeþul Argeº, nu aveau nici un fel de
documente din care sã rezulte cã lem-
nul a fost tãiat legal, astfel cã acum
sunt cercetaþi penal, iar buºtenii au
fost predaþi Ocolului Silvic Filiaºi.

(IJJ) Dolj, aflaþi pe timpul execu-
tãrii unei misiuni specifice pentru
combaterea faptelor de tãiere ile-

galã ºi furt de material lemnos, au
depistat în flagrant, la ieºirea din
pãdurea Coþofeni, un bãrbat ce
avea încãrcatã, într-un autotir, o
cantitate mare de arbori, fãrã do-
cumente de provenienþã. Totoda-
tã, la aproximativ 200 metri, pe Ale-
ea Chintescu, a fost depistat un alt
bãrbat, cu un autocamion prevã-
zut cu macara lângã o cantitate
foarte mare de material lemnos.
Jandarmii i-au legitimat ºi identifi-
cat pe cei doi ºoferi, constatând
cã sunt C.F., în vârstã de 39 ani,
respectiv, N.I.D., în vârstã de 34
ani, ambii din localitatea Coºeºti,

judeþul Argeº ºi, având în vedere
cantitatea mare de material lemnos,
au solicitat, la faþa locului, spriji-
nul de specialitate al reprezentan-
þilor Ocolului Silvic Filiaºi. În urma
mãsurãtorilor a rezultat faptul cã
în autotir se afla încãrcatã cantita-
tea de 23,5 mc material lemnos
esenþã plop, iar cantitatea de 60,059
m.c. material lemnos urma sã fie
încãrcatã în celãlalt autocamion.
„Din verificãrile efectuate a rezul-
tat faptul cã bãrbaþii sunt angajaþi
la douã firme de exploatare mate-
rial lemnos, din judeþul Argeº, în-
treaga cantitate de material lem-

nos fiind tãiatã fãrã drept ºi sus-
trasã ilegal din pãdurea Coþofeni,
exploatarea materialului lemnos
fãcându-se în afara perioadei de
exploatare prevãzutã în contract.
Jandarmii au întocmit actele de
constatare sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de tãiere ilegalã ºi
furt de material lemnos, iar cei doi
bãrbaþi au fost conduºi la Postul
de Poliþie Coþofeni ºi au fost pre-
daþi, împreunã cu documentele în-
tocmite, pentru continuarea cerce-
tãrilor”, a precizat lt. Ion Þapu,
ofiþer de presã al IJJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Confirmând perenitatea unei tradiþii,

„Ziua oierilor”,„Ziua oierilor”,„Ziua oierilor”,„Ziua oierilor”,„Ziua oierilor”,
sãrbãtoritã la Segarceasãrbãtoritã la Segarceasãrbãtoritã la Segarceasãrbãtoritã la Segarceasãrbãtoritã la Segarcea

Prins cu 104 km/hPrins cu 104 km/hPrins cu 104 km/hPrins cu 104 km/hPrins cu 104 km/h
pe bulevardul Daciape bulevardul Daciape bulevardul Daciape bulevardul Daciape bulevardul Dacia

Poliþiºtii doljeni de la Rutierã au organizat ºi la acest sfârºit
de sãptãmânã razii în trafic pentru prevenirea evenimentelor

negative. Pe parcursul acestor activitãþi oamenii legii au
depistat ºi lãsat fãrã permis un tânãr de 22 de ani care „gonea”

cu peste 100 km/h pe bulevardul Dacia din Craiova, nu mai
puþin de 16 permise de conducere fiind reþinute.

ªoferul fugar de la Pieleºti
n-a scãpat din arest

Tânãrul de 27 de ani care a accidentat mortal o femeie de 56
de ani, din Pieleºti, ºi a fugit de la faþa locului, arestat preven-

tiv, sâmbãta trecutã, a vrut sã fie pus în libertate. Tribunalul
Dolj însã i-a respins contestaþia la sfârºitul sãptãmânii trecute,
astfel cã rãmâne în arestul IPJ Dolj cel puþin pânã la expirarea

celor 30 de zile pe cât a primit mandat.
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În 25 octombrie 1944, Divizia a 9-a
Infanterie a eliberat, la Carei, ultima
brazdã de pãmânt românesc, redân-
da Transilvania patrie mamã. De aici,
o parte din trupele armatei române a
mers mai departe, în Ungaria ºi Ce-
hoslovacia, pânã la victoria finalã a
Armatelor Aliate. Ziua de 25 octom-
brie a rãmas în memoria tuturor. „Pes-
te veacuri, veþi fi slãviþi, voi ofiþeri ºi
ostaºi care aþi eliberat Ardealul. Pe
cei care au cãzut la datorie îi vor prea-
mãri urmaºii ºi numele lor va fi scris
în Cartea de Aur a Neamului”, se
menþiona în Ordinul de Zi nr.104/
25.10.1944 al Armatei a IV-a, semnat
de comandantul unitãþii, gen. Gheor-
ghe Avramescu. Vorbele sale de
atunci s-au adeverit, în 1959, la un
an de la retragerea trupelor ruseºti

În urmã cu 71 de ani, Armata Românã
elibera ulima brazdã de pãmânt românesc,
reda þãrii Transilvania, ruptã din trupul
þãrii, prin Dictatul de la Viena din august
1940. În cinstea acestei date, s-a hotãrât,
mai târziu, ca aceastã fã cunoscutã drept
„Ziua Armatei Române”, celebratã cum se
cuvine în fiecare an. Ieri, la Monumentul

Eroilor din Cimitirul Sineasca din Cra-
iova,  un public numeros ºi oficialitãþi au
cinstit memoria celor care au luptat în
anii celei de-a doua conflagraþii mondia-
le ºi i-au onorat pe cei care, în prezent, se
aflã la datorie pe diverse teatre de opera-
þiuni, aducând omagii celor care au cãzut
pentru patrie ºi drapel.

din România, 25 octombrie devenind
„Ziua Armatei Române”.

Omagii din partea
autoritãþilor

Ieri, pe o vreme frumoasã, zeci de
craioveni au þinut sã fie alãturi de
oficialitãþi, la Monumentul Eroilor din
Cimitirul Sineasca, pentru a marca
aºa cum se cuvine Armata Românã.
Redãm câteva pasaje din alocuþiuni-
le rostote de reprezentanþii adminis-
traþiilor publice lodale ºi judeþene.
„Sunt onorat sã particip la aceste
manifestãri. În urmã cu 71 de ani,
soldaþii ºi ofiþerii români reuºeau sã
atingã graniþele fireºti ale României.
De aceea, ziua de 25 octombrie va
rãmâne una de referinþã pentru oa-
menii de arme, dar ºi pentru poporul

român. Armata se menþine, ºi astãzi,
în topul încrederii populaþiei în insti-
tuþiile statului. Cu precãdere, astãzi,
avem datoria sã ne înclinãm în faþa
sacrificiilor ºi faptelor de arme ale
eroilor ºi sã-i omagiem pe militarii
noºtri care au participat în teatrele
de luptã din Irak ºi Afganistan. Tot-
odatã, permiteþi-mi sã mã înclin în faþa
veteranilor ºi cadrelor militare în re-
zervã ºi în retragere, a tuturor care
au slujit Armata Românã” – Sorin
Nicolae Rãducan, prefectul de Dolj.
„Celebrãm o instituþie a onoarei ºi a
excelenþei, un garant al libertãþii ºi
suveranitãþii naþionale, într-o zi cu o
deosebitã însemnãtate istoricã ºi cu
o încãrcãturã simbolicã profundã,

care marcheazã eliberarea ultimelor
teritorii româneºti de sub ocupaþia
strãinã, prin luptã ºi jertfã supremã.
Întreaga noastrã preþuire se îndreap-
tã cãtre veteranii de rãzboi ºi cadrele
militare în rezervã ºi retragere, iar toa-
te aceste eforturi, trecute ºi prezen-
te, sunt încununate, astãzi, prin rolul
major pe care România îl deþine în
alianþele europene ºi euroatlantice,
prin statutul Armatei Române, de
partener ferm implicat în misiunile
multinaþionale derulate pentru asigu-
rarea ºi menþinerea pãcii ” – Ion Prio-
teasa, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj. „Este ziua în care România
ºi-a câºtigat deplin independenþa ºi
suveranitatea. Suntem cu gândul ºi
cu sufletul alãturi de cei care au lup-
tat ºi luptã pentru România” Mihai
Genoiu, viceprimar al Craiovei. Ge-

neral de Brigadã  Dorin Blaiu, co-
mandant al Batalionului 2 de Infan-
terie „Rovine” ºi al Garnizoanei Cra-
iova a prezentat mesajul ministrului
Apãrãrii Naþionale,  Mircea Duºa.
„Ziua Armatei Române este un mo-
ment cu valoare de simbol al împlini-
rii naþionale. Sunt 70 de ani de la în-
cheierea rãzboiului, o perioadã de
pace, departre de ororile unei con-
flagraþii cum a fost cea din acei ani,
în care România a înregistrat peste
900.000 de morþi, rãniþi, dispãruþi.
Omagiem Armata Românã aºa cum
se cuvine ºi ne dorim sã facem din ea
una modernã”. Manifestarea s-a în-
cheuat cu depuneri de coroane de
flori din partea autoritãþilor ºi a parti-
delor politice, Armata Românã bene-
ficiind de toate onorurile meritate.

CRISTI PÃTRU

Potrivit Serviciului de Telecomunicaþii Spe-
ciale (STS), persoanele cu dizabilitãþi de auz ºi/
sau vorbire vor avea posibilitatea apelãrii Ser-
viciului de urgenþã prin SMS la numãrul 113,
potrivit prevederilor Legii 132/2015, însã pen-
tru a putea utiliza acest numãr ele vor trebui sã
se înscrie mai întâi în baza de date a Serviciului
112, conform informaþiilor care vor fi publicate
pe website-ul www.112.ro.

Înregistrarea în baza de date a Serviciului
112 se poate face în  mai multe feluri. Unul este
prin depunerea documentelor de înregistrare la
birourile temporare de asistenþã la înregistrare
sau la unul dintre sediile Serviciului de Tele-
comunicaþii Speciale din Bucureºti sau din þarã
(informaþiile cu privire la adrese ºi programul
acestora vor fi publicate pe site-ul www.112.ro).
De asemenea, cei care doresc se pot transmite
prin poºtã documentele necesare la adresa Spla-
iul Independenþei nr. 323A, sector 6, Bucureºti
sau pot completat formularului online aflat pe
website-ul www.112.ro.

Înscrierea se poate face ºi online
Cei care doresc sã se înscrie au nevoie de

cerere de înregistrare, de o copie a actului per-

Serviciu de urgenþã prin SMS pentru persoanele
cu dizabilitãþi de auz ºi/sau vorbire

Începând de astãzi, serviciul de urgenþã va putea fi apelat ºi de cãtre persoanele cu dizabili-
tãþi de auz ºi/sau vorbire, care vor putea trimite SMS la numãrul 113, dar numai dupã ce se

înregistreazã în baza de date a Serviciului 112.
sonal de identitate sau al reprezentantului le-
gal, de copiile actelor care atestã dizabilitatea
ºi de copia documentului care atestã calitatea
de reprezentant legal, dacã este cazul.

Pentru înscrierea la sedii/birouri temporare
sau prin poºtã, aceºtia trebuie sã cearã un exem-
plar al cererii de înscriere la unul dintre sediile
Serviciului de Telecomunicaþii Speciale sau la
birourile temporare de asistenþã la înscriere;
cererea poate fi obþinutã ºi prin descãrcarea de
pe site-ul www.112.ro, sã completeze ºi sã sem-
neze aceastã cerere, sã anexeze copiile docu-
mentelor specificate mai sus ºi sã introducã
documentele într-un plic, sã-l sigileze ºi sã-
l trimitã STS prin una dintre cele douã meto-
de metode menþionate anterior.

Pentru înscrierea online, aceºtia trebuie
sã intre pe site-ul www.112.ro, la secþiunea
„Serviciul SMS 113”, subsecþiunea „Înregis-
trare”, unde vor avea de completat un for-
mular pe care trebuie sã-l completeze ºi sã
scaneze ºi sã trimitã copiile documentelor
menþionate mai sus. De asemenea, în cazul
în care se apeleazã la un reprezentat legal,
acesta va completa ºi formularul online des-
tinat reprezentanþilor legali, aflat în aceeaºi
subsecþiune pe site, încãrcând obligatoriu

ºi documentul doveditor al calitãþii lui.
STS mai precizeazã cã dacã toate condiþiile

obligatorii vor fi îndeplinite, iar datele ºi docu-
mentele transmise vor fi corecte ºi complete,
solicitanþii vor primi un SMS de confirmare la
numãrul de telefon declarat în cererea de înre-
gistrare ºi din acel moment vor putea apela 112
în orice situaþie de urgenþã.

Cum funcþioneazã
Atunci când vor avea o urgenþã, persoanele

cu dizabilitãþi de vorbire ºi/sau auz vor suna la

numãrul 112, operatorul va rãspunde, dar nu va
iniþia un dialog cu persoana cu deficienþe de auz
sau vorbire, ci va închide apelul, pentru cã aces-
tea vor fi identificate automat de cãtre sistem ca
fiind persoane cu dizabilitãþi de auz ºi/sau vorbi-
re. Acestea vor primi imediat un SMS cu textul:
„Trimiteþi SMS la 113 cu urgenþa ºi adresa inci-
dentului” ºi vor rãspunde printr-un SMS la nu-
mãrul 113, descriind scurt urgenþa ºi indicând
cu exactitate adresa, inclusiv judeþul. Indicat este
sã nu se foloseascã semne diacritice, dacã telefo-
nul nu este setat în acest mod, pentru a urgenta

transmiterea. Dupã transmiterea SMS-
ului este posibil ca operatorul 112 sã
mai trimitã SMS cu întrebãri suplimen-
tare. Rãspunsurile trebuie sã fie cât
mai scurte ºi cât se poate de exacte.
Operatorul 112 va transmite datele ob-
þinute de la agenþiilor de intervenþie
(Poliþie, Ambulanþã, Pompieri).

Apelarea abuzivã a numãrului
unic pentru apeluri de urgenþã 112
sau transmiterea de mesaje abuzive
la numãrul 113 constituie contraven-
þii ºi se sancþioneazã cu amendã de la
500 la 1.000 de lei.

RADU ILICEANU
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Aceste locuri sunt încãrcate de
istorie ºi nimeni nu poate spune cu
exactitate când a apãrut aºezarea.
Este, însã, cunoscutã ca localitatea
cu cei mai mulþi boieri, raportat la în-
tindere ºi populaþie, din Dolj. „Din
ce am aflat din bãtrâni, cam de pe
vremea lui Mihai Viteazu dateazã aºe-
zarea. Avem douã situri arheologice,
care ar trebui sã fie scoase la ivealã.
Unul este „Cetatea Micului”. Se spu-
ne cã, în urmã cu peste 400 de ani,
boierul Micu, de aici, avea lupte crân-
cene cu un moºier din actuala comu-
nã Cetate. Micu era mai puternic,
însã, la un moment dat, a fost încon-
jurat de oºtile celui de la Dunãre ºi a

La capãtul unui drum scurt, dar plin de obstacole,

Comuna Botoºeºti – Paia pare încremenitã
în timp. Aºezatã într-un decor idilic, între dea-
luri, cu multe zone verzi ºi cu pãduri în jur,
pare  locul propice unei vieþi liniºtite ºi în-
destulãtoare. Oportunitãþi pot apãrea în ori-
ce moment, inclusiv pentru activitãþi econo-
mice, de la agriculturã ºi creºterea animale-
lor pânã la comerþ ºi servicii. Toate acestea
sunt þinute în loc de nevoia asigurãrii unor
condiþii care, în anii 2000, par de neconce-
put: lipsa unui drum mãcar acceptabil  ºi ine-
xistenþa cvasitotalã a telecomunicaþiilor. Ast-
fel cã, principalele surse de venit ale popu-
laþiei sunt agricultura pe suprafeþe mici ºi
creºterea animalelor, cea din urmã aducând
ºi cele mai multe beneficii pentru populaþie,

în primul rând în ceea ce priveºte sãnãtatea.
În rest, ... mai nimic. Cele douã inconvenien-
te majore au condus ºi la scãderea popula-
þiei, în prezent fiind în jur de 850 de suflete în
comunã, dupã ce, în 1990, erau înregistrate
1.500 de persoane, în 2000 – 1.300 de oameni,
iar în 2004 – 1.060. O scãdere impresionan-
tã, care poate fi perceputã ca un semnal de
alarmã, în ceea ce priveºte aºezarea, cu atât
mai mult cu cât media de vârstã a localnicilor
se aflã undeva la 65 de ani. Salvarea nu poate
veni decât de la guvernanþi. Drumul spre ju-
deþul Mehedinþi, al cãrui proiect de realizare
pare uitat în sertare, poate fi scurtat cu cca
50 de km ºi este o sursã importantã de bene-
ficii pentru cei din zonã.

fost obligat sã se re-
tragã într-o fortãrea-
þã, fiind asediat foar-
te mult timp. Într-un
final, cetatea sa a fost
acoperitã de pãmânt
de cãtre luptãtorii ri-
valului. Se pare cã, în-
gropate, s-ar afla mai
multe dovezi istorice.
Cel de-al doilea
punct arheologic
este cel al „Piscului
Cazacilor”, unde,  tot
în urmã cu sute de ani,
a fost o tabãrã a caza-
cilor aflaþi în retrage-
re. Dar, ca sã revenim
la noi, numele de Bo-
toºeºti – Paia vine de
la doi mari moºieri –
Botoºanu ºi Pãianu –
care au înfiinþat aceas-
tã comunã”, a spus
primarul  Ion Moraru.

Comunã cu vechime, înfiinþatã
prin Legea administrativã din 31 mar-
tie 1864, Botoºeºti-Paia a aparþinut,
iniþial, judeþului Mehedinþi, în plãºi-
le Dumbrava (1864-1887), Dumbrava
– Motru de Jos (1887-1908), Câmpu
– Dumbrava (1908-1912) ºi Bãlãciþa
(1912-1926), ulterior intrând în Dolj
prin plãºile Brabova, Ocolu, raioanele
Pleniþa ºi Vânju Mare. A fost formatã
din satele Botoºeºti (1864-1865),
Botoºeºti ºi Paia (1865-1908), Boto-
ºeºti, Paia din Dos, Paia din Faþã
(1908-1912) ºi Botoºeºti-Paia (1912-
pânã în prezent).

Aºezatã în nord-vestul judeþului
Dolj, în Câmpia înaltã a Bãlãciþei, co-

muna Botoºeºti-Paia este caracteri-
zatã printr-un relief vãlurit, cu câm-
puri înguste separate de vãi adânci.
Ca sã ajungi aici, trebuie sã te înar-
mezi cu rãbdare ºi speranþa cã, dru-
mul ce a devenit emblematic nu poa-
te sã dureze prea mult. Privind de jur-
împrejur, pãdurile de gîrniþã ºi cer
parcã te ating cu crengile lor, iar râul
Urdiniþa se lasã adulmecat de zecile
de animale ce pãºuneazã în tãcere. O

lume cumva neatinsã de vâltoarea ºi
agitaþia omului contemporan, ce pare
sã-ºi fi pierdut busola. Nimic nu lasã
sã se întrevadã cã, aici, la Botoºeºti-
Paia, nu ar existã doar o comunitate
liniºtitã ºi un vestit poligon de trage-
re al armatei, dar ºi vestigii milenare.
Pe valea Paia se aflã o aºezare dacicã,
iar la nord de aceasta se gãseºte o
aºezare daco-romanã, în dreptul Pis-
cului Cazacilor, pe versantul nordic al
vãii. De aici provin reliefuri romane,
statuete de bronz ºi ceramicã. La nord
de valea Botoºeºti, la punctul “Ceta-
te” se aflã o fortificaþie dacicã.

Ar fi comic,
dacã n-ar fi tragic!

La intrarea în comunã ºi aproape
tot drumul nostru spre Primãrie am
zãrit cârduri de gâºte, de raþe, zeci de
vite ce plecau spre pãºuni, cîteva
tractoare în curþile celor mai înstãriþi,
bãtrâni gârboviþi de ani grei ce du-
ceau bidoanele cu apã dinspre ciº-
mele. Semn cã, oamenii sunt gospo-
dari, atât cât le permitã natura ºi bru-
ma de bani pe care poºtaºul le-o adu-
ce lunar. Pentru ei drumul nu este un
capãt de þarã. Aºa cum au trãit pe
vatra satului, fãrã prea multe condiþii

ce altora li se par obligatorii, aºa vor
merge mai departe spre împlinirea
destinului. Numai cã, societatea ac-
tualã este una foarte interconectatã.

Primarul comunei, Ion Moraru,
ºtie drumul spre Consiliul Judeþean
Dolj, Prefectura Dolj sau structura

teritorialã a Ministerului Culturii. ªi
este un om dintr-o bucatã. Provine
din comunã, are rãdãcini puternice
în rândul sãtenilor ºi nu-i lipseºte
acea sclipire de inteligenþã, pe care
numai þãranul român, îndelung rãb-
dãtor, o are. “Am avut discuþii cu cei
de la Consiliul Judeþean ºi cei de la
Drumuri. I-am explicat ºi doamnei vi-
cepreºedinte Tãnãsescu situaþia dru-
mului. Am probleme cu aducerea co-
piilor la ºcoalã. Cel cu microbuzul îmi
spune cã nu va mai veni cu maºina
pe aceste drumuri. Culmea este cã,
un francez, un danez ºi un german
au ajuns pe la noi. De ce? Simplu:
GPS-ul le-a arãtat cã pe la noi prin
comunã trece un drum judeþean ce
leagã Doljul de Mehedinþi. Turiºtii
s-au gândit cã scurteazã cãlãtoria cu
45 de km, dar ei erau pierduþi prin
craterele din drum. Au sunat la 112,
m-a sunat Poliþia, du-te noaptea ºi
dã explicaþii despre eveniment!”, ne-
a mãrturisit Ion Moraru, primarul co-
munei Botoºeºti-Paia.

Ca ºi cum
n-ar fi destul!

Dacã reabilitarea drumului 606 E
este o prioritate pentru conduce-

rea primãriei Botoºeºti-Paia, nici
alte proiecte precum racordarea la
apa potabilã ºi accesul la internet
nu sunt uºor de finalizat. “Avem în
lucru introducerea de apã potabi-
lã. Este vorba de o investiþie de 8
miliarde de lei vechi, bani pe care îi
am alocaþi. Dar, iatã, cã firma care a
câºtigat licitaþia nu lucreazã. Cred
cã voi fi nevoit sã-i dau în judeca-
tã; nici piaþa nu pot sã o finalizez
pentru cã nu avem racordarea toa-
letelor la apã”, ne-a precizat prima-
rul Ion Moraru. Despre demersuri-
le fãcute de edil la companiile de
telefonie mobilã se pot scrie sute
de file. “Nu am internet în comunã,
deºi am dat 150 de calculatoare la
copii. Se pare cã, vor sã mãreascã
banda de frecvenþã pentru noi ºi
alte primãrii din jur: Cernãteºti, Gre-
ceºti, Carpen. Dar, nu cred, pânã
nu vãd”, mai spune Ion Moraru. De
menþionat cã, licitaþia pentru intro-
ducerea de apã potabilã a fost ad-
judecatã de SC AB TEHNICA SRL
încã din 2010, care are ca domeniu
de activitate lucrãri de construcþii
a proiectelor utilitare pentru fluide
ºi este înmatriculatã la ORC Dolj din
anul 2006.

Cu grijã
pentru viitor

 În sediul primãriei, mai exact la
parterul acesteia, am avut plãcuta
surprizã sã descoperim o bibliotecã
impresionantã. Peste 10.000 de vo-
lume. Dacã iniþial am crezut cã au
ajuns doar sã aibã rol de recuzitã,
zecile de fiºe de împrumut întocmite
de bibliotecarul Constantin Bucã-
taru ne-au spulberat orice urmã de
îndoialã. “Dispensarul l-am cumpã-
rat de la vechiul proprietar cu 250
de milioane de lei vechi. ªi, aºa, a
rãmas la primãrie, altfel era gatã sã
fie pierdut”, ne-a dezvãluit primarul
Moraru. Cãdirea dispensarului a
fost reabilitatã, parþial, de militarii
Regimentului Regal 105 Artilerie ºi
cei ai Batalionului 20 Infanterie, pe
timpul exerciþiului “Romanian Ex-
press 09”, la 18 septembrie 2009.
Primarul ne-a destãinut cã, doreºte
sã creeze un centru medico-social,
motiv pentru care s-a înscris într-
un Grup de Acþiune Localã ºi sperã
cã va reuºi o finanþare din fonduri
europene.
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Stimate Domnule Ministru,
Vã scriu aceste rânduri pentru a vã informa despre rolul pe

care îl poate juca Politica de Coeziune în integrarea migranþilor
ºi refugiaþilor. Fondurile structurale pot într-adevãr ajuta consi-
derabil  statele membre pentru a rãspunde nevoilor pe termen
scurt sau lung privind integrarea în societate a migranþilor ºi
refugiaþilor.

Dupã cum bine ºtiþi, Comisia Europeanã a depus permanent
eforturi semnificative pentru a oferi un rãspuns coordonat la nivel
european în materie de migraþie ºi refugiaþi. În acest sens, la data
de 23 septembrie, preºedintele Juncker le-a prezentat ºefilor de
stat ºi de guvern o serie de mãsuri operaþionale concrete.

În ceea ce priveºte politica noastrã, Fondul european de dez-
voltare regionalã, de exemplu, poate cofinanþa o gamã largã de
acþuni, de la crearea unor centre de primire, spitale mobile, furni-
zarea de apã º facilitãþ sanitare, pânã la asigurarea infrastructurii
sociale, de sãnãtate, educaþe, cazare º îngrijire a copilului; de la
acþuni de minimizare a izolãrii spaþiale ºi educaþionale a migran-
þilor, pânã la sprijinul acordat pentru înfiinþarea de noi întreprin-
deri. Eficacitatea acestor investiþii depinde, în mare mãsurã, de
coordonarea lor cu mãsurile de integrare socialã ºi de ocupare a
forþei de muncã cofinanþate din Fondul social european.

Mã bucur sã vã informez cã o serie de mãsuri concrete sunt

Mai mult, Corina Creþu spune
clar, cu subiect ºi predicat, cã
autoritãþile române sunt responsa-
bile pentru implementarea proiec-
tului ºi trebuie sã evalueze dacã
acesta poate fi împãrþit în douã
faze sau poate fi completat cu fi-
nanþare naþionalã, în conformitate
cu Regulamentul General al Comi-
siei Europene. „Serviciile DG Re-
gio sunt în continuare disponibile
sã sprijine autoritãþile române în
cazul acestui proiect, pentru a se

Europarlamentarul Marian Jean
Marinescu, vicepreºedintele gru-
pului PPE, din Parlamentul Euro-
pean, a vorbit despre marea fami-
lie politicã reunitã recent la Madrid,
precum ºi despre simbolul logo-
ului adoptat. „Partidul Popular Eu-
ropean (PPE) este o familie politi-
cã cu un trecut bogat ºi un pre-
zent puternic. Oamenii ne unesc,
istoria comunã ºi provocãrile în-
tâmpinate ne conferã forþã. PPE
este clãdit din multe organizaþii
care pânã acum au comunicat fo-
losind logo-uri ºi simboluri diferi-
te. Astãzi, ecosistemul PPE nu face
decât sã realizeze o uniune la nivel
vizual prin adoptarea aceloraºi în-
semne pentru grupul din Parlamen-

Acelaºi logo pentruAcelaºi logo pentruAcelaºi logo pentruAcelaºi logo pentruAcelaºi logo pentru
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tul European ºi Partidul mamã.
Considerãm acest lucru necesar
pentru o identificare mai uºoarã a
ideilor ºi obiectivelor promovate de
ambele entitãþi. Acest lucru este
esenþial pentru promovarea unitã-
þii ºi coerenþei PPE ca o alianþã glo-
balã ºi va permite publicului sã re-
cunoascã PPE ca o familie cu ob-
iective ºi idei comune. Acesta este
un pas important spre a face PPE
un brand puternic ºi uºor de înþe-
les”, a subliniar deputatul euro-
pean. Noul logo a fost adoptat de
cele douã preºedinþii, cea a grupu-
lui parlamentar ºi cea a partidului
mamã, pe 24 iunie 2015 ºi a fost
lansat în cadrul congresului de la
Madrid pe 22 octombrie.

„Fondurile structurale pot fi folosite„Fondurile structurale pot fi folosite„Fondurile structurale pot fi folosite„Fondurile structurale pot fi folosite„Fondurile structurale pot fi folosite
pentru sprijinirea integrarii refugiatilor”pentru sprijinirea integrarii refugiatilor”pentru sprijinirea integrarii refugiatilor”pentru sprijinirea integrarii refugiatilor”pentru sprijinirea integrarii refugiatilor”

“Putem cofinanþa activitãþi precum centre de cazare,
spitale mobile, furnizarea de apã ºi facilitãþi sanitare, dar
ºi infrastructura socialã, medicalã, de locuire ºi ingrijire a
copilului necesare integrãrii refugiaþilor în þãrile gazdã”-
, a declarat comisarul european, solicitând tuturor state-
lor membre sã trimitã urgent propuneri privind tipul de
investiþii necesare ºi fondurile structurale pe care doresc
sã le realoce în acest scop. “Echipa mea se va asigura ca
primiþi sprijin orientat pe nevoile dvs (…) pentru identifi-
carea celor mai potrivite instrumente financiare ºi pregã-
tirea unor pachete integrate de mãsuri de gestionare a
fluxurilor de refugiaþi.”

„Autoritãþile române sunt responsabile
pentru implementarea proiectului”

Într-o scrisoare trimisã miniºtrilor de
resort din statele membre, înainte de
summitul convocat de preºedintele
Juncker pe tema refugiaþilor, ieri, comi-
sarul european Corina Creþu precizeazã
cã fondurile de dezvoltare regionalã pot
finanþa o largã paletã de acþiuni în fa-
voarea primirii ºi integrãrii refugiaþilor,
ca semn al solidaritãþii dintre executivul
european ºi statele membre UE.

Comisarului european pentru
Politica Regionalã, Corina Creþu a
fãcut câteva precizãri cu privire la
dezbaterea publicã recentã din
România privind autostrada
Orãºtie-Sibiu. Oficialul european
a spus cã aceastã situaþie trebuie
analizatã cu atenþie, întrucât
lucrãrile au fost aproape în
totalitate finalizate.

asigura împreunã cã sunt respec-
tate toate condiþiile de finanþare,
astfel încât sã vorbim de o utiliza-
re efectivã ºi eficientã a Fonduri-
lor Structurale ºi de Investiþii, în-
 beneficiul României ºi al Uniunii
Europene.’’, a subliniat comisarul
european.
Lucrãrile se pot finaliza în
2016...dar pe fonduri naþionale

Potrivit  Regulamentului Gene-
ral 1083/2006, data limitã de eligi-
bilitate a cheltuielilor efectuate de -
beneficiari în perioada 2007-2013
este 31 decembrie 2015. În cazul
în care un proiect nu este încheiat
pânã la 31 decembrie 2015, auto-
ritãþile naþionale pot finaliza lucrã-
rile cu fonduri naþionale în 2016,
înainte de depunerea documente-
lor de închidere a programului. O
altã opþiune, tot conform Regula-

mentului General, este aceea de
fazare a proiectului, prin extinde-
rea finanþãrii acestuia pe parcursul
a douã perioade de programare:
faza 1 este finanþatã în cadrul pe-
rioadei 2007-2013 ºi faza 2, în ca-
drul exerciþiului bugetar 2014-
2020. Proiectul  Autostrãzii Orãº-
tie – Sibiu, ca parte a Reþelei de
Transport Trans-Europene (TEN-
T CORE), prevede construirea a
82,07 km de autostradã care leagã
cele douã oraºe.

Comisia Europeanã a decis, în
septembrie 2011, finanþarea aces-
tui proiect cu 510 de milioane de
euro din Fondul de Coeziune. Au-
tostrada a fost împãrþitã în 4 loturi
de punere în aplicare. Loturile 1 ºi
2, având lungimea de circa 44 km,
au fost deschise traficului în 2013.
Loturile 3 ºi 4 au fost deschise tra-
ficului în 2014. Lotul 3, de apro-
ximativ 22 de kilometri, este cel
unde au fost identificate fisuri în
structura de drum.

Conform site-ul Comisiei Euro-
pen, „lucrãrile de reconstrucþie sau
de consolidare vor trebui sã fie
finanþate de la bugetul de stat, iar
autoritãþile române au obligaþia de
a se asigura cã întreaga autostradã
este finalizatã ºi funcþionalã înain-
te de trimiterea documentelor de
închidere a programului,  terme-
nul limitã fiind martie 2017”.

deja în curs de aplicare ca urmare a efectului direct al acþiunilor
noastre colective. De exemplu, aproximativ 220 de milioane de
euro sub formã de sprijin din Fondul european de dezvoltare
regionalã au fost redirecþionaþi în Italia pentru a finanþa facilitãþi
de primire ºi nave de patrulare ºi salvare.

Dar se poate face mai mult. Suntem hotãrâþi sã ajutãm statele
membre sã adapteze programele la noile circumstanþe, dacã acest
lucru este necesar.

Deoarece statele membre sunt cele care pot evalua ce tip de
investiþii sunt necesare, doresc sã vã invit sã ne transmiteþi ra-
pid, mie ºi serviciilor mele, propunerile dumneavoastrã.

Echipa mea se va asigura cã veþi beneficia de consiliere per-
sonalizatã asupra investiþiilor care pot fi finanþate, de sprijin
pentru identificarea celor mai potrivite instrumente UE, precum
ºi de ajutor în crearea unor pachete integrate.

Vã rog sã primii asigurãrile mele cã vom lua toate mãsurile ca
propunerile sã fie adoptate cât mai repede posibil.

A dumneavostrã

 Corina Creþu
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În prima jumãtate a lunii noiembrie vor
fi publicate informaþii suplimentare de-
spre agenda reuniunii ºi planificarea pre-
zentãrii candidaturilor de cãtre oraºele
candidate, iar reuniunea de preselecþie,
în urma cãreia juriul european va întocmi
o listã scurtã a oraºelor candidate, va
avea loc în perioada 7-10 decembrie.

„Numãrul mare al oraºelor candi-
date demonstreazã conºtientizarea
actului cultural ca instrument al creº-
terii economice ºi al dezvoltãrii”, de-
clarã Ionuþ Vulpescu, ministrul Cultu-
rii. „Suntem plãcut surprinºi de inte-
resul manifestat de autoritãþile locale,
de cetãþenii oraºelor care ºi-au depus
candidatura. Interesul pentru culturã
are ºi o componentã pragmaticã, de
care nu putem sã nu ne bucurãm: se
conºtientizeazã astfel faptul cã actul

Capitalã Europeanã a Culturii 2021Capitalã Europeanã a Culturii 2021Capitalã Europeanã a Culturii 2021Capitalã Europeanã a Culturii 2021Capitalã Europeanã a Culturii 2021:::::
14 oraºe din România, selectate pentru a concura la titlu14 oraºe din România, selectate pentru a concura la titlu14 oraºe din România, selectate pentru a concura la titlu14 oraºe din România, selectate pentru a concura la titlu14 oraºe din România, selectate pentru a concura la titlu

Candidaturile oraºelor Alba Iulia, Arad, Ba-
cãu, Baia Mare, Braºov, Brãila, Bucureºti, Cluj-
Napoca, Craiova, Iaºi, Sfântu Gheorghe, Sucea-
va, Timiºoara ºi Târgu-Mureº la titlul de Capi-
talã Europeanã a Culturii 2021 au fost accepta-

te, în urma analizãrii documentaþiei depuse,
anunþã Ministerul Culturii. Eligibilitatea dosa-
relor de candidaturã ale oraºelor mai sus amin-
tite a fost validatã de experþii Comisiei Europe-
ne, informeazã un comunicat remis Mediafax.

cultural devine tot mai mult un instru-
ment al creºterii economice, al dez-
voltãrii ºi genereazã prosperitate”, a
mai spus acesta.

În plus, ministrul Culturii declarã cã
felul în care au reacþionat cetãþenii, mo-
bilizarea diverselor instituþii ºi conlu-
crarea lor pentru întocmirea proiecte-
lor fiecãrui oraº sunt un atu pentru dez-
voltarea lor viitoare. „Experienþa cãpã-
tatã acum, ideile promovate ºi proiec-
tele întocmite pot fi folosite pentru ge-
nerarea unor noi proiecte culturale, pe
care Ministerul Culturii va fi bucuros
sã le susþinã. Sunt convins cã numãrul
mare de candidaturi va fi urmat de acþi-
uni practice, concrete, în susþinerea
proiectelor fiecãrei comunitãþi în par-
te, care sã dovedeascã seriozitatea
lor”, a încheiat acesta.

În comunicat de presã dat publici-
tãþii se menþioneazã cã Ministerul
Culturii a susþinut ºi susþine în mod
echidistant candidaturile tuturor ce-
lor 14 oraºe participante ºi va sprijini
oraºul care va câºtiga competiþia în
organizarea ºi desfãºurarea progra-
mului de evenimente, a proiectelor ºi
iniþiativelor menite sã dea conþinut
concret statutului de Capitalã euro-
peanã a culturii 2021.

Ministerul Culturii a lansat, în de-
cembrie 2014, un apel adresat oraºe-
lor din România care doresc sã candi-
deze la titlul de Capitalã Europeanã a
Culturii pentru anul 2021.

Programul „Capitalã culturalã euro-
peanã” a fost iniþiat de Consiliul de
Miniºtri ai Culturii din Uniunea Euro-
peanã în 1985, cu scopul de a apropia

popoarele Europei ºi de a celebra con-
tribuþia oraºelor la dezvoltarea culturii.
Pânã în prezent, peste 40 de oraºe au
deþinut acest titlu. În 2007, oraºul Si-
biu a deþinut acest titlu, alãturi de Lu-
xemburg.

Oraºul Mons, situat în sudul Bel-

O asemenea formulã de exprimare
culturalã complexã determinã anga-
jarea specialiºtilor Laboratorului de
Restaurare ºi Conservare Craiova în
realizarea ºi vernisarea a trei expoziþii
temporare, cu peste 200 de obiecte
de patrimoniu, din peste 20 de mu-
zee, reunite muzeologic sub urmãtoa-
rele titulaturi: „Tandreþea porþelanu-
lui”, „Atitudini” ºi „Salonul Naþi-
onal de Restaurare”, conferind o
valorificare patrimonialã deosebitã
prin expresivitate.

Mic muzeu al porþelanului ºi
expoziþie de artã plasticã
contemporanã

Expoziþia „Tandreþea porþelanu-
lui”, realizatã în colaborare cu Mu-
zeul Naþional de Istorie a Transilva-
niei, Cluj-Napoca, Muzeul Naþional
Peleº ºi Muzeul de Artã Craiova,
transgreseazã limitele perspectivelor
ºi percepþiilor specialiºtilor în resta-
urare ºi conservare, fiind realizatã
tocmai pentru a satisface gustul de
frumos deopotrivã al publicului avi-
zat cât ºi al vizitatorilor de toate vâr-
stele, constituind o incursiune în  me-
diul valoric al obiectelor de artã de-
corativã.

Varietatea tematicã, diversitatea
cromaticã de la albastrul cobalt la
auriul regal, griul argintat al artefac-
telor porþelanate, prezentate în cadrul
expoziþiei, constituie mãrturii ale vie-
þii regale de la Peleº ºi din mediul
cultural transilvãnean, unde cupluri-
le regale, baronii ºi invitaþii lor luau

giei, a preluat la sfârºitul lunii ianuarie
rolul de Capitalã Culturalã Europeanã,
pentru un an, alãturi de localitatea Plzen
din Cehia, cu ambiþia de a insufla un
nou elan unei regiuni afectate dur de
criza economicã, la fel ca predecesoa-
rele sale, Lille ºi Liverpool.

Elita restauratorilor ºi conservatorilorElita restauratorilor ºi conservatorilorElita restauratorilor ºi conservatorilorElita restauratorilor ºi conservatorilorElita restauratorilor ºi conservatorilor din þarã ºi din þarã ºi din þarã ºi din þarã ºi din þarã ºi
strãinãtate se reuneºte la Craiovastrãinãtate se reuneºte la Craiovastrãinãtate se reuneºte la Craiovastrãinãtate se reuneºte la Craiovastrãinãtate se reuneºte la Craiova

Muzeului Olteniei din Craiova, prin Labo-
ratorul de Restaurare ºi Conservare, în par-
teneriat cu Reþeaua Naþionalã a Muzeelor din
România (RNMR) ºi Comitetul Naþional
Român al ICOM (The International Council
of Museum), având sprijinul Consiliului Ju-
deþean Dolj, vor organiza mâine, 27 octom-
brie, ora 11.00, la sediul Secþiei de Istorie-
Arheologie, din strada „Madona Dudu” nr. 14,
deschiderea oficialã a manifestãrii culturale
„Restaurarea patrimoniului – Identitate cul-
turalã, 1975-2015”, eveniment major dedicat

aniversãrii a 40 de ani de activitate neîntre-
ruptã a structurii locale ºi a laboratoarelor
zonale din România, înfiinþate în anul 1975,
prin Legea nr. 63/30 octombrie 1974. La Cra-
iova se va reuni, astfel, elita restauratorilor
ºi conservatorilor din þarã ºi strãinãtate, pes-
te 100 de specialiºti în domeniu, interesaþi în
promovarea unor modele eficiente de parte-
neriat în scopul valorificãrii superioare a re-
zultatelor cercetãrilor specifice, dobândirea de
noi competenþe ºi abilitãþi profesionale în rân-
dul celor ce compun aceastã breaslã.

masa dintr-o serie de piese de o rarã
fineþe, adevãrate opere de artã, exe-
cutate în ateliere de prestigiu: ger-
mane, franceze si italiene. Vasele pre-
zentate la Craiova sunt de o eleganþã
sobrã ºi o distincþie aparte. Modali-
tãþile interactive uzitate în prezenta-
rea obiectelor de porþelan cu expu-
neri de genuri ºi stiluri cromatice ne
introduc în atmosfera unui mic mu-
zeu al porþelanului, tocmai pentru a
ilustra valoarea acestor obiecte, în
toatã dinamica lor istoricã, ºi valori-
cã (patrimonial vorbind).

În cadrul expoziþiei de artã deco-
rativã „Atitudini”, realizatã în cola-
borare cu Uniunea Artiºtilor Plastici
– Filiala Sibiu, craiovenii vor putea
admira lucrãri de artã plasticã con-
temporanã, realizatã de artiºti din
zona Sibiului, ce combinã, într-un mod
complex ºi inedit, domenii variate
specifice picturii, graficii, sculpturii,
un mixaj complex de sticlã, metal, tex-
tile, piele, lemn, picturã, portrete.

Va fi editat volumul „Restaura-
rea patrimoniului – Identitate
culturalã, 1975-2015”

Salonul Naþional de Restaurare
ºi Conservare aduce în faþa publicu-
lui ºi comunitãþii ºtiinþifice nu doar
cele mai valoroase piese din patrimo-
niul cultural românesc mobil, restau-
rate în perioada 2014-2015, ci ºi cele
mai noi tehnici ºi materiale pentru
investigare/conservare/restaurare.
Manifestarea, ce implicã o mare res-
ponsabilitate ºtiinþificã, va cuprinde

în prima etapã, o sesiune „e-poste-
re”, de prezentare a celor unspreze-
ce  Laboratoare Zonale de Restaura-
re ºi Conservare din þarã, în cadrul
cãreia vor fi decernate diplome ºi tro-
fee omagiale.

A doua etapã a evenimentului
va fi axatã pe derularea Conferin-
þei „Proiecte internaþionale de
restaurare ºi conservare”, în care
reprezentanþii din strãinãtate vor
realiza prezentãri specifice, oferind
specialiºtilor români oportunitatea
de a fi la curent cu cele mai noi
studii privind aparatura de perfor-
manþã specificã procesului tehno-
logic de restaurare ºi conservare,
precum ºi utilizarea în restaurare a
celor mai noi tehnologii informaþi-
onal-comunicaþionale.

De asemenea, în cadrul Salonu-
lui Naþional de Restaurare ºi Con-
servare va avea loc masa rotundã
„Institutul de Restaurare din Va-
lencia – 10 ani de la înfiinþare /
Laboratorul de Restaurare ºi
Conservare al Muzeului Olteniei
Craiova – 40 de ani de la înfiin-
þare”, în cadrul cãreia se va realiza
o prezentare „în oglindã” a parti-
cularitãþilor celor douã entitãþi. Ca
ºi în anii trecuþi, Muzeul Olteniei
va oferi specialiºtilor participanþi
premii în semn de recunoaºtere a
competenþelor ºi abilitãþilor profe-
sionale, piesele de patrimoniu ex-
puse urmând a fi jurizate de specia-
liºti consacraþi în domeniu.

Urmare a acestei acþiuni va fi edi-
tat volumul „Restaurarea patrimo-
niului – Identitate culturalã,
1975-2015”, ce  va reuni lucrãrile
susþinute de cãtre specialiºti, un

album omagial „Laboratorul de
Restaurare ºi Conservare al Mu-
zeului Olteniei Craiova – 40 de
ani de la înfiinþare” ºi catalogul
Salonului Naþional de Restaura-
re 2015.

Laboratorul de Restaurare ºi
Conservare al Muzeului Olteniei
– 40 de ani de la înfiinþare

Laboratorul de Restaurare ºi Con-
servare din cadrul Muzeului Olteniei

cuprinde urmãtoarele secþii: investi-
gaþii fizico-chimice, restaurare cera-
micã – sticlã-porþelan, metale, textile,
carte veche ºi document, ºi îºi desfã-
ºoarã activitatea cu un numãr de 14
specialiºti dintre care 12 acreditaþi ca

experþi în restaurare.
Valoarea ºi eficienþa activitãþii

desfãºurate în cadrul Laboratoru-
lui de Restaurare ºi Conservare s-
a concretizat în miile de obiecte de
patrimoniu cultural naþional, apar-
þinând instituþiilor muzeale, reli-
gioase ºi culturale, din þarã,  sal-
vate de la distrugere, dintre care
amintim: Muzeul Olteniei Craiova,
Muzeul de Artã Craiova, Filiala
Academiei Române din Craiova,
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru
ºi Aristia Aman” Craiova, Muzeul
Naþional Cotroceni, Muzeul Jude-
þean de Istorie ºi Arheologie Bra-
ºov, Muzeul de Etnografie Braºov,
Muzeul Judeþean de Artã ºi Isto-
rie Gorj, Muzeul Orãºenesc Cora-
bia, Muzeul de Istorie ºi Arheolo-
gie Prahova, Muzeul de Istorie
Miercurea-Ciuc, muzeele sãteºti
din Celaru, Padea, Cernãteºti etc.

Valoarea specialiºtilor Labora-
torului de Restaurare ºi Conservare
din cadrul Muzeului Olteniei a de-
terminat ca acesta sã fie acreditat
pentru a asigura stagiul de practi-
cã al restauratorilor debutanþi din
reþeaua Ministerului Culturii, pro-

iect ce are ca obiect formarea profe-
sionalã a specialiºtilor investigatori,
restauratori ºi conservatori, valorifi-
carea patrimoniului cultural naþional,
conºtientizarea, cunoaºterea ºi evi-
denþierea specificitãþii domeniului re-
staurãrii ºi conservãrii.
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Szilveszter Ferenc
a venit de la Harghita pentru
prima oarã la Târgul Meºteri-
lor Populari de la Craiova. ªi a ºi obþinut Premiul I la Secþiunea
Adulþi pentru sculpturile sale în os! „Eu nu din asta trãiesc, am
meserie. Primesc multe invitaþii, dar trebuie sã am ºi lucrãri, ori eu
sculptez în timpul meu liber, ca hobby”, mãrturiseºte acesta. E
lãcãtuº mecanic, ceea ce – poate surprinzãtor – l-a apropiat de
sculptura în os, pe care o realizeazã de prin 1978. „De copil mi-a
mers foarte mine mâna la desen, deºi sunt stângaci. Am vãzut o
expoziþie a unui meºter mai bãtrân ºi mi-a plãcut foarte mult. Apoi,
fiind lãcãtuº, mi-am fãcut singur sculele necesare pentru sculp-
tat”, povesteºte Szilveszter Ferenc (55 de ani). Coarne care sunã,
mici tablouri, felurite recipiente, solniþe, pixuri ºi câte ºi mai câte
obiecte din os de vacã, cerb ori cãprioarã stau aºezate pe masa sa.
„E greu de lucrat ºi îþi ia mult timp sã faci o piesã, uneori sãptã-
mâni întregi. Timpul meu liber aici e!”, mai spune meºterul, pe
care, mãrturiseºte, cel mai mult îl bucurã de la un client nu banii,
ci faptul cã acesta va avea o sculpturã a sa „care n-are moarte”,
având în vedere rezistenþa materialului din care e realizatã.

Ceramistul vâlcean Ion Cocã a câºtigat, la 78 de ani,
Trofeul Târgului Meºterilor Populari de la Craiova

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Vremea bunã a lui Brumãrel a þinut cu meºterii populari veniþi la Târgul de
la Craiova: în cele trei zile însorite, mii de craioveni le-au vizitat standurile, le-
au cumpãrat produsele sau i-au bucurat cu aprecieri. Sâmbãtã, ºi organizatorii
evenimentului i-au rãsplãtit cu premii, constând în trofee ºi bani.

Marele Premiu ºi Trofeul acestei a XXXVIII-a ediþii a Târgului Meºterilor
Populari i-a revenit ceramistului Ion Cocã, din Lungeºti, judeþul Vâlcea. La un
alt ceramist – Ion Turcitu, din Oboga, judeþul Olt – a ajuns Premiul „Cetatea
Bãniei”, acordat de municipalitatea craioveanã ºi înmânat de viceprimarul Dan
Daºoveanu. Juriul i-a avut în componenþã pe cercetãtor etnolog dr. Doina Iºfã-
noni, de la Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureºti, precum
ºi specialiºti din muzee judeþene ale Olteniei.

„Suntem extrem de mulþumiþi când vedem cã publicul craiovean apreciazã
meºteºugurile, originalitatea, apreciazã fidelitatea cu care încã se realizeazã
meºteºuguri vechi poate de sute de ani ºi efortul acestor oameni de a respecta
întocmai tehnicile de realizare, aºa cum le-au preluat de la moºi-strãmoºi”, a
declarat, la festivitate, dr. Florin Ridiche, managerul Muzeului Olteniei. „Un
Târg de genul acesta este o bucurie ºi o împlinire a noastrã”, a apreciat dr.
Cornel Bãlosu, ºeful Secþiei de Etnografie a amintitei instituþii.

Târgul Meºterilor Populari s-a desfãºurat între 23 ºi 25 octombrie, în Piaþa „Mi-
hai Viteazul”, ºi a fost organizat de Consiliul Judeþean Dolj ºi Muzeul Olteniei, prin
Secþia de Etnografie, în parteneriat cu Consiliul Local ºi Primãria municipiului
Craiova. Peste 150 de meºteri populari, din aproape 30 de judeþe ale þãrii, au adus
o multitudine ºi o diversitate de obiecte cu valoare esteticã ºi funcþionalã, precum
ºi produse alimentare tradiþionale.

Dr. Doina Iºfãnoni – cercetãtor etnolog,
Muzeul Naþional al Satului „Dimitrie Gusti”
din Bucureºti: «Mulþumesc Craiovei, prin toþi re-
prezentanþii administrativi ºi culturale care sunt an-
gajaþi în aceastã frumoasã acþiune pe care toamna
cea bogatã o aduce aici, în aceastã vestitã cetate,
pentru a demonstra tuturor cã este plinã de viaþã ºi
cã tradiþia continuã. Prin intermediul muzeelor, al
strãdaniei specialiºtilor, încercãm sã demonstrãm
cã satul românesc se schimbã, el capãtã o altã în-
fãþiºare, dar, cu toate acestea, valorile rãmân stabi-
le. Acest Târg al Craiovei, care nu întâmplãtor se
desfãºoarã în jurul unei mari sãrbãtori, cea a Sfân-
tului Dimitrie – Izvorâtorul de Mir, aratã cã, de fapt,
buna dvs. credinþã, temeinicia cu care aþi învãþat

meºteºuguri strãvechi ºi dragostea pentru a nu le
abandona asigurã pentru aceastã þarã, pentru noi
toþi, o carte de identitate inconfundabilã ºi asigurã,
pentru diplomaþia româneascã, un paºaport univer-
sal. Personal, nu pot decât sã mã bucur de fiecare
datã când vãd cum perse-
veraþi într-o iubire care pen-
tru mulþi pare un hobby, un
moft, dar care pentru su-
fletele dvs. înseamnã totul.
Acolo, în ceea ce realizaþi
dvs., este timpul, este plã-
cerea, este bucuria pe care
le împãrþiþi cu noi ºi pe care
le lãsaþi moºtenire».

Ion Cocã a adus de la Lungeºti, judeþul Vâlcea, acolo unde îºi are
atelierul, o mulþime de vase de ceramicã: farfurii, strãchini, oale de sarmale
– toate s-au dat ca pâinea caldã! Asta ºi pentru cã sunt atât de bine…
meºterite! Ion Cocã lucreazã neobosit la roata olarului de pe la 10-12 ani,
iar acum are aproape 78! Vinde în special la târguri ºi produsele sale au
mereu cãutare. „Un olar trebuie sã lucreze bine, ca sã-ºi vândã marfa!”,
pare a fi secretul faptului cã la standul sãu mai mereu e aglomeraþie. Aºa cã
bãtrânul meºter n-are prea mult timp de vorbã. „Sunt foarte mulþumit de
premiu!”, ne spune cu modestie. Deºi a câºtigat Trofeul Târgului…

Ion Turcitu:
Olãritul „nu e o meserie grea,
dar e migãloasã”

Ion Turcitu e unul dintre ceramiºtii în familia
cãruia meºteºugul a fost transmis din tatã-n fiu. I-a
învãþat tainele de la tatãl sãu, acum în vârstã de 83 de
ani, ºi îl duce mai departe aºa cum ºtie mai bine.
„Olari pe la Oboga am rãmas cam puþini… Suntem pe
cale de dispariþie. De ce? Au apãrut chinezãriile!
Meseria se învaþã pânã la o anumitã vârstã: dacã n-o
deprinzi pânã pe la 15 ani, nu-þi mai dã mâna dup-aia
la roata olarului”, ne spune câºtigãtorul de anul
acestea al Premiului „Cetatea Bãniei”, acordat de
municipalitate. Ajutoare în atelier îi sunt soþia, dar ºi
copiii, un bãiat ºi o fatã. Olãritul „nu e o meserie grea,
dar e migãloasã”, considerã meºterul, convins cã
astãzi meºteºugul sãu este apreciat mai mult în afara
þãrii decât la noi. La Târgul de la Craiova, Ion Turcitu
vine de vreo ºapte-opt ani, mare cãutare la standul
sãu având, dupã cum ne spune, ulcioarele, strãchinile
de piftii ori cãnuþele de vin.

Florin Gheorghiu:
„Premiul I îmi dã energia sã duc
mai departe acest meºteºug”

„Pentru mine acest premiu înseamnã recunoaºterea valorii în
Cetatea Bãniei, este rodului muncii mele ºi a soþiei mele. Îmi dã
energia sã duc mai departe acest meºteºug ºi sã-l promovez ºi în
rândul tinerilor, în calitate de profesor”, spune Florin Gheorghiu,
câºtigãtorul Premiului I la Secþiunea Adulþi, pentru realizarea de icoa-
ne pe lemn. Are 39 de ani ºi a venit de la Târgu Jiu, oraº în care s-a
stabilit de 20 de ani, lãsând în urmã Iaºiul, unde a studiat la Facultatea
de Arte. Pentru cã a dorit sã perfecþioneze ceea ce la început n-a fost
decât un hobby. „Încã de copil mergeam cu bunica la bisericã ºi,
vãzând atâtea icoane, am început sã le desenez. Apoi, tatãl meu, care
a fost pictor amator, m-a mai învãþat mici meºteºuguri”, mãrturiseº-
te acesta. Florin Gheorghiu nu s-a aflat pentru prima oarã la Târgul
Meºterilor Populari de la Craiova, ba chiar, în urmã cu vreo patru ani,
a mai câºtigat aici un premiu, al III-lea.

Premiile Târgului
Meºterilor Populari
– ediþia XXXVIII-a

Trofeul: Cocã Ion (Vâlcea) –
ceramicã

Premiul „Cetatea Bãniei”:
Turcitu Ion (Oboga) – ceramicã

Secþiunea Adulþi
Premiul I: Szilveszter Ferenc

(Harghita) – sculpturã în os
Premiul al II-lea: Manda Silviu

(Piteºti) – sculpturã în lemn
Premiul al III-lea: Galan Maria

(Suceava) – þesãturi
Secþiunea Tineret

Premiul I: Gheorghiu Florin
(Târgu Jiu) – icoane pe lemn

Premiul al II-lea: ªcoala „Beetho-
ven” (Craiova) – sculpturã în lemn

Premiul al III-lea: Ghyotffi Fe-
rencz (Harghita) – ceramicã
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Autoritãþile din Georgia au deschis o an-
chetã dupã apariþia în presã a unor informa-
þii cã fostul preºedinte pro-occidental Mihail
Saakaºvili încearcã sã dea o loviturã de stat,

Serbia doreºte instituþionalizarea
Grupului de la Craiova

Serbia doreºte instituþionalizarea com-
pletã a Grupului de la Craiova, format din
Serbia, Bulgaria ºi România, precum ºi o
cooperare mai strânsã pentru întãrirea sta-
bilitãþii în cele trei þãri, a declarat sâmbãtã
prim-ministrul sârb Aleksandar Vucic, la fi-
nalul reuniunii trilaterale de la Sofia cu pre-
mierii român ºi bulgar. “Serbia doreºte ca
relaþiile cu Bulgaria ºi România sã fie cât
mai apropiate posibil. Credem cã cetãþenii
bulgari ºi români sunt foarte apropiaþi de
cetãþenii sârbi”, a spus premierul Vucic
dupã întrevederea cu prim-miniºtrii Boiko
Borisov ºi Victor Ponta. “Dorinþa noastrã
este sã menþinem stabilitatea în Bulgaria,
România ºi Serbia. În fiecare din þãrile noas-
tre stabilitatea - de la stabilitatea naþiona-
lã la stabilitatea economicã - este o priori-
tate”, a subliniat premierul sârb.

Trei morþi în urma naufragiului
unei ambarcaþiuni în apropierea
insulei greceºti Lesbos

Naufragiul unei ambarcaþiuni ce trans-
porta migranþi dinspre Turcia cãtre Gre-
cia s-a soldat cu cel puþin trei morþi, dintre
care doi copii, în timp ce alte 15 persoane
sunt date dispãrute, în apropierea insulei
Lesbos din Marea Egee, a anunþat Garda
de Coastã elenã. Nava, care transporta în
total circa 60 de persoane, a lovit un recif
în apropierea coastei orientale a insulei
Lesbos.  Majoritatea celor aflaþi în barcã,
refugiaþi afgani, nu ºtiau sã înoate ºi erau
echipaþi cu veste de salvare de calitate
proastã, potrivit Gãrzii de Coastã greceºti.
La operaþiunea de salvare participã o navã
de patrulare ºi un elicopter al Frontex
(Agenþia europeanã pentru managementul
cooperãrii operaþionale la graniþele exter-
ne ale UE).  În pofida condiþiilor meteoro-
logice nefavorabile, circa  48.000 de per-
soane au sosit în ultima sãptãmânã în Gre-
cia, în special pe insula Lesbos, a anunþat
Organizaþia Internaþionalã pentru Migra-
þie (OIM). Copiii sunt principalele victime
ale acestor traversãri periculoase pe mare,
care au cauzat deja moartea a 3.000 de
persoane de la începutul anului în întrea-
ga Mare Mediteranã.

Tragedie la o paradã din SUA
Cel puþin trei persoane ºi-au pierdut via-

þa, iar alte 22 au fost rãnite sâmbãtã atunci
când o maºinã a intrat într-un grup de foºti
ºi actuali studenþi ai universitãþii din Okla-
homa, în sudul Statelor Unite. Persoana de
la volanul maºinii care a rulat cu vitezã
mare a fost arestatã, a confirmat poliþia din
oraºul Stillwater, unde se aflã Oklahoma
State University (OSU). Este vorba despre o
femeie în vârstã de 25 de ani, reþinutã pen-
tru conducere „sub influenþa” unor sub-
stanþe, termen care în Statele Unite poate
desemna conducerea sub influenþa drogu-
rilor, alcoolului sau a medicamentelor. Din-
tre cele 22 de persoane rãnite, opt sunt în
stare gravã. Un martor ocular al incidentu-
lui petrecut sâmbãtã dimineaþã în jurul orei
10.00, a afirmat cã iniþial a crezut maºina
fãcea parte din spectacolul în cursul defilã-
rii, înainte ca mulþimea sã intre în panicã.
„Oamenii zburau în aer la 10 metri înãlþi-
me ca pãpuºile din cârpe”, a povestit Kon-
da Walker. La rândul sãu, universitatea de
stat din Oklahoma ºi-a exprimat într-un me-
saj pe Twitter „tristeþea în urma tragicului
accident petrecut cu ocazia adunãrii din
aceastã dimineaþã”. „Toate gândurile ºi ru-
gãciunile noastre se îndreaptã spre persoa-
nele afectate”, a mai scris OSU. Numeroase
universitãþi americane organizeazã mani-
festaþii de genul celei din Oklahoma, o sãr-
bãtoare la care sunt aºteptaþi foºti ºi actuali
studenþi ai instituþiei. Canalul de televiziu-
ne News On 6 a menþionat cã evenimentul
de la OSU, unul din cele mai importante din
Statele Unite, reuneºte anual zeci de mii de
persoane.

Preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, a îndemnat
þãrile din Balcani, aflate în prima
linie a crizei migranþilor, sã renun-
þe la “politica permisului de trece-
re”, potrivit unui interviu apãrut în
cotidianul german “Bild”. “Statele
care se aflã de-a lungul rutei Bal-
canilor de Vest”, devenitã una din-
tre principalele cãi de pãtrundere a
migranþilor spre Europa, “trebuie
sã vegheze la garantarea procedu-
rilor ºi condiþiilor de respectare a
regulilor”, a declarat Jean-Claude
Juncker publicaþiei germane în aju-
nul unui mini-summit european
destinat sã promoveze o “aborda-
re colectivã” a acestei crize, ce a
avut loc ieri la Bruxelles. Zece sta-
te membre ale UE (Austria, Bulga-
ria, Croaþia, Germania, Grecia, Olanda, Ro-
mânia, Slovenia, Suedia ºi Ungaria), precum
ºi Macedonia, Albania ºi Serbia au fost con-
vocate  pentru a-ºi lua angajamentul sã nu
mai permitã trecerea refugiaþilor la vecinii lor

Israelul ºi Iordania au ajuns la un acord
cu privire la noi mãsuri pe Espalanada Mos-
cheilor din Ierusalim, vizând sã reducã ten-
siunile dintre israelieni ºi palestinieni, a anun-
þat sâmbãtã, la Amman, secretarul de stat
american John Kerry. Probleme legate de
Esplanadã se aflã în centrul valului de violen-
þe din ultima perioadã între israelieni ºi pales-
tinieni. ªeful diplomaþiei americane a fãcut
acest anunþ în urma unor negocieri în Iorda-
nia, custodele oficial a ceea ce evreii numesc
Muntele Tempului, iar musulmanii Haram al-
Sharif. El a anunþat totodatã cã Israelul ºi-a
reînnoit angajamentul de a menþine regulile
actuale. Cel puþin opt israelieni au fost uciºi,
iar alþi zeci rãniþi în atacuri cu cuþitul sau cu
arme de foc comise de palestinieni, în urma
unor zvonuri potrivit cãrora Israelul ar fi plã-
nuit sã schimbe regulile - ceea ce autoritãþile
israeliene au dezminþit. De asemenea, peste
50 de plastinieni, inclusiv presupuºi ataca-
tori, au fost uciºi în ultimele sãptãmâni. John
Kerry, care se aflã într-un turneu în regiune,
s-a întâlnit sâmbãtã, la Amman, cu liderul pa-
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fãrã o coordonare prealabilã. “Comisia (Eu-
ropeanã) se aºteaptã ca fiecare sã respecte
regulile jocului, dacã nu vrem sã punem sub
semnul întrebãrii spaþiul Schengen”, a adãu-
gat Jean-Claude Juncker, cerând statelor din

Balcani sã punã capãt “politicii permi-
sului de trecere”.  În opinia sa, este
urgent sã se gãseascã o soluþie crizei:
“Fiecare zi conteazã. În caz contrar,
vom ajunge sã vedem familii murind
mizerabil în râurile reci din Balcani”.
Sâmbãtã, Amnesty International a atras
atenþia asupra unei “crize umanitare
care vine” în Balcani, odatã cu apro-
pierea iernii.  Mini-summitul de ieri de
la Bruxelles se înscrie într-un context
de tensiuni tot mai mari între þãri euro-
pene limitrofe, care fac faþã unui val
de mii de migranþi, cum este între Slo-
venia ºi Croaþia.  Sâmbãtã, trei þãri din
Balcani - Serbia, Bulgaria ºi România -
, reunite la Sofia, au fãcut sã creascã
presiunea, avertizând cã îºi vor închi-
de graniþele în faþa migranþilor, dacã
Germania va face acelaºi lucru.  Pes-

te 500.000 de migranþi veniþi în majoritate
din Orientul Mijlociu, dar ºi din Pakistan, au
pãtruns în Europa prin Balcani de la începu-
tul acestui an, unora dintre ei fiind posibil sã
li se refuze cererea de azil.

Israelul ºi Iordania au ajuns la un acord cu privire la noi
mãsuri pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim

lestinian Mahmoud Abbas ºi a fost primit de
cãtre regele Abdullah al II-lea al Iordaniei.
“Toate violenþele ºi incitãrile la violenþã trebu-
ie sã înceteze. Liderii trebuie sã conducã”, a
declarat Kerry pentru presã. Între alte mã-
suri, el a anunþat o monitorizare video non-
stop ºi agrementul Israelului de a reafirma
rolul istoric al Iordaniei de custode al com-
plexului religios. “Exis-
tã probleme suplimen-
tare grave, de securi-
tate ºi de altã naturã,
între israelieni ºi pales-
tinieni, care trebuie sã
fie abordate, dar noi am
convenit cã acesta este
primul pas în vederea
creãrii unui spaþiu care
sã ne permitã sã reluãm
aceste mãsuri ºi dialo-
gul”, a declarat ºeful
diplomaþiei americane.
Kerry s-a întâlnit cu
premierul israelian Ben-

jamin Netanyahu joi ºi a declarat cã în ca-
drul discuþiei au apãrut idei care meritã ex-
plorate. Secretarul de Stat american urma
sã plece, sâmbãtã seara, cãtre Arabia Saudi-
tã, pentru negocieri cu lideri regionali. Poli-
þia israelianã a anunþat cã a împuºcat mortal
un presupus atacator palestinian, sâmbãtã,
în nordul Cisiordaniei.

Fostul preºedinte georgian Mihail Saakaºvili
este vizat de o anchetã pentru loviturã de stat

au anunþat sâmbãtã serviciile de securitate
georgiene. “Serviciile de contraspionaj geor-
giene au deschis o anchetã referitor la o con-
spiraþie care urmãrea rãsturnarea autoritãþi-

lor statului ºi preluarea puterii”, a de-
clarat la televiziune directorul adjunct
al serviciilor secrete georgiene, Levan
Izoria. Potrivit acestuia, ancheta a fost
deschisã dupã o îndelungatã muncã de
investigaþie ºi pe baza articolelor apã-
rute în presã. Site-ul Wikileaks ucrai-
nean a publicat transcriptul unei con-
versaþii care a avut loc pe aeroportul
din Istanbul între Mihail Saakaºvili ºi
fostul secretar al Consiliului naþional de
securitate al Georgiei, Guiga Bokeria.
Cei doi discutau despre un plan de a
organiza manifestaþii împotriva guver-
nului georgian. “Aceasta demonstreazã

cã guvernul actual este în agonie”, a decla-
rat pentru AFP Guiga Bokeria, care în pre-
zent este un lider marcant al opoziþiei geor-
giene. Anunþul privind anchetarea fostului
preºedinte Saakaºvili pentru loviturã de stat
a survenit la câteva zile dupã ce au avut loc
ample manifestaþii împotriva unei presupu-
se tentative a guvernului de a prelua contro-
lul asupra celui mai popular post de televi-
ziune din þarã. Anterior în cursul acestei sãp-
tãmâni, prim-ministrul Irakli Garibaºvili a
apreciat cã partidul lui Saakaºvili, Miºcarea
Naþionalã Unitã, este “o organizaþie crimina-
lã” care nu are niciun drept sã rãmânã în
politicã. Fostul preºedinte georgian mai este
anchetat ºi pentru abuz de putere, însã el
susþine cã este persecutat politic. În prezent
Saakaºvili este guvernatorul regiunii Odessa
din Ucraina ºi are cetãþenie ucraineanã.
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Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu prevederi-

le art. 1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trep-
te profesionale imediat superioare a per-
sonalului contractual din sectorul buge-
tar plãtit din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotarârea de Guvern
nr.1027/2014, Direcþa Judeþeanã de Pazã
ºi Servicii Dolj  organizeazã concurs la se-
diul din str. Constantin Lecca, nr. 32, pen-
tru ocuparea a doua posturi vacante in
regim contractual, pe perioadã nedetermi-
natã de sofer din cadrul Serviciului Juri-
dic si Administrativ. Concursul pentru
ocuparea postului vacant va consta în 3
etape succesive, dupã cum urmeazã: -
selecþia dosarelor de înscriere; - proba scri-
sã  - 19.11.2015 ora 10,oo; - interviul –
24.11.2015 ora 10,oo. Potrivit art.3 din ace-
lasi Regulament-cadru, in vederea partici-
pãrii la concurs, candidatul trebuie sa în-
deplineasca urmãtoarele condiþii: Condi-
þii generale: a) are cetãþenia românã, cetã-
þenie a altor state membre ale Uniunii Eu-
ropene sau a statelor aparþinând Spaþiu-
lui Economic European ºi domiciliul în
România; b) cunoaºte limba românã, scris
ºi vorbit; c) are vârsta minimã reglementa-
tã de prevederile legale; d) are capacitate
deplinã de exerciþiu; e) are o stare de sã-
nãtate corespunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe baza adeve-
rinþei medicale eliberate de medicul de fa-
milie sau de unitãþile sanitare abilitate; f)
îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã
caz, de vechime sau alte condiþii specifice
potrivit cerinþelor postului scos la con-
curs; g) nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra
umanitãþii, contra statului ori contra auto-
ritãþii, de serviciu sau în legãturã cu servi-
ciul, care împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei
infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care ar
face-o incompatibilã cu exercitarea func-
þiei, cu excepþia situaþiei în care a interve-
nit reabilitarea. Condiþii specifice: - permis
categoria B; - studii medii/ generale; Do-
sarele de înscriere la concurs se vor de-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
pune pânã pe data de 10.11.2015, la sediul
Directiei Judetene de Paza si Servicii Dolj
din str. Constantin Lecca, nr. 32. Detalii pri-
vind condiþiile specifice ºi bibliografia de
concurs sunt disponibile la sediul Direc-
tiei Judetene de Paza si Servicii Dolj Com-
partiment Resurse Umane-persoanã de
contact, Bercã Mãdãlina, la telelefon  0251/
415841.

ANAF – Direcþia Generalã Regionala
a Finantelor Publice Craiova  - Adminis-
traþia Judeteanã a Finanþelor Publice Dolj,
organizeazã în data de  05.11.2015, ora 10
la sediul sãu din Craiova, str. Mitropolit Fir-
milian, nr. 2, în conformitate cu prevederi-
le art.159, alin.3, lit.d,din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003, privind Codul de Proce-
durã Fiscalã, republicatã, vânzarea prin li-
citaþie a urmãtoarelor bunuri mobile , apar-
þinând SC VALCOS HOLDING SRL , CUI
18007559 , sat Leu , com.Leu , str.Comple-
xului , nr.50A Jud.Dolj:ma_œinœ pentru
sudat sîrmœ _œi confectionat plase sudate
precœ 164.100 lei ºi linie tehnologicã trefi-
lare cu 2 tobe pret 141.700 lei. Preþurile nu
includ TVA. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri sã în-
ºtiinþeze despre aceasta organul de exe-
cutare, înainte de data stabilitã pentru vân-
zare .Pentru participarea la licitaþie ofertanþii
trebuie sã depunã ,cu cel putin o zi înain-
te de data licitaþiei, urmãtoarele documen-
te: oferta de cumpãrare, dovada plãþii ta-
xei de participare; împuternicirea persoa-
nei care îl reprezintã pe ofertant(procura
special legalizatã); pentru persoanele juri-
dice de naþionalitate românã,copie dupã
certificatul unic de înregistrare eliberat de
Oficiul Registrului Comerþului; pentru per-
soanele fizice române, copie dupã actul
de identitate ; dovadã emisã de creditorii
bugetari cã nu au obligaþii bugetare restan-
te.Oferta de cumparare se va prezenta în
scris organului de executare, însoþitã de
dovada plãþii sumei reprezentând 10% din
preþul de pornire a licitaþiei pânã în ziua de
04.11.2015.Taxa de participare se va achita
în contul RO16TREZ2915067XXX005062,
CUI 4830007. Pentru relaþii suplimentare va
puteþi adresa Administratiei Judeþene a
Finanþelor Publice Dolj , str.Mitropolit Fir-
milian, nr.2, Serviciul Executare Silitã, la
camera 406 ,   tel:0251/402277.

RECLAMANTA Tîrnoveanu Vale-
rica, domiciliatã în Craiova, Str.Fermie-
rilor, nr.38A, Judeþul Dolj, invocã în do-
sarul 8493/215/2015 al Judecãtoriei Cra-
iova, dobândirea proprietãþii prin uzu-
capiune asupra imobilului teren în su-
prafaþã de 200mp situat în Craiova,
str.Fermierului, nr.38A, Judeþul Dolj. Se
someazã orice persoanã interesatã sã
facã opoziþie, în caz contrar, în termen
de 6 luni de la emiterea ºi publicarea
prezentei somaþii se va trece la judeca-
rea cererii.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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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.

ANUNÞ DEZBATERE PUBLICÃ

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ  REPREZENTAT DE PRE-
ªEDINTE ION PRIOTEASA anunþã publicul interest asupra de-
punerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul
MODERNIZARE DJ 606A BREASTA (DJ 606) OBEDIN-MI-
HÃIÞA-POMELÞU-COÞOFENII DIN DOS-SCAEªTI-VALEA
LUI PÃTRU-SALCIA-ARGETOIA (DJ 606C)-IORDÃ-
CHEªTI-PIRIA-LIMITA JUDEÞULUI MEHEDINÞI, KM
0+000-KM 43+226 propus a fi amplasat în comunele Breasta, Co-
þofenii din Dos, Scaeºti, Argetoaia, satele Obedin, Mihãiþa, Pot-
melþu, Coþofenii din DFos, Scaeºti, Valea lui Pãtru, Salcia, Leor-
doasa, Argetoaia, Iodãcheºti, Berbeºu, Piria, judeþul Dolj.

Tipul deciziei posibile luate de APM Dolj, poate fi emiterea sau
respingerea acordului de mediu.

Raportul poate fi consultat la sediul autoritãþii competente pentru
protecþia mediului APM Dolj din Craiova, strada Petru Rareº, numã-
rul 1, judeþul Dolj ºi la sediul CONSILIULUI JUDEÞEAN DOLJ, din
municipiul Craiova, strada Unirii, nr. 19, judeþul Dolj, în zilele de
L-V, între orele 9-14.

Documentul menþionat este disponibil ºi la urmãtoarea adresã de
internet http//apmdj.anpm.ro

Dezbaterile publice la raportul privind impactul asupra mediului,
vor avea loc astfel:

-La sediul Primãriei comunei Breasta, judeþul Dolj, în data de
23.11.2015, începând cu orele 13,00.

-La sediul Primãriei comunei Coþofenii din Dos, judeþul Dolj în date
de 24.11.2015, începând cu orele 13,00.

-La sediul Primãriei Comunei Scaeºti, judeþul Dolj, în data de
25.11.2015, începând cu orele 13,00.

-La sediul primãriei comunei Argetoaia, judeþul Dolj, în data de
26.11.2015, începând cu orele 13,00.

Publicul interest poate transmite în scris comentarii/opinii/observa-
þii privind documentele menþionate  la sediul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
pânã la data de 23.11.2015.

OFERTE SERVICIU
World Vision România, orga-
nizaþie neguvernamentalã
creºtin - umanitarã, angajea-
zã Specialist Marketing, 4 ore,
în cadrul Biroului zonal din
Craiova. Cerinþe: 1. Studii Uni-
versitare de specialitate. 2.
Experienþa în strîngeri de fon-
duri, marketing, identificare ºi
dezvoltare relaþii cu corpora-
þii ºi donatori individuali, cu
scopul precis de a atrage re-
surse pentru organizaþie, dez-
voltare relaþii cu potenþiali do-
natori. 3. Cunoºtinþe avansa-
te de limba englezã. Persoa-
nele interesate se pot prezen-
ta la biroul nostru din Craiova
- str.Mirceºti, bl. M5 sc.1 ap.1,
pentru a aduce un CV ºi o
scrisoare de intenþie sau pot
trimite aceste documente prin
fax la nr.0251/545.646. Data li-
mitã 30 octombrie 2015. Te-
lefon: 0251/ 592 815”. Persoa-
na de contact – Vasilica Cîrlu-
gea – 0731 444 783.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

Pregãtesc studenþi - elevi la
contabilitate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbunã-
tãþiri Valea Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Put-
nei. Telefon: 0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

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

CASE
Vând sau schimb cu o came-
rã cãmin Craiova, casã locui-
bilã comuna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã ultracentral. Tele-
fon: 0745/ 156.482.
VÂND urgent casã Catargiu,
45.000 Euro. Telefom: 0722/
297.009.
Vând urgent, convenabil casã
6 camere cu 4000 mp curte,
grãdinã în Livezi-Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu HORA-
TION, Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.

Vând Han - 5 camere, maga-
zin, mobilate, Beci tip Cramã.
Profit substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Vând casã comuna Roºiile,
sat Româneºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia. Tele-
fon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu toa-
te utilitãþile superîmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã, pen-
siune, 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 Catar-
giu Nou. Telefon: 0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 came-
re ºi dependinþe, teren 3500
mp. Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp Catargiu.
Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºalni-
þa, vad comercial negociabil.
Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (vari-
ante). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi teren
2000 mp, comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Tele-
fon: 0761/546.959.

Vând casã Rânca, demisol,
parter + etaj 1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 living cu bu-
cãtãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lemne ºi
centralã electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craiova
5 camere încãlzire centralã,
izolatã termic sau schimb cu
2 apartamente 2 camere – va-
riante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul ºi
magazie, 3000 mp teren co-
muna Gogoºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calopãr
nr. 241, teren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ negocia-
bil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400 mp,
com. ªimnicu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800 mp
în Craiova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Te-
lefon: 0761/347.028.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/228.827.

Vând teren 3000 mp în satul
Urzica Mare, la strada princi-
palã, ultra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier
ªimnicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon: 0744/563.823.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE

Cumpãr garsonierã în Craio-
viþa Nouã. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 26 octombrie 2015

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

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

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

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

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

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

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
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VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, butelii nara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând hotã nouã, mãturã elec-
tricã. Telefon: 0351/459.314.
Vând clasoare cu timbre pen-
tru copiii. Telefon: 0729/
684.222.
Vând ladã frigorificã cu 5 ser-
tare Arctic. Telefon: 0765/
291.623.
Vând canapea, fotolii, ºifoni-
er, mobilã bucãtãrie, servan-
tã, bibliotecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 elemenþi
electric nou, radiator cu 3 trep-
te ALASCA nou. Telefon:
0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã prentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0763/
506.962; 0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã Go-
odrich dimensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând frigider Electostar, pie-
se Dacia noi, bocanc, ghete
piele, casete pãstrare arma-
ment, calculator instruire co-
pii, douã roþi 155/13, telescoa-
pe Tico spate, piei bovinã,
prelucrate - 6,80 mp. Telefon:
0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu ga-
ranþie. Telefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Telefon:
0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1 po-
gon). Telefon: 0766/676.238.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor, crip-
te suprapuse, lucrare marmu-
rã. Telefon: 0722/456.609.

Vând 1+1/2 sobã de teracotã
verde, nemontatã, TV color
102 cm, polizor 2500 Waþi, pat
mecanic, saltea, cãrucior han-
dicap, diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca, groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon: 0771/
385.734.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Philips
100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºi-
nã de spãlat Alba Lux, barcã
artizanalã, camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblãni-
tã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de salcâm avan-
tajos. Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folosit
un calorifer de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 saltele re-
laxa, 1 ladã frigorificã 5 serta-
re. Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color D- 1x2
Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând ºase taburele (scaune)
din lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.

Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fontã,
televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu jan-
tã, cârlige jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistrã alumi-
niu  20 litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã, foar-
fecã tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, pret nego-
ciabil, telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte convena-
bil, performant cu douã son-
de diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2
ferestre cu geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon: 0720/
115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei,
ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând cazan þuicã  aramã ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã
toc, presã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior co-
pil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând cinci bare cornier de 70
lungi de 2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color
Grunding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri cas-
nice. Telefon: 0251/428.437.
SCHIMBURI CASE

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

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

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

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracentral.
Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez garsonierã mobilatã,
zona Simplon. Telefon: 0751/
192.568
Inchiriez o camerã la bloc la
o fatã cu posibilitãþi de platã a
chiriei ºi utilitãþilor lunar. Tele-
fon: 0726/ 497.404.
Primesc 2 fete în gazdã, apar-
tament 3 camere mobilat Cra-
ioviþa Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
Primesc în gazdã la bloc Ca-
lea Bucurerºti 1 sau 2 fete.
Telefon: 0762/850.986.
Închiriez apartament 2 came-
re decomandate, Craioviþa
Nouã-Nitela, tot confortul, etaj
3, centralã, aer condiþionat.
Telefon: 0761/634.437.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.

Mobilat, douã camere – zona:
Victor Papilian. Telefon: 0723/
737.611.
Urgent primesc în gazdã la
bloc, Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la bloc
lângã Medicina Nouã. Tele-
fon: 0351/442.970.
Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului. Te-
lefon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere la casã.
Telefon: 0762/484.755; 0351/
464.628.
Garsonierã complet mobilatã,
etaj 1, 45 mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã. Tele-
fon: 0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez apartament 2 came-
re mobilat - lux, zona Lãpuº.
Telefon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând apartament
2 camere Valea Roºie îmbu-
nãtãþit. Telefon: 0351/433.875.

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

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (mese-
ria), foarte profitabil.Telefon:
0723/684.511.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.
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Simona Halep ºi-a început cu o victorie
entuziasmantã parcursul de la Turneul Cam-
pioanelor, numãrul doi mondial ºi principa-
la favoritã la câºtigarea trofeului impunân-
du-se, ieri dimineaþã, cu 6-0, 6-3, în faþa
italienciei Flavia Pennetta (nr. 8 WTA), într-
un meci din “Grupa Roºie” a competiþiei
gãzduitã de Singapore. O bine-meritatã re-
vanºã pentru constãnþeancã, dupã ce spor-
tiva din “Cizmã”, o elimina în semifinalele
de la US Open (1-6, 3-6), câºtigând ulte-
rior ºi turneul, în dauna compatrioatei Ro-
berta Vinci. Dupã acel succes, italianca ºi-
a anunþat retragerea din activitatea sportivã
la finalul sezonului.

În primul set, care a durat doar 25 de
minute, Pennetta a fost nevoitã sã alerge
dintr-o parte în alte a liniei de fund ºi sã
lovescã din poziþii incomode, din exteriorul
terenului. Doar ultimul ghem a fost echili-
brat, Halep, finalistã anul trecut, întorcând
un avantaj de 40-15 al adversarei, pe servi-
ciul acesteia.

În manºa secundã, Pannetta a avut ºi pri-
mele ei mingi de break, douã, la 15-40, dar
românca le-a anulat ºi a câºtigat al ºaptelea
ghem consecutiv. Italianca a reuºit apoi sã
ridice un pic nivelul jocului ei, sã loveascã
mai puternic, pe fondul unei scãderi în pre-
cizia loviturilor executate de Halep. Sporti-

Halep, debut furibund Halep, debut furibund Halep, debut furibund Halep, debut furibund Halep, debut furibund la Tla Tla Tla Tla Turneulurneulurneulurneulurneul
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Dupã douã victorii consecutive,
cu nouã goluri marcate, CS Po-
dari a pierdut, sâmbãtã, pe terenul
echipei secunde a celor de la FC
Voluntari, scor 2-3. Prima reprizã
a adus un singur gol, semnat de
amfitrionul Clãtinici (23). Elevii lui
Dragoº Bon au ieºit montaþi de la
cabine ºi au reuºit sã rãstoarne re-

Principala atracþie a acestei run-
de, meciul dintre formaþiile dunã-
rene din Ostroveni ºi Calafat, s-a
încheiat nedecis, scor 2-2. Oas-
peþii au înscris primii, ºi repede,
prin Niculescu (7), rezultat care,
în pofida a numeroase oportuni-
tãþi de ambele pãrþi, s-a menþinut
pe tabelã pânã dincolo de jumãta-
tea pãrþii secunde, când Marin
(69) a reuºit sã reechilibreze ba-
lanþa. Dunãrea a trecut din nou în
avantaj ºase minute mai târziu
(75), odatã cu reuºita semnatã de

va din Constanþa a greºit mai mult ºi i-a
permis rivalei sã þinã pasul cu serviciul,
pânã la 4-3 pentru jucãtoarea românã. La
acel scor, Halep a simþit cã este momentul
sã rupã jocul cu un break, primul din setul
secund ºi a reuºit la patra minge avutã. A
urmat firesc finalul, cu 6-3, dupã 71 de
minute de joc.

“Am început bine, am jucat agresiv, am
jucat inteligent, rapid, mai ales cã am amin-
tiri frumoase de anul trecut. ªtiam cã me-
ciurile cu Flavia sunt grele, ne-am întâlnit
ºi în semifinale la US Open. Nouã, jucã-
toarelor, ne place foarte mult la acest tur-
neu, iar eu am venit cu încredere ºi vreau
sã joc cel mai bun tenis al meu. Vreau sã
mã bucur de tenis ºi vã mulþumesc cã ve-
niþi sã ne încurajaþi”, a declarat Halep, la
finalul partidei.

În celãlalt meci al grupei, ieri dupã-amia-
zã, rusoiaca Maria ªarapova (nr. 3 mon-
dial) a învins-o pe poloneza Agnieszka Rad-
wanska (nr. 6), scor 4-6, 6-3, 6-4. Chiar
contra ªarapovei va susþine Halep urmãto-
rul meci (mâine). Scorul întalnirilor directe
este 5-0 pentru rusoaicã.

Astãzi va debuta ºi “Grupa Albã”, me-
ciurile fiind Garbine Muguruza (Spania, nr.
4) – Lucie Safarova (Cehia, nr. 9), Petra
Kvitova (Cehia, nr. 5) – Angelique Kerber

(Germania, nr. 7). Turneul Campioanelor
(25 octombrie – 1 noiembrie) este trans-
mis în direct pe canalele Digi Sport ºi Dolce
Sport.

Din fiecare grupã se calificã primele douã
clasate, în semifinale întâlnindu-se ocupanta

locului 1 dintr-o grupã cu ocupanta locului
2 din cealaltã grupã. Învingãtoarele din se-
mifinale îºi vor disputa trofeul.

Reamintim, Americanca Serena Williams,
locul 1 WTA ºi deþinãtoarea trofeului, a de-
clarat forfait pentru aceastã ediþie.

LIGA A III-A – ETAPA A 9-A

Podariul, “întoarsã” în final

Seria 3
Sâmbãtã: FC Voluntari II – CS PODARI 3-2, CS

Afumaþi – Atletic Bradu 2-3, Urban Titu – Sporting

Roºiori 0-2, Concordia II – CS ªtefãneºti 2-1, SCM

Piteºti – FC Aninoasa 3-0, Sporting Turnu Mãgurele –

Inter Olt Slatina 3-1, Înfrãþirea Hãrman – Dinicu Go-

lescu Câmpulung 0-3.

1. Câmpulung 21 8. Voluntari II 13

2. Inter Olt 20 9. PODARI 12

3. Afumaþi 17 10. Chiajna II 11

4. Bradu 16 11. Aninoasa 7

5. Mãgurele 16 12. Titu 6

6. Piteºti 14 13. ªtefãneºti 5

7. Roºiori 13 14. Hãrman 5

Seria 4
Vineri: CS U II CRAIOVA – Cetate Deva 2-2, Mãgu-

ra Cisnãdie – Performanþa Ighiu 1-0, Nuova Mama
Mia Becicherecul Mic – CS Ineu 0-1.

Sâmbãtã: Minerul Motru – ACSO FILIAªI 1-1,
Metalurgistul Cugir – Pandurii II 2-0, Millenium Giar-
mata – FC Hunedoara 1-5, ASU Poli Timiºoara – Naþi-
onal Sebiº 3-1. Municipal Lugoj a stat.
1. Poli* 21 9. Cisnãdie* 11
2. Sebiº 19 10. Motru 10
3. Lugoj* 18 11. Deva* 8
4. Cugir* 16 12. Ineu* 7
5. Ighiu 15 13. Giarmata* 5
6. Hunedoara 15 14. CS U CRAIOVA* 4
7. Mama Mia* 13 15. FILIAªI 4
8. Pandurii II 12
* - un joc mai puþin.

zultatul, graþie punctelor semnate
de Neacºu (52) ºi de Surugiu (68).
Insuficient însã ca podãrenii sã
plece fie ºi cu un punct, gruparea
din Ilfov revenind, la rându-i, prin
I. Voicu (87) ºi Tudoricã (90).

Etapa care urmeazã (31 octom-
brie), trupa doljeanã va juca aca-
sã, contra Argeºului Piteºti.

Filiaºi întrerupe ºirul eºecurilor
De asemenea sâmbãtã, ACSO

Filiaºi a obþinut un rezultat de ega-
litate în deplasarea de la Motru,
1-1, punând astfel capãt unei se-
rii de ºase înfrângeri consecuti-
ve. Pentru gorjeni a marcat Ghi-
ghilicea (32), dupã care Minerul
a ºi-a perforat ºi propriul but:
Colareza (42).

Vineri, într-un meci tratat deja în
numãrul de weekend al cotidianului
nostru, colega de serie a filieºeni-
lor, CS U II Craiova, a reuºit tot o
remizã, ºi tot dupã ºase etape de
secetã totalã, 2-2 cu Cetate Deva.
Alb-albaºtrii au avut 2-0 (Jurj 27,
Mazarache 48), dar puteau chiar
pierde, dacã ardelenii, între reuºi-
tele semnate de ªaucã (68, 83),
nu iroseau ºi o loviturã de pedeap-
sã (81), paratã de goalkeeper-ul
Popescu.

Runda viitoare, Filiaºul va sta,
în timp ce Universitatea II îºi mã-
soarã ºi ea forþele cu Minerul Mo-
tru, pe care o primeºte la Iºalniþa.

LIGA A IV-A – ETAPA A 10-A

“Pace” în derby-ul dunãrean

Sâmbãtã: Tractorul Cetate – Progresul Segarcea 3-0, SIC Pan Uni-
rea – Viitorul Cârcea 0-4, Recolta Ostroveni – Dunãrea Calafat 2-2, Uni-
rea Leamna – Dunãrea Bistreþ 0-5, ªtiinþa Malu Mare – Danubius Bechet
0-4, Metropolitan Iºalniþa – Luceafãrul Craiova 4-0.
1. Cetate 25 7. Segarcea 18
2. Cârcea 21 8. Unirea 11
3. Bistreþ 20 9. Iºalniþa 9
4. Bechet 19 10. Leamna 7
5. Ostroveni 19 11. Luceafãrul 4
6. Calafat 19 12. Malu Mare 1
Etapa viitoare (31 octombrie): Luceafãrul Craiova – SIC Pan Unirea,

Progresul Segarcea – Metropolitan Iºalniþa, Dunãrea Bistreþ – Tractorul
Cetate, Danubius Bechet – Unirea Leamna, Dunãrea Calafat – ªtiinþa
Malu Mare, Viitorul Cârcea – Recolta Ostroveni.

Fãiniºi. Ocnea (84) a fost cel care
a bãtut în cuie remiza.

De menþionat cã în minutul 24,
la scorul de 0-1, arbitrul Ioniºor
Laurenþiu Fugaru nu a acordat un
penalty clar vizitatorilor, la un fault
comis de portarul Mãrãcine asu-
pra lui Ceauºu.

Altfel, liderul Cetate îºi con-
tinuã parcursul excelent, nou-
promovata la care evolueazã ºi
Dorel Stoica trecând la scor de
neprezentare (3-0) de Progresul
Segarcea.
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Zi plinã, sâmbãtã, la Sala Poli-
valentã. Fetele de volei au des-
chis ostilitãþiile cu o victorie ne-
maipomenitã în faþa redutabilei
ªtiinþa Bacãu, scor 3-1. Un re-
zultat nicicum anunþat, în con-
textul în care jucãtoarele lui Ale-
xandru Cosma cedaserã la zero
în primele douã jocuri ale sezo-
nului, cu Medicina Tg. Mureº (a)
ºi CSM Bucureºti (d).

Pe seturi, SCM U s-a impus
cu 25-19, 25-22, 22-25 ºi 25-20.

“O victorie senzaþionalã, neaº-
teptatã ce-i drept, poate din cau-
za aceasta este voleiul atât de fru-
mos ºi de echilibrat pentru cã se
întâmplã ºi rãsturnãri de situaþie.
Am contabilizat primele puncte,
pot sã spun cã este cea mai mare
surprizã a acestui debut de cam-
pionat”, a spus dupã meci tehni-
cianul Alexandru Cosma.

Runda viitoare (1 noiembrie,
ora 11:45, în direct la Digi
Sport), craiovencele se vor de-
plasa în fief-ul vicecampioanei
CSM Târgoviºte.

Dupã aceastã partidã, pe par-
chetul Polivalentei au intrat bãie-

“Dublã” victorioasã la volei, cu fetele în prim-plan“Dublã” victorioasã la volei, cu fetele în prim-plan“Dublã” victorioasã la volei, cu fetele în prim-plan“Dublã” victorioasã la volei, cu fetele în prim-plan“Dublã” victorioasã la volei, cu fetele în prim-plan
Baschetbaliºtii, întâiul eºec stagional VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 3-A

SCM U CRAIOVA – ªtiinþa Bacãu 3-1, Dinamo Bucureºti – U Cluj 3-
1, CSM Lugoj – Alba Blaj 0-3, Unic Piatra Neamþ – CSM Târgoviºte 2-
3, Medicina Tg. Mureº – CSM Bucureºti 0-3. Penicilina Iaºi – Rapid
Bucureºti se joacã azi.

1. CSM Buc. 9 7. U Cluj 3
2. Alba Blaj 9 8. CRAIOVA 3
3. Târgoviºte 8 9. Piatra N. 1
4. Tg. Mureº 6 10. Lugoj 1
5. Dinamo 6 11. Rapid* 0
6. Bacãu 5 12. Iaºi* 0
* - un joc mai puþin.

VOLEI (M) – DIVIZIA A1 – ETAPA 1
SCM U CRAIOVA – Dinamo Bucureºti 3-2, CS U Cluj – Banatul Ca-

ransebeº 0-3, Unirea Dej – Tomis Constanþa 2-3, Municipal Zalãu – Ar-
cada Galaþi 2-3, Tricolorul Ploieºti – Piatra Neamþ 3-0. ªtiinþa Explorãri
Baia Mare – CSM Bucureºti a avut loc asearã.

1. Ploieºti 3 7. Zalãu 1
2. Caransebeº 3 8. Dinamo 1
3. CRAIOVA 2 9. CSM Buc.* 0
4. Galaþi 2 10. Baia Mare* 0
5. Constanþa 2 11. Cluj 0
6. Dej 1 12. Piatra N. 0
* - un joc mai puþin.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-A
SCM U CRAIOVA – Steaua CSM Eximbank 64-75, Atlassib Sibiu –

BC Mureº 98-99, Gaz Metan Mediaº BCM U Piteºti 92-114, Phoenix
Galaþi – BC Timiºoara 76-65, Dinamo Bucureºti – Energia Tg. Jiu 83-
77. Partida CSM CSU Oradea – U-BT Cluj s-a disputat asearã.

1. Steaua 7 7. Mediaº 5
2. CRAIOVA 7 8. Tg. Jiu 5
3. Dinamo 7 9. Sibiu 5
4. Oradea* 6 10. Galaþi 5
5. Mureº 6 11. Piteºti** 4
6. U-BT Cluj* 5 12. Timiºoara 4
* - un joc mai puþin.
** - echipã penalizatã cu 3 puncte.

þii de la volei, care au înfruntat
rivala Dinamo, într-un meci con-
tând pentru prima etapã  din Di-
vizia A1. A fost 3-2 pentru Licã
ºi compania, alb-albaºtrii reve-
nind de la 0-1 la seturi (23-25,
25-17, 25-20, 23-25, 15-11).

“Mâ îmbolnãvesc cu aceste 5
seturi dar am anticipat cã va fi
un joc greu, prima etapã întot-
deauna este cu emoþii, cu exe-
cuþii nesigure care astãzi (n.r.

sâmbãtã) au abundat la echipa
noastrã. Pãrerea mea este cã nu
aceasta este valoarea echipei,
putem mai mult, dar astãzi am
avut un trac ºi emoþii pe care nu
mi le pot explica la experienþa ju-
cãtorilor. Sunt nemulþumit de jo-
cul echipei, dar pânã la urmã am
luat douã puncte. Sper ca pe vi-
itor sã jucãm din ce în ce mai
bine”, a spus Dãnuþ Pascu, an-
trenorul SCM-ului.

LPS Piatra Neamþ este urmã-
toarea rivalã a alb-albaºtrilor,
meci programat, sâmbãtã, în ur-
bea de la poalele Pietricicãi.

Finalmente, în faþa a aproxi-
mativ 3.000 de spectatori, echi-
pa masculinã de baschet a sufe-
rit prima înfrângere stagionalã
dupã trei victorii la rând, 64-75
cu Steaua. Bucureºtenii s-au aflat
majoritatea timpului în avantaj,

dând senzaþia cã dacã apasã pe-
dala de acceleraþie victoria nu le
poate scãpa. Scorul pe sferturi a
fost 8-12, 20-17, 18-25, 18-21.
Cel mai bun realizator al Craio-

vei, dar ºi al meciului, a fost ex-
stelistul Bozo Djurasovic, cu 19
puncte, în timp ce la capitolul re-
cuperãri a strãlucit cel mai tare
Cãtãlin Burlacu – 8.

Tot acasã va evolua echipa pe-
gãtitã de Oliver Popovic ºi în eta-
pa viitoare, contra lui Gaz Metan
Mediaº. Meciul va fi miercuri de
la ora 19:00.

Reprezentativa Noii Zeelande a dispus
cu 20-18 de Africa de Sud, în prima
semifinalã a Cupei Mondiale de rugby,
gazduitã, sâmbãtã, de arena londonezã
Twinckenham. Ocazie cu care “All
Blacks” a devenit cea dintâi echipã
care-si va apara titlul mondial.

Pentru prima oarã în fazele eliminato-
rii, Noua Zeelandã a fost condusã la
pauzã (7-12), dar asta nu a împiedicat-o

DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid

Bucureºti – Rapid CFR Suceava / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Viitorul – FC Botoºani.

DIGI SPORT 2
12:00, 14:00 – TENIS (F) – Turneul

Campioanelor, în Singapore, faza grupelor:
Garbine Muguruza – Lucie Safarova, Petra
Kvitova – Angelique Kerber / 17:30 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: HCM Roman –
HCM Baia Mare.

DIGI SPORT 3
21:30 – FOTBAL Spania – La Liga: Bilbao

– Gijon.
DOLCE SPORT
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Rapid

Bucureºti – Rapid CFR Suceava / 20:30 –
FOTBAL – Liga I: Viitorul – FC Botoºani /
2:30 – FOTBAL AMERICAN – NFL: Ari-
zona Cardinals – Baltimore Ravens.

DOLCE SPORT 2
12:00, 14:00 – TENIS (F) – Turneul

Campioanelor, în Singapore, faza gru-
pelor: Garbine Muguruza – Lucie Safaro-
va, Petra Kvitova – Angelique Kerber / 21:30
– FOTBAL Spania – La Liga: Bilbao – Gijon.

DOLCE SPORT 3
19:30 – TENIS (M) – Turneul de la Ba-

pe deþinãtoarea
coroanei sã
obþinã a 13-a
victorie consecu-
tivã la turneele
finale, record
absolut în rugby.
În reeditarea
finalei din 1995,
Africa de Sud s-a
aflat în avantaj
pânã în minutul
52, când BJ
Barrett a reuºit al
doilea eseu al
meciului pentru
neo-zeelandezi:
17-12, adãugând
aici ºi transfor-

marea lui Dan Carter. Au urmat trei
lovituri de pedeapsã: Polard (17-15 min.
58), acelaºi Carter (20-15, min 60) ºi
Lambie (20-18, min. 69).

Pentru al treilea trofeu, record
absolut, Noua Zeelandã se va bate, în
31 octombrie, cu învingãtoarea partidei
Australia – Argentina, disputatã asearã
dupã închiderea ediþiei.

Noua Zeelandã, prima echipã
care-ºi va apãra titlul mondial în rugby

sel, în Elveþia.
EUROSPORT
8:30, 13:30 – SNOOKER – Campiona-

tul Internaþional, la Daqing, în China: etapa
a 2-a.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa:

Gornik Zabrze – Podbeskidzie.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – FC

Botoºani.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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1. Astra 15 9 3 3 26-19 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 15 6 6 3 17-10 24
6. Craiova 15 6 4 5 18-13 22
7. ASA 15 5 7 3 16-11 22
8. CFR Cluj 15 6 5 4 20-15 17
9. CSMS Iaºi 15 4 4 7 11-19 16
10. ACS Poli 15 3 5 7 11-20 14
11. Concordia 15 3 4 8 14-22 13
12. Botoºani 14 2 6 6 11-18 12
13. Voluntari 15 1 6 8 10-23 9
14. Petrolul 15 1 7 7 8-15 4

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XV-a
CSMS Iaºi – Chiajna 0-1
ACS Poli – CFR Cluj 1-2
FC Voluntari – Petrolul 1-0
ASA – Astra 3-1
Craiova – Dinamo 3-0
Meciul Steaua – Pandurii s-a jucat asearã.
Viitorul – FC Botoºani, astãzi, ora 20.30

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Dinamo Bucureºti 3-0Dinamo Bucureºti 3-0Dinamo Bucureºti 3-0Dinamo Bucureºti 3-0Dinamo Bucureºti 3-0

Au marcat: Bawab 13, 63, Bancu 65.
Stadion: “Extensiv”, spectatori: 6.000.
Universitatea: Bãlgrãdean 7 – Achim 7, Popov 7, Iliev 7 (40 Dumi-

traº) 7, Vãtãjelu 7 – Bancu 8, Mateiu 8, Kay 7, Ivan 8 (76 Herghele-
giu)  – Nuno Rocha 7, Bawab 8 (84 Madson). Antrenor: Emil Sãndoi.

Dinamo: Cerniauskas 4 – Fai 5, Marc 4 (68 Pulijc), Mevlija 5, S.
Filip  4– P. Anton 4, Palic 5 – C. Matei  4(60 Shalaj) 4, Vojnovic 5 (60
van Haaren) 4, Rotariu 5 – Gnohore 4. Antrenor: Mircea Rednic.

Arbitru: Istvan Kovacs (Satu Mare).
Cartonaº roºu: Anton 90.

Meciului anului în Oltenia a um-
plut „Extensivul”, 6.000 de fani
cântând la unison imnul ªtiinþei
alãturi de Ciry Mayer, chemat sã
interpreteze „Cântec pentru Olte-
nia” în deschiderea derby-ului
Craiova – Dinamo. „Câinii roºii”
au onorat ºi ei cu 300 de fani cea
mai mare rivalitate cu o echipã din
provincie.

Sãndoi l-a titularizat în premie-
rã pe Iliev, dar bulgarul a rezistat
pe teren doar pânã spre finalul pri-
mei pãrþi, blestemul accidentãri-
lor stoperilor continuând pentru
craioveni, care îi perduserã ºi pe
Acka ºi Izvoranu. Rednic a aliniat
echipa de bazã, cu Steliano Filip
revenit în primul „unsprezece”,
iar „Bizonul” Gnohore ºi-a pãstrat
locul în atac datoritã accidntãrii
lui Essombe.

Oaspeþii au fost mai îndrãzneþi
în start, cu douã ºuturi de la mar-
ginea careului, dar rãspunsul Cra-
iovei a fost mai concret. Ivan a
interceptat o minge în preajma „22-
ului” advers ºi a lansat-o pe „treis-

Bawab ºi Bancu
au fost decisiv  în
succesul ªtiinþei
în derby-ul cu
Dinamo

ferturi” cãtre Bawab ºi Bancu, din
combinaþia celor doi ieºind „eseul”
iordanianului. Peste câteva minu-
te, Ivan s-a aflat ºi la finalizare, dar
ºutul din prima s-a oprit în braþele
lui Cerniauskas. Cãpitanul lui
Rednic, Paul Anton, a încercat ri-
posta, cu un ºut de la distanþã, dar
nu suficient de precis.

Dupã pauzã, Dinamo n-a avut
rãspuns la entuziasmul oltenilor,
care s-au nãpustit spre poarta lui
Cerniauskas de parcã aveau de
recuperat câteva goluri. Bawab
a fost de neoprit în careul advers
ºi a reuºit dubla dupã o acþiune
personalã pornitã din stânga, iar

peste câteva minute i-a oferit un
assist lui Bancu, care a sprintat
spre 3-0. Dinamo n-a avut prac-
tic nicio ocazie clarã de gol în
Bãnie, fiind surclasatã la toate ca-

pitolele. Mai mult, cãpitanul An-
ton a fost eliminat în prelungiri
pentru o intrare durã la Rocha.
Duetul „Ba-Ba”, Bawab-Bancu, a
fost decisiv pentru Craiova, care

a sãrbãtorit un succes cu Dina-
mo dupã 6 ani ºi jumãtate, de
când fraþii Costea îngenuncheau
echipa condusã atunci tot de Mir-
cea Rednic.
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