
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7870vineri, 9 octombrie 2015   16 pagini    1 leu

55555 RE
PO
RT
AJ

p
a

g
in

a
 În 10 ani, care coincid cu mandatele de primar

ale lui Constantin Tache, “satul” Ghidici ºi-a anexat
o infrastructurã ce legitimeazã comunele prospere.

Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!
Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!
Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!
Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!
Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!
Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!
Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!
Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!
Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!



2 / cuvântul libertãþii vineri, 9 octombrie 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Magazine sãteºti

ºi locuinþe

ale liderilor

PSD - secþii

de votare pentru

alegerea

preºedintelui
Locuinþele unor lideri

locali ai PSD, dar ºi maga-
zine sãteºti se transformã
duminicã în secþii de votare,
unde social-democraþii vor
spune dacã îl vor sau nu
preºedinte pe Liviu Drag-
nea, care este, de altfel,
unicul candidat. ªefii de
filiale spun cã aceste alegeri
reprezintã ”un act istoric”.
Liderii filialelor PSD se
declarã încântaþi de noua
procedurã de vot, spunând
cã, deºi era prevãzutã în
statutul PSD de câþiva ani,
este aplicatã pentru prima
datã ºi dã posibilitatea
tuturor membrilor sã îºi
aleagã preºedintele, iar cel
care va câºtiga va avea o
legitimitate mult mai mare
decât preºedinþii de pânã
acum ai partidului. În ceea
ce priveºte cheltuielile
pentru organizarea alegeri-
lor, liderii locali susþin cã
nu a fost stabilit un buget,
ci fiecare s-a descurcat cum
a putut. Ei spun cã fiecare
filialã localã are libertatea
de a organiza scrutinul
intern cu mijloacele pe care
le are la dispoziþie, iar
costurile sunt suportate de
fiecare organizaþie. În
privinþa chiriei pentru
sediul unui cãmin cultural,
de exemplu, liderii evitã sã
dea cifre, însã, în general,
tariful pentru închiriere ar
fi de 100 de lei pe zi, potri-
vit acestora.

Parchetul Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie a cerut instanþei
supreme confirmarea redeschide-
rii urmãririi penale într-undosar în
care un bãrbat din Craiova, Ioan
ªerb, l-a reclamat pe fostul pre-
ºedinte în 2007 pentru declaraþii
privind o eventualã demisie a sa.

Amnistia fiscalã,Amnistia fiscalã,Amnistia fiscalã,Amnistia fiscalã,Amnistia fiscalã,
extinsã ºi la persoanele fiziceextinsã ºi la persoanele fiziceextinsã ºi la persoanele fiziceextinsã ºi la persoanele fiziceextinsã ºi la persoanele fizice

Guvernul va scuti ºi persoanele fizice, pe lângã
firme, de la plata penalitãþilor stabilite pentru

întârzierea la achitarea datoriilor cãtre bugetul de
stat, precum cele provenite din închirierea unor
imobile sau din drepturi de autor, dar ar putea

renunþa ºi la o parte din dobânzile aplicate.

“Miercuri a fost pe masa Gu-
vernului un proiect de amnistie fis-
calã, destinat contribuabililor per-
soane fizice ºi juridice care au de
plãtit dobânzi ºi penalitãþi de întâr-
ziere (aferente impozitelor neachi-
tate - n.r.), sã le putem ºterge pe-
nalitãþile dacã îºi vor plãti pânã în
martie 2016 principalul ºi dobân-
zile. Mai mult, nu mai cerem ga-
ranþii pentru aceastã eºalonare”, a
declarat joi ministrul Finanþelor
Publice,Eugen Teodorovici, într-o
conferinþã. El a arãtat cã, astfel,
firmele pot participa la licitaþii, dupã
ºtergerea acestor penalitãþi, Guver-
nul dorind sã impulsioneze piaþa.

Ministrul a precizat cã penalitã-
þile sumelor aferente nu se vor apli-
ca nici pentru cei care depun de-
claraþii rectificative pânã în martie
2016. “Eu încerc sã mai adaug
ceva. Pe lângã penalitãþile care se
ºterg, ºi mãcar o parte din dobânzi,
pânã la limita costului pe care îl
am atunci când eu mã împrumut

din piaþã ca stat, sã poatã fi ºter-
se”, a menþionat Teodorovici. Sta-
tul român se împrumutã în prezent,
în medie, la dobânzi de 1,5% pe
an. Ministrul a punctat, rãspunzând
unei înrebãri, cã penalitãþile de în-
târziere vor fi ºterse pentru dato-
riile “din orice zonã”, incluzându-
le astfel ºi pe cele aferente con-
tractelor de drepturi de autor.

Potrivit proiectului de ordonanþã
de urgenþã publicat vinerea trecu-
tã de Finanþe, companiile care în-
registreazã la 30 septembrie da-
torii la bugetul de stat vor fi scu-
tite de penalitãþile de întârziere afe-
rente dacã achitã pânã la 31 mar-
tie obligaþiile principale de platã,
iar pânã la 30 iunie dobânzile afe-
rente. Astfel, penalitãþile de întâr-
ziere aplicate pentru datoriile în-
registrate vor fi anulate dacã fir-
mele îndeplinesc o serie de con-
diþii, printre care stingerea, pânã
la termenul de platã prevãzut de
Codul de procedurã fiscalã, a

eventualelor dobânzi calculate
pânã la data achitãrii obligaþiilor
de platã principale. De asemenea,
trebuie sã achite datoriile princi-
pale curente, pânã la data depu-
nerii cererii de anulare a penalitã-
þilor de întârziere, cu termene de
platã cuprinse între 1 octombrie
ºi 31 martie 2016.

Firmele cu datorii vor depune
toate declaraþiile fiscale, potrivit
vectorului fiscal, pânã la data în-
registrãrii cererii de anulare a pe-
nalitãþilor de întârziere, al cãrei ter-
men maxim este 30 iunie 2016. Prin

proiectul de act normativ Guver-
nul intenþioneazã sã anuleze ºi pe-
nalitãþile de întârziere datorate ºi
neachitate la 30 septembrie 2015,
aferente obligaþiilor de platã prin-
cipale cu termene de platã anterioa-
re acestei date ºi stinse pânã atunci,
cu condiþiile ca pânã la 31 martie
firmele sã stingã dobânzile aferen-
te respectivelor obligaþii de platã
principale ºi sã depunã cererea de
anulare a penalitãþilor de întârziere
pânã la 30 iunie 2016. Proiectul ar
putea fi aprobat în Guvern sãptã-
mâna viitoare.

Bãsescu, audiat la ICCJ
într-un alt dosar

Fostul preºedinte Traian Bãsescu a fost audiat, ieri
dimineaþã, la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, într-un

dosar în care în anul 2007 a fost reclamat de o persoanã cã
nu ºi-a þinut promisiunea de a demisiona, aºa cum afirmase.

Potrivit unui comunicat al MAE remis AGER-
PRES, cei doi oficiali au evidenþiat importanþa
proiectului bilateral, subsumat dimensiunii po-
litico-militare ºi de securitate a Parteneriatului
Strategic dintre România ºi SUA, de amplasare
la Bazã militarã Deveselu a elementelor din ca-
drul etapei a II-a a Abordãrii Adaptive în Etape
a SUA privind apãrarea împotriva rachetelor
balistice în Europa (US EPAA).

Aurescu a evocat importanþa Parteneriatului
Strategic România — SUA ºi a evidenþiat im-

Traian Bãsescu a spus, la finalul
ºedinþei de judecatã, cã este vor-
ba despre un cetãþean care a fã-
cut o reclamaþie pentru cã în 2007
a afirmat cã va demisiona în cinci
minute ºi nu s-a þinut de cuvânt.
”A fost o declaraþie verbalã asu-
pra cãreia am revenit imediat dupã

votul dat în Parlament (...) Par-
chetul îmi face un program ex-
trem de alert. Nu e o fericire, dar
mã voi supune oricãrei chemãri”,
a spus Bãsescu. Întrebat dacã el
crede cã instanþa va confirma re-
deschiderea urmãrii penale în
acest dosar, Traian Bãsescu a
spus: ”Orice este posibil”.

Fostul preºedinte a mai spus,
rãspunzând unei alte întrebãri, cã
nu îi este teamã de nimic ºi a
adãugat cã este posibil ca ºi în

zilele urmãtoare sã mai fie che-
mat în instanþã. ”E un lucru în
forþã, aleargã agenþii procedurali
sã mã caute sã îmi dea citaþie
pentru a doua zi”, a spus Bãses-
cu, precizând cã pentru terme-
nul de joi a primit citaþia cu o zi
în urmã, la ora 16.30. Traian
Bãsescu a fost audiat ºi mier-
curi, la Judecãtoria Sectorului 5,
unde se judecã redeschiderea
dosarului rãpirii celor trei jurna-
liºti români în Irak.

Bogdan Aurescu s-a întâlnit cu Frank Rose
Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut ieri o întrevedere cu asistentul

secretarului de stat al SUA pentru controlul, verificarea ºi conformitatea armamentelor,

Frank Rose, fost negociator al Acordului dintre România ºi Statele Unite ale Americii
privind amplasarea sistemului de apãrare împotriva rachetelor balistice.

portanþa operaþionalizãrii facilitãþii de la Deve-
selu, subliniind cã Summit-ul NATO de la Var-
ºovia trebuie sã marcheze un moment de refe-
rinþã pentru progresul sistemului aliat de apãra-
re împotriva rachetelor balistice. Oficialul ame-
rican a reconfirmat angajamentul SUA pentru
implementarea deplinã a acestui proiect strate-
gic în calendarul stabilit, subliniind cã materia-
lizarea acestuia reprezintã “o contribuþie impor-
tantã la securitatea României, a SUA ºi la cea
euro-atlanticã”.
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Liberalul Pavel Badea i-a repro-
ºat primarului cã s-a întârziat mult
cu pregãtirea acestui proiect ºi cã
asta îi costã pe craioveni acum 9
milioane de euro. „S-au pierdut 6
luni cu procedurile. Vom vota, pen-
tru cã acest parc chiar meritã rea-
menajat, dar totuºi s-a pierdut ex-
trem de mult timp ºi aceastã pier-
dere ne costã pe noi, pe craioveni,
9 milione de euro. Cei care au fost
implicaþi în aceastã licitaþie trebu-
iau sã aibã mult mai multã grijã vi-
zavi de modul de derulare ºi sã în-
cerce sã fie la limita de jos a timpu-
lui”, a spus consilierul Pavel Badea.
„Când o sã fiþi primar, o sã învãþaþi
ºi legislaþie. Pânã atunci creditaþi-i
pe colegii noºtri cã ºtiu foarte bine

La sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, ministrul Educaþiei ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice, Sorin Cîmpeanu,
a fost prezent la dezbaterea „Edu-
caþia 2018”, ocazionatã de Ziua
Mondialã a Educaþiei, organizatã,
la Colegiul Naþional „Sf.Sava” din
Bucureºti, de cãtre principalele
Federaþii din învãþãmânt. „Anul
acesta, ne vom închide bugetul pe
4% din PIB, pe Educaþie. Întot-
deauna am fost de pãrere cã o
educaþie de calitate, dar fãrã re-
surse financiare, este greu de ima-
ginat ºi sigur cã dorim creºterea
bugetului. Încercãm sã promo-
vãm aceastã creºtere, atât la ni-
velul educaþiei , cât ºi la cel al

Continuã discuþiile între sindicate ºi Ministerul
Educaþiei, pe tema finanþãrii învãþãmântului

Zilele trecute, ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
Sorin Câmpeanu a lansat ipoteza cã bugetul alocat învãþãmân-
tului va fi de 4% din Produsul Intern Brut. Deocamdatã este
doar o prezumþie, iar sindicatele din învãþãmânt nu sunt sigure
cã va fi ceva real, pânã când nu se va face analiza exerciþiul
bugetar pe 2015. De asemenea, sunt speranþe cã majorarea
salariilor cadrelor didactice va putea fi pusã în practicã, dar, la
fel ca la buget, se aºteaptã concluziile financiare.

cercetãrii. Sindicatele au cerut
4,5% din PIB pentru Educaþie în
2016. Am avansat o solicitare de
creºtere cu 50% a bugetului cer-
cetãrii. Sunt convins cã, la nive-
lul acestui an, se vor gãsi resur-
sele necesare pentru a reflecta,
inclusiv din perspectiva sistemu-
lui de salarizare, faptul cã ºi edu-
caþia ºi sãnãtatea sunt prioritãþi
naþionale pentru Guvernul Româ-
niei. Am avansat o propunere de
creºtere cu 10%, în paralel cu
acordarea titlurilor executorii, ul-
tima tranºã pe 2016 ºi tot ce a
rãmas pe 2017. Solicitarea sindi-
catelor a fost de acordare a unui
procent de 15%. Avem execuþia

bugetarã pe primele trei trimestre
ºi, în scurt timp, o sã anunþãm ce
creºteri salariale sunt posibile în
educaþie”, a declarat ministrul So-
rin Cîmpeanu.
Deocamdatã, se stã în aºteptare

Declaraþiile fãcute de Sorin
Cîmpeanu nu i-au entuziasmat
foarte mult pe reprezentanþii sin-
dicatelor, care îºi pãstreazã o dozã
de pesimism ºi nu pot

 avansa soluþii concrete pânã la
verificarea tuturor datelor finan-
ciare. „Nu putem ºti, la aceastã
orã, cât din PIB va fi repartizat
învãþãmântului. De abia în ianua-
rie 2016, atunci când va fi cunos-
cut întreg exerciþiul financiar pe
acest an, putem vorbi despre ceva
sigur. Deocamdatã, sunt numai
premise. Este adevãrat, însã, cã
ne putem apropia de 4% din PIB,
dacã nu cumva sã ºi depãºim
aceastã cifrã, în condiþiile în care
plãþile pentru titlurile executorii
sunt avansate. În ceea ce priveº-
te salarizarea personalului, au fost

discuþii cu toate ministerele cu
prerogative – Ministerul Educa-
þiei, Ministerul Muncii, Ministerul
de Finanþe – la fel ºi cu reprezen-
tanþi ai principalului partid de gu-
vernãmânt – ºi a rãmas sã fie fã-
cut cunoscut bilanþul pe primle
nouã luni din 2015. Dealtfel, luni,
12 octombrie, federaþiile sindica-
le din învãþãmânt vor participa, la

sediul Guvernului, la o nouã rundã
de discuþii cu Executivul ºi, de abia
dupã aceea, vom vedea ce este de
fãcut. Aºteptãm apariþia Legii sa-
larizãrii ºi sperãm sã fie gata pânã
la finele acestui an”, a declarat
Constantin Rada, preºedintele Fi-
lialei Dolj a Federaþiei Sindicatelor
Libere din Învãþãmânt.

CRISTI PÃTRU

VVVVVot în unanimitateot în unanimitateot în unanimitateot în unanimitateot în unanimitate pentru reabilitarea pentru reabilitarea pentru reabilitarea pentru reabilitarea pentru reabilitarea
Parcului RomanescuParcului RomanescuParcului RomanescuParcului RomanescuParcului Romanescu

Pentru a nu pierde bani de la UE,
consilierii municipali au decis ca
Parcul „Nicolae Romanescu” sã fie
reabilitat chiar ºi cu o contribuþie
de trei ori mai mare de la bugetul
local, de 9 milioane de euro în loc
de 3,45 milioane de euro. Aleºii lo-
cali au votat în unanimitate, dupã
ce primarul Lia Olguþa Vasilescu

i-a asigurat cã firma constructoa-
re va face tot posibilul sã tragã cât
mai mulþi bani din fonduri europe-
ne, iar contribuþia Primãriei sã fie
totuºi mai micã. Celelalte douã va-
riante erau ca lucrarea sã se facã
numai cu bani de la bugetul local
sau sã nu se mai facã deloc pânã
în anul 2020.

ce fac. Sunt 56 de zile pe SEAP,
este obligatoriu. Un proiect cu o
valoare atât de mare atât trebuie sã
stea pe SEAP. Apoi umeazã valida-
rea de la ANRMAP, procedurile de
clarificãri, etc. Nu s-a întârziat nici
mãcar o zi”, i-a replicat edilul.
S-a aºteptat sã se strângã banii
la puºculiþã

Olguþa Vasilescu le-a explicat
consilierilor de unde provine aceas-
tã întârziere. Reabilitarea parcului
nu a existat deloc pe lista de pro-
iecte europene a Primãriei Craio-
va, iar când s-a hotãrât sã se facã
– în martie 2013 –autoritãþile au
fost nevoite sã aºtepte sã vadã ce
bani le mai rãmân pentru lucrare.

”Acest proiect se finanþeazã din
economiile care au rãmas de la
celelalte licitaþii. De exemplu, la
parcarea subteranã a fost estimatã
la 12 milioane de euro, s-a adjude-
cat la 10 milioane de euro, cei 2
milioane de euro s-au transferat în
economii. Iniþial, în 2013, când am
dat drumul la proiect, nu ºtiam care
va fi suma ce va rãmâne din eco-
nomii ºi deci a trebuit sã aºteptãm
sã se finalizeze toate celelalte lici-
taþii pe fonduri europene ca sã ve-
dem cu exactitate care este suma”,
a declarat Olguþa Vasilescu.
Documentaþia a fost refãcutã
de douã ori

Un alt motiv invocat de primar a
fost cã, fiind vorba de proiect nou,
autoritatea a trebuit sã scrie toatã
documentaþia de la zero. Pe parcurs
a mai întâmpinat încã un hop legat
tot de finanþare. „Studiu de fezabi-
litate ajungea la aproximativ 20 mi-
lioane de euro. Ori nouã nu mai rã-
mâneau atâþia bani din economii, a
trebuit sã se refacã SF-ul ºi sã se
ajungã la aproximativ 10 milioane
de euro, cât mai rãmãsese. În rest,
a durat perioada de licitaþii, care
dureazã fiindcã ºtii când începe, dar

nu ºtii niciodatã când se terminã”.
S-a ajuns acum în situaþia în care
s-a finalizat licitaþia – care a fost
câºtigatã de o asociere de firme
condusã de SC Mitliv Craiova – dar
nu mai este timp efectiv pentru im-
plementarea proiectului.
Constructorul nu poate face
lucrarea în douã luni

Primarul spune cã proiectul aºa,
cum fusese gândit în 2013, ar fi
trebuit sã dureze un an, dar Primã-
ria Craiova a revenit ºi a schimbat
termenul la patru luni, dar nici aºa
nu mai poate fi realizat pentru a se
prinde finanþarea de 100%. „Am în-
trebat firma câºtigãtoare dacã este
de acord sã îl execute mai devre-
me. Nu se poate executa mai de-
vreme pentru cã acolo este vorba
de mulþi stâlpi de iluminat care tre-
buie schimbaþi ºi nu existã un pro-
ducãtor care sã poatã sã asigure o
producþie aºa de mare. Sunt kilo-
metri de gad forjat care, de aseme-
nea, trebuie executaþi. Rocãrie ºi ce
se mai pune pe la lac care, iarãºi,
trebuie oferite de o altã firmã de spe-
cialitate. Deci mai devreme de 4 luni
nu se poate finaliza acest parc”.

Parcul prinde ultimul tren
Constructorul a fost întrebat

dacã ar putea totuºi sã absoarbã,
pânã la sfârºitul acestui an, 98%
din cele 15 milioane de euro nece-
sare, iar autoritãþile spun cã au pri-
mit un rãspuns categoric negativ.
„Constructorul ne-a spus cã îºi
asumã în jur de 40% ºi foarte po-
sibil 60-70%. Dar atunci a trebuit
sã mãrim cota noastrã de finanþa-
re”, a spus primarul Craiovei, care
i-a asigurat, în mai multe rânduri,
cã nu s-a pierdut nici o zi cu pre-
gãtirea proiectului. În plus, dacã
nu va fi votat în aceastã formulã –
cu 9 milioane de euro de la buge-
tul local ºi 6 milioane de la UE –
Primãria Craiova va pierde ultimul
tren fiindcã nu va mai exista des-
chisã nici o axã a UE pentru reabi-
litarea parcurilor naturale pânã în
anul 2020.

În cele din urmã, proiectul a fost
votat în unanimitate, primarul Lia
Olguþa Vasilescu anunþând cã astãzi
se va semna contractul de execuþie,
iar lucrãrile pentru reabilitare vor în-
cepe pe data de 15 octombrie.

LAURA MOÞÎRLICHE
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La nivelul statelor Uniunii Euro-
pene, în luna octombrie se desfã-
ºoarã o amplã campanie destinatã
securitãþii cibernetice, iniþiatã de
ENISA (European Network and
Information Security Agency). Ast-
fel, pe lângã o serie de acþiuni pre-
ventive organizate în mai multe uni-
tãþi de învãþãmânt din Craiova, Bri-
gada de Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova a or-
ganizat ºi o acþiune de combatere a
criminalitãþii informatice. Împreu-
nã cu poliþiºti de la Serviciul de
Combatere a Criminalitãþii Organi-

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de luni
spre marþi, Vasilica Vîrban, de 64 de ani, a
solicitat o ambulanþã la domiciul sãu din mu-
nicipiul Calafat, susþinând cã soþul sãu, Mi-
hai Sergiu Vãrban, de 69 de ani, s-a întors
bãtut de la cârciumã. Medicii nu au mai pu-
tut face însã nimic pentru bãrbatul de 69 de
ani, care decedase înainte de sosirea ambu-

Potrivit reprezentanþilor Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, care coordonea-
zã cercetãrile în acest caz, fapta s-a pe-
trecut marþi seara, în jurul orei 20.00, pe
bulevardul Oltenia din cartierul craiovean
Craioviþa Nouã, în zona Big. Din datele
adunate pânã acum, oamenii legii au sta-
bilit cã Alexandru Victorian Ispas, de 26
de ani, din Craiova, a avut un conflict
spontan, în stradã, cu un tânãr de 23 de
ani pe care îl ºtia, ºi care, în timpul alter-
caþiei i-a aplicat o loviturã de cuþit în zona
hemitoracelui stâng, dupã care a fugit.
Victima a fost transportatã la Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde s-
a stabilit cã i-a fost perforat plâmânul

Douã grupãri infracþionale au fost destructurate:

Suspecþi de fraude informaticeSuspecþi de fraude informaticeSuspecþi de fraude informaticeSuspecþi de fraude informaticeSuspecþi de fraude informatice
„sãltaþi” de oamenii legii„sãltaþi” de oamenii legii„sãltaþi” de oamenii legii„sãltaþi” de oamenii legii„sãltaþi” de oamenii legii

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Criminali-
tãþii Organizate Craiova ºi Serviciului de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate Mehedinþi,
împreunã cu procurorii DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova au organizat o amplã acþiune
vizând destructurarea a douã grupãri infracþi-
onale specializate în sãvârºirea de infracþiuni
prin intermediul mijloacelor de platã electro-
nice. Acþiunile s-au întins pe mai multe zile,
timp în care s-au fãcut 16 percheziþii dintre

care 10 în Dolj, iar restul în localitãþi din Me-
hedinþi ºi Olt, peste 30 de persoane fiind ridi-
cate pentru audieri. Patru dintre membrii ce-
lor douã grupãri, care acþionau împreunã, au
fost arestaþi preventiv de judecãtorii Tribu-
nalului Dolj, însã ulterior, miercuri, 7 octom-
brie a.c., trei dintre ei au fost puºi în libertate
de Curtea de Apel Craiova, dupã gratii rãmâ-
nând doar coodonatorul reþelei, cãruia aceeaºi
instanþã i-a respins ieri contestaþia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

zate Mehedinþi ºi cu procurori DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova,
oamenii legii au declanºat, pe 1 oc-
tombrie a.c., o operaþiune de an-
vergurã, care s-a încheiat pe 5 oc-
tombrie a.c., vizând destructurarea
a douã grupãri infracþionale specia-
lizate în infracþiuni prin intermediul
mijloacelor de platã electronice.
Astfel, douã zile la rând, oamenii
legii au fãcut, în total, 16 perchezi-
þii domiciliare – 10 dintre ele în Cra-
iova, Siliºtea Crucii ºi Pieleºti, 4 în
Mehedinþi ºi 2 în judeþul Olt –, pes-
te 30 de persoane fiind ridicate ºi

aduse la audieri, la sediul DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova. Cu
ocazia percheziþiilor au fost gãsite
ºi ridicate în vederea continuãrii
cercetãrilor zeci de calculatoare,
laptop-uri, telefoane mobile, carte-
le telefonice, carduri de memorie,
înscrisuri ºi documente. Din cer-
cetãrile întreprinse de poliþiºtii Ser-
viciului de Combatere a Criminali-
tãþii Informatice din cadrul BCCO
Craiova a reieºit cã, în perioada
2013 – 2015, membrii grupãrilor
infracþionale organizate, care lucrau
de cele mai multe ori împreunã, au
derulat activitãþi de obþinere în mod
fraudulos a datelor cãrþilor de cre-
dit ºi a altor date personale ale unor
cetãþeni români ºi strãini (din state
UE), pe care le-au utilizat apoi pen-
tru achiziþionarea de bunuri ºi ser-
vicii, între care bilete de avion, pro-
duse electronice, bijuterii, utilaje
agricole, imobile ºi terenuri. Mai
exact, suspecþii clonau pagini web
ale unor unitãþi bancare sau alte in-
stituþii oficiale, obþineau datele de
identificare ale deþinãtorilor de con-
turi ºi fãceau cumpãrãturi on-line,
achitate din conturile la care obþi-
nuserã accesul. Mai mult, în cadrul
anchetei s-a stabilit cã membrii gru-
pãrilor vindeau altora date ale unor

carduri sau conturi bancare obþinu-
te fraudulos. Urmeazã sã fie identi-
ficate toate persoanele care au cã-
zut victime ale membrilor reþelei, în
acest moment prejudiciul fiind es-
timat la zeci de mii de euro.
Coordonatorul reþelei a rãmas
dupã gratii

Peste 30 de persoane au fost ri-
dicate ºi aduse la sediul DIICOT –
Serviciul teritorial Craiova în urma
descinderilor, la finalul audierilor
patru persoane fiind reþinute, apoi
arestate preventiv. Este vorba de-
spre Dan Neis, de 33 de ani, Paul
Tuicã, de 29 de ani, Nicolae Sima,
de 58 de ani (arestaþi pe 2 octom-
brie a.c., la Tribunalului Dolj) ºi de
coordonatorul reþelei, Adrian Dumi-
trana, de 25 de ani, (arestat pe 6
octombrie), toþi din Craiova. Toþi
cei patru inculpaþi au fãcut conte-
staþii, iar miercuri, 7 octombrie,
Curtea de Apel Craiova a dispus
punerea în libertate a primilor trei,
care au fost plasaþi sub control ju-

diciar pentru o perioadã de 60 de
zile. Adrian Dumitrana a rãmas în
arestul IPJ Dolj, dupã ce, ieri, Cur-
tea de Apel Craiova i-a respins con-
testaþia. Acþiunile au fost desfãºu-
rate cu sprijinul DOS, DIPI, al jan-
darmilor Grupãrii de Jandarmi Mo-
bile Craiova, iar pe parcursul cer-
cetãrilor s-a cooperat, în vederea
strângerii probatoriului, cu unitatea
Europol ºi Secret Service din ca-
drul Ambasadei SUA la Bucureºti.

„Ne bucurãm cã am putut mar-
ca luna securitãþii cibernetice cu
aceastã amplã acþiune de comba-
tere a criminalitãþii informatice, la
care s-a muncit din greu, dar a fost
o colaborare foarte bunã între toþi
cei implicaþi, pentru cã activitãþi-
le s-au întins pe mai multe zile ºi
au fost extrem de solicitante. Ce
pot sã vã spun este cã nu ne oprim
aici, iar aceste acþiuni vor conti-
nua”, ne-a declarat comisar ºef
Silviu Vãcaru, comandantul Brigã-
zii de Combatere a Criminalitãþii Or-
ganizate Craiova.

Suspect de tentativã de omorSuspect de tentativã de omorSuspect de tentativã de omorSuspect de tentativã de omorSuspect de tentativã de omor
cãutat de poliþiºtii craiovenicãutat de poliþiºtii craiovenicãutat de poliþiºtii craiovenicãutat de poliþiºtii craiovenicãutat de poliþiºtii craioveni

De marþi searã poliþiºtii au împân-
zit strãzile din Craiova, fiind în
cãutarea unui tânãr de 23 de ani
suspectat de tentativã de omor.
Anchetatorii spun cã urmeazã sã fie
solicitat mandat în lipsã pe numele
sãu ºi sã fie dat în urmãrire.

stâng, iar medicii legiºti au constatat cã
leziunile suferite necesitã pentru vindeca-
re 25 de zile de îngrijiri medicale ºi au fost
de naturã sã-i punã în primejdie viaþa. Tâ-
nãrul le-a spus anchetatorilor cine l-a în-
junghiat, a declarat cã îl ºtia pe autor dar
nu mai avuseserã conflicte anterior, însã
suspectul nu a fost prins pânã acum de
poliþiºti. Reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj ne-au declarat cã în
cauzã a fost deschis dosar penal în care
se fac cercetãri pentru tentativã de omor,
fiind desfãºurate activitãþi pentru prinde-
rea suspectului.

Doljeancã suspectatã cãDoljeancã suspectatã cãDoljeancã suspectatã cãDoljeancã suspectatã cãDoljeancã suspectatã cã
ºi-ar fi omorât soþul în bãtaieºi-ar fi omorât soþul în bãtaieºi-ar fi omorât soþul în bãtaieºi-ar fi omorât soþul în bãtaieºi-ar fi omorât soþul în bãtaie

O femeie de 64 de ani, din Calafat, a fost
reþinutã pentru 24 de ore, ieri, de procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, fiind
suspectatã cã ºi-a omorât soþul în bãtaie.
Urmeazã sã fie prezentatã instanþei cu
propunere de arestare preventivã.

lanþei. Având în vedere cã tot trupul bãrba-
tului prezenta urme de violenþã, medicii au
anunþat Poliþia, fiind demarate cercetãrile sub
coordonarea unui procuror din cadrul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj. Medi-
cii legiºti au constatat, în urma autopsiei, cã
bãrbatul de 69 de ani murise din cauza unor
multiple fracturi costale ºi unui traumatism
de coloanã vertebralã, provocate cel mai
probabil de lovituri cu un corp dur. Mai pre-
cis, trupul victimei pãrea „jucat în picioare”,
fiind plin de lovituri. Anchetatorii au luat-o la
întrebãri pe soþia bãrbatului, care a susþinut
sus ºi tare cã acesta s-a întors bãtut acasã,
iar când i s-a fãcut rãu ea a chemat ambulan-
þa, însã potrivit procurorilor ºi medicilor le-
giºti, leziunile suferite de bãrbat nu îi permi-
teau acestuia sã se deplasaze ºi sã ajungã pânã
acasã. La audieri, femeia nu a recunoscut cã
ºi-ar fi lovit bãrbatul, însã ieri dimineaþã pro-
curorii au dispus reþinerea ei pe o perioadã de
24 de ore pentru comiterea infracþiunii de
omor asupra unui membru de familie. Feme-
ia urmeazã sã fie prezentatã Tribunalului Dolj
cu propunere de arestare preventivã.
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Fiecare “târg de duminicã”,
o zi a recoltei

Duminica, piaþa agro-alimenta-
rã din centrul comunei Ghidici,

respirã sistematic aerul unei “zile a
recoltei”.  Adicã a bogãþiei. Produ-
cãtorii de legume, brânzeturi, fruc-
te, carne, îºi expun marfa în spa-
þiile comerciale amenajate, încât e
greu sã pleci cu mâna goalã. Sem-
nul ofertei abundente este copleºi-
tor. Cumpãrãtorii sunt de regulã
din alte zone ale Doljului, unii ve-
niþi de la Craiova, înºtiinþaþi de di-
versitatea ofertei. Neîndoielnic,
Ghidiciul dispune de un excedent
de producþie, anevoios de valorifi-
cat. Cei care se încumetã sã ex-
ploreze alte pieþe din þarã, resimt
cheltuielile de transport, dar ºi di-
ficultatea concurenþialã, mai întot-
deauna neloialã.

Un sediu modern de poliþie
Faptul cã primãria Ghidici se

preocupã de amenajarea unui se-
diu modern al poliþiei - investiþie
cifratã la circa 200.000 euro - ar
putea pãrea o ºtire de rutinã. Nu-
mai cã este vorba de un sediu de-
plin funcþional, cu încãlzire cen-

Ghidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin TGhidici: Constantin Tache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul careache, primarul care
gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!gândeºte mai sãnãtos decât un ministru!

MIRCEA CANÞÃR
Comunã tânãrã, desprinsã în urmã cu

11 ani de Piscu Vechi, Ghidiciul aratã ca
o localitate primenitã, la ceasul toamnei,
dotatã edilitar-gospodãreºte, cu toate ar-
terele asfaltate, piaþa agro-alimentarã
acoperitã, în suprafaþã de 800 m.p., spa-
þii comerciale curate, sediu modern ºi
funcþional de primãrie, bazã sportivã cu
gazon artificial, iluminatã nocturn, ºcoa-
lã cu încãlzire centralã ºi grupuri sani-
tare adecvate, cadre didactice cu vocaþie
ºi aºa mai departe. În 10 ani, care coin-
cid cu mandatele de primar ale lui Con-
stantin Tache, “satul” Ghidici ºi-a ane-
xat o infrastructurã ce legitimeazã comu-
nele prospere. Ceea ce nu e nici puþin, dar
nici mult. Nimic nu s-a fãcut bãtând din
palme, dar “Tache de la Ghidici”, cum îl
cunoaºte lumea Doljului, bun gospodar,
cu vorba lui domoalã, dar cumpãnitã,
niciodatã repezitã, în bobote, convingând
prin sobrietate ºi inteligenþã suplã, a rãz-

bit. Poate rãzbeau ºi “alþii” s-ar putea
spune, dar asta este o altã poveste. “Ta-
che de la Ghidici” nu se bate cu cãrãmi-
da în piept, pentru ce a fãcut. Dimpotri-
vã, el crede altceva despre sine ºi cola-
boratorii sãi de la primãrie, ºi vede mai
“departe”, unde trebuia de mult ajuns.
Fiindcã Ghidiciul conteazã în legumicul-
tura doljeanã, prin tradiþia ºi priceperea
oamenilor sãi. ªi o sã explicãm, ceva mai
încolo, cum vede lucrurile Constantin
Tache, care gândeºte mai sãnãtos decât un
ministru, fiind ahtiat dupã ceea ce a vã-
zut la alþii. La turci de exemplu. “Dacã
turcii ºtiu sã-ºi valorifice modern pro-
ducþia de legume, chinuindu-se sã valo-
rifice orice petec de pãmânt, noi cu tere-
nurile fertile de care dispune ºi pricepe-
rea doveditã, rãmânem cantonaþi într-o
dezorganizare pãguboasã”, spune el, de-
cis sã purceadã la treabã, cum au fãcut-o
cei din Izbiceni (Olt) ºi Matca (Galaþi).

tralã ºi toate accesoriile, în condi-
þiile în care chiar existã o proble-
mã în teritoriu, cu aceste sedii,
unele aflându-se în administrarea
ministerului de resort, ceea ce face

imposibilã intervenþia administraþiei
publice locale, altele inadecvate,
oferite temporar spre folosinþã,
neputându-se efectua nici mãcar
reparaþii curente, ca sã nu mai vor-
bim de adaptarea lor la modernita-
tea civicã a localitãþii respective.
Viitorul sediu al poliþiei de la Ghi-
dici deja se finiseazã ºi aflându-se
în centrul comunei se integreazã
deplin în arhitectura localã. Pentru
Constantin Tache primarul comu-
nei, investiþia rãmâne o problemã...
rezolvatã. De un om, care nu face
degeaba umbrã pãmântului. Fiind-
cã asta nu i-a plãcut în viaþã.

Constantin Tache vrea
o cooperativã agricolã

Pânã în 1990 la Poiana Mare,
fiinþa un mare centru de preluare a
legumelor ºi fructelor, din sudul ju-
deþului, integrat evident unui anu-
mit sistem de agriculturã. Menirea
acestuia era sã preia întreaga pro-
ducþie a fermelor legumicole, dar
ºi a producãtorilor individuali, care

dispuneau de aºa numitele “loturi
personale”. O bunã parte din pro-
ducþia consacratului bazin legumi-
col era prijonitã de fabrica de con-
serve (IPILF) de la Calafat, sau
destinatã exporturilor. Scoaterea
din circuit atât a ex-CLF Poiana
Mare, cât ºi a fabricii menþionate,
n-au fost substituite cu nimic alt-
ceva, racordabil bineînþeles econo-
miei de piaþã, deºi modele pretabi-
le existau. ªi a rezultat ceea ce ºtim.
ªi vedem. Ghidiciul face parte, alã-
turi de municipiul Calafat ºi alte 18
localitãþi rurale, majoritatea din sud-
vestul judeþului, din Grupul de Ac-
þiune Localã (GAL) Calafat, or-
ganizaþie neguvernamentalã, înfiin-
þatã conform procedurilor stabilite
de Ministerul agriculturii ºi dezvol-
tãrii rurale în noiembrie 2012, cu
obiectivul principal de a sprijinii
creºterea atractivitãþii zonei ºi a
competitivitãþii produselor ºi ser-
viciilor sale. GAL Calafat este un
parteneriat public-privat ºi în stra-
tegia sa are prevãzut, pe lângã dez-
voltarea unor companii rurale ºi tu-

ristice mici ºi mijlocii, ºi prezerva-
rea moºtenirii ºi identitãþii rurale,
capitalizarea, modernizarea ºi teh-
nologizarea sectorului agricol, ast-

fel încât acesta - acum de subzis-
tenþã - sã se transforme într-unul
de mare producþie, dedicatã pieþei.
Bugetul redus, de pânã acum, n-a
permis înfiinþarea unei cooperati-
ve agricole, pe modelul occiden-
tal, cu module în toate comunele
arondate, cu principal obiect de
activitate, producerea, transportul,

depozitarea, condiþionarea, prelu-
crarea, desfacerea, totul în sistem
integrat, a legumelor. Proiectul ar
urma sã cuprindã “toate comunele

cu pondere legumicolã”. Fiecare
comunã ar putea sã aibã propriul
centru de colectare. Un asemenea
model, cu o funcþionalitate irepro-
ºabilã, a studiat Constantin Tache
în Turcia, rãmânând impresionat
de marketingul fabulos promovat
de cei de acolo. În fine, de la pro-
ducerea de rãsaduri, în sere încãl-
zite cu peleþi, la amenajarea de so-
larii, pânã la construcþia unui de-
pozit de 1.000 de tone, totul este
proiectat. ªi Constantin Tache con-
chide aºa: “Cooperativa asta agri-
colã o fac!” ªi de regulã se þine de
cuvânt, înþelegând înaintea altora
cã autoritãþile locale, ca agenþi pu-
ternici puºi în slujba actorilor slabi,
pot sã soluþioneze consecinþele
sociale ale restructurãrii economi-
ce, cultivând un spirit antrepreno-
rial, tonic, vizibil în elaborarea de
proiecte competititive pe piaþa fon-
durilor. Sã mai adãugãm doar cã
salba de bãlþi (Taranova, Ruptura,
Coica, Balta Satului), racordate
prin reþeaua de canale cu bãtrânul
fluviu, sunt adevãrate repere eco-
turistice încã neexplorate de lume.
ªi doar atât înainte de a pune
punct: Ghidiciul are un primar ca-
pabil, care a arãtat ce poate, ºi încã
poate mult.
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R: Pentru cei mai puþin fa-
miliarizaþi cu acest joc de strate-
gie, care este filosofia Go?

Sorin Sora: Jocul Go este un
joc de inteligenþã, cu piese albe
ºi negre puse pe o tablã de 19x19
linii ºi coloane. Piesele se aºea-
zã numai la intersecþii, se fac te-
ritorii, ºi se captureazã. Eu îl vãd
ca pe o luptã a unor armate. De-
pinde cât de bine le conduci ca
sã ajungi la victorie. E un joc
vechi de 4.000 de ani, inventat
de chinezi. Existã chiar o legen-
dã care spune cã un împãrat al
Chinei, având un copil mai pu-
þin dotat intelectual, ºi-a rugat
sfetnicii sã-l ajute. Ei au fãcut
acest joc, jocul Go, ºi copilul a
devenit un bun împãrat mai târ-
ziu. În Europa, Go a ajuns mai
târziu, cam în secolele XIX-XX.
Japonezii l-au ridicat la un nivel
foarte înalt. Doar cei care fãceau
parte din aristocraþia japonezã
aveau dreptul sã-l practice. E un
joc de strategie ºi inteligenþã,
pentru copii ºi adulþi, singurul
care dezvoltã ambele emisfere
cerebrale. Celelalte jocuri dez-
voltã doar una din emisfere.

Craiova va gãzdui, în cu-
rând, finala Cupei României la
Go-Cupa Rotary. Câþi jucãtori
vor fi prezenþi în Bãnie?

Finala Cupei României la Go
- Cupa Rotary se va desfãºura
în perioada 23-25 octombrie.

Go-ul este unul dintre cele mai complexe ºi
mai vechi jocuri de strategie din lume. În þãrile
asiatice, precum Japonia sau China, acolo unde
a ºi apãrut în urmã cu patru mii de ani, a fost
ridicat la rang de artã, devenind pentru mulþi o
adevãratã sursã de inspiraþie. În România nu
este încã atât de popular, dar se depun eforturi
pentru a-i atrage pe tineri spre acest sport al
minþii, o provocare în dezvoltarea personalã.

Craiova va fi în perioada 23-25 octombrie a.c.
gazda finalei Cupei Naþionale la Go –Cupa
Rotary, la care sunt aºteptaþi 20 dintre cei mai
buni jucãtori din þarã. Despre competiþia de la
Craiova, dar ºi despre paºii pe care îi face acest
sport în România, am stat de vorbã cu preºe-
dintele Federaþiei Române de Go, Sorin Sora,
într-un interviu pe care acesta l-a acordat pen-
tru cotidianul „Cuvântul Libertãþii”.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Locaþia va fi Hotel Lido. În ziua
de 23 octombrie, la ora 17.00,
vor sosi participanþii. La ora
18.00 va fi prima rundã. Sâm-
bãtã, 24 octombrie, vor fi trei
runde, iar în ziua de duminicã,
de la ora 10.00, o rundã. În ace-
eaºi zi, la ora 13.00, este pro-
gramatã festivitatea de premie-
re. Trebuie sã menþionez cã Ro-
tary este partenerul nostru, un
pilon pe care ne bazãm ºi care
ne ajutã foarte mult în desfãºu-
rarea activitãþilor. Este un par-
tener ºi în încercarea municipiu-
lui Craiova de a obþine titlul de
Capitalã Culturalã Europeanã în
2021. Punem ºi noi umãrul cu
Federaþia de Go alãturi. Go este
un joc de culturã, de strategie ºi
fantezie, de ierarhie. În momen-
tul acesta sunt peste 20 de ju-
cãtori care ºi-au anunþat prezen-
þa la finala Cupei de la Craiova,
printre care ºi un bulgar.

Câþi practicanþi de Go sunt
în România?

În România sunt cam o mie de
jucãtori. Probabil cã activi sunt
500. La fel de adevãrat este însã
cã, dupã cum bine se ºtie, Ro-
mânia exportã foarte multã inte-
ligenþã. Mulþi dintre jucãtorii
noºtri sunt stabiliþi în SUA, El-
veþia sau Franþa. An de an avem
export. Pãstrãm însã conexiuni
în strãinãtate, mai ales cã Go este
un joc care se poate practica pe

internet ºi poþi sã-l accesezi de
oriunde. Sunt servere coreene,
chinezeºti, japoneze, care au mii
de jucãtori disponibili.

Asia rãmâne, totuºi, epicen-
trul acestui joc?

Întotdeauna a fost ºi rãmâne.
E adevãrat cã ºi Europa a avansat
în ultimii ani. Chiar  ºi România
are un jucãtor profesionist (5
dan), Cãtãlin Þãranu, care a stat
zece ani în Japonia pentru a ajun-
ge la aceastã performanþã. El este
singurul care a reuºit, chiar dacã
poate avem zeci de jucãtori care
au fãcut ºcoli de Go. În Europa
sunt mai mulþi, poate ne apropiem
de zece jucãtori profesioniºti.

Existã o ierarhie a jucãtori-
lor ºi care sunt criteriile în func-
þie de care se întocmeºte acest
clasament?

Da. Atunci când începi sã joci
Go, ºi nu ºtii nici mãcar regulile,
eºti 33 q. Apoi, dupã ce începi
sã deprinzi jocul, ajungi 20 q, 10
q, 1 q. Apoi se trece la 1 dan,
echivalentul unui maestru la ºah.
De mult ori, ne perfecþionãm sin-
guri, dar, bineînþeles, sunt impor-
tante loturile, cantonamentele ºi

mai ales campionatele europene.
Anul trecut, la Sibiu, s-a desfã-
ºurat campionatul european de
Go. Timp de douã sãptãmâni,
noi, Federaþia Românã de Go, am
organizat acest eveniment.

Ce competiþii importante se
organizeazã la nivel european?

La nivel european, se organizea-
zã probe de individual, echipe, pe-
rechi – se numeºte per Go, adicã
bãiat ºi fatã, care mutã pe rând –
ºi, bineînþeles, Go rapid, blitz, pe
diverse categorii. De asemenea, Go
poate sã suporte joc cu handicap.
Adicã, dacã diferenþa este mai
mare de douã ranguri între jucã-
tori, se pot adãuga douã sau trei
piese în plus, astfel încât partida
sã fie echilibratã. În acest fel, chiar
o partidã între un jucãtor mai bun
ºi unul mai slab poate sã fie deo-
sebit de frumoasã. Urmãtoarea
competiþie majorã va fi în Rusia,
la Sankt Petersburg, Campionatul
european de Go, ce va avea loc
anul viitor, conform tradiþiei, o sãp-

tãmânã din iulie ºi una din august.

Existã o strategie pentru dez-
voltarea acestui sport în Româ-
nia? La un moment dat se vor-
bea, spre exemplu, de introdu-
cerea ºahului în ºcoli.

Existã. E chiar un proiect dez-
voltat de Ministerul Tineretului ºi
Sportului, intitulat „Pierre de
Coubertin”, care presupune sã iei
persoane care nu au mai auzit de
sportul respectiv, sã le descoperi,
sã le pregãteºti ºi sã le legitimezi
la federaþia respectivã. Cred cã e
un proiect care va avea mare suc-
ces. Îl avem în aceastã perioadã
în desfãºurare. De exemplu,
dupã ce îl dezvoltãm în cele 14
centre, vom selecta 70-80 de ju-
cãtori, mergem la Snagov ºi îm-
preunã cu domnul Cãtãlin Þãra-
nu, care a acceptat oferta Fede-
raþiei, se va face o pregãtire cu
aceºti copii. E un lucru  impor-
tant sã ajungi sã aduci o masã mai
mare de jucãtori ca sã poþi ajun-
ge la rezultate. Altfel, fãrã o pe-
pinierã, nu poþi sã ai performan-
þã. Anul acesta, la categoria de
sub 12 ani,  Denis Dobranis, din
Bistriþa a obþinut titlul de cam-
pion european la juniori.

Se poate trãi din Go?

Se poate trãi din acest joc, dar
conex, pentru cã nu poþi sã mergi
doar la turnee. Cei care sunt foar-
te buni predau lecþii pe internet.
Sunt chiar antrenamentele pe care
le facem noi la lotul naþional, de
unde pot sã mai vinã remunera-
þii, ºi mai sunt ºi premiile inter-
naþionale.

De când practicaþi Go ºi ce v-
a atras cãtre acest joc?

De 30 de ani joc Go. M-a atras
faptul cã piesele sunt ca niºte ar-
mate care luptã. Toþi vrem sã câº-
tigãm. ªi atunci când pierzi de la
un jucãtor care are valoare mai
mare nu trebuie sã te superi. E
vorba ºi de dezvoltarea personalã,
pânã la urmã. Tinerii învaþã lucruri
despre ierarhie, despre ordine, de-
spre respect. Un joc de Go începe
de fiecare datã cu mutarea piesei
negre. Prima mutare se pune în-
totdeauna în dreptul inimii adver-
sarului. E un cod care se respectã
ºi un salut internaþional.
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Unitatea de producþie din
Turceni are rol strategic atât
pentru Siniat România, care
acoperã 10 pieþe din Europa de
Sud-Est, cât ºi pentru mediul
economic din judeþul Gorj. Ca-
pacitatea anualã de producþie a
fabricii de la Turceni este de

Siniat România, producãtor ºi furnizor-
de sisteme de gips-carton, tencuieli ºi
gleturi, a deschis cea mai mare fabricã
de plãci de gips-carton din România la
Turceni, în judeþul Gorj. Noua fabricã este
construitã în urma unei investiþii de 50
de milioane de euro (fonduri proprii), pe
un teren cu o suprafaþã de32 de hectare.
Compania Siniat România este membrã

a grupului ETEX, unul dintre cei mai
mari producãtori ºi furnizori mondiali
de materiale de calitate ºi soluþii pentru
construcþii. Grupul ETEX este prezent pe
mai multe continente: Europa, America
Latinã, Africa, Asia ºi Oceania, desfãºu-
rând activitãþi în 44 de þãri, având circa
17.000 de angajaþi care îºi desfãºoarã ac-
tivitatea în 121 de fabrici.

Marc-André Fritsche, General Manager, Siniat România.
“Siniat joacã un rol activ în comunitãþile locale. Apreciem în mod

deosebit forþa de muncã din România, cu oameni bine instruiþi ºi moti-
vaþi. Investim constant în tehnologie ºi utilizãm materie primã de foarte
bunã calitate. Ne dezvoltãm într-un mediu economic stabil, cu potenþial
ridicat. Obiectivul nostru este sã valorificam acest potenþial”

27 de milioane de metri pãtraþi,
cât suprafaþa a peste 1.000 de
km de autostradã. Primul pro-
dus fabricat este placa NIDA
Standard, singura placã stan-
dard de gips-carton din Româ-
nia armatã cu fibrã de sticlã.
Folosirea fibrelor conferã plã-

cilor duritate ºi rezistenþã me-
canicã de neegalat în gama plã-
cilor standard de gips-carton.

Gipsul obþinut are puritate
ºi consistenþã ridicate

Din 2016, Siniat va produce
la Turceni si plãci de gips-car-
tonpentru aplicaþii în medii cu
cerinþe speciale, precum: umi-
ditate ridicatã, rezistenþã la foc,
izolare acusticã. Fabrica Siniat
de la Turceni este prima din
România care foloseºte gipsul
rezultat din procesul de desul-
furare a gazelor de la o centra-
lã termoelectricã. Gipsul obþi-
nut are puritate ºi consistenþã
ridicate, fiind o materie primã
excelentãpentru plãcile de gips-
carton. Cu ajutorul echipamen-
telor speciale, plãcile de gips-
carton pot fi reciclate.Datoritã
sinergiilor cu CET Turceni ºi a
proceselor tehnologicede reci-
clare, noua fabricã Siniat este
unul dintre cele mai sustenabile
proiecte din România.

Un drum de un milion de euro
De asemenea, apa folositã în

procesul de producþie provine
din apa de ploaie adunatã de pe
acoperiºurile fabricii ºi din pro-
priile puþuri forate, limitând
astfel consumul de resurse din
oraºul Turceni. Apa rezidualã
este, la rândul ei, reciclatã in-

tern. Totodatã, Siniat a inves-
tit 1 milion de euro în construi-
rea unui drum nou care leagã
fabrica de drumul naþional.
Astfel, este limitat impactul
vehiculelor grele de marfã asu-
pra comunitãþii locale. Odatã
cu inaugurarea noii fabrici ºi
construirea noului drum, Siniat
a dezvoltat o platformã indus-

trialã ºi deschide noi perspec-
tive pentru alþi investitori în
zonã. La noua fabricã, Siniat
creeazã peste 80 de locuri de
muncã. Noii angajaþi, majorita-
tea din Turceni ºi din zonele în-
vecinate, au fost pregãtiþi la
fabricile Siniat din România,
Italia ºi Germania.

MARGA BULUGEAN

Comisariatul Judeþean pentru
Protecþia Consumatorilor Dolj a
desfãºurat în perioada  31.08 –
04.09. 2015 o acþiune de control
privind modul de respectare a pre-
vederilor legale privind calitatea,
etichetarea ºi modul de comercia-
lizare a mierii. Controlul a urmãrit,
în principal, existenþa documente-
lor de provenienþã, calitatea pro-
duselor comercializate ºi modul de
informare a consumatorilor asupra
elementelor de identificare ºi ca-
racterizare ale mierii la comercia-
lizare. Astfel, la S.C. TEOROBERT
S.R.L. Craiova a fost gãsitã la vân-
zare miere de salcâm, care nu avea
menþionatã pe etichetã denumirea

Atenþie la mierea contrafãcutã!
Amenzi în valoare de 2.000 de lei ºi 15

kg de miere oprite definitiv de la comer-
cializare. Sunt câteva dintre consecinþe-
le controlului efectuat recent de inspec-
torii Comisariatului Judeþean pentru

Protecþia Consumatorilor Dolj în rân-
dul comercianþilor de miere. Nu au fost
evitate nici supermarketurile reprezen-
tative din judeþ, de la care s-au prelevat
probe spre analizã.

 Numãr de operatori economici controlaþi: 8
Numãr operatori economici cu abateri: 3
 Cantitate controlatã: 120 de kg
 Cantitate cu abateri: 18,5 kg
 Oprire temporarã a comercializãrii: 15 kg
 Numãr sancþiuni aplicate: 3, dintre care 1 avertisment ºi 2 amenzi

în valoare totalã de 2.000 de lei.

ºi adresa producãtorului. Faþã de
cele constatate, inspectorii au dis-
pus mãsura opririi temporare de la
comercializare a 15 kg de miere
de salcâm, în valoare de 300 de lei
ºi sancþionarea operatorului eco-
nomic cu avertisment. Au mai fost
constatate abateri la comercializa-
rea mierii, privind neafiºarea pre-
þurilor de vânzare, în mod vizibil

ºi într-o formã neechivocã, uºor
de citit, la 2 operatori economici:
S.C. HISPANIC S.R.L. Craiova ºi
S.C. ASASTEF MARKET S.R.L.
Craiova. Faþã de cele constatate au
fost aplicate 2 amenzi în valoare
de 2.000 de lei.

Controale ºi în supermarketuri
Au mai fost prelevate 4 probe

de miere comercializate de: S.C.
AUCHAN ROMÂNIA S.A. Craio-
va, S.C. KAUFLAND ROMÂNIA
S.N.C. Craiova, S.C. TEODEN
S.R.L. Bãileºti ºi S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L. Craiova. „Probele
au fost trimise pentru analizã la
Laboratorul LAREX Bucureºti
pentru determinarea conþinutului

de zaharuri, zaharozã (prezenþa
zaharinei) ºi a umiditãþii. Urmare
Rapoartelor de Expertizã LAREX,
produsele au fost declarate con-
forme”, ne-a precizat Gheorghe
Marinescu, comisar ºef adjunct
al Comisariatului Judeþean pentru
Protecþia Consumatorilor Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU
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- Citind, Popescule, cã tutunul
este dpunãtor sãnãtãþii, m-am
hotãrât sã mã las... de citit.

Ion Prioteasa a vorbit în faþa reprezentanþilor
mediului academic despre cele douã parcuri in-
dustriale, despre numãrul locurilor de muncã
înfiinþate în aceste parcuri, dar ºi despre alte in-
vestiþii pe care administraþia doljeanã le-a imple-
mentat de-a lungul anilor. „Pentru noi, universi-
tãþile din Craiova reprezintã un punct forte, atât
pentru judeþul Dolj, cât ºi pentru întreaga regiu-
ne Oltenia. Vreau sã-i salut ºi pe reprezentanþii
companiilor care vin alãturi de învãþãmântul su-
perior prin parteneriatele pe care le-au dezvoltat
cu facultãþile craiovene, parteneriate menite sã
stimuleze performanþa în educaþie prin oferirea
de burse ºi chiar prin angajarea studenþilor în
cadrul acestor firme. ªi pentru consiliul jude-

Ion Prioteasa, prezent la deschiderea Conferinþei
Internaþionale de Inginerie Mecanicã - ICOME 2015

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, a primit, ieri, din par-
tea Universitãþii din Craiova, o distincþie în semn de apreciere pentru implicare în
sprijinirea învãþãmântului ºi a dezvoltãrii regionale, evenimentul având loc în cadrul
deschiderii oficiale a Conferinþei Internaþionale de Inginerie Mecanicã - ICOME 2015.

þean, crearea de locuri de muncã prin sti-
mularea investiþiilor de orice fel a constituit
ºi reprezintã în continuare o preocupare
prioritarã. În acest sens, CJ Dolj a dezvol-
tat un parc industrial care, de-a lungul tim-
pului, a generat peste 1.200 de posturi, iar
o a doua platformã de afaceri, desfãºuratã
pe o suprafaþã de peste 24 de hectare de
teren, este pregãtitã sã primeascã noi in-
vestitori. În calitate de preºedinte, doresc
sã reafirm rolul CJ Dolj de susþinãtor al ac-
tului de cercetare ºi de partener activ al sistemu-
lui de învãþãmânt, asigurându-vã ºi în continua-
re de întregul sprijin în misiunea pe care v-aþi
asumat-o ºi pe care o duceþi zi de zi la îndeplini-

re, de formare a viitoarelor generaþii de profesi-
oniºti“, a declarat preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN

Avem nevoie de educaþie prin
ºcoalã, prin familie, prin Bisericã,
prin tot ceea ce înseamnã istorie
ºi tradiþie româneascã autenticã.

Regãsirea identitãþii noastre este
fundamental legatã de educaþie,
cãci numai prin educaþie ºi cultu-
ralizare putem sã înlãnþuim fiara
care se ascunde în adâncurile
noastre, aºa cum ne spunea odi-
nioarã Platon. Fiinþa noastrã naþi-
onalã are datoria de a renaºte prin
educaþie, oferind dacã vreþi, o lec-
þie atât nouã ca naþie cât ºi Euro-
pei care aºteaptã de la noi de ceva
vreme un nou tip de mentalitate,
pe care îl putem oferi numai printr-
o viziune autenticã a tradiþiei ºi a
istoriei noastre, dar în acelaºi timp
ºi o deschidere cãtre ceea ce în-
seamnã nou. Colegiul Naþional Pe-
dagogic” ªtefan Velovan” în aceºti

Motto: ªtefan Velovan ”Voi forma învãþãtori buni ºi-i voi trimite în popor,
sã propovãduiascã cultura ºi iubirea de patrie.”

C.N. Pedagogic ”ªtefan Velovan”, a împli-
nit pe 3 octombrie 2015, o frumoasã ºi vene-
rabilã vârstã de 145 ani de istorie ºi tradiþie
care ne onoreazã, dar în acelaºi timp ne res-
ponsabilizeazã. Suntem posesorii unui tezaur
ai tradiþiei pedagogice, a învãþãtorilor ºi edu-
catorilor care au educat acest popor atât în vre-
muri grele, pline de sacrificii cât ºi în perioa-
de rodnice de pace creativã. Misiunea acestui,

îndrãznesc sã spun, templu al educaþiei, este
aceea de a ºlefui ºi forma caractere, de a creºte
aripile celor care vor trebui sã zboare pentru
ziua de mâine, celor care vor lua decizii pen-
tru acest neam ºi þarã, atunci când va sosi cea-
sul. Rolul educaþiei pentru o naþiune este fun-
damental, pentru cã numai o educaþie aleasã
ne va reda demnitatea ºi conºtiinþa cã ºcoala
este actul devenirii noastre. ªi nu mã vei cuprinde…

De-mi vei tãia mâinile,
Îmi vor creºte aripi…
De-mi vei tãia aripile,
Îmi vor creºte gânduri…
De-mi vei tãia gândurile
Vor creºte din mormântu-mi chiparoºi, stejari ºi curpeni.
De-mi vei tãia pãdurea
Vor rãmâne amintirile

ªi nu mã vei cuprinde-n vecinicie…
Dedic aceastã poezie Colegiului Naþional Pedagogic

”ªtefan Velovan” ºi Spiritului Pedagogic.

145 de ani ºi-a propus sã promo-
veze modelele pentru ca dascãlul
din faþa elevului are aceastã meni-
re doar printr-o þinutã intelectualã

ºi moralã ireproºabilã. Modelele
sunt din ce în ce mai rare, cãci au
darul alchimiei de a transforma pie-
trele în mãrgãritare, posedând într-
un mod inconfundabil ºi autentic
filonul Providenþei, acel ”ceva”
spre a ne deschide perspectiva
cãutãrii destinului. Modelul poate
fi regãsit deopotrivã printre cei în-
vinºi ºi învingãtori, printre cei ce
au cunoscut agonia sau extazul.
Poþi cãuta cãlãuza în educaþie, artã,
literaturã, ºtiinþã sau caracter, dar
este greu de spus care îþi va fi mai
de folos, având speranþa cã fieca-
re îºi urmeazã o anumitã chemare
care transcede zona naturalului.

Când ai ºansa ca modelul sã-þi

devinã mentor(cãlãuzã), avem de-a
face cu sublimul act al iluminãrii.
Atunci trebuie sã cãutãm Adevãrul
cu patimã ºi uneori cu disperare,
mergând cu ochii larg deschiºi pânã
la marginea prãpastiei, iar de acolo
sã privim abisul fãrã sã ne fure adân-
cimea sa, cãci modelul s-a transfor-
mat în mentor, cãlãuzã, prieten,
mamã, tatã, demiurg al cunoaºterii.

„Onoarea de a conduce
acest prestigios Colegiu,
de esenþã Pedagogicã,

mã va marca toatã viaþa”
A fost odatã un Magistru(ªtefan

Velovan), ce a venit de pe tãrâmul
de dincolo de munþi, ºcolit la Viena
ºi Gotha, aici în cetatea lui Brân-
cuºi ca sã ºlefuiascã oameni, ca-
ractere, idealuri… Prin ”atelierul”
sãu au trecut mii de pedagogi, pe
care i-a trimis apoi în mod solemn
sã predice ceea ce poate fi mai fru-
mos pentru fiinþa umanã, anume
setea de cunoaºtere din care izvo-
rãºte respectul faþã de valorile au-
tentice româneºti ºi universale.
Existã un act cu totul special în care
Magistrul îºi deschide sufletul pen-
tru ucenicii sãi, acesta este actul
sublim al marii iniþieri pe care doar
marile spirite sunt capabile sã-l re-
alizeze. Sã învãþãm de la Magistrul
ªtefan Velovan, cã sensul este mai
important decât devenirea însãºi,
travaliul sensului dându-ne posibi-
litatea sã ne cunoaºtem limitele, me-
diocritatea sau nimicinia, în timp ce
devenirea este uneori barocã, pri-
vind cu detaºare ceea ce a lãsat în

urma sa. Numele ºi opera sa rãmân
peste veacuri…cãci a creat având
misiunea educaþiei generaþiilor de
dascãli.

 Onoarea de a conduce acest
prestigios Colegiu, de esenþã Pe-
dagogicã, mã va marca toatã via-
þa. Am regãsit aici profesori cu vi-
ziune pedagogicã, demni de toatã
admiraþia, adevãraþi discipoli ai Ma-
gistrului ªtefan Velovan. Rezulta-
tele din ultimii ani de la bacalau-
reat ºi evaluarea naþionalã ne cla-
seazã între primele colegii din ju-
deþ. Astfel, în anul ºcolar 2014-
2015, procentul de promovabilita-
te la bacalaureat a fost de 98,68%,
iar cel de la evaluarea naþionalã de
97,04%. Aceste rezultate sunt ro-
dul efortului elevilor dar ºi a das-
cãlilor de vocaþie ce sunt regãsiþi
aici la C.N.Pedagogic ”ªtefan Ve-
lovan”. De asemenea statutul de

”ªcoalã Europeanã” primit anul
acesta ne oferã posibilitatea sã pri-
mim sute de profesori ºi elevi din
toatã Europa ºi sã trimitem la rân-
dul nostru profesori ºi elevi ai co-
legiului care sã experimenteze noi
abordãri educaþionale europene.
Cele douã proiecte unice la nivelul
unei instituþii preuniversitare, ce vi-
zeazã un anumit tip de mentalitate,
anume înfiinþarea unei Staþiuni Di-
dactice ”Pedagogic” alcãtuitã din
2000 de pomi, doua sere ºi o ciu-
percãrie, precum ºi Muzeul Tradi-
þional Românesc de secol XIX adus
în curtea liceului, au început sã
formeze acel tip de mentalitate ha-
retianã pe care noi ne-o doream în
ultima vreme.

Director C.N.Pedagogic

Prof. dr. IONUÞ ADRIAN
PÃTULARU
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Muzicieni din Israel, Japonia ºi China,
astã-searã, în Gala tinerilor concertiºti

La Filarmonica „Ol-
tenia” se deschide astã-
searã, ora 19.00, Gala
tinerilor concertiºti,
invitate fiind douã so-
liste pianiste din spaþiul
asiatic. Este vorba de-
spre Kana Ito, din Ja-
ponia, în interpretarea
cãreia publicul va as-
culta Concertul nr. 1 în
Mi bemol major pen-
tru pian ºi orchestrã,
G. 124, ºi Sonata în Si minor pentru pian solo, ambele de Franz Liszt, ºi
despre Xiaoxiao Wei, din China, care propune spre audiþie Concertul nr.
2 în Do minor pentru pian ºi orchestrã, op. 18, de Serghei Rahmaninov.
Un bilet pentru concert costã 15 lei, cu reducere la 10 lei pentru elevi,
studenþi ºi pensionari.

Kana Ito s-a nãscut în anul 1991 ºi a absolvit Tokyo University of the
Arts, continuându-ºi studiile la Ecole Normale de Musique de Paris. Xia-
oxiao Wei s-a nãscut în anul 1995 ºi a absolvit, în 2013, Colegiul Acade-
mic de Muzicã din cadrul Conservatorului din Moscova, continuând sã
se perfecþioneze aici sub îndrumarea prof. A. K. Sevidov. La pupitrul
dirijoral al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Oltenia” se va afla dirijo-
rul Albert Mamriev, din Israel, unul dintre cei mai reputaþi pianiºti ai
generaþiei sale, vestit pentru forþa expresiei, virtuozitatea ºi muzicalitatea
artei sale pianistice, în prezent profesor în cadrul Universitãþii de Muzicã
ºi Artã dramaticã din Hanovra.

Reîncep cursurile gratuite
de limbã ºi civilizaþie italianã!

Societatea Culturalã
Româno-Italianã „Dante
Alighieri” din Craiova,
Comitet Local al Socie-
tãþii Internaþionale „Dan-
te Alighieri” din Roma, în
colaborare cu Secþia de
Limba ºi Literatura Ita-
lianã a Facultãþii de Lite-
re a Universitãþii din Cra-
iova, reîncep mâine, 10
octombrie, cursurile gra-
tuite de limbã ºi civiliza-
þie italianã. Acestea se vor desfãºura dupã urmãtorul program: de la 9.00
la 11.00 – cursul pentru începãtori, de la 11.00 la 13.00 – cursul pentru
avansaþi. Orele vor avea loc pe parcursul anului universitar, sâmbãta, în
Lectoratul Italian al Universitãþii din Craiova, sala 135. Vor dura doi ani ºi
se vor putea finaliza, opþional, cu un examen în urma cãruia se obþine un
certificat de absolvire. Cei interesaþi sunt aºteptaþi sã se înscrie mâine,
10 octombrie, ora 9.00.

Ziua Educaþiei Nonformale,
sãrbãtoritã la Craiova

Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu”, în par-
teneriat cu organizaþia
„Cercetaºii României” –
Centrul Local Craiova,
organizeazã astãzi, de la
ora 19.00, în Salonul
Medieval, cea de-a II-a
ediþie a Laboratorului de
educaþie nonformalã,
prilejuitã de sãrbãtorirea
Zilei Educaþiei Nonfor-
male în România (9 / 10
octombrie). Simply
Z.E.N. sau, altfel spus, „Educaþia faþã în faþã cu… nonformalul” va
prezenta ºi experimenta metode de învãþare folosite în context nonfor-
mal, care se pot aplica în orice context educaþional. În cadrul Labora-
torului vor avea loc jocuri educative (animaþie socio-educativã), teatru
de improvizaþie etc. „Ceea ce ne dorim este ca ele sã treacã dincolo de
contextul Laboratorului, sã fie utilizate în acþiuni ºi proiecte, sã fie fo-
losite drept instrumente de includere ºi participare active. E un fel de
curã de spontaneitate! La timpul prezent, modul autentic. ªi la numãrul
plural: NOI”, afirmã Livia Popescu, profesor de Limba englezã la ªcoala
Gimnazialã „Gheorghe Þiþeica” din Craiova ºi preºedinte al Centrului
Local Craiova. Aºteptaþi la eveniment sunt toþi cei creativi, deschiºi,
flexibili ºi, mai ales, nonformali!

„Nu mai este nici un secret pen-
tru nimeni cã oraºul Craiova a in-
trat în competiþia pentru obþinerea
titlului de Capitalã Europeanã a
Culturii în 2021. Iar Opera Româ-
nã Craiova nu avea voie ca în
aceastã perioadã în care se pregã-
teºte dosarul pentru a fi depus la
Ministerul Culturii, urmând juriza-
rea Comisiei Eu-
ropene, sã nu
aducã un festival
care, deºi are
tradiþie, nu a fost
niciodatã pus în
valoare, cel pu-
þin dupã pãrerea
mea, aºa cum
merita sã fie, în
conformitate cu
renumele Elenei
Teodorini – pri-
ma solistã de ori-
gine românã
care a pãºit pe
celebra scenã a
Teatrului Scala
din Milano”, a
declarat, ieri, în
cadrul unei conferinþe de presã,
Antoniu Zamfir, managerul Ope-
rei Române Craiova.

Managerul Antoniu Zamfir:
„O ediþie în care deschidem

porþile Operei Române Craiova
cãtre teatre din Europa”

„Ne-am propus în acest an o
ediþie în care sã deschidem porþile
Operei Române Craiova cãtre tea-
tre din Europa ºi am reuºit, cu efor-

Festivalul Internaþional „Elena Teodorini” se va deschide
mâine, 10 octombrie, ora 19.00, cu opera „Elixirul dragostei” –
compoziþie de succes a lui Gaetano Donezetti, în viziunea regizo-
ralã a lui Andras Kurthy, scenografia lui Rãsvan Drãgãnescu ºi
sub conducerea muzicalã a maestrului Gheorghe Stanciu, în pre-
zent dirijor al Teatrului Naþional de Operã ºi Balet „Oleg Danov-
ski” din Constanþa.

„Mã simt onorat sã deschid acest festival internaþional ºi sta-
giunea Operei craiovene. Festivalul este deja o tradiþie la Craiova
ºi sper sã rãmânã ºi în continuare, este un lucru extraordinar pen-
tru publicul craiovean. Prin acest festival se reuºeºte aducerea
unor importanþi invitaþi, atât artiºti strãini, cât ºi din þarã, lucru
care atrage foarte mult publicul. Iar publicul are nevoie de valori,
aºa reuºim sã îl atragem în sãlile de spectacol”, a declarat maes-
trul Gheorghe Stanciu, în cadrul aceleiaºi conferinþe de presã.

Spectacolul este în limba italianã, cu supratitrare în românã, ºi
dureazã aproximativ douã ore ºi 40 de minute. În distribuþie: Cris-
tina Oltean (Cluj-Napoca), Florin Ormeniºan, Ioan Cherata, ªte-
fan Schuller (Bucureºti), Noemi Modra, Anca Þecu, Tiberiu Ni-
cuþ, Laurenþiu Nicu, Teodor Ispas, Nicolae Popa, Dan Cornescu,
Violeta Þicu, Lelia Vais, alãturi de care îºi dau concursul Orches-
tra, Corul ºi Baletul Operei Române Craiova.

Maestrul dirijor Gheorghe Stanciu: „Publicul are nevoie de valori, aºa
reuºim sã îl atragem în sãlile de spectacol”

La Craiova se va deschide mâine-searã Festivalul Internaþional
„Elena Teodorini”, ajuns la cea de-a XIV-a ediþie – una „fãrã pre-
cedent, atât ca anvergurã, cât ºi ca notorietate”, potrivit organi-
zatorilor. 19 spectacole plus o sesiune de comunicãri, urmate de
un concurs internaþional de canto, 9 trupe invitate, 4 teatre de
operã din Europa vor transforma Cetatea Bãniei, pentru 5 sãptã-
mâni, în capitala spectacolului de operã ºi balet! Evenimentul este
organizat de Opera Românã Craiova ºi marcheazã deschiderea
noii stagiuni artistice a instituþiei, fiind susþinut de Primãria ºi
Consiliul Local Municipal Craiova, ca ºi de Asociaþia „Craiva Ca-
pitalã Europeanã a Culturii 2021”. Aproximativ 100 mii lei sunt
alocate desfãºurãrii festivalului.

turi destul de susþinute, sã aducem
4 teatre strãine pe scena instituþiei”,
a adãugat acesta. Referirea este la
Teatrul Naþional de Operã ºi Balet
Chiºinãu (cu opera „Evgheni One-
ghin”, de P.I. Ceaikovski, ºi spec-
tacolul de balet „Giselle”, de Adol-
phe Charles Adam), Teatrul Naþio-
nal de Operã ºi Balet Belgrad
(„Nunta lui Figaro” de W.A. Mo-
zart), Teatrul Naþional de Operã ºi

Balet Sofia („Cenuºãreasa” de
Gioachino Rossini) ºi Theater
Magdeburg din Germania (opera
„The Trial” / „Procesul” a com-
pozitorului Philip Glass). Pe lân-
gã spectacole de operã, operetã,
balet, pentru copii ºi tineri, con-
certe, programul va mai cuprinde
o sesiune de comunicãri pe tema
vieþii ºi personalitãþii Elenei Teo-
dorini (duminicã, 11 octombrie,
ora 11.00, în sala mare a Primã-
riei Craiova). Festivalul va conti-

nua apoi, între 16 ºi 21 noiem-
brie, cu Concursul Internaþional
de Canto „Elena Teodorini”.

Unul dintre punctele forte  în
dosarul de candidaturã pentru
titlul de Capitalã Europeanã

a Culturii în 2021
ªi primarul Craiovei, Lia Olgu-

þa Vasilescu, a subliniat cã este
„un an decisiv
pentru competiþia
Capitalã Europea-
nã a Culturii”, rea-
mintind cã pe 10
octombrie a.c. va
fi depus dosarul
de candidaturã
pentru 2021.
«Unul dintre
punctele forte în
acest dosar este ºi
Festivalul Inter-
naþional „Elena
Teodorini”», a
afirmat edilul
„Ceea ce pãrea un
handicap la înce-
put prin faptul cã
Opera craioveanã

nu aparþine de Ministerul Cultu-
rii, cum se întâmplã cu cele de la
Iaºi, Timiºoara sau Cluj, pânã la
urmã s-a dovedit a fi benefic, pen-
tru cã în dosarul de candidaturã
ni s-a cerut sã menþionãm doare
banii pe care i-a investit munici-
palitatea în culturã. Trebuie sã
dovedeºti susþinerea financiarã a
oraºului din care faci parte. Ori
este foarte clar cã noi avem prin
asta un atu», susþine primarul Lia
Olguþa Vasilescu.
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Alianþa Nord-Atlanticã este pregãti-
tã sã trimitã trupe în Turcia pentru a-
ºi apãra aliatul din flancul sudic, a de-
clarat secretarul general Jens Stolten-
berg ieri, la Bruxelles, înaintea unei reu-
niuni a miniºtrilor Apãrãrii din statele
NATO, dupã ce avioane ruseºti au în-
cãlcat spaþiul aerian turc. „NATO este
pregãtitã sã-ºi apere toþi aliaþii, inclu-
siv Turcia, împotriva oricãror amenin-
þãri”, a declarat Stoltenberg pentru pre-
sã înaintea reuniunii miniºtrilor Apãrã-
rii, care a fost dominatã de criza din
Siria. „Alianþa Nord-Atlanticã a rãs-
puns deja, sporindu-ºi capacitatea,
abilitatea ºi nivelul de pregãtirie în a
mobiliza forþe, inclusiv în sud, inclu-
siv în Turcia”, a subliniat el. Stolten-
berg a subliniat totodatã cã atacurile -
aeriene ºi cu rachete de croazierã - ale
Rusiei reprezintã „motive de îngrijora-
re”. Secretarul general al Alianþei Nord-Atlan-
tice a anunþat, de asemenea, cã nu s-a luat
încã o decizie cu privire la nivelul prezenþei
trupelor NATO în Afganistan. Implicarea
militarã tot mai mare a Rusiei în conflictul
din Siria a fost unul dintre principalele puncte
de pe agenda reuniunii miniºtrilor Apãrãrii
din statele membre NATO. Întâlnirea a avut
loc într-o atmosferã de crizã profundã. Ru-
sia, principalul aliat al preºedintelui sirian Bas-
har al-Assad, a lansat în urmã cu o sãptã-
mânã o campanie aerianã în aceastã þarã,
susþinând cã vizeazã Statul islamic (SI) ºi
alte grupãri jihadiste. Moscova a negat cã

UE alocã 400 de milioane de euro
în gestionarea crizei refugiaþilor

Uniunea Europeanã a suplimentat ieri cu
400 de milioane de euro fondurile destinate
gestionãrii crizei migranþilor. Cea mai mare
parte a sumei - aproximativ 300 de milioane
de euro - urmeazã sã fie folosite pentru aju-
torarea refugiaþilor sirieni în þãri din afara
Uniunii, ºi anume Turcia, Liban ºi Iordania.
De asemenea, o parte a banilor va fi folositã
pentru crearea a 120 de posturi în cadrul a
trei agenþii europene, care acþioneazã în pri-
ma linie a migraþiei, ºi anume Agenþia pen-
tru apãrarea frontierelor externe FRONTEX,
Biroul European de Sprijin pentru Azil
(EASO) ºi EUROPOL. Aproximativ 56 de
milioane de euro urmeazã sã fie folosite în
vederea acordãrii unor ajutoare umanitare.
“Consiliul a aprobat un ajutor financiar su-
plimentar din bugetul UE pentru 2015, în rãs-
punsul la criza migraþiei. Acesta aplicã an-
gajamentele asumate de cãtre Consiliul Eu-
ropean din 23 septembrie”, a anunþat Consi-
liul într-un comunicat de presã.

Kosovo: Gaze lacrimogene în parlament
în semn de protest faþã de acordul
cu Serbia

Douã deputate în parlamentul kosovar au
leºinat dupã ce aleºi din opoziþie au aruncat
ieri în sala de ºedinþe un dispozitiv cu gaz
lacrimogen, pentru a protesta faþã de pune-
rea în aplicare a acordului de normalizare a
relaþiilor cu Serbia. Deputatele au fost trans-
portate la spital cu ambulanþa. Reprezentan-
tul special al UE în Kosovo, Samuel Zbogar,
se afla în salã în momentul producerii inci-
dentului. Cu puþin timp mai devreme. depu-
taþii opoziþiei încercaserã sã forþeze întreru-
perea lucrãrilor, fluierând ºi aruncând cu ouã
în direcþia colegilor lor din coaliþia guver-
namentalã. Guvernul a denunþat, într-un co-
municat, acest “comportament violent” care
“a depãºit toate limitele celui democratic”.
La 22 septembrie, prim-ministrul Isa Musta-
fa a fost atacat cu ouã de mai mulþi deputaþi
în timpul unui discurs în parlamentul de la
Priºtina, referitor tot la acordul cu Serbia.
Principalele partide de opoziþie sunt ostile
dialogului desfãºurat sub egida Uniunii Eu-
ropene cu Serbia, susþinând cã acesta com-
promite independenþa proclamatã unilateral
în 2008 de fosta provincie sârbã În 2013,
Priºtina ºi Belgradul au semnat, sub egida
UE, un acord de normalizare a relaþiilor, ceea
ce a deschis calea, un an mai târziu, pentru
decizia de lansare a negocierilor de aderare
a Serbiei la blocul comunitar.

Percheziþii la sediul Volkswagen
din Wolfsburg

Poliþia germanã a efectuat percheziþii la
sediul central al grupului auto Volkswagen
din oraºul Wolfsburg, precum ºi la alte lo-
caþii ale constructorului auto, în legãturã
cu scandalul motoarelor trucate, a anunþat
ieri Parchetul din Braunschweig (nordul
Germaniei). “Scopul percheziþiilor a fost se-
chestrarea de documente ºi suport informa-
tic susceptibile sã ajute la identificarea an-
gajaþilor implicaþi în manipularea a 11 mi-
lioane de vehicule dotat cu un soft care fal-
sificã testele de poluare”, a explicat Par-
chetul într-un comunicat.  Procurorii din
oraºul Braunschweig au demarat deja o an-
chetã împotriva fostului director general de
la Volkswagen, Martin Winterkorn, dupã ce
grupul auto a recunoscut cã a falsificat tes-
tele de poluare pentru unele din motoarele
sale diesel.  Grupul Volkswagen face obiec-
tul unor investigaþii în mai multe þãri, in-
clusiv în Germania, dupã ce a recunoscut cã
a echipat 11 milioane de vehicule vândute
la nivel mondial (dintre care 2,8 milioane
în Germania) cu un soft care falsificã rezul-
tatele testelor antipoluare ale motoarelor
diesel. Scandalul a forþat demisia directo-
rului general Martin Winterkorn, care a fost
înlocuit cu Matthias Müller, directorul Por-
sche, una dintre cele 12 mãrci care aparþin
Volkswagen.

Scriitoarea ºi jurnalista Svetlana Ale-
xievich (Svetlana Aleksievici) a primit,
ieri, Premiul Nobel pentru literaturã pe
2015, „pentru scrierile sale polifonice,
un monument dedicat suferinþei ºi cu-
rajului în zilele noastre”, potrivit moti-
vaþiei Comitetului Nobel, publicatã pe
site-ul prestigioaselor distincþii ºi pre-
luatã de agenþiile de presã româneºti.
Svetlana Alexievich (67 de ani) s-a nãs-
cut la 31 mai 1948 în oraºul ucrainean
Ivano-Frankivsk, dintr-un tatã belarus
ºi o mamã ucraineanã. Dupã ce tatãl
sãu ºi-a încheiat serviciul militar, fa-
milia s-a mutat în Belarus, unde ambii
pãrinþi au lucrat ca profesori. A studiat
jurnalismul la Universitatea din Minsk,

Macedonia se vede confrun-
tatã cu un nou val important de
imigranþi, dupã ce în doar 24
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atacurile sale aeriene au vizat în principal alte
þinte decât SI. Ruºii au anunþat miercuri cã
au lansat atacuri cu rachete de croazierã
împotriva SI, de la bordul unor nave staþio-
nate în Marea Caspicã, la aproximativ 1.500
de kilometri depãrtare. Ministerul rus de Ex-
terne a anunþat totodatã cã Moscova doreº-
te sã stabileascã contactul cu Armata Siria-
nã Liberã (ASL) - o grupare sirianã rebelã
susþinutã de Occident -, pentru a discuta
despre lupta împotriva SI “ºi altor grupãri
teroriste”. Însã secretarul american al Apã-
rãrii Ashton Carter, care a participat la reu-
niunea NATO de ieri - a anunþat cã forþele

care luptã împotriva SI în Siria nu vor
coopera cu Rusia. “Noi credem cã Ru-
sia are o strategie greºitã”, a denunþat
el, precizând cã ruºii “continuã sã ata-
ce þinte care nu sunt SI”. Campania
aerianã a Rusiei în Siria a provocat
temeri cu privire la producerea unor
contacte accidentale între avioane ru-
seºti de rãzboi ºi cele ale coaliþiei con-
duse de cãtre Statele Unite, care luptã
împotriva SI de peste un an. Oficiali
de la Pentagon au dezvãluit cã au fost
nevoiþi sã efectueze recent cel puþin
o manevrã de “despãrþire sigurã”,
pentru a evita ca un avion american
de vânãtoare sã se apropie prea mut
de o aeronavã ruseascã în spaþiul ae-
rian sirian. Secretarul general al NATO
Jens Stoltenberg anunþa marþi cã Ru-
sia nu a oferit nicio explicaþie faþã de
faptul cã a încãlcat spaþiul aerian al

Turciei ºi NATO, în incidente care “au durat
mult timp” ºi “nu au arãtat ca un accident”.
El a denunþat totodatã o sporire a prezenþei
navale ºi a unor trupe terestre ruseºti în Siria.
Ambasadorul rus la Ankara a fost convocat
de trei ori, ca rãspuns la recentele încãlcãri
de cãtre Rusia ale spaþiul aerian turc. Preºe-
dintele turc Recep Tayyip Erdogan a averti-
zat Kremlinul cã orice “atac asupra Turciei
înseamnã un atac asupra NATO”. “Dacã
Rusia pierde un prieten ca Turcia, cu care
are o mulþime de cooperãri, ea va pierde
multe lucruri. Ea trebuie sã ºtie acest lu-
cru”, a avertizat Erdogan.

10.000 de imigranþi au intrat în Macedonia în 24 de ore
de ore alþi circa 10.000 au in-
trat pe teritoriul ei venind din-
spre Grecia, fapt care a deter-

minat autoritãþile de la Skopje
sã ordone mobilizare tuturor
capacitãþilor poliþiei. Deºi aceas-

tã cifrã nu depãºeºte
recordul de 12.000 de
imigranþi pe zi înregis-
trat la începutului lunii
septembrie, Ministerul
macedonean de Interne
avertizeazã cã se aº-
teaptã ca fluxul migra-
tor sã se menþinã la ace-
laºi nivel ºi în zilele ur-
mãtoare. ªi alte surse
din cadrul poliþiei loca-
le au declarat cã în pe-
rioada urmãtoare vor
ajunge în Macedonia tot
10.000 de imigranþi pe
zi. Numãrul imigranþilor
care au intrat în aceas-

tã þarã în ultimele zile a fost
cuprins între 3.000 ºi 5.000.
Din luna ianuarie, circa 630.000
de imigranþi ilegali din Africa,
Orientul Mijlociu ºi Asia au pã-
truns în Uniunea Europeanã,
aceºtia provenind în special din
Siria, Irak, Afganistan, Pakis-
tan ºi numeroase state africa-
ne, precum Eritreea, Somalia,
Sudan, Nigeria. Dupã ce traver-
seazã Marea Mediteranã sau
Marea Egee cu ambarcaþiuni
puse la dispoziþie de traficanþi,
imigranþii intrã în Europa în
special prin Grecia ºi Italia, iar
de acolo de obicei îºi continuã
cãlãtoria cãtre vestul Europei.
Cei ajunºi în Grecia folosesc
aºa-numitã “rutã a Balcanilor”,
care trece ºi prin Macedonia.

Scriitoarea Svetlana Alexievich,
Nobel pentru literaturã pe 2015

între 1967 ºi 1972, iar dupã absolvire
a lucrat ca profesor ºi jurnalist cores-
pondent la Minsk, unde a colaborat cu
cele mai importante ziare. Svetlana Ale-
xievich era favorita cercurilor literare
ºi a caselor de pariuri pentru acest pre-
miu. Odatã cu diploma ºi medalia afe-
rente Nobelului pentru literaturã, ea va
intra ºi în posesia unui premiu de 1 mi-
lion de coroane suedeze (aproximativ
855.000 de euro). Laureaþii îºi vor
primi premiile Nobel în timpul unor
ceremonii oficiale organizate la Stock-
holm ºi la Oslo, pe 10 decembrie, ziua
în care se comemoreazã moartea fon-
datorului premiilor, Alfred Nobel, de-
cedat în 1896.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin Centrul

Multifuncþional Craiova scoate la licitaþie
publicã deschisã în vederea închirierii spa-
þiilor disponibile (spaþii depozitare subsol,
spaþiu expoziþional  Etaj 1; spaþii birouri -
etaj 2). Documentaþia necesarã se procu-
rã de la Centrul Multifuncþional Craiova str.
Târgului nr. 26, etaj 2, camera 211. Data
limitã pentru depunerea ofertelor  este în
fiecare zi de luni, miercuri ºi vineri pânã la
orele11.00. Licitaþia va avea loc la Centrul
Multifuncþional Craiova,  str.Târgului nr. 26,
saptamanal – în fiecare zi de luni, miercuri
ºi vineri, orele 12:00, Relaþii suplimentare
la telefon: 0765.577.711; 0769.268.690.

S.C. BITO GAZ SRL-D anunþã  publi-
cul interesat asupra depunerii  solicitãrii
de obþinere a autorizaþiei de mediu privind
activitatea: Staþie distribuþie GPL- instala-
þie distribuþie GPL la autovehicule tip SKID
ce se desfãºoarã în Almãj, Nr. 32A. Infor-
maþiile privind potenþialul impact asupra
mediului pot fi consultate la sediul APM
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr.1, zilnic
între orele 9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj pânã la
data de 23.10. 2015.

SC COLBUS SRL reprezentatã de Je-
sus Tudela Gale, titular al proiectului ,,Am-
plasare container mobil sablare,, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM Dolj – AVI-
ZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pentru pro-
iectul ,,Amplasare container mobil –sabla-
re,, , propus a fi amplasat în Com. Carcea,
Str. Silozului, Nr. 15, Judeþul Dolj. P r o -
iectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1, în
zilele de L-V, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http://ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la proiectul de-
ciziei de încadrare (în termen de 8 zile de
la data publicãrii prezentului anunþ,) pânã
la data de 15.10.2015.

ªCOALA Gimnazialã „Petre Mãnãr-
cescu”, cu sediul în Com. Lipovu, Jud.Dolj,
anunþã scoaterea la concurs a unui post
vacant de Mediator ºcolar, ½ normã, pe pe-
rioadã nedeterminatã. Concursul constã în
susþinerea unei probe scrise ºi a unui in-
terviu în data de 04.11.2015. Condiþiile de
participare ºi bibliografia sunt afiºate la
avizierul unitãþii. Relaþii suplimentare se
pot obþine la tel. 0251/359.028.

PRIMÃRIA Comunei Izvoare, cu sediul
în Localitatea Izvoare, Str.Principalã, jude-
þul Dolj, organizeazã concurs pentru ocu-
parea funcþiei contractuale vacante, în con-
formitate cu HG 286/2011 de: Muncitor cali-
ficat, 1 post. Pentru participarea la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmã-
toarele condiþii: -Studii medii Profesionale,
absolvite cu diplomã; -Certificat de califica-
re Utilaje Cale ºi Terasament; -Permis de Con-
ducere Categoria C. Concursul se va des-
fãºura astfel: -Proba practicã în data de
03.11.2015, ora 10.00, -Proba interviu în data
de 03.11.2015, ora 14.00. Candidaþii vor de-
pune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la publica-
rea prezentului anunþ în Monitorul Oficial.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul
Primãriei Comunei Izvoare, persoanã de
contact: Pencea Liviu, telefon: 0251.366.681.

JUDECÃTORIA Craiova. Dosar nr.7286/
215/2015. Complet CF10. Termen:
22.10.2015. Somaþie emisã în baza art.1051
alin.1 NCPCiv, prin încheierea de ºedinþã din
data de 17.09.2015. Reclamanþii-posesori
Prioteasa Constantina, domiciliatã în Mun-
.Craiova, Bld.Dacia, nr.50, bl.C, sc.1, et.1,
ap.5, Jud.Dolj, ºi Ion Florica, domiciliatã în
Mun.Craiova, Str.Tîrgului, nr.3, Jud.Dolj, in-
vocã în dosarul nr.7286/215/2015 al Jude-
cãtoriei Craiova, dobândirea proprietãþii prin
uzucapiune asupra imobilului teren intravi-
lan în suprafaþã de 76mp, situat în Mun.Cra-
iova, Str.Tîrgului, nr.3, Jud.Dolj. Se somea-
zã orice persoanã interesatã sã facã opzi-
þie, în caz contrar, în termen de 6 luni de la
emiterea ºi publicarea prezentei somaþii se
va trece la judecarea cererii.

S.C. FRAÞII BACRIZ SRL anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM DOLJ- nu este ne-
cesarã efectuarea evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu este necesarã efectua-
rea evaluãrii adecvate – în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asupra me-
diului ºi de evaluarea adecvatã pentru pro-
iectul : DESFIINÞARE CONSTRUCÞII C1, C2,
C3, C4, C5, C7, C8, propus a fi amplasat în
municipiul Craiova, str. Paºcani, nr.7, jude-
þul Dolj, titular S.C. FRAÞII BACRIZ SRL. Pro-
iectul deciziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul
APM DOLJ, strada Petru Rareº, nr.1, în zile-
le de L-V, între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet www . ap-
mdj.anpm.ro Publicul interesat poate înain-
ta comentarii/ observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare pânã la data de 16.10.2015.

S.C. FRAÞII BACRIZ SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM DOLJ- nu
este necesarã efectuarea evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu este necesarã
efectuarea evaluãrii adecvate – în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluarea adecvatã pen-
tru proiectul : DESFIINÞARE CONSTRUCÞII
C2,C3,C4,C5, C6, propus a fi amplasat în
municipiul Craiova, str. Calea Bucureºti,
nr.117, judeþul Dolj, titular S.C. FRAÞII BA-
CRIZ SRL. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM DOLJ, strada Pe-
tru Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www . apmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/ observa-
þii la proiectul deciziei de încadrare pânã
la data de 16.10.2015.

S.C. FRAÞII BACRIZ SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM DOLJ- nu
este necesarã efectuarea evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu este necesa-
rã efectuarea evaluãrii adecvate – în ca-
drul procedurilor de evaluare a impactu-
lui asupra mediului ºi de evaluarea adec-
vatã pentru proiectul: DESFIINÞARE CON-
STRUCÞII C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8,
C9, C10, C11, propus a fi amplasat în mu-
nicipiul Craiova, str. Amaradia, nr. 28, ju-
deþul Dolj, titular S.C. FRAÞII BACRIZ SRL.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul APM DOLJ, strada Petru Rareº,
nr.1, în zilele de L-V, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de internet
www . apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/ observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pânã la
data de 16.10.2015.

ªCOALA Gimnazialã „Petre Mãnãr-
cescu”, cu sediul în Com.Lipovu, Jud.Dolj,
anunþã scoaterea la concurs a unui post
temporar vacant de Educatoare. Concur-
sul constã într-o inspecþie specialã la cla-
sã, în data de 28.10.2015 ºi o probã scrisã,
din didactica specialitãþii în profilul postu-
lui didactic, potrivit programelor specifi-
ce, în data de 29.10.2015. Condiþiile de par-
ticipare ºi bibliografia sunt afiºate la avi-
zierul unitãþii. Relaþii suplimentare se pot
obþine la tel.0251/359.028.
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ PRIN PRE-
ªEDINTE ION PRIOTEASA, anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM DOLJ –
nu este necesarã efectuarea evaluãrii impactului asupra me-
diului ºi nu este necesarã efectuarea evaluãrii adecvate – în
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului
ºi de evaluare adecvatã pentru proiectul:

3 REPARAÞII CAPITALE ªI EXTINDERE LA CLINI-
CA DE ONCOLOGIE ªI CLINICA DE DERMATOLOGIE
- SPITALUL CLINIC JUDEÞEAN DE URGENÞÃ CRA-
IOVA EXISTENT S+P+4E CU CORP A CU REGIM DE
ÎNÃLÞIME S+P+4E ªI CORP B CU REGIM DE ÎNÃLÞI-
ME P+4E3 , propus a fi amplasat în Municipiul Craiova, str.
Tabaci nr.1, judeþul Dolj.

              Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM DOLJ, str. Pe-
tru Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între orele 9:00-14:00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresa de internet www.apmdj.anpm.ro.

               Publicul interesat poate înainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 16.10.2015.

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc – Cen-
tru Vechi – angajeazã ospã-
tari. Telefon: 0726/066.536;
0722/892.195.
Restaurantul Portofino Filiaºi
angajeazã ospãtari. Telefon:
0769/177.724.
ANGAJEZ femeie pentru
asistenþã zilnicã pentru o per-
soanã cu probleme de miº-
care. Telefon: 0752/142.521.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

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

CASE
Vând sau schimb cu o came-
rã cãmin Craiova, casã locui-
bilã comuna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
VÂND casã urgent, Catargiu,
toate utilitãþile, 45.000 Euro.
Telefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convenabil casã
6 camere cu 4000 mp curte,
grãdinã în Livezi-Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu HORA-
TION, Craiova, str. Recunoº-
tinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere, maga-
zin, mobilate, Beci tip Cramã.
Profit substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Vând casã comuna Roºiile,
sat Româneºti, judeþul Vâl-
cea. Telefon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia. Tele-
fon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu toa-
te utilitãþile superîmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0764/
492.029.
Vând casã boiereascã mare
- central, pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon: 0741/
219.483.

Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270 m.p.
+ casã centralã pe lemne +
magazie diverse, zona Catar-
giu Nou. Telefon: 0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 came-
re ºi dependinþe, teren 3500
mp. Telefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp Catargiu.
Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºalni-
þa, vad comercial negociabil.
Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci, 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (vari-
ante). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + ane-
xã cu 2 camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demisol,
parter + etaj 1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 living cu bu-
cãtãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lemne ºi
centralã electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craiova
5 camere încãlzire centralã,
izolatã termic sau schimb cu
2 apartamente 2 camere – va-
riante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul ºi
magazie, 3000 mp teren co-
muna Gogoºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
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Comuna Cârcea organizeazã în data de 23.10.2015, ora
12.00, licitaþie publicã deschisã cu ofertã în plic sigilat
în vederea închirierii spaþiului cu destinaþia de Farma-
cie din incinta Dispensarului Uman ºi Farmaciei – Cen-
trul Medical situat în Cârcea, str. Aeroportului, nr. 124.

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de la sediul
Primãriei Cârcea, str. Aeroportului Nr.45, Cârcea, regis-
tratura, începând cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Primãriei Cârcea, str.
Aeroportului Nr.45, Cârcea, pânã la data de 23.10.2015,
ora 10.00.

Caietul de atribuire este oferta cea mai avantajoasã
din punct de vedere economic. Factorul de evaluare
este preþul cel mai ridicat ( chiria cea mai mare/mp/lunã).

Alte informaþii suplimentare se pot obþine la numãrul
de telefon 0251/ 458.121; 0251/ 458.107, compartimen-
tul financiar- contabil.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând casã comuna Calopãr
nr. 241, teren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ negocia-
bil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat. Te-
lefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp. Te-
lefon: 0744/262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren intravilan, 400 mp,
com. ªimnicu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800 mp
în Craiova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în satul
Urzica Mare, la strada princi-
palã, ultra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier
ªimnicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în Craioviþa
Nouã. Telefon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550.
SOLENZA – 2004, benzinã,
culoare alb, economicã -
90.000 km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Skoda
Octavia Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã recent, ulei, fil-
tre, plãcute frânã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro uºor nego-
ciabil. Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003 full,
1500 euro negociabil. Tele-
fon: 0766/899.363.
Vand Seat Leon 1.6. Inmatri-
culata RO; - An fabricatie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer Condi-
tionat; 6 airbaguri; - Geamuri
Electrice; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xenon;
- Interior recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Relatii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn cu roa-
te cu ºinã imitaþie, dimensiuni-
le 1x0,50m, butelii naragaz
voiaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/233.140.
Vând ladã frigorificã cu 5 serta-
re Arctic. Telefon: 0765/291.623.
Vând canapea, fotolii, ºifoni-
er, mobilã bucãtãrie, servan-
tã, bibliotecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea copil
relaxa. 0770/298.240.

Vând calorifer cu 11 elemenþi
electric nou, radiator cu 3 trep-
te ALASCA nou. Telefon:
0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã prentru
pãstrat arma de vânãtoare.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci în cimi-
tirul Sineasca. Telefon: 0763/
506.962; 0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã Go-
odrich dimensiunile 185/65/
14, 125 lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând frigider Electostar, pie-
se Dacia noi, bocanc, ghete
piele, casete pãstrare arma-
ment, calculator instruire co-
pii, douã roþi 155/13, telescoa-
pe Tico spate, piei bovinã,
prelucrate - 6,80 mp. Telefon:
0735/445.339.
Vând urgent ºi foarte ieftin ma-
ºinã de spãlat marca ARDO,
aproape nouã, cu garanþie.
Telefon: 0748/468.241.
Vând capre de rasã. Telefon:
0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp (1 po-
gon). Telefon: 0766/676.238.
Vând 1+1/2 sobã de teracotã
verde, nemontatã, TV color
102 cm, polizor 2500 Waþi, pat
mecanic, saltea, cãrucior han-
dicap, diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Cimitirul Si-
neasca, groapã suprapusã,
douã locuri. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor, crip-
te suprapuse, lucrare marmu-
rã. Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Philips
100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/977.036.

Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/589.825.
Vând cauciuc 155x 13 cu jan-
tã, cârlige jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistrã alumi-
niu  20 litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã, foar-
fecã tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cãruþ sport copii, maºi-
nã de spãlat Alba Lux, barcã
artizanalã, camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblãni-
tã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând putinã de salcâm avan-
tajos. Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folosit
un calorifer de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 saltele re-
laxa, 1 ladã frigorificã 5 serta-
re, 1 aragaz cu 4 ochiuri. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.

Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fontã,
televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, pret nego-
ciabil, telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte convena-
bil, performant cu douã son-
de diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2 fe-
restre cu geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80 - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine dez-
voltate cu 5 rame cu puiet -
Podari, telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei,
ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãtate
tablã ºi geam 1,52x52,3 giur-
giuvele cu geam vopsite,
chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând ºase taburele (scaune)
din lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.

Vând giurgiuvele vopsite fãrã
toc, presã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea co-
pil, aspirator, sãpun rufe, co-
voare olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã de cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior co-
pil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70
lungi de 2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color
Grunding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri cas-
nice. Telefon: 0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o ca-
merã 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.
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CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

S.C. AVI S.R.L.

PRODUCÃTOARE DE PIESE DIN
RÃªINI

POLIESTERICE ARMATE CU
FIBRÃ DE STICLÃ

ANGAJEAZÃ
- MUNCITORI (NECALIFICAÞI)
SE OFERÃ:
- SALARIU ATRACTIV
- BONURI DE MASÃ.
Relaþii la:
Sediul firmei: Craiova (str. Râului nr.

393, zona Romaneºti)
zilnic între orele 9.00- 17.00
Telefon: 0251/427.865 sau 0728/

884.884. 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.

C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.
– Sucursala de Transport Craiova,
cu sediul în str. Brestei nr.5, scoa-
te la concurs 1 post vacant de “ºef
turã CTSI” (durata determinatã de
12 luni) la Centrul de Telecoman-
dã ºi Supraveghere Instalaþii.

Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la numerele de telefon 0251/
307115, 0251/307117.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaþiu comercial ultracentral.
Telefon: 0763/980.248.
Inchiriez garsonierã mobilatã,
zona Simplon. Telefon: 0746/
112.040
Primesc 2 fete în gazdã, apar-
tament 3 camere mobilat Cra-
ioviþa Nouã, centralã. Telefon:
0766/328.569.
Primesc în gazdã la bloc Ca-
lea Bucurerºti 1 sau 2 fete.
Telefon: 0762/850.986.
Închiriez apartament 2 came-
re decomandate, Craioviþa
Nouã-Nitela, tot confortul, etaj
3, centralã, aer condiþionat.
Telefon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere – zona:
Victor Papilian. Telefon: 0723/
737.611.
Urgent primesc în gazdã la
bloc, Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/850.986.
Primesc fete în gazdã la bloc
lângã Medicina Nouã. Tele-
fon: 0351/442.970.
Închiriez garsonierã parter. Te-
lefon: 0732/203.089.

Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului. Te-
lefon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere la casã. Te-
lefon: 0762/484.755; 0351/
464.628.
Garsonierã complet mobilatã,
etaj 1, 45 mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/714.578.
Închiriez apartament 2 came-
re mobilat - lux, zona Lãpuº.
Telefon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând apartament
2 camere Valea Roºie îmbu-
nãtãþit. Telefon: 0351/433.875.

MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor fãrã obli-
gaþii, doresc doamnã sincerã,
modestã, fãrã obligaþii. Rog se-
riozitate. Telefon: 0351/ 181.202.
Pensionar caut pensionarã
pentru supravieþuire. Telefon:
0762/728.493.
Doresc doamnã loialã, since-
rã cu locuinþã 1,65- 70/80, plã-
cutã, fãrã vicii. Telefon: 0757/
821.204.

DIVERSE
Orice document semnat la
Notariatul Vînju Mare, la Dr.
Trancã Mihaela – Craiova se
considerã nul. Bora Angela.
Îmi vând meºteºugul (mese-
ria), foarte profitabil.Telefon:
0723/684.511.
Caut donaþii cãrþi pentru bi-
bliotecã. Telefon: 0351/
449.469.
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi mano-
pera/obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PIERDUT Carnet de Student
ºi Legitimaþie de student eli-
berate de UMF Craiova pe
numele COJOCARU ANCA.
Se declarã nule.
PIERDUT Carnet student eli-
berat de Facultatea de Drept
Craiova pe numele DANU
DANIELA.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Fundaºul ivorian al Universitãþii Craiova se va
opera de menisc ºi nu va mai juca anul acesta

Pa-pa Acka!Pa-pa Acka!Pa-pa Acka!Pa-pa Acka!Pa-pa Acka!
Problemele din defensiva

Universitãþii Craiova continuã.
Dupã ce Silviu Izvoranu a fost
operat la rinichi ºi va absenta
pânã la sfârºitul acestui an,
ivorianul Stephane Acka va fi
supus unei artroscopii, dupã ce
meniscul de la piciorul stâng
a cedat în primele minute ale
partidei de la Cluj, cu CFR.
Acka a efectuat un RMN în
Italia, þara sa de rezidenþã, în
urma cãruia s-a constatat cã
ar avea nevoie de o operaþie de
menisc. Fundaºul de 25 de ani
a mai avut probleme pe par-
cursul acestui sezon, el fiind
înlocuit ºi la pauza meciului cu
FC Voluntari, dupã care a lip-
sit câteva sãptãmâni. Acka este
al treilea jucãtor al Craiovei
care se oprezeazã de menisc
anul acesta, dupã Andrei Du-
mitraº ºi Henrique Madson,
însã cei doi au programat in-
tervenþiile chirigicale aºa încât
sã absenteze în pauza compe-
tiþionalã de varã. Pentru postul

de fundaº central, Sãndoi are
acum variantele Popov, Iliev ºi
Kay, dar ºi Dumitraº ar putea
fi luat în calcul în caz de forþã
majorã. Acka se va opera ºi
imediat va începe recuperarea,
probabil tot la kinetoterapeutul
Alin Burileanu, la clinica Pro-
kinetic, unde au efectuat recu-
prarea ºi coechipierii sãi Dumi-
traº ºi Madson.

Ivan,
nici la naþionalã,

nici la Govora
Atacantul Craiovei, Andrei

Ivan, nu a mai dat curs con-
vocãrii la naþionala de tineret
pentru meciul din prelimina-
riile Euro 2017 contra Lu-
xemburgului, deoarece acuzã
o  acc iden ta re .  Din  cauza
acesteia, vârful de 18 ani nu
a fost inclus nici în lotul de-
plasat de Emil Sãndoi la Go-
vora ,  pentru  un s tagiu  de
pregãtire de 4 zile. Din lot nu

face parte nici Hristo Zlatin-
ski, aflat la lotul naþionalei
Bulgariei pentru meciurile din
preliminariile Euro 2016.

Universitatea are
3 integraliºti în tur
Universitatea stã cel mai

bine la capitolul omogenitate
în Liga 1, fiind singura forma-
þie cu trei integraliºti pe par-
cursul primei pãrþi a campio-
natului. Cristian Bãlgrãdean,
Bogdan Vãtãjelu ºi Alexandru
Mateiu sunt jucãtorii ªtiinþei
care au evoluat în toate cele
1170 de minute din tur. Iatã
lista integraliºtilor din din tur:
Bãlgrãdean, Vãtãjelu ºi Mateiu

(Universitatea Craiova), Balau-
ru (FC Voluntari),  Giurgiu
(Concordia), Fernandes (Pan-
durii), Mitrea ºi Filip (Viito-
rul), Cerniauskas ºi Mevlja
(Dinamo), Toºca (FCSB), La-
rie (CFR Cluj), Petrucci (CFR
Cluj), Pecanha (Petrolul) ºi
Dan Popescu (Poli Timiºoara).
Totodatã, într-o ierarhie a ce-
lor mai puþini fotbaliºti utili-
zaþi, Universitatea este pe lo-
cul 2 (21 jucãtori), doar CSMS
Iaºi folosind mai puþini jucã-
tori (20)Universitatea II Craiova a debutat cu dreptul în

campionatul Ligii a III-a, însã a continuat dezas-
truos, pierzând urmãtoarele patru meciuri. Fãrã ju-
cãtori de la prima echipã, satelitul n-a fãcut faþã
adversarilor din eºalonul al treilea. De altfel, dacã
nu ar fi avut întãriri, echipa a doua n-ar fi reuºit
probabil sã câºtige nici campoionatul judeþean, însã
anul trecut i-a avut în permanenþã „detaºaþi” pe Sin,
Herghelegiu, Avrãmia, Straton sau Ivan. Contactul
cu Liga a III-a a fost destul de dur, craiovenii fiind
inferiori adversarilor la capitolele forþã ºi experien-
þã. În aceste condiþii, CSU II ocupã penultimul loc
în clasament, cu doar 3 puncte, obiectivul a rãmas
doar cel de a forma jucãtori pentru prima echipã a
clubului. Astãzi, în runda a ºaptea, de la ora 15, pe

Grupa C: Macedonia –
Ucraina, Slovacia – Belarus,
Spania – Luxemburg.

Clasament: 1. Spania 21p,
2. Slovacia 19p, 3. Ucraina
16p, 4. Belarus 7p, 5. Luxem-
burg 4p, 6. Macedonia 3p.

Grupa D: Anglia – Es-
tonia, Slovenia – Lituania,
Elveþia – San Marino.

Clasament: 1. Anglia 24p,

„Satelitul” CSU vrea performanþã cu Ighiu
Echipele doljene din seria a 4-a a Ligii a III-a întâlnesc

în etapa a ºaptea echipe din judeþul Alba

stadionul de la Iºalniþa,  „satelitul” întâlneºte tot o
echipã nou-promovatã, Performanþa Ighiu, din ju-
deþul Alba. Aceasta se aflã pe locul 8, cu 8 puncte,
golaveraj 8-4. Cealaltã echipã doljeanã din seria a
patra, CSO Filiaºi, care are acelaºi numãr de punc-
te cu CSU II, joacã mâine, tot de la ora 15, în de-
plasare, cu o altã formaþie din judeþul Alba, Meta-
lurgistul Cugir. Dupã 5 runde, gazdele ocupã locul
3, cu 10 puncte. În sfârºit, cea de-a treia formaþie
a judeþului înscrisã în Liga a III-a, CS Podari, evo-
lueazã mâine, tot de la ora 3 dupã-amiazã, în depla-
sare, contra unei echipe nou-promovate, Înfrãþirea
Hãrman, din judeþul Braºov. Podariul ocupã locul
10 cu 6 puncte, în timp ce adversara de astãzi se
aflã pe poziþia a 12-a, cu un punct mai puþin.

Astãzi, în preliminariile
Euro 2016

CSM Oradea - Sportul
Studenþesc, Superliga Naþionalã
de polo – ora 17 (Digisport 2)

CSU Sibiu – Steaua, Liga
Naþionalã masculinã de baschet
– ora 18.45 (Digisport 2)

Dinamo - BC Mureº, Liga
Naþionalã masculinã de baschet
– ora 20  (Digisport 2)

Noua Zeelandã – Tonga,
Cupa Mondialã la rugby – ora
22 (Digisport 2)

Anglia – Estonia, preliminarii-
le Euro 2016 – ora 21.45
(Digisport 3)

Sport la TV astãzi
Muntenegru – Austria,

preliminariile Euro 2016 – ora
21.45 (Digisport 4)

Bulgaria – Germania, CE de
volei masculin – ora 21.30
(Dolcesport 1)

Slovacia – Serbia, CE de
volei masculin – ora 18.30
(Dolcesport 2)

HC Magdeburg – Fuchse
Berlin, Bundesliga, handbal –
ora 20.45 (Dolcesport 2)

Germania – Finlanda, preli-
minariile Euro under 21 – ora
19 (Eurosport)

2. Elveþia 15p, 3. Slovenia
12p, 4. Estonia 10p, 5. Li-
tuania 9p, 6. San Marino 1p.

Grupa G :  L i ech t en -
stein – Suedia, Moldova –
Rusia,  Muntenegru – Aus-
tria.

Clasament: 1. Austria 22p,
2. Rusia 14p, 3. Suedia 12p,
4. Muntenegru 11p, 5. Liech-
tenstein 5p, 6. Moldova 2p.
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ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

organizeaza actiuni de selecie la fotbal la grupele de juniori nascuti in  anii

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Actiunile vor avea loc la Stadionul Tineretului in fiecare dimineata de luni

pana vineri incepand cu ora 09,00.

Persoane de contact:

Antrenor Ustabacieff Dandu  - grupele 2003 si 2007 – tel. 0723622961

Antrenor Dobrotescu Alin - grupa 2004 – tel. 0723055640

Antrenor Vrajitoarea Bogdan - grupa 2005 - tel. 0746347404

Antrenor Calin Viorel grupa - 2006 – tel. 0769623922

Antrenor  Vitan Radu  grupele - 2008 si 2009 – tel. 0752190531

sportsportsportsportsport

Antrenorul Craiovei e invidios pe echipele pragmatice

.

Joseph Blatter,  preºedin-
tele FIFA, ºi Michel Platini,-
 omologul sãu de la UEFA ºi
vicepreºedinte al forului mon-
dial, au fost suspendaþi pro-
vizoriu timp de 90 de zile de
Comisia de Eticã a FIFA. Cei
doi preºedinþi ai principalelor
foruri din fotbalul mondial ºi
european nu au dreptul sã
participe la niciun eveniment
fotbalistic, pe perioada sanc-
þiunii care intrã în vigoare cu
efect imediat. Blatter ºi Pla-
tini sunt cercetaþi de Comisa
de Eticã a FIFA pentru fapte
de corupþie. În urmã cu douã
sãptãmâni, Ministerul de Jus-
tiþie din Elveþia a deschis o
procedurã penalã împotriva
lui Joseph Blatter, acesta fi-
ind acuzat de “gestiune frau-
duloasã” ºi “abuz de încrede-
re”. Tot pentru 90 de zile a
fost suspendat ºi Jerome Val-
cke, fostul secretar general
de la FIFA, care a fost demis
în luna septembrie. Comisia
l-a suspendat timp de 6 ani pe
fostul vicepreºedinte al FIFA,
sud-coreeanul Chung Mong-
joon, care de asemenea va
trebui sã plãteascã o amen-
dã de 100.000 de franci elve-
þieni (91.500 de euro).  “Mo-
tivele acestor decizii sunt in-
vestigaþiile realizate de ca-
mera de investigaþie a comi-
siei de eticã”, precizeazã un
comunicat al acestei comisii.
În cazul lui Blatter, Platini ºi -
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Valcke ar putea fi dictatã ul-
terior o suspendare suplimen-
tarã de cel mult 45 de zile. “În
perioadele menþionate, per-
sonalitãþile citate vor fi sus-
pendate din orice activitate
legatã de fotbal, atât pe plan
naþional, cât ºi internaþional”,
potrivit comunicatului.  Rã-
mâne de vãzut cine sunt cei
care îi vor înlocui temporar pe
Sepp Blatter ºi Michel Plati-
ni la conducerea instanþelor
respective. Preºedintele de-
misionar al FIFA, Joseph
Blatter, face obiectul unei
proceduri penale elveþiene,
pentru faptul cã i-a plãtit 2
milioane de franci elveþieni
(1,8 milioane euro) lui Michel
Platini, care a activat o pe-
rioadã în calitate de consilier
al sãu. ªeful FIFA este acu-
zat totodatã cã a vândut mult
sub preþul pieþei drepturile
TV pentru Campionatele
Mondiale din 2010 ºi 2014
Federaþiei din Caraibe, în
2005.  Potrivit justiþiei elve-
þiene, Platini are un statut în-
tre cel de martor ºi cel de acu-
zat. Sud-coreeanului Chung
Mon-joon i se reproºeazã cã
a încercat favorizarea þãrii
sale în procesul de candida-
turã la organizarea Cupei
Mondiale din 2022, atribuitã
în cele din urmã Qatarului.-
 Congresul la care va fi ales
succesorul lui Blatter este
programat pe 26 februarie. 


