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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mi-a plãcut foarte mult ce a fost
alatãieri cu Dinamo, Popescule,
încã nu pot sã uit ce-a fost la Boto-
ºani.

Când Raluca TCând Raluca TCând Raluca TCând Raluca TCând Raluca Turcanurcanurcanurcanurcan
face elogiul demagogieiface elogiul demagogieiface elogiul demagogieiface elogiul demagogieiface elogiul demagogiei

Doamna deputat de Sibiu, Raluca Turcan, vicepreºedinte al PNL, pedantã, preþioasã în exprima-
re, “caracter integru, fond etic precumpãnitor, implacabilã rigoare moralã”, cum se considerã
probabil, se întreabã uºor stânjenitã “unde a dispãrut onoarea?”, aluzie la ministrul Gabriel Oprea,
care foloseºte cuvinte mari, “dar nu deschis DEX-ul sã
vadã ce înseamnã onoare, interes public, demnitate.

Judeþul nostru întinde mâna Guvernului pentru
a primi ajutor de stat necesar fermierilor ale cã-
ror culturi au fost calamitate pe circa 70.000 ha.
Cea mai mare pierdere este la floarea-soarelui, cu
peste 36.000 ha compromise, urmatã de porumbul
boabe, cu aproape 29.000 ha distruse de secetã. Nu
au scãpat fenomenelor meteo extreme nici legume-
le, aici pierderea înregistrându-se la 361 ha, dar ºi
la lucerna cultivatã pe 2.032 ha. În total, Doljul in-
vocã în baza proceselor-verbale de constatare ºi
evaluare a pagubelor o suprafaþã calamitatã de
69.879,97 ha ºi un valoarea estimatã a pierderii de
venit de 122.620.312 lei.
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Vicepremierul Gabriel Oprea,
ministrul Afacerilor Interne, a de-
clarat, ieri, cã speculaþia apãrutã
în presã cã ar fi utilizat echipajul
de însoþire în trafic fãrã temei le-
gal “e complet nefondatã’’, preci-
zând cã detaliile accidentului din 20
octombrie au fost puse la dispozi-
þia Parchetului.

“În seara zilei de 20 octombrie
s-a petrecut o tragedie. Poliþistul
Giginã ºi-a pierdut viaþa în misiu-
ne. (...) Am ales sã nu fac decla-
raþii publice imediat dupã accident
sau înainte de înmormântare din
respect pentru familie. Poliþia a
fãcut publice detalii. Acel comuni-
cat a precizat ºi faptul cã s-a des-
chis o anchetã penalã. (...) În ceea
ce mã priveºte, am ales sã fiu alã-
turi de familia lui Bogdan Giginã,
sã prezint personal condoleanþe
familiei îndurerate, sã nu cedez

Victor Ponta i-a rãspuns, ieri, lui
Klaus Iohannis, care l-a acuzat cã
nu s-a consultat cu el înainte de a
face declaraþiile de la Sofia, premie-
rul spunând cã cineva trebuie sã
facã publicã poziþia României, în
condiþiile în care „preºedintele nu
face nimic” ºi tace la Bruxelles ca
„surda în horã”. „Vreau sã lãmu-
resc populaþia României ºi pe cetã-
þeanul Klaus care e situaþia cu refu-
giaþii. Existã, în acest moment, o
tendinþã pe plan european începutã
întâi de Ungaria, dar care poate con-
tinua ºi în cazul Sloveniei, Croaþiei,
Austriei, Germaniei de a-ºi închide
graniþele ºi, atunci, datoria mea faþã
de cetãþenii României, cã de-asta
sunt prim-ministru, am o datorie
faþã de cetãþeni, am mers sã discut
cu principalii noºtri parteneri, pe
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tentaþiei de a oferi declaraþii care
mã puteau disculpa public în ra-
port cu acuzaþiile iresponsabile ale
unor lideri politici sau speculaþiile
vehiculate cu cinism. Am ales sã
mã asigur cã familia lui Bogdan
Giginã ºtie cât de mult regret, cã
regretãm toþii cei din MAI pierde-
rea acestuia. (...) Am ales sã acord
prioritate faptului cã MAI, struc-
turile subordonate pun la dispozi-
þia Parchetului cu promptitudine
toate informaþiile solicitate. Acci-
dentul s-a petrecut în seara de 20
octombrie, în timpul unei deplasãri
în scop profesional’’, a spus
Oprea, la MAI.

El a afirmat cã nu a ºtiut, în acel
moment, cã este vorba de un ac-
cident. ‘’La un moment dat, co-
loana s-a oprit. Eu nu am vãzut de
ce, nu am ºtiut cã e vorba despre
un accident. Am vãzut doar maºi-

na de Poliþie din faþã opritã ºi poli-
þistul alergând. Unul dintre ei mi-a
fãcut semn sã plecãm mai depar-
te. Maºina de poliþie ºi cei doi co-
legi au rãmas acolo. (...) Am co-
municat imediat cu ºefii de struc-
turi din MAI pentru intervenþia de
urgenþã a echipajului SMURD ºi le-
am solicitat sã fiu permanent in-
format cu privire la ce se întâm-
plã. Echipajul SMURD a ajuns la
locul accidentului în trei minute ºi
jumãtate. Din pãcate, colegul nos-
tru nu a putut fi salvat. Sunt ex-
trem de îndurerat de aceastã pier-
dere, dar ºtiu cã am fãcut tot ceea
ce e omeneºte posibil, la acel mo-
ment, pentru salvarea vieþii lui Bog-
dan”, a susþinut Oprea.

Referitor la speculaþiile conform
cãrora în activitatea sa ar fi încãl-
cat legea sau ar fi utilizat dispoziti-
vul de însoþire în trafic fãrã temei

legal, Gabriel Oprea a precizat cã
acestea sunt “complet nefondate”.
“În ceea ce mã priveºte, specula-
þiile potrivit cãrora în activitatea
mea aº fi încãlcat legea sau aº fi
utilizat dispozitivul de însoþire în
trafic fãrã temei legal, vã asigur cã
acestea sunt complet nefondate.
MAI ºi structurile subordonate
acordã sprijin activ pentru desfã-
ºurarea anchetei ºi vom pune în
continuare la dispoziþia Parchetu-
lui toate documentele ºi informa-
þiile solicitate. Vreau sã-i asigur pe
toþi colegii mei, pe toþi partenerii

instituþionali ai ministerului, cã, în
calitate de vicepremier pe securi-
tate naþionalã ºi ministru al Aface-
rilor Interne, voi continua sã-mi fac
cu responsabilitate datoria, voi
continua sã-i sprijin pe ei, pe fa-
miliile lor ºi mã voi bate întotdeau-
na pentru drepturile lor”, a arãtat
Oprea.

El ºi-a exprimat, din nou, regre-
tul ºi a transmis compasiunea sa
familiei poliþistului decedat. “Aºa
cum nimic nu este mai presus de
viaþã, nimeni nu este mai presus
de lege”, a conchis vicepremierul.

Ponta: Iohannis nu face nimic, merge la Bruxelles ºi tace. Se întoarce ºi tace, ca „surda în horã”
plan regional, ºi anume Bul-
garia ºi Serbia, ca sã avem o
acþiune ºi o coordonare pe
ceea ce este totuºi cea mai
mare provocare în acest mo-
ment”, a spus Ponta, la se-
diul PSD, înainte de ºedinþa
BPN. “Vreau sã explic foar-
te clar, guvernele Bulgariei,
Serbiei, României, pe de-o
parte, suntem solidari cu toa-
te obligaþiile noastre europe-
ne, participãm la efortul eu-
ropean, pe de altã parte, însã,
dacã ceilalþi toþi îºi închid gra-
niþele, n-o sã fim de acord
ca toþi refugiaþii sã rãmânã
în Serbia, Bulgaria ºi România”, a
continuat el.

Potrivit lui Ponta, ar fi “incorect”
ºi ”imposibil” pentru cele trei þãri sã
fie ”o zonã de buffer între garduri-
le ridicate de Ungaria ºi mai depar-
te de celelalte þãri ºi refugiaþii care
trec prin Grecia ºi vin mai departe
încoace”. “Vreau sã ºtie toþi cetã-
þenii României cã am luat mãsuri
pe plan naþional”, a adãugat el.

“Problema e nu ce spune dom-
nul Iohannis, problema e cã nu
face nimic. Dumneavoastrã ºtiþi ce
a fãcut dânsul la Bruxelles? Restul
colegilor prim-miniºtri îmi spun, de
fiecare datã, cã domnia sa merge

la Bruxelles, ºtiþi cum zice româ-
nul: ca surda-n horã. Merge aco-
lo, tace din gurã, se întoarce ºi tace
din gurã ºi, atunci, obligaþia mea,
ca ºef al Guvernului, este sã am
grijã ca politicile noastre, repet, co-
mune în cele trei þãri, în ceea ce
priveºte refugiaþii, sã fie eficiente
ºi sã fie ºi cunoscute pe plan eu-
ropean, dar nu sã-ºi facã ceilalþi
garduri ºi toate problemele sã rã-
mânã în Bulgaria, Serbia ºi Româ-
nia”, a declarat Victor Ponta.

El a mai spus cã nu avea nevoie
de mandat ca sã se întâlneascã cu
ceilalþi prim-miniºtri.”Povestea cu
mandatul, dacã n-ar fi de râs, ar fi

de plâns sau invers. De
fiecare datã domnul Bã-
sescu îi întinde o capca-
nã, domnul Iohannis, fi-
ind doar arogant ºi nimic
altceva, cade în capcanã.
Mandat sã ce, sã mã în-
tâlnesc cu ceilalþi prim-
miniºtri? Pãi ce, sunt vi-
ceprimar la Sibiu sã-i cer
mandat? Mã întâlnesc cu
ceilalþi prim-miniºtri când
cred eu cã e bine, mai
ales cã mã întâlnesc pen-
tru binele României”, a a-
firmat Ponta. “Restul,
cred cã domnul Iohannis

habar n-are ce am vorbit noi la So-
fia (...). S-a dus ca surda la horã
ºi, cum s-a dus, aºa s-a ºi întors”,
a adãugat Ponta.

Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat, duminicã, la Arad, despre
afirmaþiile premierului Victor Ponta
privind o poziþie comunã a Româ-
niei, Bulgariei ºi Serbiei în cazul în-
chiderii frontierelor, cã prim-minis-
trul nu l-a consultat, nu a avut man-
dat sã angajeze România ºi s-a
“plimbat pânã la Sofia”. “Domnul

prim-ministru nu s-a consultat cu
mine, s-a plimbat pânã la Sofia, s-a
întâlnit cu alþi prim-miniºtri, ches-
tiune care este interesantã ca preo-
cupare de weekend. Domnul Pon-
ta nu a avut niciun mandat sã anga-
jeze România în vreun fel. Aceste
declaraþii pe care le-a fãcut sunt total
neangajante pentru mine”, a decla-
rat Klaus Iohannis. Întrebat de jur-
naliºti dacã va discuta cu premierul
Victor Ponta privind declaraþiile fã-
cute de acesta la Sofia, Iohannis a
rãspuns: “Da, cu siguranþã! Dupã
ce mã voi întoarce de la Bruxelles
vom avea o discuþie pe aceastã
temã”.

Victor Ponta a declarat, sâmbãtã,
la Sofia, în urma întâlnirii cu pre-
mierii bulgar ºi sârb, cã închiderea
frontierelor celor trei þãri migranþi-
lor, dacã Germania ºi Austria le vor
închide pe ale lor, va fi poziþia celor
trei state la mini-summitul de dumi-
nicã de la Bruxelles. Bulgaria, Ro-
mânia ºi Serbia vor fi pregãtite sã-ºi
închidã frontierele migranþilor, în
cazul în care Germania ºi Austria vor
face acest lucru, a declarat anterior
premierul bulgar Boiko Borisov.

Plenul Camerei Deputaþilor ur-
meazã sã discute, mâine, cererile
DNA care o vizeazã pe Elena Udrea
privind ridicarea imunitãþii pentru
urmãrire penalã, reþinere ºi aresta-
re preventivã, iar votul asupra ra-
poartelor Comisiei juridice în acest
caz va fi secret cu bile, a decis Bi-
roul permanent.

“Miercuri, de la ora 13,00, în-
cepe dezbaterea cererilor ministru-
lui Justiþiei privind începerea urmã-
ririi penale în cazul doamnei depu-
tat Elena Udrea ºi apoi cererea pro-
curorului general privind reþinerea
ºi arestarea Elenei Udrea”, a anun-
þat secretarul Camerei Deputaþilor,

PSD va vota la plenul de mâine
al Camerei Deputaþilor pentru în-
cuviinþarea cererilor procurorilor în
cazul Elenei Udrea, a anunþat, ieri,
preºedintele social-democraþilor,
Liviu Dragnea. “Am discutat de-
spre poziþia partidului în ceea ce
priveºte solicitãrile care au venit de
la ministrul Justiþiei privind ridica-
rea imunitãþii doamnei deputat Ele-
na Udrea, precum ºi solicitãrile
care au venit de la Parchet în acest
sens. Poziþia partidului este foarte
clarã: vom vota pentru aprobarea
acestor cereri”, a afirmat preºedin-
tele PSD, într-o conferinþã de pre-
sã organizatã dupã Biroul Perma-
nent Naþional al partidului.

Dragnea a adãugat cã, având în
vedere poziþia asumatã a partidului
în acest caz, votul deputaþilor so-
cial-democraþi ar trebui sã fie unul

Plenul Camerei Deputaþilor discutã
ºi voteazã mâine cazul Elenei Udrea

Niculae Mircovici, la finalul Birou-
lui permanent. El a adãugat cã va
fi vot secret cu bile pe raportul pri-
vind începerea urmãririi penale ºi
apoi un apel cu douã voturi pentru
reþinere ºi pentru arestare.

Vinerea trecutã, cererea DNA
privind reþinerea ºi arestarea pre-
ventivã a deputatului Elena Udrea
nu a întrunit numãrul necesar de
voturi pentru a fi aprobatã în Co-
misia juridicã. Deputaþii juriºti au
aprobat doar cererea DNA privind
încuviinþarea începerii urmãririi
penale a Elenei Udrea. Cererile au
legãturã cu noi fapte, a comunicat
sãptãmâna trecutã DNA.

Dragnea: PSD va vota pentru
aprobarea cererilor Justiþiei

deschis. “La Comisia juridicã am
înþeles cã, din cei nouã membri
prezenþi în comisie din partea coa-
liþiei, doi au avut poziþii, în discu-
þiile de acolo, împotriva aprobãrii
acestei cereri. În schimb, atât timp
cât ne-am asumat o poziþie publi-
cã, atât eu, cât ºi partidul astãzi,
nu vãd de ce nu s-ar vota deschis,
cu bilele la vedere, pentru ca toþi
sã ne susþinem ºi acolo la vot, efec-
tiv, aceastã poziþie publicã”, a de-
clarat preºedintele PSD. El a rãs-
puns astfel întrebat cum se va asi-
gura cã deputaþii PSD vor vota
pentru încuviinþarea cererilor pro-
curorilor având în vedere cã la
Comisia juridicã din Camera De-
putaþilor solicitãrile privind reþine-
rea ºi arestarea preventivã nu au
întrunit numãrul necesar de voturi
pentru a fi aprobate.



  cuvântul libertãþii / 3marþi, 27 octombrie 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Doamna deputat de Sibiu Ra-
luca Turcan, vicepreºedinte al
PNL, pedantã, preþioasã în expri-
mare, “caracter integru, fond
etic precumpãnitor, implacabi-
lã rigoare moralã”, cum se con-
siderã probabil, se întreabã uºor
stânjenitã “unde a dispãrut
onoarea?”, aluzie la ministrul
Gabriel Oprea, care foloseºte cu-
vinte mari, “dar nu a deschis
DEX-ul sã vadã ce înseamnã
onoare, interes public, demni-
tate. Orice zi în plus cu astfel
de oameni în funcþii publice
înseamnã umilinþã ºi sfidare
pentru cetãþeni, care aºteaptã
ca statul, þara, demnitarii, sã-i
serveascã fãrã echivoc”. Doam-
na Raluca Turcan s-ar putea sã
aibã parþialã dreptate, când se re-
ferã la faptul cã Gabriel Oprea n-
ar putea fi bãnuit “cã a deschis
DEX-ul”, cum a fãcut dânsa, de

MIRCEA CANÞÃR

Când Raluca TCând Raluca TCând Raluca TCând Raluca TCând Raluca Turcanurcanurcanurcanurcan
face elogiul demagogieiface elogiul demagogieiface elogiul demagogieiface elogiul demagogieiface elogiul demagogiei

pildã, ca sã înþeleagã corect sen-
sul semantic al unor cuvinte ºi sã
nu îl uite în vecii vecilor. Deºi,
dupã toate aparenþele, Raluca
Turcan pare pusã în curã de uita-
re. Oricum, dacã Gabriel Oprea a
preluat “mecanic” sensul unor
termeni, doamna Raluca Turcan
a fãcut acelaºi lucru “cu alþi ter-
meni”, fiindcã nu þara “trebuie
sã-i serveascã fãrã echivoc” pe
cetãþeni, ci invers opinãm noi.
Dupã ce unii mai deºtepþi au afir-
mat-o, ºi nu ne referim neapãrat
la John Kennedy, în celebrul sãu
discurs la învestirea ca preºedin-
te. Dar nu de topica pripitã a
doamnei Raluca Turcan e vorba,
ci chiar de exhibiþionismul dom-
niei sale. Interesant de-a dreptul.
Sã ne întoarcem puþin, nu mult,
în timp. Citãm dupã Hotnews.
Duminicã, 21 noiembrie 2010. În
acordurile melodiei “We are the

champions”, Elena Udrea era
unsã preºedintele PDL Bucu-
reºti. “Toatã spuma democrat
liberalã (...) a þinut discursuri
pentru a sublinia faptul cã în
PDL este pace ºi nu existã
lupte pentru putere ºi influ-
enþã”. Raluca Turcan, despre
Elena Udrea: (...) “Are forþã,
are energie, are curaj ºi, ui-
tându-mã la ea, nu mã pot ab-
þine ºi trebuie sã spun cã poa-
te fi un veritabil Kill Bill al
politicii româneºti”. Înduioºã-
tor. Într-un concurs de super-
lative, sã nu spunem altceva,
doamna Raluca Turcan se cali-
fica, fãrã probleme, pentru into-
narea unei “ode demnitãþii”.
Astãzi, doamna “vice” de la PNL
nu lasã semne cã ar mai fi intere-
satã de soarta celei pe care o gâ-
dilase, pânã la greaþã, cu adjecti-
ve precum “inteligentã, fru-

moasã ºi tenace”, comparând-o
cu “Kill Bill a politicii româ-
neºti”. ªi nimeni nu o întreabã
“unde i-a dispãrut onoarea?”.
ªi fiindcã tot a condus Comisia
pentru ºtiinþã, învãþãmânt ºi sport,
de la Camera Deputaþilor, consi-
derând cã, dacã te apuci de poli-
ticã, niþicã sau chiar mai multã
culturã nu poate sã strice, gãsim
de cuviinþã cã i se potrivesc câ-
teva rânduri dintr-o tabletã “Pa-
pagalul” (Paznic de far – Editu-
ra „Minerva”, 1974) a marelui
Geo Bogza. (...) “Am un papa-
gal... am auzit-o spunând, când
erau la câþiva paºi de mine. Un
val a venit din larg, spãrgân-
du-se de stânci. Privind-o mi-
am închipuit cã povesteºte
vreo nãstruºnicie a exoticei pã-
sãri ºi de asta e atât de bine
dispusã. Zgomotul valului s-a
stins, ºi când treceau prin

dreptul meu am auzit-o iarãºi:
nu e ºedinþã sã nu iau cuvân-
tul (...). Va sã zicã asta era.
Iar eu, prostul de mine, nici
nu bãnuisem despre ce ar pu-
tea fi vorba. Demagogie, uita-
sem cã ºi numele tãu poate fi
femeie”. Altfel spus, pentru Ra-
luca Turcan dupã un moment de
repliere a urmat unul de reºapa-
re ºi altul de reanimare, fiindcã
trecutul nu este o operã închisã,
ci doar una neterminatã, în care
demagogia, dar mai ales ipocri-
zia, hiberneazã. Asearã preºedin-
tele Klaus Iohannis într-o decla-
raþie de presã la Palatul Cotro-
ceni a cerut demisia vice-premie-
rului Gabriel Oprea, ceea ce în-
seamnã sau ar putea însemna cã
Raluca Turcan a încercat într-
un fel, având cunoºtiinþã de ceea
ce urmeazã, s-o ia puþin înainte
printr-un preambul.

Înainte sã se supunã la vot pro-
iectul de hotãrâre privind consti-
tuirea noului operator regional de
termoficare, consilierii municipali
au cerut primarului explicaþii vizavi
de falimentul SC Termo. „Suntem
în situaþia în care vom vota cu spa-
tele la zid. E foarte greu sã ai altã
poziþie, problema e însã de ce s-a
ajuns în aceastã situaþie intolerabi-
lã. Este clar cã ani buni nu s-a în-
tâmplat nimic cu aceastã societa-
te, problemele erau grave iar toþi
cei care s-au perindat la conduce-
re nu au luat mãsuri care sã-i
schimbe soarta. ªi astãzi suntem
în situaþia de a apela la o soluþie de
urgenþã”, a spus consilierul Dan
Cherciu, care a cerut înfiinþarea
unei comisii de audit care sã anali-
zeze tot ce s-a întâmplat la Termo
în ultimii 5 ani.

Restructurarea, între
disponibilizãri ºi comisioane
Consilierii s-au arãtat indignaþi

îndeosebi de comisionul pe care l-
a primit administratorul judiciar
desemnat de instanþã sã redreseze
societatea. Consilierul PNL Mari-
an Vasile s-a întrebat de ce instan-
þa de judecatã, în speþã Tribunalul
Dolj, a fost respins planul de re-
structurare dacã autorul sãu a fost
plãtit aºa de bine. „Noi ºtiam cã
doamna este preºedintã sau a fost
preºedintã la organizaþia de femei
din Gorj ºi a încasat 100 de salarii
pe lunã pentru a iniþia un plan de

Craiova are o nouãCraiova are o nouãCraiova are o nouãCraiova are o nouãCraiova are o nouã
societate de termoficaresocietate de termoficaresocietate de termoficaresocietate de termoficaresocietate de termoficare
Consilierii municipali au votat, ieri, pentru

constituirea unei noi societãþi de termoficare.
Operatorul regional va prelua tot patrimoniul
defunctei SC Termo ºi va porni de la zero, ur-
mând sã încheie noi contracte de distribuþie cu
asociaþiile de proprietari din Craiova. Primarul

Lia Olguþa Vasilescu a recunoscut cã este o so-
luþie de avarie ºi cã societatea se va umple de
datorii în câþiva ani dacã nu va fi preluatã, între
timp, de Complexul Energetic Oltenia. Pentru
cã noul operator este descãrcat de datorii, mu-
nicipalitatea crede cã va avea mai mult succes.

reorganizare al fostei regii. A fost
fãcut pe genunchi, de ce a fost
respins acel plan?”.  Consilierul
Ionel Panã a pus ºi el problema
comisionului destul de mare, care
a fost atribuit unui singure persoa-
ne, în timp ce de la SC Termo au
fost disponibilizaþi 160 de angajaþi.

Populaþia rãu-platnicã,
principalul vinovat

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
le-a spus consilierilor cã SC Ter-
mo nu a intrat în faliment din ca-
uza comisionului executorului ju-
decãtoresc, ci din cu totul alte
motive. „Nu a intrat regia în fali-

ment pentru un executor judecã-
toresc, hai sã fim serioºi. Ca sã
ºtiþi ce s-a întâmplat totuºi acolo,
noi ne-am opus la aceastã ches-
tiune a comisionului”, a replicat
primarul. În opinia edilului, SC
Termo a intrat în faliment din ca-
uzã cã populaþia nu ºi-a plãtit fac-
turile, iar autoritãþile nu le-a apli-
cat nici o sancþiune. „Pot sã înþe-
leg de ce nu s-a luat decizia de
stopare a cãldurii pentru rãu-plat-
nici. Sistemul e foarte prost, dis-
tribuþia se face pe orizontalã, nu
pe verticalã, motiv pentru care nu
poþi sã opreºti o scarã pentru doi
care nu ºi-au plãtit facturile. Mai

mult, existã legislaþie în vigoare
care spune cã pe perioada iernii
nu ai voie sã întrerupi cãldura”.

Foºtii directori, acuzaþi
cã au grãbit falimentul

Un alt motiv pe care îl invocã au-
toritãþile pentru grãbirea falimentului
Termo a fost ºi faptul cã foºtii ma-
nageri au preferat sã dea publicitãþii
o imagine de „fatã frumoasã” a so-
cietãþii pentru ca ei sã-ºi poatã acor-
da prime ºi alte beneficii bãneºti. „Da-
toriile acestei societãþi s-au ascuns
în conturi extra-bilanþiere. De ce? Ca
cei de acolo sã poatã sã-ºi ia prime.
Când am preluat aceastã administra-
þie toate regiile craiovene erau în fa-
liment. Toate aveau datorii de recu-
perat, toate nu îºi achitaserã dãrile

cãtre stat ºi ne-am trezit, dupã un
sau doi, cã tot se pierdeau procese
cu ANAF ºi continua sã adânceascã
gaura. Compania de Apã avea 10
milioane de euro, RAT Craiova – 6
milioane de euro, iar acum sunt pe
profit. În 2012, când am devenit pri-
mar, v-am spus cã situaþia de la Ter-
moficare este foarte gravã, cã sunt
peste 50 milioane de euro datorie.
Pe parcursul lui 2012, am pierdut ºi
procesul cu ANAF, o datorie de 13,5
milioane de euro”.

Nici Rubini
nu putea salva SC Termo

Potrivit primarului, societatea de
termoficare nu mai putea fi salvatã,
deºi s-a încercat toate posibilitãþile.
„Rubini sã fii, câºtigãtor al Premiul
Nobel pentru economie, ºi tot nu
se putea salva, de ce sã ne minþim.
Singura variantã era sã o preia CEO
ºi sã vadã ce fac cu ea. Asta era
singura, dar nu s-a putut”, a spus
primarul. Lia Olguþa Vasilescu ºi-a
fãcut ieri mea cupla cã nu a cerut
mai devreme insolvenþa SC Termo
pentru a nu se mai acumula penali-
tãþi, apoi a explicat ce se va întâm-
pla cu noua societate. „Facem o
nouã societate comercialã, o dãm
din nou CEO ca sã absoarbã fon-
duri europene, sã înceapã sã facã
investiþii masive în reþele”. Noua
societate va prelua conductele ºi
punctele termice, acestea fiind în
patrimoniul public, consilierii mu-
nicipali urmând sã fie convocaþi
într-o ºedinþã viitoare pentru a vota
ºi acest proiect de hotãrâre.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Magistraþii Tribunalului Dolj au
admis cererea lui Cristian Þãrþã-
leanu, ºoferul craiovean care a vrut
sã mituiascã trei poliþiºti cu 5.000
de lei, de a fi judecat în procedura
simplificatã. Astfel, având în ve-
dere cã inculpatul a recunoscut
comiterea faptei, judecãtorii cra-
ioveni au pronunþat ieri sentinþa în
dosarul în care era judecat pentru
dare de mitã ºi l-au condamnat la
o pedeapsã de 2 ani închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 3 ani, timp în care
trebuie sã respecte o serie de obli-
gaþii, ºi 60 de zile de muncã în fo-
losul comunitãþii: „Condamnã pe
inculpatul Þãrþãleanu Cristian la
pedeapsa de 2 ani închisoare. În
baza art. 91 C.pen. dispune sus-
pendarea executãrii pedepsei sub

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, duminicã, 25 octombrie a.c.,
poliþiºtii Secþiei 9 Poliþie Ruralã
Cetate au fost sesizaþi de Ecateri-
na G., din localitate, cu privire la
faptul cã în noaptea precedentã
persoane necunoscute au pãtruns
în locuinþa sa, de unde au sustras
un radio-casetofon, în valoare de

Hoþ ºi victimã cercetaþi pentru nerespectarea
regimului armelor ºi muniþiilor

Un tânãr de 18 ani, din comuna Cetate, este cercetat de
poliþiºtii doljeni pentru furt din locuinþã, violare de
domiciliu ºi nerespectarea regimului armelor ºi muniþii-
lor dupã ce a pãtruns în locuinþa unei femei ºi a sustras
mai multe bunuri, între care ºi o puºcã cu aer comprimat.
Numai cã femeia nu deþinea legal arma, astfel cã acum
este ºi ea cercetatã de poliþiºti.

200 lei. În urma activitãþilor spe-
cifice de cercetare desfãºurate,
poliþiºtii doljeni au identificat au-
torul furtului, stabilind cã se nu-
meºte Mãdãlin C., de 18 ani, tot
din localitate.

Dupã identificarea autorului,
oamenii legii au stabilit faptul cã
tânãrul nu a sustras din locuinþa

Ecaterinei G., doar un radio-ca-
setofon ci ºi o puºcã cu aer com-
primat, pe care partea vãtãmatã
nu o declarase iniþial la sesizarea
furtului. Asta întrucât arma nu era
deþinutã legal, nefiind înregistra-
tã pe numele vreunei persoane,
ºi a fost ridicatã deja de poliþiºti
în vederea continuãrii cercetãri-
lor pentru stabilirea situaþiei juri-
dice. De asemenea, doljeanul a
mai pãtruns, în aceeaºi noapte,
ºi în imobilul lui Matei G., tot din
comuna Cetate, fãrã a sustrage
bunuri.

„Poliþiºtii doljeni continuã cer-
cetãrile sub aspectul sãvârºirii in-

fracþiunilor de furt din locuinþã,
violare de domiciliu ºi nerespec-
tarea regimului armelor ºi muni-
þiilor faþã de tânãrul de 18 ani,
însã ºi faþã de femeie, cercetatã

acum de poliþiºti pentru nerespec-
tarea regimului armelor ºi muni-
þiilor”, a precizat purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.

Închisoare cu suspendare pentru ºoferul careÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferul careÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferul careÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferul careÎnchisoare cu suspendare pentru ºoferul care
a vrut sã mituiascã trei poliþiºti craiovenia vrut sã mituiascã trei poliþiºti craiovenia vrut sã mituiascã trei poliþiºti craiovenia vrut sã mituiascã trei poliþiºti craiovenia vrut sã mituiascã trei poliþiºti craioveni

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat, ieri, sentinþa în cazul craiovea-
nului Cristian Þãrþãleanu, ºoferul care
a vrut sã mituiascã trei agenþi de poli-
þie cu suma de 5.000 de lei. Inculpatul a
recunoscut comiterea faptei ºi a cerut
sã fie judecat în procedura simplifica-
tã, beneficiind de reducerea limitelor
de pedeapsã, astfel cã magistraþii cra-
ioveni l-au condamnat la o pedeapsã de

2 ani închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de 3 ani,
60 de zile de muncã în folosul comuni-
tãþii ºi i-au confiscat banii de ºpagã.
Ieri, odatã cu pronunþarea sentinþei,
craioveanul, care se afla dupã gratii de
pe 27 iulie a.c., a fost pus în libertate.
Hotãrârea Tribunalului Dolj nu este de-
finitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.

supraveghere pe durata termenu-
lui de încercare de 3 ani. Obligã
pe inculpatul Þãrþãleanu Cristian
ca pe durata termenului de supra-
veghere sã se supunã urmãtoare-
lor mãsuri de supraveghere: sã se
prezinte la Serviciul de Probaþiu-
ne Dolj la datele fixate de acesta;
sã primeascã vizitele consilierului
de probaþiune desemnat cu supra-
vegherea sa; sã anunþe, în preala-
bil, schimbarea locuinþei ºi orice
deplasare care depãºeºte 5 zile, sã
comunice schimbarea locului de
muncã; sã comunice informaþii ºi
documente de naturã a permite
controlul mijloacelor sale de exis-
tenþã. Inculpatul Þãrþãleanu Cris-
tian va presta pe parcursul terme-
nului de supraveghere o muncã
neremuneratã în folosul comuni-

tãþii pe o perioadã de 60 zile la
Primãria Municipiului Craiova
sau la Direcþia Generalã de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj, care urmeazã a fi stabili-
tã de Serviciul de Probaþiune
Dolj”, se aratã în sentinþa instan-
þei. În plus, dupã trei luni petrecu-
te în spatele gratiilor, judecãtorii de
la Tribunal au dispus ieri ºi pune-
rea în libertate a craioveanului. I
s-au confiscat, în schimb, cei
5.000 de lei cu care voia sã cum-
pere bunãvoinþa oamenilor legii ºi
l-au obligat la plata sumei de 600
de lei cheltuieli judiciare. Hotãrâ-
rea Tribunalului Dolj nu este defi-
nitivã, putând fi atacatã cu apel la
Curtea de Apel Craiova.
A fost reþinut pe 26 iulie

Reamintim cã, potrivit procuro-
rilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, Cristian Þãrþãleanu a
fost prins bãut la volanul BMW-
ului sãu, pe 26 iulie, seara. Pe stra-
da „Constantin Lalescu” a fost
oprit de un echipaj de poliþie din
cadrul Secþiei 4 Poliþie Craiova,
compus din doi agenþi care l-au
legitimat ºi observând cã acesta
emana miros de alcool, i-au solici-
tat sã-i însoþeascã la Biroul Poliþiei
Rutiere, unde sã fie testat cu apa-
ratul etilotest, lucru cu care incul-
patul a fost de acord. Pe traseu,
inculpatul le-a solicitat însã celor
doi agenþi de poliþie sã nu mai în-
tocmeascã acte de constatare, ofe-
rindu-le în schimb, o sumã de bani.
Agenþii Bãnicã Alin Cristian ºi Ba-

laci Mihai au respins propunerile
inculpatului ºi au ajuns pe strada
Câmpia Islaz, la Biroul Poliþiei Ru-
tiere, unde l-au gãsit de serviciu
pe agentul ºef adjunct Bãnicã Ro-
bert Cristian, care l-a testat pe in-
culpat cu aparatul alcooltest, re-
zultând o valoare de 0,52 mg/l al-
cool pur în aerul expirat.

„Dupã efectuarea testãrii, incul-
patul a oferit din nou celor trei
agenþi de poliþie suma de 5.000 lei,
pentru a nu i se întocmi dosar pe-
nal pentru sãvârºirea infracþiunii de
conducere a unui autovehicul pe
drumurile publice sub influenþa al-
coolului”, se aratã în rechizitoriul
Parchetului. ªoferul ºi-a sunat un
prieten, l-a trimis la el acasã ºi i-a
explicat de unde sã ia 5.000 de lei ºi
sã-i aducã. Dupã ce inculpatului i
s-au recoltat probe de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei, la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, cei trei agenþi l-au dus
înapoi la Biroul Poliþiei Rutiere. „În

acest loc, inculpatul a scos din
buzunar suma de 5.000 lei com-
pusã din bancnote din cupiura de
500, 200 ºi 100 lei, pe care a pus-
o pe birou, spunându-le agenþilor
de poliþie sã împartã banii între
ei, sã distrugã în prezenþa sa pro-
bele biologice ºi sã nu mai întoc-
meascã dosar penal”, se mai ara-
tã în rechizitoriu. În acel moment,
în birou a intrat echipa operativã,
formatã din procuror al Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj ºi
ofiþeri ai Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj, care a constatat
sãvârºirea infracþiunii de dare de
mitã. Þãrþãleanu a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, apoi arestat preven-
tiv. Este posibil ca problemele lui
Þãrþãleanu sã nu se fi terminat aici,
întrucât procurorii au disjuns ca-
uza în ceea ce priveºte conduce-
rea unui autovehicul pe drumurile
publice de o persoanã aflatã sub
influenþa bãuturilor alcoolice, ur-
mând sã se întocmeascã alt dosar.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Prin implementarea acestui pro-
gram autoritãþile urmãresc, în pri-
mul rând, depistarea bolii în stadii
cât mai precoce, vindecabile, ºi în-
drumarea pacientelor cu leziuni pre-
cursoare sau incipiente pentru in-
vestigaþii suplimentare ºi tratament
de specialitate. Programul gratuit
al Ministerului Sãnã-
tãþii se adreseazã tu-
turor femeilor cu vâr-
ste cuprinse între 25
ºi 64 de ani, indiferent
de statutul de asigurat
al femeii, care nu au
un diagnostic confir-
mat de cancer de col
uterin. În cadrul pro-
gramului existã un
numãr 97 de reþele
unde se recolteazã
probe pentru testarea
Babeº-Papanicolau.

Ce condiþii trebuie
îndeplinite pentru
a beneficia
de analize?

Pentru efectuarea
testului Babeº-Papani-
colau în cadrul pro-
gramului, o femeie care este eligi-
bilã trebuie sã se prezinte la medi-
cul de familie unde solicitã elibera-
rea formularului pentru recoltare ºi
pentru a obþine date despre cen-
trul de recoltare. Dupã recoltarea
într-un centru specializat, femeile
primesc rezultatul dupã 30 de zile,

TTTTTestare gratuitã a canceruluiestare gratuitã a canceruluiestare gratuitã a canceruluiestare gratuitã a canceruluiestare gratuitã a cancerului
de col uterin, la Craiovade col uterin, la Craiovade col uterin, la Craiovade col uterin, la Craiovade col uterin, la Craiova

În România existã nouã centre regionale de testare gratuitã pentru depistarea cancerului de col
uterin, unul dintre acestea funcþionând la Craiova, în cadrul Spitalului Clinic Judeþean de Urgenþã.
Programul se adreseazã femeilor cu vârste cuprinse între 25 ºi 64 de ani, indiferent de statutul de

asigurat sau nu, iar pentru testarea gratuitã este necesar bilet de trimitere de la medicul de familie.

la medicul de familie. Dacã acesta
este pozitiv, vor fi îndrumate pen-
tru investigaþii suplimentare. Dacã
rezultatul este negativ, vor fi repro-
gramate la o nouã testare dupã
cinci ani.

România se situeazã pe primul
loc în Europa, în ceea ce priveºte

mortalitatea prin cancer de col ute-
rin. Acesta reprezintã a doua cau-
zã de mortalitate prin cancer la fe-
meile din România, dupã cancerul
mamar ºi prima cauzã de mortali-
tate la femeile tinere între 25 ºi 44
de ani. Conform Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii, rata mortalitãþii

prin cancerul de col uterin în Ro-
mânia este de 2-2,7 ori mai mare
decât în majoritatea þãrilor Euro-
pei Centrale ºi de Est, ºi de 6,3 ori
mai mare decât media þãrilor U.E.
Aceasta se explicã în primul rând
prin faptul cã în România, diagnos-
ticul este pus în stadii tardive ale

bolii, când neoplazia este invazivã.
O posibilã explicaþie a acestei si-
tuaþii ar fi cã multe femei nu au
informaþii referitoare la modalitãþi-
le de prevenire a cancerului de col
uterin. Ca atare, acestea nu bene-
ficiazã de programele preventive
disponibile si nu militeazã pentru

implementarea acestor programe.
Anual, în spitalele din toatã þara

se înregistreazã 3.000 de cazuri
noi, un total de 40.000 de femei
primind pânã acum diagnosticul de
cancer de col uterin. Zilnic, opt
femei sunt diagnosticate cu can-
cer de col uterin, iar ºase mor din
cauza acestei boli.

Programul, coordonat
de nouã unitãþi regionale

Programul de testare gratuitã
a femeilor este coordonat de nouã
unitãþi regionale de management
organizate la nivelul Institutului
Oncologic „prof. dr. Alexandru
Trestioreanu” din Bucureºti, In-
stitutului Oncologic „prof. dr.
Chiricuþã” din Cluj-Napoca, In-
stitutului Regional Oncologic
Iaºi, Spitalului Clinic de Urgenþã
„Sf. Pantelimon”, Institutului
pentru Ocrotirea Mamei ºi Copi-
lului din Bucureºti, Spitalului

Universitar de Urgenþã din Bu-
cureºti, Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Ti-
miºoara ºi Spitalului Clinic de
Urgenþã Târgu-Mureº.

Programul de screening a debu-
tat în luna iunie a anului 2012. Iar
planul autoritãþilor este ca în cei cinci
ani de program sã fie testatã 65%
din populaþia eligibilã. În prezent, în
cadrul programului, existã 88 de
reþele unde se recolteazã probe pen-
tru testarea Babeº-Papanicolau ºi la
care participã, în prezent, circa
6.000 de medici de familie. De la
începerea programului ºi pânã în
prezent au fost efectuate peste
470.000 de teste. Pentru anul vii-
tor, autoritãþile sanitare ºi-au anun-
þat deja intenþia de a creºte alocarea
bugetarã pentru programe de acest
tip ºi, în special, pentru screenin-
gul de cancer de col uterin.

RADU ILICEANU

S-a lansat primul proiect de ti-
melapse photography dedicat
oraºului nostru. Craiova in
Motion (Craiova în miºcare)
este un proiect independent care
doreºte sã promoveze frumuse-
þea Craiovei la nivel naþional ºi
internaþional. Fotografiile, trans-
puse în filme „timelapse”, aratã
locuri, monumente, biserici, oa-
meni ºi clãdiri din Craiova actua-
lã, scopul principal fiind promo-
varea oraºului nostru ca destina-
þie turisticã.

În spatele filmelor timelapse
sunt doi tineri craioveni, Bogdan

S-a lansat craiovainmotion.roS-a lansat craiovainmotion.roS-a lansat craiovainmotion.roS-a lansat craiovainmotion.roS-a lansat craiovainmotion.ro
Dãnescu ºi Victor ªoºea. Bog-
dan este fotograf profesionist cu
o mare experienþã în fotojurna-
lism, iar Victor este designer ºi
videograf, pasionat de fotografie.
Pasiunile si prietenia dintre cei
doi au nãscut acest proiect dedi-
cat oraºului natal, Craiova. În
primul clip, Bogdan ºi Victor au
folosit aproximativ 15.000 de fo-
tografii din peste 25 de locuri din
Craiova, care au fost stabilizate
ºi montate ulterior. Fotografiile
au fost realizate în perioada pri-
mãvarã-varã a acestui an, de-a
lungul mai multor luni.

Ce înseamnã timelapse photo-
graphy

Timelapse sau time-lapse pho-
tography este o tehnicã prin care
fotograful capteazã o serie de fo-
tografii (de exemplu, 300) dintr-o
locaþie, iar acestea sunt montate
într-o secvenþã care are un anu-
mit FPS (frames per second),
adicã un anumit numãr de cadre
pe secundã. Dacã cele 300 de
fotografii sunt montate la 30 FPS,
atunci montajul va avea 10 secun-
de ºi va arãta cele 300 de foto-
grafii ca un film rapid.
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În conformitate cu iniþiativa
Comisiei intitulatã “Un buget al
Uniunii axat pe rezultate” ºi cu
eforturile în domeniul unei mai

Proiectul se desfãºoarã în par-
teneriat  cu Camera de Comerþ ºi
Industrie Ruse, Asociaþia “Idein
Society”, Camera de Comerþ Vra-
þa ºi Camera de Comert, Industrie
ºi Agriculturã Cãlãraºi în cadrul
Programului de Cooperare Trans-
frontalierã România – Bulgaria
2007-2013. „Proiectul are drept
scop crearea unei reþele de centre
moderne de video-conferinþã în

Oltenii au posibilitatea sã mun-
ceascã în Portugalia ºi nu oriun-
de, ci la cules de zmeurã. EU-
RES România dispune de 600 de
astfel de job-uri.  „Pentru ocu-
parea posturilor vacante sunt so-
licitate persoane care au aptitu-
dini fizice pentru munca la câmp,
fãrã antecedente penale ºi care au
absolvit cel puþin ºcoala prima-
rã. Constituie avantaj experienþa
în munca agricolã”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã al
AJOFM Dolj. De asemenea este
de preferat ca aplicanþii sã aibã
cunoºtinþe de bazã de limba en-
glezã/spaniolã/portughezã (dar nu
este obligatoriu). Salariul de bazã
lunar (sãptãmâna de lucru 40 ore,
5 zile lucrãtoare
pe sãptãmânã)
este cuprins în-
tre  505 -724.94
euro/brut/luna.
Salariul lunar cu
ore suplimentare
(48 de ore sãp-
tãmânã de lucru,
6 zile lucrãtoare
pe sãptãmânã)
este cuprins în-
tre  842.02 -
1192.02 euro/

În Portugalia:
Oltenii, invitaþi laOltenii, invitaþi laOltenii, invitaþi laOltenii, invitaþi laOltenii, invitaþi la
cules de zmeurãcules de zmeurãcules de zmeurãcules de zmeurãcules de zmeurã

brut/luna. Contractul are o dura-
tã de cel puþin 2 luni, începând
cu  februarie / martie 2016 pânã
în mai / iunie 2016. Cazare oferi-
te de angajator, cu un cost de un
euro pe zi. De asemenea, angaja-
torul oferã platã în avans a dru-
mului pânã în Portugalia, iar
aceasta se deduce din primele sa-
larii. „Persoanele cu domiciliul în
judeþul Dolj, care corespund ce-
rinþelor posturilor oferite, trebuie
sã se adreseze Consilierului EU-
RES din cadrul Agenþiei Judeþene
pentru Ocuparea Forþei de Mun-
cã Dolj, pentru a fi înregistrate în
baza de date pentru muncã în
strãinãtate”, se mai precizeazã în
comunicatul respectiv.

Acces mai uºor la fondurileAcces mai uºor la fondurileAcces mai uºor la fondurileAcces mai uºor la fondurileAcces mai uºor la fondurile
structurale ºi de investiþii europenestructurale ºi de investiþii europenestructurale ºi de investiþii europenestructurale ºi de investiþii europenestructurale ºi de investiþii europene

„Ziua Porþilor Deschise”

Grupurile-þintã vizate de proiect sunt formate din reprezentanþi ai
mediului de afaceri, instituþiilor publice, organizaþiilor nonguvernamen-
tale, universitãþilor ºi ºcolilor, mass-media locuitori ai districtelor Ruse,
Vraþa ºi ai judeþelor Cãlãraºi ºi Dolj.

În perioada mai 2014 – noiem-
brie 2015, Asociaþia Românã
pentru Transfer Tehnologic ºi
Inovare (ARoTT)  implementeazã
proiectul “Împreunã în timp real:
Reþea de Centre de conferinþe –
video pentru realizarea de comu-
nicare interactivã ºi cooperare în
regiunea transfrontalierã”. Una
din cele mai interesante manifes-
tãri, în cadrul acestui proiect, care
se apropie de final, a fost cea a
Porþilor Deschise, un eveniment
care s-a bucurat de un real succes
prin numãrul celor interesaþi, care
au ºi participat la eveniment,
sistemul de videoconferinþã fiind
o adevãratã provocare, atât pentru
mediul de business, cât ºi pentru
cei din administraþie ºi ONG-uri. Ruse, Vraþa, Craiova  ºi  Cãlãraºi,

care va contribui la reducerea pro-
blemelor de accesibilitate ºi izolare
a zonei  transfrontaliere”, a preci-
zat managerul e proiect. Timp de
cinci zile, sãptãmâna trecutã, în
perioada 19-23 octombrie 2015,  au
avut loc Zilele Porþilor Deschise.
„Cu acest prilej reprezentanþii ad-
ministraþiei publice, firmelor,
ONG-urilor, instituþiilor de învãþã-
mânt au avut posibilitatea sã vadã
cum funcþioneazã echipamentul de

videoconferinþã, sã intre în con-
tact cu omologii  lor din Ruse,
Vraþa ºi Cãlãraºi sau cu alte per-
soane din localitãþile din zona
transfrontalierã România – Bulga-
ria, prin intermediul staþiei mobile
de videoconferinþã”, a mai spus
managerul de proiect. Tehnologia
de video-conferinþã  permite un
schimb mai rapid de informaþii
audio-video  ºi date. Viitorii utili-
zatori vor avea posibilitatea sã
comunice într-un mod care va
facilita cooperarea economicã ºi
socialã în regiune. Aplicarea teh-
nologiei de video-conferinþe va
reduce costurile de transport,
efectele nocive asupra mediului,
stresul ºi accidentele rutiere.

Grupul la nivel înalt pentru simpli-
ficare, lansat de Comisia Europeanã
în luna iulie, s-a reunit pentru prima
datã la Bruxelles, sãptãmâna trecu-
tã. Preºedintele Grupului, fostul vi-
cepreºedinte al Comisiei Europene
Siim Kallas, ºi noii sãi membri, s-au

întâlnit cu vicepreºedintele pentru
buget al Comisiei Europene, Krista-
lina Georgieva, precum ºi cu comi-
sarii europeni Corina Creþu (politicã
regionalã) ºi Marianne Thyssen (afa-
ceri sociale, ocupare, competenþe ºi
mobilitatea forþei de muncã).

Grupul, condus de fostul vicepreºedinte al Comisiei Europene Siim
Kallas, este format din 12 experþi independenþi selectaþi în baza cunoº-
tinþelor lor despre Fondurile structurale ºi de investiþii europene ºi de-
spre reducerea sarcinilor administrative. Pentru a aborda simplificarea
din toate perspectivele, Grupul se va întâlni ºi cu reprezentanþii altor
instituþii europene.

Activitatea Grupului la nivel înalt pentru simplificare face parte dintr-
o iniþiativã mai largã a comisarului Corina Creþu ºi a Direcþiei generale
pentru politici regionale ºi urbane (DG REGIO) de a îmbunãtãþi modul
în care statele membre ºi regiunile gestioneazã ºi investesc fondurile
politicii de coeziune.

bune reglementãri, Grupul îºi pro-
pune, sã reducã sarcina adminis-
trativã a beneficiarilor care ac-
ceseazã ºi utilizeazã cele cinci

Fonduri structurale ºi de investi-
þii europene.

Comisarul European pentru Po-
liticã Regionalã, Corina Creþu, a
declarat cã este  încântatã sã îi
întâlneascã pe noii membri ai Gru-
pului la nivel înalt pentru simplifi-
care. „Cunoºtinþele lor sunt valo-
roase în vederea identificãrii so-
luþiilor concrete pentru facilitarea
accesului beneficiarilor la fondu-
rile Uniunii. Cu cât beneficiarii vor
primi mai rapid ajutorul nostru, cu
atât mai repede vom vedea impac-
tul asupra creºterii economice ºi
al locurilor de muncã. Întâlnirea
de astãzi a stabilit deja un plan de
lucru cu rezultate cheie în urmã-
torii doi ani; Grupul va publica
primele sale concluzii anul viitor.
Între timp, activitatea sa se va
reflecta în dezbaterea privind vii-
torul politicii de coeziune”.
Grupul va monitoriza
progresele statelor membre

În anii 2015 ºi 2016, Grupul la

nivel înalt pentru simplificare va
elimina blocajele de naturã admi-
nistrativã în ceea ce priveºte ac-
cesul la Fondurile structurale ºi de
investiþii europene ºi va promova
bunele practici în urmãtoarele do-
menii: sporirea utilizãrii procedu-
rilor electronice (e-cohesion) ºi a
modalitãþilor mai simple de ram-
bursare a costurilor; facilitarea
accesului IMM-urilor la finanþare;
combaterea practicii de gold-pla-
ting, prin care se adaugã condiþii
ºi cerinþe administrative suplimen-

tare la nivel naþional sau regional.
De asemenea, grupul va moni-

toriza progresele statelor membre
în ceea ce priveºte aplicarea prac-
ticã a mãsurilor de simplificare
prevãzute de regulamentele privind
fondurile structurale ºi de investi-
þii europene pentru perioada 2014-
2020. În 2017, Grupul de lucru la
nivel înalt se va concentra pe ca-
drul financiar post-2020; raportul
sãu final va fi unul din elementele
cheie ale reflecþiei pe marginea vi-
itorului politicii de coeziune.
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În ºedinþa extraordinarã de Gu-
vern din data de 23 octombrie 2015
a fost aprobatã Ordonanþa de Ur-
genþã privind instituirea unei sche-
me de ajutor de stat pentru com-
pensarea pagubelor cauzate de fe-
nomenul meteorologic de secetã
severã manifestat în perioada apri-
lie – septembrie 2015. În acest
sens, Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale a transmis notificã-
rile oficiale privind aprobarea sche-
mei de ajutor de stat cãtre Comi-
sia Europeanã. Se preconizeazã cã
beneficiari vor fi circa 173.500
producãtori agricoli, dintre care
165.100 persoane fizice ºi 8.400
persoane juridice. Valoarea totalã
a despãgubirilor este de maximum
640 milioane lei. O sumã cu mult
inferioarã nivelului real al pierderi-
lor din agricultura noastrã.

Sunt eligibili în cadrul schemei
producãtorii agricoli înregistraþi în
evidenþele APIA cu cerere unicã de

De la mâna Domnului la mâna statului!

Judeþul nostru întinde mâna Guver-
nului pentru a primi ajutor de stat ne-
cesar fermierilor ale cãror culturi au
fost calamitate pe circa 70.000 ha.
Cea mai mare pierdere este la floa-
rea-soarelui, cu peste 36.000 ha
compromise, urmatã de porumbul
boabe, cu aproape 29.000 ha distru-
se de secetã. Nu au scãpat fenome-

nelor meteo extreme nici legumele,
aici pierderea înregistrându-se la
361 ha, dar ºi la lucerna cultivatã
pe 2.032 ha. În total, Doljul invocã
în baza proceselor-verbale de con-
statare ºi evaluare a pagubelor o su-
prafaþã calamitatã de 69.879,97 ha
ºi un valoarea estimatã a pierderii de
venit de 122.620.312 lei.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

platã aferentã anului 2015, care
sunt declaraþi de APIA, în urma
controlului administrativ, eligibili
pentru schema de platã unicã pe
suprafaþã aferentã anului 2015.
Pentru accesarea ajutorului de stat,
solicitanþii depun la APIA o cere-
re, copii ale procesului-verbal de
constatare ºi evaluare a pagubelor,
ale documentelor de identitate ºi,
dupã caz, copii ale documentelor
de mandatare a reprezentantului ºi
ale actelor necesare desfãºurãrii
activitãþii: atestat de producãtor,
certificat de înregistrare la Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului/
Registrul naþional al asociaþiilor ºi
fundaþiilor sau a actului în baza
cãruia îºi desfãºoarã activitatea.

Aproape 70.000 ha
calamitate în Dolj

Direcþia pentru Agriculturã Dolj
a întocmit macheta centralizatoa-
re a întinderii calamitãþilor provo-

cate de secetã din acest an. Astfel,
potrivit informãrii care va fi trimi-
sã MADR, în Dolj potenþiali bene-
ficiari ai ajutorului de stat ar fi
13.586 de fermieri persoane fizice
ºi 842 de exploataþii agricole orga-
nizate ca persoane juridice. Cea mai
mare suprafaþa afectatã de secetã
este cea la cultura de porumb boa-
be. „Avem declarate calamitate
17.966,19 ha la cultura de porumb
boabe aparþinând persoanelor fizi-
ce ºi 11.020,92 ha la persoanele
juridice. În schimb, la floarea-soa-
relui sunt identificate 26.417,40 ha
calamitate în proprietatea persoa-
nelor juridice ºi 9.911,31 ha în cea
a persoanelor fizice. La soia boa-
be se poate vorbi de un total de
993 ha distruse, iar la cartofi de
57,93 ha, dintre care aproximativ
51 ha sunt la persoane fizice”, ne-

a declarat ing. Ovidiu Obleagã,
purtãtor de cuvânt al Direcþie pen-
tru Agriculturã Dolj.

Pierderi de peste
120 de milioane în
rândul agricultorilor

Nu doar pãioasele au fost com-
promise din cauza secetei prelun-
gite, ci ºi sectorul legumicol ºi cel
al pãºunilor ºi fâneþelor. Peste 360
ha cultivate cu legume sunt decla-
rate calamitate cu acte în regulã.
Lucerna, pe 1.191 ha aparþinând
persoanelor fizice a fost distrusã,
iar alte 840 ha din proprietatea per-
soanelor juridice au avut aceeaºi
soartã. Pierderi consistente sunt ºi
la pãºuni. Aici, suprafaþa afectatã
a urcat la 525 ha, iar pierderile sunt
evaluate la peste 158.000 lei. Dol-
jul se înscrie cu un tablou sumbru
la instituirea unei scheme de aju-
tor de stat pentru compensarea
pagubelor cauzate de fenomenul

meteorologic de secetã severã
manifestat în perioada aprilie – sep-
tembrie 2015: 69.879,97 ha supra-
faþã afectatã, cu o valoarea esti-
matã a pierderii de venit de
122.620.312 lei.

Aºteptãm undã
verde de la UE

Plata compensatorie se va acor-
da diferenþiat, în funcþie de pro-
centul de calamitare înscris în pro-
cesele verbale de constatare ºi eva-
luare a pagubelor ºi de categoria
beneficiarului, având în vedere cã,
în cazul persoanelor juridice, cos-

turile de producþie sunt substanþi-
al mãrite: cheltuieli mai mari cu in-
put-urile necesare respectãrii tutu-
ror verigilor tehnologice, înregis-
trare fiscalã ca plãtitori de TVA.
Autorizarea beneficiarilor ºi sume-
lor cuvenite precum ºi înregistra-
rea obligaþiilor de platã se efectu-
eazã dupã primirea Deciziei (CE)
privind aprobarea acordãrii ajuto-
rului de stat.

Reglementare mai
strictã a fondurile
nerambursabile
agricole

În cadrul ºedinþei de Guvern din
23 octombrie 2015 a fost aproba-
tã ºi Ordonanþa de urgenþã privind
gestionarea financiarã a fondurilor
europene nerambursabile aferente
politicii agricole comune, a politi-
cii comune de pescuit ºi a politicii
maritime integrate la nivelul Uniu-

nii Europene ºi a fondurilor aloca-
te de la bugetul de stat pentru pe-
rioada de programare 2014 -2020
ºi pentru modificarea ºi completa-
rea unor acte normative din dome-
niul garantãrii. Prin aceastã ordo-
nanþã de urgenþã se reglementeazã
fluxurile financiare pentru gestio-
narea fondurilor europene alocate
României din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã
(FEADR), Fondul European de
Garantare Agricolã (FEGA) ºi Fon-
dul European pentru Pescuit ºi
Afaceri Maritime (FEPAM), pre-
cum ºi a contribuþiei naþionale afe-
rente. Astfel, se creeazã la nivel
naþional cadrul legal pentru imple-
mentarea programelor destinate
agriculturii, dezvoltãrii rurale ºi
politicii de pescuit ºi afaceri mari-
time, respectiv Programul Naþio-
nal de Dezvoltare Ruralã (PNDR)
ºi Programul Operaþional pentru
Pescuit ºi Afaceri Maritime (PO-
PAM) ºi se stabilesc mecanismele
financiare necesare derulãrii fon-
durilor menþionate.

În baza prevederilor acestei or-
donanþe sumele alocate de Uniu-
nea Europeanã pentru agricultu-
rã, dezvoltare ruralã, pescuit ºi
afaceri maritime pot fi accesate
ºi derulate pentru finanþarea ob-
iectivelor de investiþii aferente
celor douã programe gestionate de
MADR în perioada 2014-2020,
respectiv PNDR ºi POPAM, pen-
tru realizarea obiectivelor de poli-
tica agricolã comunã ºi a celor din
domeniul pescuitului. Potenþialilor
beneficiari le este asigurat acce-
sul la sprijinul financiar cu res-
pectarea principiilor ºi condiþiilor
prevãzute în regulamentele euro-
pene specifice programelor. În
acest sens, în ceea ce priveºte
PNDR, se asigurã cadrul norma-
tiv ce permite Agenþiei pentru Fi-
nanþarea Investiþiilor Rurale sã
semneze contractele de finanþare
ºi sã efectueze plãþile aferente
cererilor de sprijin eligibile pentru
PNDR 2014-2020. Pentru cam-
pania 2015 a plãþilor directe pe
suprafaþã este asiguratã în acest
sens posibilitatea efectuãrii tutu-
ror plãþilor – avans ºi plata finalã.
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ªcoala Gimnazialã „Sf.Mina”
este una dintre instituþiile de învã-
þãmânt special care asigurã tot ceea
ce este necesar pentru copiii insti-
tuþionalizaþi, prinºi în sistemul edu-
caþional românesc. „Avem un nu-
mãr de 155 de elevi înscriºi la noi,
în 20 de clase, trecând prin for-
mele de învãþãmânt preºcolar, pri-
mar ºi gimnazial.Sunt copii cu de-
ficienþe grave, severe, profunde/
asociate, clasa a X-a fiind ultima
din ciclul de ºcolarizare. Sunt ºi
dintre cei care au deficienþe mo-
derate, care sunt înscriºi pânã în
clasa a VIII-a, dupã care se pot
înscrie la forme din învãþãmântul
de masã. Sunt ºi 16 elevi ºcolari-
zaþi la domiciliu, cadrele didactice
mergând la aceºtia acasã, patru ore
pe sãptãmânã. Avem ºi 80 de copii
interni, care sunt sub tutela
DGASPC Dolj, fãrã sprijinul cãre-

Sunt copii cãrora soarta nu le-a surâs,
dar, cu sprijinul pãrinþilor ºi profesori-
lor, trec peste vicisitudini ºi încearcã sã-
ºi facã o viaþã cât mai bunã. Urmeazã cur-
surile ªcolii Gimnaziale Speciale „Sf.
Mina” din Craiova, unii pe „intern”, al-
þii la domiciliu sau în învãþãmântul „de
masã”. Indiferent de situaþie, existã un
numitor comun – ªcoala „Sf. Mina”
(ocrotitorul celor pãgubiþi, sãrbãtorit
pe 11 noiembrie, atunci când este ºi

„Ziua ªcolii”). Este instituþia ºcolarã
care le asigurã copiilor tot confortul, cu
multe programe de dezvoltare prin fon-
duri europene, fiind ºi altele în pregãti-
re. Are, dacã se poate spune aºa, dublã
subordonare – Consiliul Judeþean Dolj,
prin Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj, ºi Mi-
nisterul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice, intermediar fiind Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dolj.

Eugenia
Pascu

Veronica Jiroveanu

Vasilica
Mladin

ia nu puteam exista. Colaborarea
noastrã cu Consiliul Judeþean Dolj
este foarte bunã, ajutorul venit de
acolo fiind extraordinar. De aseme-
nea, avem în derulare sau pregãti-
re mai multe proiecte cu finanþare
europeanã, dar despre acestea vã
poate spune mai multe consilierul
educativ”, a declarat prof. Euge-
nia Pascu, director al ªcolii Gim-
naziale Speciale „Sf. Mina”.

Copiii au ieºit la curãþenie
Ieri, 30 de copii ai ºcolii erau

cuprinºi într-o vastã operaþiune de
ecologizare a spaþiului aferent in-
stituþiei ºcolare. „Ceea ce s-a fã-
cut luni, 26 octombrie, face parte
din „Olimpiada Kaufland”, un con-
curs prin care firma amintitã, în
parteneriat cu Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii ªtiinþifice ºi cu „ªcoala
de Valori”, oferã premii foarte

mari, pe baza unui punctaj obþinut
de-a lungul competiþiei, primul loc
fiind remunerat cu 40.000 de euro.
Existã ºi un concurs ceva mai mic
– „Topul hãrnicuþei”, prin care se
oferã 100 de premii în valoare, fie-
care de 2.000 de euro. Este doar
unul dintre proiectele în care sun-
tem implicaþi”, a spus prof. Vero-
nica Jiroveanu, consilier educa-
tiv la „Sf. Mina”.

Multe programe europene
aflate în derulare ºi pregãtire

Profesorul Jiroveanu ne-a vor-
bit ºi de alte programe care se aflã
în derulare: «Chiar acum, când
sunteþi aici, ne-au venit dotãri ul-
traperformante din partea unei so-
cietãþi comerciale craiovene, care
vrea sã-ºi pãstreze anonimatul.

Dar, pe lângã aceastã sponsoriza-
re, avem proiecte în derulare sau
pregãtire. Astfel, pe 1 noiembrie,
vom intra într-un parteneriat cu
Universitatea din Craiova ºi Univer-
sitatea din Plovdiv (Bulgaria), pen-

tru utilizarea tehnologiei IT ºi pen-
tru incluziunea socialã a copiilor cu
dizabilitãþi. De asemenea, tot luna
viitoareva începe „Tools for
Health”, cu lucrãtori din  þãri mem-
bre ale Uniunii Europene – Româ-
nia, Bulgaria, Polonia, Spania –, la
care se adaugã Serbia, pentru uti-
lizarea a trei module non-forma-
le: psiho-dramã, teatrul play-back
ºi schimburi relaþionale pentru ti-
nerii cu deficienþe neuromotorii,
în vederea dezvoltãrii competen-
þelor personale ºi profesionale.
Avem în plin lucru proiectul cu
voluntari, pentru sensibilizarea ºi
promovarea culturii, stimularea
creativitãþii, prin ateliere de artã
ºi integrare socialã, partenerii
noºtri fiind Liceul „Beethoven”,
Colegiul „Nicolae Titulescu” ºi

Liceul „Henri Coandã”. Practic,
aceastã muncã se desfãºoarã,
pânã în mai 2016, cu sprijinul a
zece voluntari: trei din Spania, doi
din Italia, trei din Franþa ºi doi
din Portugalia».

Artã din mâinile copiilor
Copiii sunt extraordinari ºi sunt

deschiºi dialogului ºi lucrului în ate-
liere. Au la dispoziþie un club foto,
iar zece dintre ei sunt absolvenþi ai
ªcolii Populare de Arte „Cornetti”.
Câþiva lucreazã în sala de lucru ma-
nual, chiar zilele trecute realizândo
mini-expoziþie. „Tot ce vedeþi aici,
pe aceastã masã ºi pe panouri, sunt
lucrãri realizate de ei, dupã propria
imaginaþie, din materiale refolosibile
– pet-uri, cartoane, hârtie etc. Este
o plãcere sã stai cu ei ºi sã-i îndrumi.
Sunt foarte receptivi ºi nici mãcar
nu aratã cã au dizabilitãþi. Sunt copii
frumoºi ºi deºtepþi, dar trebuie sã ai
rãbdare”, a spus prof.voluntar  Va-
silica Mladin, coordonator al Co-
misiei de Protecþie a Mediului ºi Sã-
nãtãþii Elevilor, din cadrul ªcolii „Sf.

Mina”. Copii care au dreptul la o
educaþie demnã de secolul 21, de la
care nu se dau la o parte cele 75 de
cadre didactice, 18 dintre ele având
statut de itinerant/sprijin.

CRISTI PÃTRU

În zilele de 29 ºi 30
octombrie va avea loc
un concurs judeþean
de lecturã-traducere-
dramatizare-desen –
„Fete de la lecture”,
Biblioteca Francezã
„Omnia” fiind gazda
manifestãrii. Parteneri
în proiect sunt Uni-
versitatea din Craiova,
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, Asociaþia Românã a Profeso-
rilor de Francezã, „Omnia”, Liceul „Traian
Vuia” ºi ªcoala Gimnazialã „Mihai Viteazu”.
«Concursul urmãreºte sã cultive interesul
pentru studiul limbilor francezã, spaniolã ºi
italianã, în mod special dorindu-se promova-

Elevii, chemaþi sã înveþe franceza
rea lecturii ca mod de
cunoaºtere ºi descope-
rire prin dezvoltarea
creativitãþii elevilor ºi
a unei atitudini pluri-
disciplinare. Întreaga
manifestare se adre-
seazã ciclurilor de
ºcolarizare gimnazial
ºi liceal. De asemenea,
va fi organizatã ºi o
expoziþie, tot la „Om-

nia”, din creaþiile elevilor», a declarat prof.
Adriana Sãlceanu, inspector în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj, coordo-
nator al proiectului, alãturi de prof. Dana
Militaru, de la Liceul „Traian Vuia”.

CRISTI PÃTRU

Departamentul de Arte din cadrul Universitã-
þii din Craiova vã invitã astãzi, ora 17.00, în
Sala Studio (strada „Transilvaniei” nr.1), la
spectacolul intitulat „Et ma mere: je crois que
c’est moi”, cu ºi de Claire Despierres de la
Université de Bourgogne, Dijon (Franþa). Co-
producþie alãturi de Compagnie les Cracheurs
d’encre din Dijon ºi Asociaþia „Dimanche” Cra-
iova, spectacolul este realizat de prof. dr. Ale-
xandru Boureanu ºi are durata de aproximativ o
orã. Decorurile sunt create de Véronique Tor-
natore, machiajul – de Adrian Tîrcã ºi Costinela Ungureanu, aceasta din urmã realizând
ºi costumele. Claire Despierres este conferenþiar dr. la Universiatea Bourgogne, absol-
ventã a Conservatorului de muzicã (canto), specializatã în lingvistica textului teatral, cu
o amplã experienþã universitarã ºi artisticã, autor a numeroase texte ºi monoloage de
teatru, reprezentate le scenele din Paris, Avignon sau Craiova.

Spectacol la Departamentul de Arte
al Universitãþii din Craiova
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Þãrile vizate de un aflux masiv de
migranþi ce sosesc în Europa prin ruta
din Balcani au decis duminicã noapte
sã creeze 100.000 de locuri de primi-
re pentru a gestiona mai bine acest
aflux, dintre care 50.000 în Grecia, a
anunþat preºedintele Comisiei Europe-
ne, Jean-Claude Juncker. În timpul
unui mini-summit de urgenþã, cele opt
þãri UE situate pe aceastã rutã, pre-
cum ºi Serbia, Macedonia ºi Albania
au acceptat „creºterea capacitãþilor de
primire (a migranþilor) pentru a ajun-
ge la 100.000 de locuri în Grecia ºi în
Balcanii de Vest”, a declarat Juncker
într-o conferinþã de presã comunã cu
cancelarul german Angela Merkel ºi
Înaltul Comisar al ONU pentru Refu-
giaþi (UNHCR), Antonio Guterres.  Merkel a
explicat cã aceste locuri vor fi create cu UNHCR
pentru cã “migranþii... se bazeazã pe aceastã
rutã de-a lungul Balcanilor”.  “Grecia s-a anga-
jat în mod remarcabil” acceptând sã creeze, de
asemenea cu ajutorul ONU, 30.000 de locuri
de primire pânã la sfârºitul anului, a salutat An-

Bulgaria: Partidul premierului
Borisov, victorie confortabilã
în alegerile locale

Partidul GERB, de centru dreap-
ta, aflat la guvernare în Bulgaria,
ºi-a asigurat o victorie confortabi-
lã în alegerile locale desfãºurate
duminicã, scorul obþinut fiind de
naturã sã consolideze stabilitatea
coaliþiei la putere, indicã sondaje-
le la urne ºi rezultatele oficiale par-
þiale anunþate ieri. Conform sonda-
jului realizat de institutul de son-
dare Alpha, formaþiunea GERB a
premierului Boiko Borisov a obþi-
nut 34,5% din voturile exprimate
la nivel naþional, în creºtere faþã
de scorul de 32,7% de la alegerile
parlamentare de anul trecut. Par-
tidul Socialist Bulgar (BSP), prin-
cipala formaþiune de opoziþie, a într-
unit 17,2% din voturi, dupã cele
15,4 procente obþinute în scrutinul
legislativ. Blocul Reformist, parte-
nerul de coaliþie al GERB, a câºti-
gat 9,1% din opþiuni. “Superiori-
tatea GERB este indiscutabilã, coa-
liþia de guvernare este suficient de
stabilã ºi de unitã în jurul prim-mi-
nistrului”, a comentat analistul
politic Haralan Aleksandrov. Re-
zultatele oficiale definitive sunt aº-
teptate cel târziu astã-searã. GERB,
care a promis reforme pentru a sti-
mula creºterea economicã, dar a
întreprins puþine mãsuri pentru a
combate corupþia endemicã în sis-
temul de justiþie, a câºtigat majori-
tatea locurilor de primari ºi de con-
silieri locali în principalele oraºe.
Candidaþii sãi au fost realeºi în
capitala Sofia, în oraºele Varna ºi
Burgas de la Marea Neagrã, dar ºi
la Stara Zagora, Veliko Târnovo ºi
Blagoevgrad. Duminicã, alegãtorii
au fost chemaþi sã se pronunþe ºi în
legãturã cu introducerea votului
electronic la viitoarele alegeri. Deºi
peste 70% dintre votanþi au fost fa-
vorabili acestei mãsuri, prezenþa la
urne a fost insuficientã pentru ca
decizia sã devinã constrângãtoare
pentru parlament. Potrivit unor ofi-
ciali, ea s-ar putea dovedi însã su-
ficientã pentru a-i determina pe
parlamentari sã ia din nou în dez-
batere acest proiect ºi sã-l aprobe.

Rusia efectueazã exerciþii
militare în largul Crimeii

Rusia a anunþat ieri cã flota sa
efectueazã exerciþii militare desti-
nate sã pregãteascã respingerea
unei eventuale ofensive în largul
Crimeii, peninsulã ucraineanã
anexatã la Rusia în martie 2014.
“Navele (...) se antreneazã pentru
a contracara atacuri aeriene ale in-
amicului în regiunea Mãrii Negre,
în apropiere de coastele Crimeii”,
a declarat Nikolai Voskresenski,
purtãtor de cuvânt al marinei ruse.
Manevrele la care participã o cor-
vetã ºi mai multe nave mai mici pre-
cum ºi bombardiere Su-24, se vor
încheia cu lansarea unui tir de ra-
chetã de croazierã, a precizat Vos-
kresenski. Portavionul Amiral Kuz-
neþov, singurul din marina rusã,
efectueazã de asemenea luni exer-
ciþii în Marea Barenþ, la graniþa cu
Norvegia, care constau în elimina-
rea unei þinte cu ajutorul rachete-
lor. De la începutul anului, armata
rusã a efectuat mai multe manevre
în Crimeea ºi a intensificat exerci-
þiile militare de mare amploare, din
Extremul Orient rus pânã la Ocea-
nul Arctic, în contextul degradãrii
relaþiilor cu occidentalii din cau-
za crizei ucrainene.

Organizaþia pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa (OSCE) a sa-
lutat ieri desfãºurarea alegerilor lo-
cale din Ucraina, pe care le-a carac-
terizat drept “democratice” ºi “trans-
parente”, în pofida anulãrii proce-
sului de vot într-un oraº strategic din
estul þãrii, dar a subliniat necesitatea
de a desfãºura mai multe reforme.
Alegerile de duminicã au fost “în
general bine organizate ºi campania
a fost în general una care a respec-
tat procesul democratic”, a subliniat
OSCE într-un raport elaborat împre-
unã cu Consiliul European ºi Parla-

Vicepreºedintele american Joe Bi-
den, care a anunþat, dupã mai multe
sãptãmâni de speculaþii, cã nu va
candida la preºedinþia SUA în 2016,
a explicat cã a luat aceastã decizie
pentru cã nu ar fi putut sã câºtige.
“Voi fi foarte direct. Dacã aº fi cre-
zut cã putem desfãºura campania pe
care susþinãtorii ºi cotizanþii noºtri o
meritã, aº fi mers ºi aº fi fãcut-o”, a
declarat el într-o emisiune televizatã
difuzatã de CBS duminicã searã. “Nu
poþi sã fii candidat candidat la preºe-
dinþie dacã nu te implici trup ºi su-
flet”, a adãugat el. Vicepreºedintele,
care ºi-a încercat deja de douã ori
ºansele pentru a ajunge la Casa Albã,
a subliniat cã a crezut mereu cã ar
putea face “o treabã mai bunã de-
cât oricine”. “Este motivul pentru
care te prezinþi”, a spus vicepre-
ºedintele, respingând ideea unei
candidaturi doar pentru a o scoa-
te din cursã pe Hillary Clinton.
Fosta ºefã a diplomaþiei america-
ne este în frunte în toate sondajele
pentru alegerile primare democrate
ºi va profita direct de decizia lui
Joe Biden. Joe Biden a vorbit de-
spre zvonurile care au circulat luni
de zile privind posibila sa candida-
turã în 2016. «Anumite persoane
persoane au scris cã Beau (fiul lui
Joe Biden - n.r.) mi-a spus pe pa-

Croaþia a devenit ieri ultima þarã
membrã UE care solicitã blocului
comunitar ajutor material, precum
paturi ºi corturi, pentru a face faþã
afluxului masiv de refugiaþi care tran-
ziteazã þarã într-un efort de a ajun-
ge în Europa de Vest. Europa se
confruntã cu cea mai puternicã
miºcare de populaþie de dupã Al
Doilea Rãzboi Mondial, aproape
700.000 de migranþi ºi solicitanþi de
azil sosind în acest an din Orientul
Mijlociu, majoritatea din Siria de-
vastatã de rãzboi.  Zeci de mii din-
tre ei au traversat Balcanii de Vest
pentru a ajunge din Turcia în þãri
europene înstãrite, precum Germa-
nia ºi Suedia, punând presiune asu-
pra autoritãþilor din þãrile de tranzit,
care nu dispun de resurse suficien-
te.  Ieri, Comisia Europeanã a anun-
þat cã Zagrebul a activat mecanis-
mul de protecþie civilã al UE, în-
fiinþat pentru ca statele membre ºi
unele state candidate sã poatã soli-
cita ajutor în situaþii de urgenþã.
“Croaþia a solicitat sprijin material
precum corturi de iarnã, paturi,
pãturi, saltele ºi echipament sani-
tar”, a precizat executivul UE într-

gela Merkel.  “În a doua fazã, 20.000 de locuri
de primire vor fi create în familii gazdã ºi lo-
cuinþe subvenþionate de UNHCR”, a precizat
ea.  “Aceasta va fi o primã etapã pentru o mai
bunã gestionare a fluxului”, a estimat cancela-
rul. “Gestionarea fluxului împreunã este singu-
ra modalitate de a restabili ordinea ºi încetini

afluxul necontrolat de persoane”, a
pledat Juncker.  În numele UNHCR,
Guterres a declarat cã tocmai prin
intermediul acestor centre de primire
se va putea apoi începe înregistrarea
solicitanþilor de azil sirieni, irakieni ºi
din Eritreea în Grecia.  Aceastã pro-
cedurã este o condiþie prealabilã re-
partizãrii lor în cadrul celor 28 de state
membre ale UE, care au acceptat sã
împartã sarcina primirii a 160.000 de
refugiaþi pe doi ani pentru a reduce
tensiunea asupra þãrilor din prima li-
nie. Imigranþii economici vor fi repa-
triaþi, potrivit declaraþiilor la conferinþa
de presã.  Participanþii la aceastã reu-
niune s-au angajat sã punã în aplicare
17 mãsuri de “restabilire a stabilitãþii

gestionãrii migraþiei în regiune ºi încetinire a
fluxului printr-o abordare colectivã transfron-
talierã”.  Printre acestea se numãrã trimiterea a
400 de poliþiºti pentru a ajuta Slovenia, copleºi-
tã, în înregistrarea mai sistematicã a migranþi-
lor la frontiere ºi schimbul zilnic de informaþii
între þãrile vecine.

Croaþia a activat mecanismul
de protecþie civilã al UE pentru

a face faþã crizei refugiaþilor
un comunicat. Ruta migraþiei din
Balcanii de Vest pleacã din Turcia,
continuã în Grecia ºi Macedonia,
trecând apoi prin Serbia, Croaþia ºi
Slovenia în drum spre Austria.  Slo-
venia, þara cel mai greu lovitã din-
tre statele balcanice din cauza su-
prafeþei sale reduse, a activat me-
canismul de protecþie civilã al UE la
22 octombrie. De asemenea, Cehia
ºi Ungaria au solicitat ajutor în baza
mecanismului. Cererea Croaþiei ur-
meazã dupã reuniunea extraordina-
rã a 11 lideri din state UE ºi non-UE
de duminicã, cu prilejul cãreia aceº-
tia s-au angajat sã controleze mai
strâns fluxul de migranþi de pe teri-
toriile lor ºi sã pregãteascã adãpos-
turi, în contextul temerilor cã oa-
menii ar putea muri de frig odatã
cu venirea iernii. Potrivit datelor
poliþiei de ieri, Croaþia a procesat
256.255 de migranþi de la jumãta-
tea lui septembrie ºi pânã duminicã
la miezul nopþii. Înainte de 16 sep-
tembrie, majoritatea migranþilor tre-
ceau în Austria din Ungaria, care
ºi-a închis însã frontiera cu Serbia
începând cu acea datã ºi apoi cu
Croaþia de la 17 octombrie.

Joe Biden spune cã a renunþat
sã candideze la preºedinþie SUA
pentru cã nu ar fi putut sã câºtige

tul de moarte: “tatã, trebuie sã can-
didezi” sau cã ar fi existat un fel de
mare moment... Nimic de genul
acesta nu s-a întâmplat niciodatã»,
a afirmat el. Beau Biden a murit de
cancer la creier în luna mai a acestui
an, la vârsta de 46 de ani. «Am în-
credere în faptul cã dacã luãm deci-
zia aºa cum a fãcut-o (preºedintele)
John Kennedy, de a merge pe Lunã,
ºi vom spune “vom vindeca cance-
rul”, putem sã ajungem acolo în câ-
teva luni. Suntem atât de aproape», a
mai spus vicepreºedintele SUA, ex-
primându-ºi intenþia de a se implica
mai mult dupã finalul mandatului în
lupta pentru combaterea cancerului.

OSCE: Alegerile din Ucraina au fost
“democratice” ºi “transparente”,

însã sunt necesare reforme
mentul European. “Votul ºi numãrã-
toarea voturilor au fost transparen-
te”, se spune în raport. În acelaºi
timp, OSCE a denunþat “dominaþia
puternicelor grupuri economice asu-
pra procesului electoral”, precum ºi
lipsa de independenþã a mass-media,
ceea ce a arãtat “necesitatea de a
continua reformele”. “Puterea cres-
cândã ºi politizarea grupurilor mass-
media afecteazã atât media naþiona-
le, cât ºi cele regionale. Mass-media
depãºesc adesea linia între propagan-
da politicã ºi informaþie, compromi-
þând astfel capacitatea alegãtorilor de

a face o alegere clarã”, a precizat
OSCE. Ucrainenii erau, ieri, în aº-
teptarea primelor rezultate din aces-
te alegeri locale, care constituie un
test pentru preºedintele Petro Poro-
ºenko. Popularitatea lui s-a perimat
considerabil dupã un an ºi jumãtate
de mandat, marcat de conflictul sân-
geros din est ºi de o gravã crizã eco-
nomicã. Mai mult de 200.000 de
candidaþi s-au înscris în cursa pen-
tru posturile de primari ºi alþi aleºi
municipali ºi regionali. Însã, de la
deschiderea urnelor, scrutinul a fost
umbrit de anularea voturilor la Ma-
riupol, port strategic cu jumãtate de
milion de locuitori, unde forþele pro-
ruse erau date drept câºtigãtoare.
Secþiile de votare nu au fost pur ºi

simplu deschise, pentru cã “buleti-
nele au fost imprimate cu încãlcãri
grosiere”, care ar fi putut favoriza
frauda, a explicat Comisia Electora-
lã Localã. Pe marginea acestei pro-
bleme, OSCE a declarat cã “impri-
marea ºi distribuirea buletinelor de
vot s-au dovedit problematice în nu-
meroase zone ale þãrii”. Organizaþia
a denunþat, de asemenea, metodele
de finanþare a campaniilor electora-
le, “insuficient de transparente”.
OSCE “a primit numeroase plângeri
privind cumpãrarea voturilor. În une-
le regiuni, campania a fost marcatã
de ameninþãri ºi agresiuni fizice având
drept þintã candidaþi ºi membri ai
echipei de campanie”, se mai spune
în raport.
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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.

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.

ANIVERSÃRI
De ziua numelui urãm
celui mai bun vecin DU-
MITRU DEACONU „La
Mulþi Ani!”, multã sãnã-
tate, prosperitate, reali-
zãri. SILI CU FAMILIA.
Cu prilejul aniversãrii
zilei de naºtere, Gelu
–soþ, Toni – fiu, fiicele
ºi nepoþii ureazã dra-
gei lor RODICA DAHA
din Verbicioara, sã-
nãptate, bucurii ºi „la
Mulþi Ani!”.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci tip
Cramã. Profit substanþial.
Telefon: 0786/193.499.

Vând sau schimb cu o ca-
merã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500 mp, li-
vadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã ultracentral.
Telefon: 0745/ 156.482.
VÂND urgent casã Catar-
giu, 45.000 Euro. Telefom:
0722/297.009.
Vând urgent, convenabil
casã 6 camere cu 4000
mp curte, grãdinã în Li-
vezi-Podari, ªoseaua
Naþionalã, 8 km de Craio-
va. Stoiculescu HORA-
TION, Craiova, str. Recu-
noºtinþei, nr. 45.
Vând casã comuna Ro-
ºiile, sat Româneºti, jude-
þul Vâlcea. Telefon: 0747/
453.261; 0743/102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile superîm-
bunãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe lem-
ne + magazie diverse,
zona Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea ur-
mãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:

- inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Contabilitate ºi prelucrare
date, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Muni-
cipiului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate ºi prelucrare date,
Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului
Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmãrire, executare silitã per-
soane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7,
în data de 27.11.2015, ora 10.00 – proba scrisã, urmând ca proba de interviu sã se stabi-
leascã potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare.

Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, precum ºi urmãtoarele condiþii specifice de participare:

1. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant - Serviciul Contabi-
litate ºi prelucrare date, Direcþia Impozite ºi Taxe:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

2. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Contabilitate
ºi prelucrare date, Direcþia Impozite ºi Taxe:

- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an;
3. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Urmãrire,

executare silitã persoane fizice, Direcþia Impozite ºi Taxe:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã

duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul ºtiinþelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul
Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã
obligatoriu documentele prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei. Informaþii suplimentare se pot obþine la
telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.

Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe, te-
ren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial ne-
gociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci, 2
sãli lungime 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comuna
Valea Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon: 0761/
546.959.

Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.

TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în 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. Tele-
fon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.

Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
LOGAN Prestige, 1,6 16V,
2009, 62.000km, full, proprie-
tar. Telefon: 0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabrica-
þie 2008, benzinã ºi GPL.
Telefon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei, fil-
tre, plãcute frânã, cauciu-
curi noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1500 euro negociabil.
Telefon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fabri-
catie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzina; Euro
4; - Aer Conditionat; 6 air-
baguri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centralizata;
ABS; Servodirectie; Xe-
non; - Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând hotã nouã, mãturã
electricã. Telefon: 0351/
459.314.
Vând Centralã electricã
EKCO, L1NF- 8 kw + vanã
deviatoare 3 Cai SF 20E
+ boiler 100 litri - Romstal,
preþ 1500 LEI. Telefon:
0251/ 534.105; 0745/
350.608.
Vând clasoare cu timbre
pentru copiii. Telefon:
0729/684.222.

Vând ladã frigorificã cu 5
sertare Arctic. Telefon:
0765/291.623.
Vând canapea, fotolii, ºifo-
nier, mobilã bucãtãrie, ser-
vantã, bibliotecã, aragaz,
frigider, masã, scaune,
saltea copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã prentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în ci-
mitirul Sineasca. Telefon:
0763/506.962; 0768/
437.838.
Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calculator
instruire copii, douã roþi
155/13, telescoape Tico
spate, piei bovinã, prelu-
crate - 6,80 mp. Telefon:
0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin
maºinã de spãlat marca
ARDO, aproape nouã, cu
garanþie. Telefon: 0748/
468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
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MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  terenu-
lui în suprafaþa de 200 mp situat în municipiului Calafat, sat Basa-
rabi, tarlaua 209, NPR 177, jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii :
 preþul de pornire al licitaþiei este de 1 euro (echivalent lei)/

mp/an;
 perioda de închiriere: 15 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat
al statului;
 taxa de participare la licitaþie: 200 lei;
 garanþia de participare la licitaþie: 300 lei;
 caietul de sarcini si lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat din str. Traian, nr. 41.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 09.11.2015, ora 1130,  iar înscrie-
rea se va face pânã la data de 09.11.2015, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul in Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  spaþiu-
lui – standului nr. 24, situat în Piaþa Industrialã din municipiului Ca-
lafat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii :
 preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp

de stand/lunã;
 perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al
statului;
 taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
 garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
 caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat din str. Traian, nr. 41.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 09.11.2015, ora 1100,  iar înscrie-
rea se va face pânã la data de 09.11.2015, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemontatã,
TV color 102 cm, polizor
2500 Waþi, pat mecanic,
saltea, cãrucior handi-
cap, diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã supra-
pusã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color
Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 salte-
le relaxa, 1 ladã frigorificã
5 sertare. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.

Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, reduc-
tor oxigen sudurã, alterna-
tor 12vV nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.

Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3
culoare negru. 2200 lei.
Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Tele-
fon: 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 cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.

Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sãpun
rufe, covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de cusut,
fotolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 27 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:

MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a  unor
suprafeþe de 1000 mp fiecare, lotul 2, 5, 6, 8, situate în municipiul
Calafat, în zona Popasului turistic Bascov, jud. Dolj, în urmãtoarele
condiþii:
 preþul de pornire al licitaþiei este de 500 euro (echivalent lei)/

lot/an;
 perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
 participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al
statului;
 taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
 garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
 caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat din str. Traian, nr. 41.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 09.11.2015, ora 1200,  iar înscrie-
rea se va face pânã la data de 09.11.2015, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016

Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã, cau-
ciucuri cu jantã Audi –
A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
le i .  Te le fon:  0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala 70
cm. Telefon: 0770/
303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500
mp curte comuna Cio-
roiaºi pentru o camerã
cãmin Valea Roºie par-
ter 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 ultracen-
tral. Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez o camerã la bloc
la o fatã cu posibilitãþi de pla-
tã a chiriei ºi utilitãþilor lunar.
Telefon: 0726/ 497.404.
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere
mobilat Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon: 0766/
328.569.
Primesc în gazdã la bloc
Calea Bucurerºti 1 sau 2
fete. Telefon: 0762/850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela, tot
confortul, etaj 3, centralã,
aer condiþionat. Telefon:
0761/634.437.

Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian. Te-
lefon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gazdã
la bloc, Calea Bucureºti.
Telefon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada Dolju-
lui. Telefon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mobi-
latã, etaj 1, 45 mp -Bucureºti
– Mall Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie 220 Euro/
lunã. Telefon: 0722/
456.609; 0722/714.578.
Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.

Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.
MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, modes-
tã, fãrã obligaþii. Rog serio-
zitate. Telefon: 0351/
181.202.
Vãduv, pensionar, fizic
plãcut 179/85, 61 ani, do-
resc doamnã vârstã apro-
piatã plãcutã fãrã vicii. Te-
lefon: 0720/0582.934.

Pensionar caut pensiona-
rã pentru convieþuire. Te-
lefon: 0762/728.493.
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã 1,65-
70/80, plãcutã, fãrã vicii.
Telefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

Îmi vând meºteºugul (me-
seria), foarte profitabil.Te-
lefon: 0723/684.511.

PIERDERI
S.C. EXPERT CRANE
SRL anunþã pierderea
Anexei la actul constitutiv.
Se declarã nul.
Pierdut Atestat profesional
marfã pe numele GALBE-
NU ILIE. Se declarã nul.
Pierdut Carte de Identitate,
carnet de asigurat, legitima-
þie transport urban handi-
cap pe numele TOMA ION
ADRIAN. Se declarã nule.



14 / cuvântul libertãþii marþi, 27 octombrie 2015spspspspsp               rtrtrtrtrt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Simona Halep, numãrul doi mondial ºi prin-
cipala favoritã, va încerca în aceastã dupã
amiazã sã înregistreze prima victorie în faþa
rusoaicei Maria ªarapova (nr. 4), într-un meci
din cadrul “Grupei Roºii” a Turneului Cam-
pioanelor, competiþie gãzduitã de Singapore.

ªarapova conduce cu 5-0 la meciurile di-
recte, fiind singura jucãtoare din top pe care
Simona n-a reuºit încã sã o învingã. Cea mai
dureroasã înfrângere pentru Simona a venit
în 2014, în finala Turneului de la Roland Gar-
ros, scor 4-6, 7-6, 4-6. Anterior, în acelaºi
an, constãnþeanca pierdea un ultim act ºi la
Madrid, 6-1, 2-6, 3-6. În rest, a fost un 3-6,
4-6 (2012, Indian Wells, turul III), un 5-7, 5-
7 (2012, Beijing, primul tur) ºi un 6-3, 4-6,
4-6 (2014, Cincinnati, sferturi) – acesta din
urmã reprezentând ºi ultima confruntare din-
tre cele douã.

“Am gânduri pozitive legate de acest meci.
Am o ºansã ºi ºtiu cum sã joc împotriva ei
acum”, a spus Halep, finalistã anul trecut în
Singapore.

TURNEUL CAMPIOANELOR

Halep, gata sã întrerupã ºirulHalep, gata sã întrerupã ºirulHalep, gata sã întrerupã ºirulHalep, gata sã întrerupã ºirulHalep, gata sã întrerupã ºirul
de eºecuri în faþa ªarapoveide eºecuri în faþa ªarapoveide eºecuri în faþa ªarapoveide eºecuri în faþa ªarapoveide eºecuri în faþa ªarapovei

Meciul va azi de la ora 13:30, în direct la Digi Sport 2 ºi Dolce Sport 2

La debutul în competiþie, duminicã, Halep
a pulverizat-o pe italianca Flavia Pennetta (nr.
8 mondial), scor 6-0, 6-3 într-o orã ºi 11 mi-
nute. De cealaltã parte, tot cu un succes a
luat startul ºi ªarapova, 4-6, 6-3, 6-4 cu po-
loneza Agnieszka Radwanska (nr. 6), dupã
aproape trei ore.

Penneta – Radwanska va fi prima partidã
a zilei de marþi, aceasta urmând sã debuteze
la oara 9:30.

Ieri, în runda inauguralã a celeilalte gru-
pe, “Grupa Albã”: Garbine Muguruza (Spa-
nia, nr. 3) – Lucie Safarova (Cehia, nr. 9) 6-3,
7-6 (4) ºi Petra Kvitova (Cehia, nr. 5) – Ange-
lique Kerber (Germania, nr. 7) 2-6, 6-7 (3).

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 semifi-
nale îºi vor disputa trofeul.

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

Calificatã, sâmbãtã, în ultimul
act al Cupei Mondiale, graþie unui
succes cu 20-18 în faþa Africii de
Sud, Noua Zeelandã va încerca sã-
ºi apere trofeul “Webb Ellis” con-
tra rivalei tradiþionale Australia.

Noua Zeelandã ºi Australia îºi vor disputa
trofeul Cupei Mondiale de rugby

Fapt devenit posibil dupã ce “Wal-
labies” au întrecut în cealaltã se-
mifinalã de Argentina, scor 29-15,
duminicã, pe arena londonezã Twi-
ckenham.

Încleºtarea a început practic de

la scorul de 7-0 pentru australieni,
care au marcat primul eseu prin
Rob Simmons în doar minutul 2 ,
iar Bernard Foley a transformat
încercarea.

Luaþi prin surprindere, sud-ame-
ricanii au mai cedat o datã în mi-
nutul 10, Adam Ashley-Cooper
marcând atunci primul dintre cele
trei eseuri reuºite pânã la final.

Al doilea l-a înscris în minutul
32, între timp “Pumele” reuºind
sã se opunã doar prin loviturile de
pedeapsã transformate de Nico-
las Sanchez, cinci la numãr în tot
meciul. Cu cele 15 puncte puse
pe tabelã, acesta a devenit cel mai
bun marcator de puncte de la ac-

tuala Cupã Mondialã, 89.
Cea mai frumoasã încercare a

partidei a fost cea de-a treia a lui
Adam Ashley-Cooper, în minutul
72, dar meritele îi aparþin în între-
gime lui Drew Mitchell, care a tre-
cut de toatã defensiva sud-ameri-
canã.

Finalul a fost emoþionant pen-
tru argentinieni, cu antrenorul Da-
niel Hourcade ºi cu Diego Mara-
dona plângând în tribune.

Paradoxal pentru ce reprezintã în
rugby, Australia ºi Noua Zeelandã
nu s-au întâlnit niciodatã pânã acum
cu trofeul pe masã. Fiecare dintre
ele au fost prezente în trei finale,
îzbândind în câte douã ocazii: Noua

Zeelandã în 1987, la prima ediþie
(29-9 cu Franþa), ºi 2011, la pre-
centa ediþie (8-7 cu aceeaºi repre-
zentativã a Franþei), iar Australia în
1991 (12-6 cu Anglia) ºi 1999 (35-
12 cu Franþa). Tot douã trofee, re-
cord, are ºi Africa de Sud (cu Noua
Zeelandã în 1995 ºi Anglia în 2007),
în timp ce Anglia a triumfat o datã
(cu Australia în 2003).

Finala Noua Zeelandã – Austra-
lia va fi sâmbãtã, de la ora 18:00,
pe Twickenham, pe când duelul
pentru bronz, dintre Africa de Sud
ºi Argentina, va fi o zi mai devre-
me, de la ora 22:00, pe Stadionul
Olimpic din Londra. Ambele în-
cleºtãri vor fi în direct la Digi Sport.

DIGI SPORT 1
17:00, 19:00, 21:00 – FOTBAL –

Cupa României: FC Braºov – Astra
Giurgiu, Concordia Chiajna – CSMS
Iaºi, ACS Poli Timiºoara – Petrolul
Ploieºti.

DIGI SPORT 2
9:00, 13:30 – TENIS (F) – Turneul

Campioanelor, în Singapore: Agnieszka
Radwanska – Flavia Pennetta, Simona
Halep – Maria ªarapova / 20:00 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM
Bucureºti – CSM Ploieºti / 21:45 –
FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Sheffield
Wednesday – Arsenal.

DIGI SPORT 3
19:00 – BASCHET (M) – EuroChal-

lenge: Energia Tg. Jiu – Sigal Priºtina /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Bo-
logna – Inter.

DIGI SPORT 4
21:00 – VOLEI (F) – CEV Champions

League: Rocheville Le Cannetc – Volei
Alba Blaj.

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

nelor, în Singapore: Agnieszka Radwan-

SERIA 1
Avântul Rast – Flacãra Moþãþei 4-2, Viitorul Vârtop –

Victoria Pleniþa 1-5, Poiana Mare – Ciupercenii Vechi 8-2,
Fulgerul Maglavit – Galicea Mare 1-1, Avântul Giubega
– Unirea Vela 6-1, Ciupercenii Noi – Viitorul Dobridor 4-
1, Voinþa Caraula – Vânãtorul Desa 5-2.

Clasament (primele 5): 1. Rast 25p, 2. Poiana Mare
23p, 3. Pleniþa 22p, 4. Moþãþei 16p, 5. Ciupercenii Noi 15p
(- 1 joc).

SERIA 2
Siliºtea Crucii – Fulgerul Întorsura 4-4, Dunãrea Gi-

ghera – Mãceºu de Jos 1-0, Progresul Cerãt – Progresul
Bãileºti 3-0, Recolta Urzicuþa – Gloria Catane 7-0, Dunã-
rea Negoi – Viitorul Giurgiþa 0-3, Unirea Goicea – Seaca
de Câmp 5-4, Aktiv Padea – Triumf Bârca 3-3. Mãceºu de
Sus a stat.

Clasament (primele 5): 1. Goicea 25p, 2. Cerãt 22p (-
1 joc), 3. Bãileºti 21p (- 1 joc), 4. Urzicuþa 18p, 5. Mãceºu
de Sus 16p (- 1 joc).

SERIA 3
Avântul Daneþi – Victoria Cãlãraºi 4-0, Amãrãºtii de

Jos – Ajax Dobroteºti 1-1, Viitorul Sadova – AS Rojiºte

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
ska – Flavia Pennetta / 17:00, 21:00 –
FOTBAL – Cupa României: FC Braºov
– Astra Giurgiu, ACS Poli Timiºoara –
Petrolul Ploieºti / 2:00, 4:30 – BAS-
CHET NBA: Chicago – Cleveland, Gol-
den State – New Orleans.

DOLCE SPORT 2
13:30 – TENIS (F) – Turneul Cam-

pioanelor, în Singapore: Simona Halep
– Maria ªarapova / 17:00 – TENIS (M)
– Turneul de la Basel, în Elveþia / 19:00
– FOTBAL – Cupa României: Concor-
dia Chiajna – CSMS Iaºi / 21:30 – FOT-
BAL Germania – Cupa: Wolfsburg –
Bayern Munchen.

EUROSPORT
8:30, 13:30 – SNOOKER – Campio-

natul Internaþional, la Daqing, în Chi-
na: etapa a 3-a.

EUROSPORT 2
20:30, 22:15 – BASCHET (M) – Eu-

rocupa: Ratiopharm Ulm – Valencia,
Gran Canaria – Brindisi.

TVR 2
20:45 – GIMNASTICÃ ARTISTICÃ

(F) – Campionatele Mondiale, concurs
pe echipe, la Glasgow, în Scoþia.

1-0, Avântul Dobreºti – Viitorul Gângiova 4-1, Unirea
Tâmbureºti – Fulgerul Mârºani 3-2, ªtiinþa Celaru – Amã-
rãºtii de Sus 1-1, Tricolor Dãbuleni – Apele Vii 4-1.

Clasament (primele 5): 1. Dobroteºti 20p, 2. Celaru
19p, 3. Sadova 19p, 4. Tâmbureºti 18p, 5. Amãrãºtii de
Sus 17p.

SERIA 4
Sporting Leu – Viitorul Teasc 6-0, Arena Preajba –

Unirea Câmpeni 7-3, Flacãra Drãgoteºti – Viitorul Ghin-
deni 3-4, Progresul Mischii – Luceafãrul Popânzãleºti
15-0, Avântul Pieleºti - Viitorul Coºoveni 3-2, Viitorul II
Cârcea – Atletico Zãnoaga 5-3, Voinþa Puþuri – Progresul
Castranova 1-1.

Clasament (primele 5): 1. Leu 24p, 2. Cârcea II 22p, 3.
Castranova 20p, 4. Mischii 16p, 5. Ghindeni 16p.

SERIA 5
AS Greceºti – AS Scaeºti 1-5, Vulturul Cernãteºti –

Voinþa Belcin 3-3, Valea Fântânilor – Rapid Potmelþu 1-0,
ªtiinþa Calopãr – Voinþa Raznic 4-0, Inter Secui – AS Pie-
troia 3-1, Viitorul Craiova – Jiul Breasta 3-1. Avântul Þu-
glui – Fortuna Craiova nu s-a disputat.

Clasament (primele 5): 1. Secui 20p, 2. Calopãr 19p,
3. Viitorul Craiova 19p, 4. Cernãteºti 18p, 5. Breasta 15p.

LIGA A V-A – ETAPA A 9-A
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Emil Sãndoi s-a descãtuºat dupã
golul al treilea marcat în poarta di-
namoviºtilor, celebrând ca un fan
adevãrat. La final, antrenorul ºi-a
felicitat jucãtorii pentru atitudine,
disciplina tacticã, execuþii ºi a fã-
cut ºi câteva remarcãri din cadrul
echipei. „A fost o victorie frumoasã
ºi pe deplin meritatã. Bãieþii au fost
cât se poate de capacitaþi, concen-
traþi ºi au fost ºi inspiraþi, fiindcã
inspiraþia ne-a cam lipsit în debu-
tul campionatului. Am stat bine ºi
defensiv, la mijlocul terenului am
avut ceva probleme decât la înce-
put, apoi ne-am intrat în ritm, s-
au reglat toate problemele, iar ju-
cãtorii noºtri din avanposturi, Ivan,
Bancu, Bawab, Rocha, au fãcut o
partidã foarte bunã. Mã bucur ºi
pentru Bawab cã a reuºit sã în-
scrie, mã bucur ºi pentru Ivan,
care creºte în valoare meci de
meci ºi în momentul de faþã este
unul dintre cei mai promiþãtori ju-
cãtori din prima ligã. Sunt fericit
ºi pentru Bancu, el anul trecut a
avut acea accidentare groaznicã,

Sãndoi: „Îmi doresc sã pãstrãmSãndoi: „Îmi doresc sã pãstrãmSãndoi: „Îmi doresc sã pãstrãmSãndoi: „Îmi doresc sã pãstrãmSãndoi: „Îmi doresc sã pãstrãm
acest nivel al jocului”acest nivel al jocului”acest nivel al jocului”acest nivel al jocului”acest nivel al jocului”
Antrenorul ªtiinþei s-a arãtat extrem de mulþumit de atitudinea alb-albaºtrilor

în meciul cu Dinamo ºi a remarcat evoluþia unora dintre ei

iar acum a crescut în joc, a înce-
put sã ºi înscrie, a fãcut o partidã
bunã. Rocha a alergat foarte mult,
a creat culoare ºi a intrat în com-
binaþii. Un jucãtor pe care îl apre-
ciez foarte mult este Dumitraº.
Dacã vã aduceþi aminte, la jocul
de la CFR Cluj el a intrat pe un
post pe care nu a jucat niciodatã,
mijlocaº central, a reuºit sã dea
golul de 2-1 în ultimele minute. ªi
astãzi am fost nevoiþi sã facem o
schimbare, din cauza accidentãrii
lui Iliev, l-am introdus pe Dumi-
traº ºi a fãcut iarãºi o partidã foar-
te bunã. Aceastã polivalenþã a lui
ºi a altor jucãtori ne dã speranþe
pentru viitor, pentru cã în conti-
nuare ne confruntãm cu o serie de
accidentãri. Este o victorie fru-
moasã, la scor, care ne trimite pe
locul ºase, cu un golaveraj mai bun
decât ASA Târgu Mureº. Mulþu-
mesc publicului, pentru cã ne-a
susþinut din primul minut ºi pânã
în ultimul ºi sper cã suporterii au
plecat bucuroºi de la stadion, a fost
ºi victoria lor. Îmi doresc sã pãs-

trãm acest nivel al jocului în con-
tinuare“ a spus Sãndoi dupã prima
victorie contra lui Dinamo din ca-
riera sa de antrenor.

Rednic: „Nu ne-am
dat seama

cã pe acest teren
nu se poate construi”

Antrenorul lui Dinamo, Mircea
Rednic, s-a arãtat deranjat de mo-
dul cum jucãtorii sãi au abordat
derby-ul, atât ca atitudine, cât ºi
ca adaptare la suprafaþa de joc.
„Înainte de meci le-am cerut trei
lucruri: atitudine, responsabilitate
ºi ambiþie. Am intrat relaxaþi ºi aici
îmi reproºez. Eu sunt responsabil
pentru aceastã înfrângere. A tre-
cut minutul 93 ºi noi nu ne-am
dat seama cã pe acest teren nu se
poate construi. Cei de la Craiova
au fost mult mai inteligenþi decât
noi. Au stat bine în teren, s-au
apãrat, au dat minge lungã pe cei
doi atacanþi, care au fãcut dife-

renþa. Le-am fãcut trei cadouri,
pentru cã golurile au venit pe gre-
ºelile noastre, apoi am jucat fãrã
ambiþie. Am luat un gol în minu-
tul 15, dar aveam destul timp pen-
tru a reveni. La meciul de astãzi
practic nu ne-am prezentat. Deja
ne gândim pe ce loc suntem în
ierarhia jucãtorilor care se duc la
naþionalã. Nu a fost ziua noastrã.
Gnohere nici nu a avut mingi, din

moment ce noi voiam sã facem
combinaþii la mijlocul terenului.
Am pierdut foarte multe mingi. Ei
s-au adaptat mult mai uºor la te-
ren ºi la ora de joc, pentru cã noi
am jucat pentru prima datã la ora
15. Nu am o echipã de bãtaie, în
afarã de Alioºa ºi Anton, care sunt
mai agresivi, restul sunt jucãtori
de combinaþie”, a spus antreno-
rul lui Dinamo.

Nicuºor Bancu a
pasat la primul gol ºi
a închis tabela, la un
an fãrã câteva zile de
la teribila accidentare
care l-a þinut luni bune
în afara terenului. A
fost primul sãu gol
marcat de la revenirea
pe teren. „Fanii au
fost extraordinari ºi le
mulþumim cã ne-au
încurajat din primul ºi
pânã în ultimul minut.
Vreau sã joc din ce în
ce mai bine ºi vom
vedea ce va fi. Deo-
camdatã abia mi-am câºtigat locul
în primul unsprezece ºi sper sã nu-
l mai pierd ºi sã continui cu evolu-
þii bune. Sunt foarte mândru de ce
am reuºit, nu mai eu ºtiu cât am
muncit ºi cei care s-au ocupat de
pregãtirea mea, le mulþumesc tu-
turor pentru ce au fãcut pentru
mine ºi încerc sã-i rãsplãtesc cu
evoluþiile din teren. Am marcat trei
goluri, iar Dinamo nu ºi-a creat nici
o ocazie, n-a avut nicio ºansã cu
noi, ne-am fãcut foarte bine trea-
ba ºi ne bucurãm cã ne-a ieºit to-
tul. Ne bucurãm astãzi ºi de mâine
începem sã pregãtim meciul cu
Astra, unde nu trebuie sã pierdem.

Avem o echipã bunã ºi mergem
acolo sã câºtigãm“.

 Portarul Cristian Bãlgrãdean
practic nu a avut ce apãra în me-
ciul contra fostei sale echipe, iar
la final a delarat: „Este o victorie
frumoasã, muncitã, cu o contra-
candidatã la play-off. E mai dulce
victoria când o obþii cu 3-0. Îmi
pare rãu cã nu am jucat pe „Oble-
menco“, sã fi fost 25.000-30.000
de suporteri. De când am venit la
Craiova ºtiam cã împotriva lui Di-
namo este un meci special ºi cred
cã i-am fãcut bucuroºi pe suporte-
rii noºtri. Bawab aºa e el, sunt me-
ciuri pe care le câºtigã de unul sin-

gur, deºi nu a jucat
doar el pe teren,
dar a dat douã go-
luri ºi pasã de gol,
ºi sunt jocuri când
are evoluþii mai sla-
be. Îl iubim aºa
cum este ºi îl felicit
pentru ce a fãcut
astãzi. Din pãcate
s-a accidentat Iliev,
sperãm sã nu fie
ceva grav, sã-l
avem la meciul cu
Astra”.

Thaer Bawab a
reuºit o dublã, dar

nu sunt primele sale goluri împo-
triva lui Dinamo, el fiind un „naº”
al „câinilor roºii” de pe vremea
când evolua la Gaz Metan Mediaº.
„E bucurie mare, am fãcut un meci
foarte bun ºi am obþinut o victorie
foarte importantã, pentru cã ºtim
ºi noi ce înseamnã pentru olteni o
victorie contra lui Dinamo. Am luat
trei puncte mari, pentru cã ne
apropiem de play-off. Le mulþu-
mim suporterilor, care au fost mi-
nunaþi. Sunt fericit ºi dedic goluri-
le familiei. Dacã jucãm aºa ºi la
Astra, cu aceeaºi ambiþie ºi men-
talitate, putem câºtiga ºi acolo“ a
declarat iordanianul.

Bancu: „Dinamo n-a avut nicio ºansã cu noi”

Mulþi dintre cei prezenþi pe „Extensiv” duminicã nu-
ºi aduceau aminte de o victorie la fel de categoricã a
Craiovei contra lui Dinamo. Este cea mai mare diferenþã
de scor în favoarea Craiovei ºi s-a mai înregistrat în alte
douã rânduri. Prima victorie cu 3-0 a fost în 1975, cu
goluri reuºite de regretaþii Oblemenco ºi Criºan (dublã).
A doua a venit în 1984, Criºan marcând din nou, alãturi

Al treilea 3-0 din istorie cu Dinamo
de Cãmãtaru ºi Negrilã. Dinamo venea dupã meciul-tur
cu Liverpool, iar publicul oltean a umplut inclusiv pista
„Centralului”. Arbitrul Ion Crãciunescu nu a vrut  sã
fluiere startul jocului pânã când fanii nu au fost înde-
pãrtaþi câþiva metri, pânã pe zona verde de lângã gar-
duri. În acel sezon, Dinamo avea sã câºtige titlul, iar
ªtiinþa a terminat pe locul secund.

Liga I – etapa a 15-a
CSMS Iaºi – Chiajna 0-1
A marcat: Madeira 64.
ACS Poli – CFR Cluj 1-2
Au marcat: Hernandez 90 / Nascimento 16, C. Lopez 42.
FC Voluntari – Petrolul 1-0
A marcat: Kone 46.
ASA – Astra 3-1
Au marcat: Brandan 36, G. Mureºan 45, Pedro 90 / Velayos 90 – aut.
Craiova – Dinamo 3-0
Au marcat: Bawab 13, 62, Bancu 65.
Steaua – Pandurii 1-1
Au marcat: Muniru 86 / Rãduþ 5.
Meciul Viitorul – FC Botoºani s-a jucat asearã.

Etapa a 16-a
Astra – „U” Craiova, vineri, ora 20.30
Chiajna – ASA, sâmbãtã, ora 16
Petrolul – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 20.30
Pandurii – FC Voluntari, duminicã, ora 18
CFR Cluj – Steaua, duminicã, ora 20.30
FC Botoºani – ACS Poli, luni, ora 18.30
Dinamo – Viitorul, luni, ora 20.30

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

1. Astra 15  9   3   3 26-19 30
2. Steaua 15  7   6   2 18-10 27
3. Pandurii 15  7   6   2 19-13 27
4. Viitorul 14  7   5   2 23-12 26
5. Dinamo 15  6   6   3 17-13 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
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Pase scurte, pase lungi

Craiova-Dinamo 3-0! O vic-
torie rotundã, tonicã ºi meri-
tatã. Cum, de-a lungul timpu-
lui, asemenea isprãvi ale Cra-
iovei cu Dinamo au fost rare,
deºi mereu le-am aºteptat,
putem reþine ziua minunatã de
25 octombrie 2015, ca una
deosebitã pentru fotbalul din
Bãnie. Ni se va spune cã am
rãmas la vârsta lecturilor din
Jules Verne, cã suntem copii
în ale fotbalului, cã asemenea
naivitãþi sunt vetuste, ziceþi-
le cum vreþi, dar la Craiova s-
au putut digera, fãrã mare di-
ficultate, rezultate îndoielnice
cu modeste adversare. Le-am
zis mereu „accidente” de par-
curs, dar nu cu Dinamo. Isto-
ria e veche. ªi fiindcã mereu
s-a dorit asta, cu ardoare, ra-
reori dorinþa s-a împlinit. Du-
minicã dupã-amiazã, leii Bã-
niei au administrat câinilor o

O victorie mai frumoasã ca o zi de toamnã!O victorie mai frumoasã ca o zi de toamnã!O victorie mai frumoasã ca o zi de toamnã!O victorie mai frumoasã ca o zi de toamnã!O victorie mai frumoasã ca o zi de toamnã!
Mircea Canþãr

înfrângere severã, ca sã ne
exprimãm aºa, încât Mircea
Rednic, coach-ul lor, spunea
cu stranie uimire cã jucãtorii
sãi au intrat pe teren prea si-
guri pe ei, ºi alte abureli, „d-
aia au pierdut”. Pãi, Mircea
Rednic, care a trecut ºi el ca
antrenor pe la Craiova, nu le 
putea spune, cu luciditate,
alor lui: „mãi bãieþi jucaþi la
Craiova ºi nu e recomandabil
sã fiþi prea încrezãtori, de do-
rit ar fi sã nu prindã banda lui
Sãndoi o zi fastã”. Sau cam aºa
ceva. Sã-l lãsãm pe Mircea
Rednic cu ale lui. Pânã la urmã
ce era sã spunã. La scorul ãsta
nu e recomandabil sã gândeºti
prea repede ºi sã vorbeºti
prea mult. Dacã partida în
sine, de pe „Extensiv”, a fost
una agreabilã, cu o bunã stã-
pânire de sine a gazdelor, lu-
cide, determinate ºi pe alocuri
inspirate, toatã lumea meritã
felicitãri, cu o îmbrãþiºare pen-

tru tânãrul ºi talen-
tatul Bancu, reve-
nit cu gol, dupã o în-
delungatã absenþã.
Sã nu-l omitem pe
iordanianul Ba-
wab, cu o dublã de
zile mari ºi o pre-
staþie apropiatã de
valoarea lui. Gro-
zavã mi s-a pãrut
însã o declaraþie a
lui Emil Sãndoi,
dupã încheierea
jocului, la care
Naum ºi Bratu ºi
Zagaradniuc, aflaþi
în studioul TV al
postului care a transmis par-
tida, n-au avut replicã. Bun-
simþ desãvârºit, acurateþe în
exprimare, cursivitate, bucu-
rie bine temperatã ºi exce-
sivã modestie, deºi îºi putea
asuma merite depline în ad-
judecarea victoriei. Dar aºa
e în fotbal ºi cam peste tot.

Victoriile aparþin echipei ºi
înfrângerile…antrenorilor.
Mai frumoasã sau, poftim, în
ton cu frumuseþea Parcului
Romanescu, într-o blândã zi
de toamnã, victoria Craiovei
ne-a bucurat nespus. ªi a mai
amintit Emil Sãndoi de su-
porteri, pe care fãrã nicio

16 stranieri chemaþi în primã
fazã pentru amicalul cu Italia

ipocrizie era convins cã i-a
mulþumit. A mulþumit, de
fapt, toatã Craiova ºi toatã
Oltenia ºi cel puþin încã o zi
dupã meciul memorabil,
dezinvoltura absolut uluitoa-
rea a lui Bawab, acest 3-0
meritã descântat. El este de
fapt spiritul Craiovei eterne.

Selecþionerul Anghel Iordãnescu
a convocat de principiu 16 jucãtori
care evolueazã în strãinãtate pentru
meciul amical pe care naþionala Ro-
mâniei îl va disputa în data de 17 no-
iembrie cu reprezentativa Italiei. Lista
preliminarã a stranierilor este urmãtoa-
rea: Portari: Ciprian Tãtãruºanu (Fio-
rentina), Costel Pantilimon (Sunder-
land); Fundaºi: Alexandru Mãþel (Di-
namo Zagreb), Vlad Chiricheº (SSC
Napoli), Dragoº Grigore (Al Sailiya),
Cosmin Moþi (Ludogoreþ), Rãzvan Raþ

(Rayo Vallecano); Mijlocaºi: Mihai
Pintilii (Hapoel Tel Aviv), Andrei Pre-
peliþã (Ludogoreþ), Ovidiu Hoban
(Hapoel Be’er Sheva), Lucian Sân-
mãrtean (Al Ittihad), Gabriel Torje
(Osmanlispor), Alexandru Maxim
(VfB Stuttgart); Atacanþi: Bogdan
Stancu (Genclerbirligi), Claudiu Ke-
ºeru (Ludogoreþ), Florin Andone (Cor-
doba). Lista definitivã a stranierilor
va fi anunþatã în 6 noiembrie. Echipa
României va întâlni Italia în 17 no-
iembrie, de la ora 21.45, la Bologna.

Federaþia Românã de Fotbal se
opune în continuare naturalizãrii fot-
baliºtilor, în vederea folosirii lor în
prima reprezentativã a României. Au-
rel Þicleanu, managerul departamen-
tului de scouting din cadrul FRF, a
anunþat cã forul de la Casa Fotbalu-
lui se concentreazã pe dezvoltarea
jucãtorilor autohtoni, fiindcã preferã
o soluþie de viitor celei de moment.
Federaþia a fãcut un prim pas prin
înfiinþarea Centrelor deExcelenþã, prin
limitarea numãrului de jucãtori extra-
comunitari înLiga 1, dar ºi prin noile
criterii pentru transferurile acestora
în campionatul nostru. Principala þin-
tã este creºterea numãrului de echi-
pe din ligile inferioare, iar în Liga 1 se

FRF nu agreeazã naturalizãrile
doreºte revenirea la un sistem cu 18
participante, cum a fost ºi pânã în
2015. „S-ar putea sã fie o soluþie de
moment, dar nu ºtiu dacã pe termen
lung aceasta este cea mai bunã miº-
care pentru naþionalã. Consider cã cea
mai bunã este aceasta cu Centrele
Naþionale de Excelenþã, pentru cã în
câþiva ani vom da jucãtori de calitate
care ne vor ajuta sã revenim la numã-
rul mare de echipe de Divizia C, B ºi
chiar ºi în Liga 1 sã revenim la 18. Aºa-
dar, eu militez pentru jucãtorii noºtri,
pentru copiii noºtri. Pentru cã avem
copii extraordinari de talentaþi, depin-
de de noi cum îi îndrumãm spre marea
perfromanþã” a spus managerul de-
partamentului de scouting al FRF.


