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O tragedie de proporþii s-a petrecut ieri dimineaþã,
în comuna doljeanã Leu. O femeie de 33 de ani, îm-
preunã cu cele douã fiice ale ei, de 12, respectiv 15
ani, au fost gãsite decedate într-o camerã a locuinþei
lor, de pompierii chemaþi sã lichideze un incendiu iz-
bucnit în imobil. S-a stabilit ulterior cã cele trei prezentau ºi urme
înjunghiere, astfel cã la faþa locului a ajuns un procuror al Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj ºi o echipã de criminaliºti pentru cerce-
tãri. Suspectat de comiterea faptei este soþul femeii, de 45 de ani,
care însã nu a putut fi audiat pentru cã a fost trimis la Spitalul de Arºi
din Bucureºti, întrucât prezintã arsuri grave ale cãilor respiratorii. Se
pare cã bãrbatul suferea de afecþiuni psihice. Primãria Leu se va ocu-
pa acum de înmormântarea celor trei victime.

Tragedie de proporþii în comuna Leu:
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Turcia în doliu, dupã cel mai teribil atentat!

Douã explozii puternice, aidoma unui cutremur, au zguduit sâmbãtã dimineaþa,
(ora 10:04 la Bucureºti) din armãturi, gara centralã din Ankara, soldându-se cu 95 de
morþi (86 dupã alte surse) ºi 246 de rãniþi, în timp ce militanþi ai Opoziþiei, veniþi la o
adunare pentru “muncã, pace ºi democraþie” afluiau în zonã, cu trei sãptãmâni înain-
tea legislativelor, atentatul fiind considerat, fãrã egal, în
istoria Turciei moderne. externe / 10
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu-mi place umezeala asta
de-afarã, Popescule, pentru cã
merge-n oase.
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Dragnea: Ziua

de astãzi poate

sã fie un început

pentru un drum

nou în PSD
Preºedintele interimar al

social-democraþilor, Liviu

Dragnea, a declarat, dumi-

nicã, cã a votat cu speranþa

cã ziua de astãzi poate fi

un început pentru un drum

nou pentru PSD. “Am votat

cu speranþa cã ziua de

astãzi poate sã fie un

început pentru un drum

nou pentru PSD. Este

vorba de încheierea unui

ciclu politic. Avem în faþã

multe provocãri. Probabil

cã la sfârºitul zilei voi fi

ales preºedinte PSD, sper.

ªi s-ar putea sã fiu singu-

rul preºedinte al PSD care

a plecat dintr-o organizaþie

micã ºi care a parcurs toate

treptele în partid. Este

prima probã serioasã pe

care o dã acest partid ca ºi

existenþã, ca ºi prezenþã ca

ºi activitate ºi ca ºi dorinþã

de a se implica într-un

minim exerciþiu de demo-

craþie’’, a spus Dragnea.

Acesta a adãugat cã, în

ziua scrutinului intern

pentru ºefia PSD, se va

putea observa “cât de activ

este acest partid, cât de

bine organizat este, cât de

importantã este aceastã

acþiune pentru fiecare

membru de partid”.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU Nobel 2015: literaturaNobel 2015: literaturaNobel 2015: literaturaNobel 2015: literaturaNobel 2015: literatura

ºi revanºa jurnalismuluiºi revanºa jurnalismuluiºi revanºa jurnalismuluiºi revanºa jurnalismuluiºi revanºa jurnalismuluiNeaºteptatã, poate cea mai neaºteptatã din
întreaga sa istorie secularã, mi se pare decizia
juriului Academiei suedeze în decernarea, la
ediþia din acest an, a prestigiosului premiu No-
bel pentru literaturã scriitoarei din Belarus, Sve-
tlana Aleksievici. Un premiu politic – s-au grãbit
sã-l califice toate media occidentale, inclusiv
cele din Rusia aflate, în aceºti ultimi doi ani,
la dispoziþia lui Putin care le-a resetat dupã
vechile reþete ale propagandei stalinisto-brej-
neviste. ªi e neîndoielnic adevãrat. În primul
rând, fiindcã, deºi consideratã favoritã, a nu
se uita cã printre competitori se aflau numele
unor figuri infinit mai cunoscute, precum
americanul Philip Roth ºi japonezul Haruki
Murakami, candidaþi abonaþi de mai mulþi ani
la râvnita recunoaºtere. Inutil sã mai amin-
tesc modestele ºanse ale conaþionalului nos-
tru Mircea Cãrtãrescu, autor al unei opere in-
finit mai bogate ºi mai complexe stilistic ºi,
inutil sã adaug cã, dincolo de cârcoteli pre-
zente în spaþiul nostru cultural, spre gloria li-
teraturii noastre, mi l-aº dori câºtigãtor.

Însã tocmai criteriul de naturã politicã pare
sã fi fãcut cu prisosinþã diferenþa: vremea
scriitorului sustras, într-un turn de fildeº ori
de „carton” (asociindu-se cât se poate de re-
gretabil unor politicieni autiºti cultural!), e
de-acum purã istorie ºi e de imaginat cã în-
tre Borges ºi Orwell ar fi cu siguranþã prefe-
rat ultimul, aºa cum de altfel s-a ºi întâm-
plat, cu 18 ani în urmã când marelui poet
italian Mario Luzi i-a fost preferat conaþio-
nalul sãu Dario Fo.

De altfel, criteriul e de departe reverberat
chiar în textul motivaþiei juriului din acest an:
pentru „opera sa polifonicã, un tribut cura-

jului ºi durerii din lumea contemporanã”. Tre-
buie spus cã epitetul „polifonicã” nu þine atât
de cine ºtie ce invenþie de naturã stilisticã:
nimic din scriitura de tip epopeic al lui Solje-
niþîn ori din tonalitãþile de rapsodie a suferin-
þei împinse spre disperare a lui Pasternak (a
cãror ascendenþã autoarea a evocat-o la afla-
rea ºtirii).

Ceea ce o singularizeazã pe Svetlana Alek-
sievici printre nobelienii dintotdeauna, inclu-
siv printre competitorii sãi de ieri, este alura
sa jurnalisticã: ºi aceasta e, nu încape îndoia-
lã, o premierã absolutã în istoria premiului.

Nãscutã în 1948 într-un orãºel ucrainean
de la graniþa polonezã, licenþiatã în Jurnalism
la Minsk, la începutul anilor ’70, Svetlana
Aleksievici s-a dedicat profesiunii, scriind pen-
tru cotidiane mai degrabã modeste, în provin-
cie ºi, apoi, în capitala Belorusiei ºi tocmai
acest detaliu biografic îi va fi facilitat viitoa-
rea sa carierã.

Neînregimentatã politic, miºcându-se prin-
tre oameni comuni, cu blognotes-ul, pixul ºi,
apoi, cu reportofonul gata pregãtite sã înre-
gistreze pulsul crud al existenþei cotidiene, vii-
toarea autoare nici n-a gândit un „proiect” li-
terar de vreo anvergurã esteticã. Fãrã modele
aºa-zise tari, pe linia unor glorioase disidenþe
de care nici nu face caz, ea a descoperit la
maturitate oferta miraculoasã a punerii în ope-
rã publicã a diverselor voci anonime, mai în-
tâi ale femeilor sovietice în malaxorul celui de-

al Doilea Rãzboi Mondial (în cartea „Rãzboiul
nu are chip de femeie”, din 1985), apoi i-a
venit ideea unei cãrþi-reportaj despre faþa as-
cunsã a lungului rãzboi purtat de URSS în
Afganistan, cu rãsfrângerile sale în rândul
copiilor miilor de militari uciºi, la propriu ori
sufleteºte („Copiii de zinic”, 1990). În ordine
fireascã, nu putea scãpa nici urmãrile dezas-
trului nuclear de la Cernobîl înregistrând, în
1997, mãrturiile unor supravieþuitori.

Nu voi trece în revistã toatã opera autoa-
rei, de altfel economicoasã în titluri, dar sub-
stanþialã cantitativ (ultima sa carte cu titlul
„Timpuri second hand. Viaþa în Rusia dupã
prãbuºirea comunismului”1, depãºeºte 600 de
pagini). Mã voi rezuma, într-o intervenþie ul-
terioarã, la identificarea adevãratelor atuu-uri
ale personalitãþii scriitoarei premiate, aºa cum
mi s-a conturat recent din lungile ºi incitante-
le interviuri ºi apariþii publice ce-au avut loc
în Italia în ultimii ani.

1Mi se pare neavenit dar ºi manipulatoare
traducerea subtitlului din varianta româneas-
cã pe care editura Humanitas o anunþa chiar
în aceste zile, prin „Sfârºitul omului roºu”.
Asupra acestui aspect, ispititor pentru o par-
te, cea cârcotaºã, a intelectualitãþii noastre,
voi reveni într-un numãr viitor. N.B. Sunt
ferm convins cã varianta româneascã nu-i
aparþinut traducãtoarei ºi nu are ca argument
doar un subtext… comercial.

Astfel, pentru cele 19 judeþe aflate sub atenþi-
onare Cod Galben de Inundaþii, în care sunt
posibile scurgeri importante pe versanþi, viituri
rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inun-

Cod portocaliu de ninsoare ºi viscol în douã judeþe
Administraþia Naþionalã de Me-

teorologie (ANM) a emis, ieri, o
avertizare cod portocaliu de nin-
sori ºi viscol în judeþele Suceava
ºi Neamþ, în timp ce Capitala ºi
alte 35 de judeþe vor fi sub cod
galben de ploi, pânã astãzi searã.
Potrivit avertizãrii transmise de
Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie, pânã astãzi, ora 10.00,
în judeþul Suceava ºi în zona de
munte a judeþului Neamþ, stratul
de zãpadã va depãºi 10...15 cm,
vor fi intensificãri ale vântului de
peste 70...80 km/h, viscolind
temporar ninsoarea. De aseme-
nea, pânã astãzi, ora 18:00, a fost
instituit cod galben de ploi însem-
nate cantitativ, ninsori, intensifi-

cãri ale vântului, polei, rãcire ac-
centuatã în Capitala ºi alte 35 de
judeþe. În acest interval, va plo-
ua ºi se vor cumula cantitãþi de
apã ce vor depãºi local 25...30 l/
mp, iar în nordul Olteniei ºi al
Munteniei, în sudul Moldovei ºi
Dobrogea izolat 50 l/mp. În Car-
paþii Orientali va ninge ºi se va
depune strat de zãpadã, dar tem-
porar vor fi ºi precipitaþii mixte
ºi se va forma polei. Precipitaþii
sub formã de lapoviþã ºi ninsoa-
re se vor semnala ºi în zonele
montane înalte din restul þãrii, dar
ºi în nordul Moldovei ºi în estul
Transilvaniei. Vântul va avea in-
tensificãri cu viteze de 55...60
km/h, mai ales în regiunile sudi-

ce, iar în sudul Banatului, estul
Munteniei ºi Dobrogea, precum
ºi la munte, vor fi rafale de peste
70 km/h. Procesul de rãcire se

va accentua, vremea devenind
deosebit de rece în toate regiuni-
le, dar cu precãdere în cele ex-
tracarpatice.

Oprea a dispus autoritãþilor din zonele vizate de avertizãrile
meteo sã ia mãsuri pentru prevenirea situaþiilor de urgenþã

Vicepremierul Gabriel Oprea a dispus, în contextul emiterii avertizãrilor ºi atenþionãrilor
meteo de Cod Portocaliu, respectiv Cod Galben, prefecþilor ºi ºefilor structurilor de situaþii
de urgenþã sã ia primele mãsuri pentru prevenirea ºi gestionarea producerii unor situaþii

de urgenþã, informeazã un comunicat MAI transmis duminicã de Agerpres.

daþii locale ºi creºteri de debite ºi niveluri pe
unele râuri, cu posibile depãºiri ale cotelor de
atenþie, MAI a cerut autoritãþilor locale sã mo-
nitorizeze permanent cursurile de apã aflate sub
atenþionare ºi sã informeze din timp populaþia
în legãturã cu riscul producerii unor viituri.
Judeþele aflate sub atenþionare Cod Galben de
Inundaþii sunt Caraº-Severin, Gorj, Hunedoa-
ra, Mehedinþi, Dolj, Sibiu, Vâlcea, Olt, Argeº,
Dâmboviþa, Prahova, Covasna, Buzãu, Vran-

cea, Vaslui, Galaþi, Bacãu, Tulcea ºi Constanþa.
Inspectoratele pentru situaþii de urgenþã sunt

pregãtite sã activeze grupele operative pentru
intervenþie încã de la apariþia primelor efecte

ale fenomenelor meteo periculoase, se preci-
zeazã în comunicatul MAI. Coordonarea unita-
rã a structurilor cu responsabilitãþi în realizarea
intervenþiilor pentru situaþii de urgenþã la nive-
lul judeþelor se realizeazã de cãtre inspectorii
ºefi ai Inspectoratelor Judeþene pentru Situaþii
de Urgenþã. La nivelul judeþelor Suceava ºi
Neamþ, unde se aºteaptã depunerea unui strat
de zãpadã de 10-15 cm, poliþiºtii rutieri au in-
stituit filtre pentru a-i informa pe conducãtorii
auto în legãturã cu riscurile la care se expun în
situaþia în care pornesc la drum cu autoturisme
nepregãtite pentru condiþii de iarnã, se mai ara-
tã în comunicatul citat.
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Oamenii legii au urmãrit ºi creº-
terea gradului de siguranþã rutierã
prin identificarea ºi tragerea la rãs-
pundere a celor care încalcã pre-
vederile legale sau comit infracþi-
uni la regimul circulaþiei. În cadrul
raziilor, la care au participat poli-
þiºti de la structurile de poliþie ru-
tierã, ordine publicã, investigaþii
criminale, sprijiniþi de luptãtorii
Serviciului de Acþiuni Speciale
Dolj, au fost fãcute verificãri ºi
controale în 21 locuri ºi medii cu

ªi la acest sfârºit de sãptãmânã poliþiº-
tii au organizat ample razii în municipiul
Craiova, pentru prvenirea combaterii fap-
telor cu violenþã ºi a infracþiunilor strada-

le, în scopul asigurãrii unui climat optim de
ordine ºi siguranþã publicã, în urma abate-
rilor constatate fiind aplicate amenzi de
peste 32.000 lei.

risc criminogen ridicat, peste 800
de autovehicule fiind, de aseme-
nea, oprite ºi controlate. În urma
activitãþilor desfãºurate, oamenii
legii au constatat 2 fapte de naturã
penalã, reprezentând infracþiuni la
regimul circulaþiei, precum ºi 139
abateri de naturã contravenþionalã
pentru sancþionarea cãrora au apli-
cat amenzi de peste 32.000 lei. Tot-
odatã, poliþiºtii doljeni au reþinut 9
permise de conducere ºi au retras
3 certificate de înmatriculare, pre-

cum ºi 3 seturi de plãcuþe de înma-
triculare. Unul dintre cei care s-au
ales cu dosar penal a fost un craio-
vean de 18 ani, Timotei M., depistat
în timp ce conducea un autoturism
pe bulevardul 1 Mai din Craiova,
fãrã a poseda permis de conducere
pentru nici o categorie de autove-
hicule. ªi tot pe bulevardul 1 Mai,
Constantin E., de 48 de ani, din
Craiova, a fost depistat  în timp ce
conducea un autoturism deºi se afla
sub influenþa bãuturilor alcoolice,

având o concentraþie de 0,27 mg/l
alcool pur în aerul expirat, dupã cum
a rezultat la testarea cu etilotestul.
„Craioveanul a fost sancþionat con-
travenþional ºi i-a fost reþinut per-
misul de conducere în vederea sus-

pendãrii exercitãrii dreptului de a
conduce autovehicule pe drumuri-
le publice”, a mai precizat subco-
misar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Centrul vechi al Craiovei a gãz-
duit cea de-a treia ediþie a Festiva-
lului Antic Pelendava. Din pãcate,
de aceastã datã, vremea nu a þinut
cu organizatorii, în prima zi fiind
destul de frig ºi a plouat aproape
toatã ziua. Duminicã, când norii s-
au mai risipit puþin, festivalul ºi-a
deschis din nou porþile, muzica ºi
îndeosebi costumele tranformând
Piaþa „Fraþii Buzeºti” într-o lume
anticã în miniaturã.

„Costumele noastre sunt
inspirate de pe Columna lui
Traian”

Frumoasele ºi delicatele „Nimfe
ale Daciei” au venit din judeþul Sã-
laj, pentru a-i încânta pe craioveni
cu dansuri ºi ritualuri antice. „Avem
douã scenete, în afara momentelor
coregrafice, un ritual de nuntã ro-
manã ºi un ritual de iniþiere a unei
vindecãtoare în arta culegerii plan-
telor cu virtuþi vindecãtoare. Sunt
dansuri fãcute dupã posturi din di-
verse artefacte”, a explicat Roxana
Câmpean, coregraful trupei „Nim-
fele Daciei”, care a deschis ambele
zile de festival. Spectacolul lor a
fost unul deosebit. Muzica ºi dan-
sul au fost armonizate cu vestimen-

În acest week-end, craiovenii au fost provocaþi la o
incursiune în lumea daco-romanã, cu ocazia Festivalului
Antic Pelendava. Ploaia ºi vremea friguroasã au stricat,

din pãcate, planurile organizatorilor. Dar cei care au
profitat de faptul cã norii s-au mai risipit ºi au ieºit în

Centrul vechi au avut numai de câºtigat, la pupitru fiind
profesioniºti pasionaþi care au fãcut din acest festival o

adevãratã lecþie de culturã ºi civilizaþie anticã.

taþia, creând împreunã un crâmpei
dintr-o poveste anticã. Nimfele au
purtat veºminte confecþionate din
fibre naturale, legate cu sfori de câ-
nepã, iar pe umeri piei de oaie. „Cos-
tumele noastre sunt inspirate de
vestimentaþia de pe Columna lui
Traian. În plus avem un simbol al
trupei pe care noi îl numim «floa-
rea inimii». Ne-am strãduit ca tot
ceea ce facem sã corespundã pe-
rioadei antice”, a mãrturisit core-
graful Roxana Câmpean, de-a drep-
tul fermecãtoare în straiul sãu alb
ca neaua ºi coroniþa de margarete
prinsã-n pãr.

„Noi nu facem teatru, ci recon-
stituiri istorice”

Festivalul Pelendava a avut ºi
partea sa rãzboinicã, reprezentatã de
vitejii daci ºi romani. ªi de aceastã
datã, costumele au impresionat în
mod deosebit. Recuzita din carton
vopsit nu ºi-a gãsit locul în festi-
val. Luptãtorii au purtat armuri
metalice grele, cu zale ºi coifuri, ºi
au fost înarmaþi cu suliþe ºi plato-
ºe. „Spectacolul este organizat ºi
animat de trei organizaþii, «Lupii de
fier» din Alba-Iulia, Asociaþia «To-
mis» din Constanþa ºi «Geto-dacii»

de la Iaºi. Ne-am cunoscut pe in-
ternet în prima fazã, împãrtãºim
aceleaºi valori ºi am deveni prieteni
ºi în viaþa realã. Este un spectacol
inedit pentru Craiova fiindcã noi nu
facem teatru, ci reconstituiri istori-
ce de personaje, de echipamente,
de situaþii, de structuri sociale din
epoca regatului dac ºi din vremea
imperiului roman”, a explicat core-
graful Cãtãlin Borangic, el însuºi
purtând costumul unui viteaz dac.
Rãzboinicii au prezentat în festival
o paradã a costumelor militare, si-
mulãri de bãtãlii ºi prezentãri de
echipamente. „Este o ciocnire si-
mulatã, cu un anume grad de au-
tenticitate în sensul duritãþii forþe-
lor care se aplicã celuilalt, în care
încercãm sã explicãm publicului

efectele unor arme asupra echipa-
mentului defensiv advers”.

Craiova, pe harta festivalurilor
de gen din România

Pasionat de istorie veche, cu
doctorat în fenomenul militar an-
tic, Cãtãlin Borangic a explicat cã
bãtãliile n-au avut finale sângeroa-
se, fiindcã au fost concepute ca
niºte bãtãlii didactice. „Din pãca-
te, clima aceastã olteneascã nu ne-
a priit, deºi noi am pus arcaºii sã
tragã cu sãgeþi în nori. S-au mai
risipit puþin dar tot este frig. Ori-
cum istoria trebuie scoasã din raf-
turile bibliotecilor, trebuie adusã în
stradã pentru cã omul care nu are
timp sã citeascã, sã studieze, tre-
buie sã vadã aceste lucruri. Noi

încercãm sã aducem istoria la în-
demâna omului. Cu acest festival,
punem ºi Craiova pe harta festiva-
lurilor de gen din România, care
sunt foarte numeroase în Ardeal,
Constanþa, Iaºi. Iatã cã suntem ºi
la Craiova, o zonã plinã de urme
dacice, de morminte ºi cetãþi –
dacii au fost foarte numeroºi în
Dolj, Olt ºi Mehedinþi – ºi atunci
ne bucurãm sã aducem Oltenia
acasã”, a mãrturisit „dacul” Cãtã-
lin Borangic.

***
Venind din toate colþurile þãrii,

din Zalãu, Alba-Iulia, Iaºi ºi Con-
stanþa, toþi participanþii la festival
au spus cã sunt fascinaþi de mo-
dul cum aratã Centrul vechi al Cra-
iovei. „Tot admir centrul, clãdirile
acestea vechi care sunt absolut
minunate... Felul cum au fost re-
constituite cred cã este foarte fe-
ricit, bine realizat, iar piaþa aceasta
este foarte frumoasã. Sper sã re-
venim aici pentru cã este un loc
deosebit”, a mãrturisit, cu zâmbe-
tul pe buze, coregraful Roxana
Câmpean. Frigul ºi ploaia au fost
marii duºmani ai acestui frumos
festival, descuranjându-i din pãcate
pe mulþi dintre craiovenii care ar fi
dorit sã participe. Cei care au ajuns
însã  în Centrul vechi au avut nu-
mai de câºtigat.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
fost solicitate ieri dimineaþã, la ora
5.21, prin 112, sã stingã un incen-
diu izbucnit la o locuinþã din comu-
na doljeanã Leu. Douã autospeciale
au fost trimise la faþa locului, iar
când au ajuns, pompierii au con-
statat cã ardeau douã din cele cinci

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi l-au trimis în judecatã,
în lipsã, la sfârºitul lunii septem-
brie, pe craioveanul Florin Cristian
Nisipaºiu, de 29 de ani, recidivist.
El este acuzat cã l-a înjunghiat de
mai multe ori pe Vasile Cosmin
ªtefan, de 29 de ani, din Craiova,
dar ºi de tulburarea ordinii ºi liniº-
tii publice, nerespectarea regimu-
lui armelor ºi muniþiilor, uz de armã
neletalã fãrã drept ºi portul fãrã

Craiovean judecat în lipsã dupã ce a tãiat un tânãr
într-un bar de la „Groapã”

Medicii legiºti au menþionat în raportul întocmit în cauzã
faptul cã leziunile suferite de victimã „au putut fi produse prin
lovire cu corp tãietor-înþepãtor ºi au necesitat 25-30 zile îngrijiri
medicale. Leziunile traumatice de la nivelul hemitoracelui drept
(plagã înjunghiatã hemitorace drept posterior penetrantã cu
hemopneumotorax drept ºi contuzie pulmonarã bazalã dreap-
ta) au pus în primejdie viaþa susnumitului. Loviturile au putut fi
aplicate din faþã, spate, lateral stânga-dreapta”.

Un craiovean cunoscut pentru implicarea sa în
mai multe altercaþii, fiind chiar condamnat, a fost
trimis în judecatã, în lipsã, pentru tentativã de
omor, tulburarea ordinii ºi liniºtii publice, neres-
pectarea regimului armelor ºi muniþiilor, uz de
armã neletalã fãrã drept ºi portul fãrã drept de
obiecte periculoase ºi folosirea fãrã drept de
obiecte periculoase, în urma unui scandal pe care
l-a provocat în varã, într-un bar de pe bulevardul
Nicolae Titulescu, din Craiova, în zona „Groapã”.
Bãrbatul s-a certat cu un alt craiovean, l-a înjun-
ghiat de mai multe ori cu cuþitul, apoi a pornit cu
pistolul dupã fraþii victimei. A dispãrut dupã comi-
terea faptei, pe numele sãu fiind emis mandat de
arestare în lipsã. Dosarul se aflã acum în procedu-
ra de camerã preliminarã la Tribunalul Dolj.

drept de obiecte periculoase ºi fo-
losirea fãrã drept de obiecte peri-
culoase. Scandalul s-a petrecut pe
17 iunie a.c., într-un bar de pe
bulevardul Nicolae Titulescu din
Craiova. Conform procurorilor
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, în noaptea de 16 spre 17 iu-
nie a.c., în jurul orei 03.30, craio-
veanul Vasile Cosmin ªtefan, îm-
preunã cu cei doi fraþi ai sãi ºi alþi
prieteni au ajuns la un club de pe
bulevardul Nicolae Titulescu, din

zona „Groapã” ºi s-au aºezat la o
masã de pe terasã. Acolo era ºi
Florin Cristian Nisipaºiu care a
venit la ei ºi a început sã-i repro-
ºeze lui Vasile Cosmin ªtefan cã i-
a fãcut avansuri unei prietene de-a
lui. Discuþiile au continuat, ªtefan
spunând la un moment dat cã el ºi
fraþii lui nu sunt sclavii nimãnui.
„Riposta verbalã a persoanei vã-
tãmate l-a deranjat probabil pe
inculpat care a devenit agresiv ºi
l-a lovit pe ªtefan Vasile Cosmin
de douã ori cu palma peste faþã,
iar apoi cu un cuþit în zona obra-
zului stâng ºi la mâna dreaptã. În
urma loviturilor recepþionate, per-
soana vãtãmatã s-a dezechilibrat
ºi s-a aplecat cãtre masã, timp în
care a fost înjunghiatã de incul-
pat cu cuþitul în zona hemitorace-
lui stâng ºi hemitoracelui drept”,
au reþinut procurorii în rechizito-
riu. Agresorul l-a lovit ºi pe unul
din fraþii victimei cu cuþitul, pro-
vocându-i însã o ranã superficia-
lã. Vasile Cosmin ªtefan a reuºit
sã fugã în direcþia hipermarketului
Billa, iar fraþii lui au pornit în di-
recþia opusã, cu Nisipaºiu pe ur-
mele lor, care a tras mai multe fo-

curi de armã, cu un pistol cu bile
de cauciuc. Vasile Cosmin ªtefan
a urcat într-un taxi ºi s-a oprit, plin
de sânge, la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, unde a
fost internat. Poliþiºtii l-au cãutat
peste tot pe Nisipaºiu, zile la rând,
însã nu i-au dat de urmã. Procu-
rorii de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj au solicitat instan-
þei mandat de arestare preventivã

în lipsã pe numele acestuia, man-
datul fiind emis pe 6 august a.c.,
în baza cãruia a fost dat în urmã-
rire. El a mai fost condamnat în
trecut pentru sãvârºirea infracþiu-
nilor de vãtãmare corporalã gravã
ºi nerespectarea regimului arme-
lor ºi muniþiilor. Dosarul a intrat în
procedura de camerã preliminarã,
urmând sã fie analizat de un jude-
cãtor de la Tribunalul Dolj.

O tragedie de proporþii s-a petrecut ieri di-
mineaþã, în comuna doljeanã Leu. O femeie
de 33 de ani, împreunã cu cele douã fiice ale
ei, de 12, respectiv 15 ani, au fost gãsite de-
cedate într-o camerã a locuinþei lor, de pom-
pierii chemaþi sã lichideze un incendiu izbuc-
nit în imobil. S-a stabilit ulterior cã cele trei
prezentau ºi urme înjunghiere, astfel cã la faþa
locului a ajuns un procuror al Parchetului de

pe lângã Tribunalul Dolj ºi o echipã de crimina-
liºti pentru cercetãri. Suspectat de comiterea
faptei este soþul femeii, de 45 de ani, care însã
nu a putut fi audiat pentru cã a fost trimis la
Spitalul de Arºi din Bucureºti, întrucât prezin-
tã arsuri grave ale cãilor respiratorii. Se pare
cã bãrbatul suferea de afecþiuni psihice. Pri-
mãria Leu se va ocupa acum de înmormânta-
rea celor trei victime.

”ªi Bãrbatul, ºi soþia lui aveau dosare de ajutor social ºi culmea este cã erau
printre cei mai harnici, îºi fãceau mereu treaba bine. În urmã cu ceva vreme a
avut o cãdere psihicã, o deviaþie de comportament, ºi a fost internat, a urmat un
tratament ºi ºtiu cã nu avea voie sã consume alcool. Însã atunci când nu se
abþinea provoca scandal ºi cel mai des se certa cu un vecin, fiind amendaþi
amândoi, de mai multe ori”, ne-a declarat Iulian Cristescu, primarul comunei
Leu. Edilul localitãþii a mai precizat cã Primãria se va ocupa sã achiziþioneze
sicriele celor trei victime, ºi cã o a strâns mai mulþi dintre localnicii de la ajutorul
social care vor sãpa gropil în cimitir pentru cele trei victime.

camere ale locuinþei. Dupã ce au
aflat de la oamenii strânºi în faþa
casei cã s-ar putea sã fie persoane
în interior, pompierii au fãcut toate
eforturile sã pãtrundã cât mai repe-
de în zona incendiatã, iar în prima
camerã în care au ajuns, cãzute jos,
lângã uºã, au observat trei cadavre.
Flãcãrile au fost stinse, pompierii

le-au spus poliþiºtilor sosiþi ºi ei la
faþa locului cã sunt trei victime.
Numai cã, la o verificare mai aten-
tã s-au observat urme suspecte pe
cadavre, astfel cã a fost chematã
echipa de criminaliºti ºi un procu-
ror al Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Deºi carbonizate, an-
chetatorii au stabilit cã trupurile
neînsufleþite prezintã multiple plãgi
înjunghiate, victimele fiind Vetuþa
Ioana Topor, de 33 de ani, ºi fiicele
ei, Cristina, de 12 ani ºi Daniela, de
15 ani. Principalul suspect de co-
miterea faptei, soþul femeii, Florian
Topor, de 45 de ani, a fost gãsit în
locuinþa unui vecin. Era ºi el plin de
arsuri pe corp, astfel cã a fost ur-
cat într-o ambulanþã ºi trimis la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Starea s-a s-a agravat ra-
pid, întrucât suferise arsuri pe cãile
respiratorii, ieri dupã-amiazã fiind
luatã decizia trimiterii lui Spitalul de
Arºi din Bucureºti, fãrã a fi audiat.
Pe parcursul cercetãrilor, oamenii

legii au stabilit cã bãrbatul se aflã în
evidenþele medicale ca suferind de
afecþiuni psihice, fiind de mai mul-
te ori internat la Spitalul de Neuro-
psihiatrie din Craiova. ªi poliþiºtii din
comunã l-au sancþionat de mai
multe ori pentru scandaluri provo-
cate la bãuturã. Reprezentanþii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
spun cã se aºteaptã rezultatele aut-
opsiei celor trei cadavre pentru sta-
bilirea cu exactitate a cauzei dece-

sului: „Vorbim într-adevãr despre
trei victime. A fost deschis un do-
sar penal în cauzã ºi se fac cerce-
tãri pentru stabilirea cu exactitate
circumstanþele în care a interve-
nit decesul acestora. Mai multe
date vom avea dupã ce vom primi
rezultatul autopsiilor. Între timp
sunt audiaþi martori”, ne-a decla-
rat procuror Magda Bãdescu, pur-
tãtorul de cuvânt al Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj.
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Tragedie de proporþii în comuna Leu:



luni, 12 octombrie 2015 cuvântul libertãþii / 5economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Gândit ca platformã de educare
pentru bresle creative, dar ºi ca
spaþiu de descoperire pentru publi-
cul larg, festivalul inaugureazã o
experienþã-maraton care prinde via-
þã în nouã spaþii inedite, între care:
Hala de la Industria Bumbacului,
mansarda fostei fabrici de încãlþã-

Creative Est, festivalul est-european dedicat industriilor creativeCreative Est, festivalul est-european dedicat industriilor creativeCreative Est, festivalul est-european dedicat industriilor creativeCreative Est, festivalul est-european dedicat industriilor creativeCreative Est, festivalul est-european dedicat industriilor creative
Începând de mâine ºi pânã duminicã, 18 octom-

brie,  creativitatea româneascã va fi pusã în va-
loare de cei mai influenþi lideri ai industriilor cre-
ative din România ºi Europa de Est. Aceºtia îºi dau
întâlnire cu antreprenorii inovatori  la prima edi-
þie „Creative Est”. Industriile creative sunt dome-
nii care genereazã dezvoltare economicã ºi bunã-

În România, industriile creative reprezintã un important sector
economic, cãci contribuie cu aproape 6% din PIB ºi peste 140.000
locuri de muncã. Cea mai bunã modalitate de a aduce la un loc
antreprenori creativi, sectorul public ºi sectorul privat ºi de a atra-
ge interesul publicului este printr-un festival: Creative Est, festi-
valul est-european dedicat industriilor creative.

stare prin valorificarea talentului ºi creativitãþii.
Ele includ artele vizuale, designul, arhitectura,
artele performative sau meºteºugurile. Industrii-
le creative sunt unele dintre cele mai dinamice
sectoare ale economiei, cu o ratã de creºtere peste
medie, creeazã locuri de muncã înalt calificate, au
potenþial antreprenorial ºi de inovare.

minte Flaros, Hanul Gabroveni,
Biblioteca Naþionalã. Angela Filo-
te, reprezentanta Comisiei Europe-
ne în România; Rãzvan Criºan, di-
rector Asociaþia ORICUM ºi repre-
zentanþi ai Bãncii Transilvania des-
chid festivalul cu o conferinþã pe
tema contribuþiei industriilor crea-
tive la dezvoltarea regionalã. De-
spre cum susþinem business-urile
bazate pe talent ºi cum le integrãm
în circuitul economic dezbat  Mar-
ko Radenkoviæ, preºedinte Nova
Iskra, hub creativ din Serbia; Pau-
lina Mitrea, director de inovare la -
Cluj IT, cel mai influent cluster cre-
ativ din þarã ºi Zoltan Acs, direc-
tor de incubare al agenþiei de in-
dustrii creative Design Terminal din
Ungaria. „Înscrierile sunt deschise
publicului larg, în limita locurilor
disponibile, prin completarea unui
formular disponibil online. Pe par-
cursul festivalului, stundenii ºi tine-
rii se pot înscrie la seminarii ºi wor-
kshopuri de marketing ºi manage-
ment în muzicã, design, new media

ºi artã, susþinute de Google Româ-
nia, Festivalul Internaþional de Tea-
tru Caleido ºi Banca Transilvania.
Participarea se face în baza formu-
larului de înscriere disponibil pe site-
ul www.creativeest.ro.”, se preci-
zeazã pe site-ul Comisiei Europene,
reprezentanþa din România.

Talentul ºi creativitatea
autohtonã pot deveni
landmark-uri puternice

Cei care au deja o idee de aface-
re în industrii creative ºi tehnolo-
gie pot participa la Get in The Ring,
eveniment de pitching organizat în
parteneriat cu GEA Strategy &
Consulting. Douã premii cu valoa-
re totalã de 4000 de Euro, oferite
de Banca Transilvania, vor ajunge
la antreprenorii care reuºesc sã cre-
eze produse ºi servicii inovatoare.
Creative Est îºi propune sã demon-
streze cã talentul ºi creativitatea
autohtonã pot deveni landmark-uri
puternice pentru Bucureºti ºi Ro-

mânia. În weekendul 17-18 octom-
brie, publicul larg este invitat la cel
mai mare market dedicat antrepre-
norilor creativi, cu peste 50 de
standuri din fashion, design, muzi-
cã, tehnologie ºi gastronomie.
„Banca Transilvania crede în po-
tenþialul de creºtere al industriilor

creative. În laboratorul ei de idei,
BT pregãteºte un proiect frumos
pentru cei care au atât calitãþi de
artist, cât ºi de antreprenor” decla-
rã Sergiu Mircea, Director de Mar-
keting, Comunicare, Servicii/Pro-
duse Retail,  Banca Transilvania.

MARGA BULUGEAN

Specialiºti în adevãratul sens
al termenului

Este o competiþie teribilã între
ferme, una nedeclaratã bineînþe-
les, dar într-un clasament al con-

ducerii Sud Oil Sere Iºalniþa, cu
rostul sãu, locurile fruntaºe sunt
deþinute de inginerii Floriana ªer-
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MIRCEA CANÞÃR

ban, Ilina Domnica ºi Vali Constan-
tin, cu producþii de peste 80 tone
la ha. Se poate ºi mai mult, dar di-
mensiunile fructelor fragede, soli-
citate de beneficiari, impieteazã
asupra nivelului de producþie. Cert

este cã directorul tehnic, ing. Eca-
terina Mãrãcineanu, exigentã ºi
beneficiara unei desãvârºite expe-

rienþe profesionale, stãruie pe men-
þinerea standardelor de calitate ºi
ecologie. Aºa cum i se cere. Se
formeazã anevoios un specialist
autentic ºi tocmai din aceste moti-
ve îi preþuieºte pe toþi cei 20 din
subordinea sa. Incluzându-i ºi pe
cei care rãspund, în laboratoare de
analizele agro-chimice ale solului
sau de fito-patologie, unii cu doc-
torate în materie. Neplagiate.

Eterna problemã:
forþa de muncã

Cu 220 de angajaþi, Sud Oil Sere
Iºalniþa, rãmâne avantajos plasatã
la nivelul Doljului, în privinþa locuri-
lor de muncã oferite. Problema
mare apare la recoltare, când “în
punctele de vârf”, “culegãtorii” sunt
aduºi cu autobuzele din comunele
învecinate sau judeþele limitrofe, ºi
sistematic se întâmpinã, an de an,
dificultãþi, din cauza nepermanenti-
zãrii forþei de muncã, deºi se câºti-
gã avantajos. Cum s-ar putea solu-
þiona problema rãmâne greu de
spus, opineazã inclusiv Florin Pur-

Cu cele 40 de ha de sere, Sud Oil Sere
Iºalniþa rãmâne o exploatare legumicolã
de referinþã, nu doar în Dolj, ci ºi la ni-
velul þãrii. Suprafaþa protejatã a fost mai
mare, dar zãpada din iarna lui 2012 a afec-
tat grav peste 25 de ha, care n-a mai fost
reamenajatã, pânã acum, rãmânând însã
un deziderat al conducerii administrati-
ve asigurate de Florin Purcea. Practic în
aceastã incintã legumicolã protejatã de
anvergurã, deplin modernizatã, nu se în-
tâmplã nimic deosebit, cu excepþia fap-
tului cã se munceºte ºi an de an se reiau
ciclurile de producþie, douã la numãr, cu

aceeaºi meticulozitate tehnologicã, asi-
guratã de specialiºtii unitãþii ºi aceleaºi
exigenþe mari, care vin de la beneficiari.
Sortimentul culturilor legumicole se
reduce doar la una singurã: castraveþi
cornichon, dar fãrã nici o dificultate se
pot produce roºii, vinete, ardei, sparan-
ghel, legume-verdeþuri ºi aºa mai depar-
te. 5.000 de tone de castraveþi cornichon
este producþia marfã obþinutã ºi valori-
ficatã anul acesta, precumpãnitor cãtre
Germania ºi Cehia, ºi doar o micã parte
cãtre pieþele interne, în principal fabri-
ca de conserve de la Rîureni.

cea. Cu tristeþe. Acesta fiind ºi unul
din motivele pentru care se tergi-
verseazã refacerea celor 25-30 ha
de sere, scoase din exploatare, pe
motivul enunþat. Sintetizând, Sud Oil
Sere Iºalniþa - director executiv Fla-
via Pãunicã - augmenteazã presti-
giul Doljului de a rãmâne un con-
sacrat bazin legumicol la nivelul þã-
rii, prin producþiile obþinute an de
an. Obiºnuindu-ne cu acest “sta-

tut”, aproape cã nu îi mai dãm im-
portanþã, deºi este vorba de ceea
ce am putea numi “avangarda” le-
gumiculturii doljene, cu cei mai buni
specialiºti în materie ºi promovarea
celor mai avansate tehnologii. Dacã
Sud Oil Sere Iºalniþa nu mai ºochea-
zã prin performanþele sale econo-
mice, ar putea totuºi ºoca prin fap-
tul cã a rãmas... în viaþã, deºi n-a
fost departe de a sucomba.
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Scrutinul intern de alegeri s-a
desfãºurat, ieri, simultan în toate
organizaþiile locale din Dolj, între
orele 8.00 - 20.00. Organizarea
alegerilor s-a realizat pe trei nive-
luri: central, judeþean ºi local. Co-
misia Electoralã Centralã, formatã
din 7 membri (preºedinte, secre-
tar ºi 5 membri) ºi un secretariat
tehnic a centralizat procesul-ver-
bal al scrutinului intern pentru ale-
gerea Preºedintelui PSD ºi l-a îna-
intat Congresului PSD, spre vali-
darea rezultatului ºi pentru a se
anunþa Preºedintele PSD. La nive-
lul Doljului, Comisia Electoralã

Judeþeanã s-a format în urma apro-
bãrii de cãtre Comitetul Executiv
Judeþean, care a desemnat com-
ponenþa. Aceasta a fost formatã din
5 membri: preºedinte Ion cãlin,
secretar Radu Preda, membrii –
Florentin Tudor, Radu Florin, ºi
Cãtãlina Galiceanu. Comisia Elec-
toralã Localã a avut o componen-
þã de maximum 5 membri.

“Este prematur sã vorbim
de echipa Dragnea ”

Preºedintele Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea, a votat la se-
diul PSD de pe str. Mihail Kogãl-
niceanu. „Este un vot pentru un
om în care cred ºi în care toatã
lumea din Partidul Social-Demo-
crat are speranþa cã va aduce ceea
ce noi considerãm o chestie co-
rectã. Solidaritatea între membri,
acelaºi proces, acceaºi muncã,
aceeaºi responsabilitate faþã de
electorat, faþã de România, conti-
nuând un mandat foarte bun al pre-
ºedintelui Victor Ponta la preºedin-
þia PSD”, a precizat Valeriu Zgo-
nea, dupã ce ºi-a exercitat votul.

Acesta a mai menþionat cã „este
prematur sã vorbim de echipa
Dragnea, mai ales cã mâine
(n.red.-azi) vom avea discuþii.

“Îmi doresc ca noul preºedinte al PSD, dl. Dragnea, sã ducã mai departe
acest partid cãtre o idee de modernizare în continuare, cãtre un proiect poli-
tic pe care îl aºteptãm cu toþii, nu numai noi ca membri de partid, dar ºi
populaþia þãrii, pentru cã era momentul ca partidul sã se aºeze ºi sã treacã în
etapa urmãtoare într-un an care ºtim cã este deosebit de greu, cu douã tururi
de scrutin foarte importante pentru PSD”, a spus Mihai Fifor, lider al grupu-
lui senatorilor PSD .

“Sunt câþiva colegi pe care eu îi respect ºi îi apreciez: ministrul Grindeanu,
ministrul Tudose, Lia Olguþa Vasilescu, liderul grupului parlamentar de la
Camerã ºi cel de la Senat, oameni cu care am fãcut echipã în ultimii ani de zile
ºi cu care am construit o echipã guvernamentalã serioasã ºi responsabilã.
Mã bazez ºi pe experienþa unor oameni vechi care vor candida ºi care sigur
vor fi ºi în echipa de conducere, cum este doamna Ecaterina Andronescu,
care este un om de echipã ºi pe care te poþi baza atunci când ai nevoie, alãturi
de doamna Viorica Dãncilã, un om discret, dar foarte serios. Încercãm sã
mergem pe meritocraþie mai mult decât pe mediacraþie”, a declarat Valeriu
Zgonea, la sediul PSD Dolj.

“Este un moment unic în istoria partidului, când toþi membrii partidului îºi
aleg preºedintele pentru cã s-a modificat statutul ºi cred cã este ºi un bun
test pentru organizaþiile noastre ca sã vedem cât de mobilizaþi suntem. Este
un test bun ºi pentru militanþii noºtri, ºi pentru membrii de partid care indife-
rent de ploaie, de ninsoare, de intemperii vin de fiecare datã la vot sã aleagã
ce cred cã este bine pentru þara lor ºi de data aceasta ºi pentru PSD’’, a
declarat dupã ce a votat, Lia Olguþa Vasilescu, preºedintele PSD Craiova.

“Nu cred cã starea vremii este o problemã, eu sper sã vinã la vot cât mai
mult dintre colegii noºtri, eu sper cã cei care nu vor veni la vot sã aibã un
motiv obiectiv, sunt plecaþi din localitate, din þarã. Însã, vreau sã vã spun cã
este ºi un test pentru noi, dar ºi pentru toate organizaþiile din þarã, sã vedem
câþi membri avem ºi pe câþi ne bazãm. Am votat pentru dar nu era o problemã
pentru mine dar nici pentru alþi colegi. Noi avem ºi un mandat dat pentru
congres, de conferinþa judeþeanã, de comitetul executiv pentru susþinerea lui
Liviu Dragnea. Credem cã domnul Dragnea, în funcþia de preºedintele partidu-
lui poate sã organizeze partidul ºi sã îl structureze ºi sã îi dea o dimensiune
încât sã câºtigãm alegerile locale ºi parlamentare de la anul”, a declarat depu-
tatul Claudiu Manda, preºedintele PSD Dolj, dupã exprimarea votului.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

„Vrem o echipã nouã, care sã genereze încrederea electoratului!”

Scrutinul intern pentru alegerea preºedintelui
Partidului Social Democrat s-a desfãºurat, ieri, în
cele 110 secþii din judeþ ºi cele 17 din Craiova. Lia

Olguþa Vasilescu, Claudiu Manda, Valeriu Zgonea au
votat, încã de dimineaþã, la secþiile la care sunt aron-
daþi în structura partidului. Potrivit preºedintelui

Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, de azi vor înce-
pe discuþiile referitoare la noua echipã de conducere a

Partidului Social Democrat.
Vrem sã fie o echipã nouã, o echi-
pã cu oameni care sã genereze în-
crederea electoratului ºi sã poatã
aduce acest partid la acelaºi scor
pe care l-am avut în 2012 în ca-
drul USL”. În opinia sa, „Liviu
Dragnea este omul care trebuie sã
ducã pentru prima oarã în istoria
PSD cel de-al doilea mandat de
guvernare al PSD, el ºi echipa sa”.

Organizare ireproºabilã la Dolj
Secþiile de votare au fost dota-

te cu cabine de vot, urne de vot
sigilate cu semnãtura preºedinte-
lui Biroului Electoral al secþiei de

votare, borderou nominal cu
membrii PSD înscriºi în organi-
zaþie. Pentru exercitarea votului,
membrii PSD au primi buletinul
de vot în baza prezentãrii actului
de identitate. La primirea buleti-
nului de vot, membrul Biroului
Electoral al secþiei de votare a ve-
rificat ca electorul sã semneze în
tabelul de prezenþã (borderoul evi-
denþã membrii). Dupã primirea
buletinului de vot electorul s-a re-
tras în cabina de votare, ºi-a exer-
citat votul ºi a introdus buletinul
de vot în urna sigilatã din incinta
secþiei de votare.

“Avem nevoie
de un preºedinte, care ºtie

sã organizeze partidul”
Preºedintele PSD Craiova, pri-

marul Lia Olguþa Vasilescu a vo-
tat la Punctul Termic din cartierul
Braza lui Novac, str. 1 Decem-
brie, iar preºedintele PSD Dolj,
Claudiu Manda ºi-a exprimat vo-
tul la Teatrul Colibri din Craiova.
Dupã exercitarea votului, Lia Ol-
guþa Vasilescu a apreciat cã, Li-
viu Dragnea este cel care a orga-
nizat partidul în ultimele campanii
electorale, adãugând cã “era firesc
sã se ocupe în continuare de par-
tid din funcþia de preºedinte”.

”Pe Liviu Dragnea l-am votat
cu mare drag aºa cum s-a întâm-
plat ºi în Comitetul Executiv unde
am fost de acord cã este cea bunã
variantã actualã pentru organiza-
þiile noastre din þarã. Victor Ponta
este un foarte bun prim-ministru,
dar Liviu Dragnea este cel care a
organizat partidul în ultimele cam-
panii electorale ºi pe undeva era
firesc sã se ocupe în continuare
de partid, pentru cã vine un an
electoral destul de dificil — vin
alegerile locale, vin alegerile ge-
nerale — ºi avem nevoie de un
preºedinte care sã ºtie sã organi-
zeze foarte bine partidul’”, a pre-
cizat Lia Olguþa Vasilescu, pre-
ºedintele PSD Craiova.
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Craiova are alocate 248 de lo-
curi pentru domeniul Medicinã,
34 pentru Medicinã dentarã ºi 10
pentru Farmacie. Concursul se
va desfãºura sub formã de test-
grilã cu 200 de întrebãri, pe o
duratã de 4 ore. Punctajul minim
de promovare reprezintã 60% din
punctajul maxim realizat la cele
200 de întrebãri pentru fiecare
domeniu ºi se calculeazã la nive-
lul fiecãrui centru universitar în
care se organizeazã concursul. .
Fiecare dintre seturile de între-
bãri este creat de grupuri de lu-
cru diferite, aflate într-un sediu
securizat. Coordonatorul fiecãrui
grup de lucru este desemnat de
cãtre preºedintele comisiei loca-
le de rezidenþiat din centrul uni-

Ministerul Sãnãtãþii va organiza
pe 15 noiembrie a.c. concurs de in-
trare în rezidenþiat pentru domenii-
le medicinã, medicinã dentarã ºi
farmacie. Craiova este ºi în acest

an centru de examinare pentru
posturile publicate în judeþele Bra-
ºov, Dolj, Gorj ºi Vâlcea ºi pentru
locurile publicate în centrele univer-
sitare Craiova ºi Braºov.

versitar respectiv, iar numele lui
este fãcut public doar dupã în-
chiderea concursului.

Ocuparea locurilor ºi a postu-
rilor în specialitate se face în or-
dinea punctajului de promovare
obþinut, pe fiecare centru univer-
sitar, în limita locurilor ºi a postu-
rilor publicate pentru fiecare do-
meniu în centrul universitar res-
pectiv, alcãtuindu-se o singurã cla-
sificare pentru fiecare domeniu

Peste 3.800
de locuri ºi posturi
scoase la concurs,
la nivel naþional

În sesiunea din 2015, absol-
venþii universitãþilor de medicinã,

medicinã dentarã ºi farmacie vor
putea concura, la nivel naþional,
pe un numãr de 3.388 locuri ºi
posturi pentru medicinã, 263 lo-
curi pentru medicinã dentarã ºi
152  locuri pentru farmacie. Con-
cursul va fi organizat duminicã,
15 noiembrie a.c. ºi, la fel ca în
anii trecuþi, acesta se va desfã-
ºura, decentralizat, în ºase cen-
tre universitare: Bucureºti, Cluj-
Napoca, Craiova, Iaºi, Târgu
Mureº ºi Timiºoara.

Ministerul Sãnãtãþii a publi-
cat în revista de specialitate
„Viaþa Medicalã” ºi pe site-ul
www.ms.ro, secþiunea Rezi-
denþiat, toate amãnuntele pri-
vind tematica de concurs, bi-
bliografia aferentã, numãrul lo-
curilor ºi posturilor, metodolo-
gia ºi condiþiile de participare.
Medicii, medicii dentiºti ºi far-
maciºtii care devin rezidenþi pe
post încheie contract individual
de muncã pe perioadã nedeter-
minatã cu unitatea sanitarã pu-
blicã ce a publicat postul res-
pectiv, cu respectarea prevede-
rilor Ordonanþei Guvernului nr.
18/2009 privind organizarea ºi
finanþarea rezidenþiatului, apro-
batã prin Legea nr. 103/2012,
cu completãrile ulterioare.

Candidaþii cetãþeni de origine
etnicã românã cu domiciliul sta-
bil în strãinãtate, posesori ai di-
plomei de medic obþinute în Ro-
mânia ori într-un alt stat mem-

bru al Uniunii Europene, susþin
concursul în aceleaºi condiþii
precum cetãþenii români, însã
concureazã pe locurile publica-
te de Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice, care va distri-
bui aceste locuri pe centrele uni-
versitare.

Rezidenþii au obligaþia sã efec-
tueze pregãtirea ºi sã susþinã
examenul de specialist în specia-
litatea pentru care au optat, în
maximum 5 ani de la data înche-
ierii programului de pregãtire.

Înscrierile
se încheie
pe 23 octombrie

Înscrierile se fac la direcþiile
de sãnãtate publicã, respectiv la
ministerele cu reþea sanitarã
proprie, pânã la data de 23 oc-
tombrie a.c, inclusiv. La con-
curs se pot prezenta candidaþii
care au diplomã de licenþã în
prof i l  medico-farmaceut ic
uman sau o diplomã echivalen-
tã cu aceasta, rezidenþii aflaþi în
pregãtire, specialiºtii care do-
resc sã efectueze pregãtire în

cea de-a doua specialitate.
De asemenea, pot participa

specialiºtii care au efectuat pro-
gramul de pregãtire prin reziden-
þiat, forma pe post ºi pot obþine
a doua specialitate dupã îndepli-
nirea condiþiei din actul adiþio-
nal încheiat la contractul de
muncã, candidaþii care îndepli-
nesc condiþiile privind cetãþenia
stabilite de Legea nr. 95/2006,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi au diplomã de li-
cenþã în profil medico-farmaceu-
tic uman sau o diplomã echiva-
lentã cu aceasta. Listele cu can-
didaþii admiºi în concurs, pe
centre universitare ºi domenii,
se vor afiºa pe site-ul reziden-
tiat.ms.ro la data de 4 noiembrie
a.c. La data de 12 noiembrie,
candidaþii pot afla sala ºi ora în-
ceperii probei de concurs vizi-
tând paginile de internet ale uni-
versitãþilor de medicinã ºi far-
macie sau site-ul rezidentiat-
.ms.ro. Cu cel puþin 24 de ore
înainte de concurs, la fiecare
salã se afiºeazã lista candidaþi-
lor repartizaþi în sala respectivã.

RADU ILICEANU

În 2012, a început implemen-
tarea, pe scarã largã, a proiecte-
lor europene – POSDRU, Eras-
mus, Erasmus+, da Vinci, Come-
nius, etc. În întregul sistem sunt
cuprinse toate unitãþile ºcolare de
învãþãmânt preuniversitar, de la
cel preºcolar pânã la cel liceal. Cu
toate dificultãþile, judeþul Dolj a im-
plementat foarte multe proiecte,
chiar dacã sunt multe instituþii
ºcolare care nu au aplicat pentru
programe de dezvoltare, situându-
l pe locul II în þarã într-un clasa-
ment ad-hoc. Sunt unitãþi care au
accesat mai multe fonduri desti-
nate perfecþionãrii  ºi dezvoltãrii:
Liceul Tehnologic Auto Craiova
(douã proiecte), Liceul „Traian

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj este într-
o activitate intensã pentru atragerea de fon-
duri europene, scopul fiind unul singur: ridica-
rea standardelor, pânã la nivel european, a în-
vãþãmântului doljean.  Este vorba de multiple
proiecte, sub diverse denumiri , care conduc la

perfecþionarea cadrelor didactice ºi la pregãti-
rea elevilor. În acest moment, în Dolj, sunte
peste 20 de proiecte europene, iar 113 unitãþi
de învãþãmânt cu personalitate juridicã nu au
astfel de programe, de aceea se încearcã atra-
gerea lor în sistemul educaþional european.

Vuia” Craiova (patru programe),
ªcoala Gimnazialã „Decebal” Cra-
iova, Colegiul „ªtefan Odobleja”
Craiova (trei studii de perfecþio-
nare), Liceul Tehnologic „Petre
Baniþã” Cãlãraºi (douã stagii de
pregãtire), Liceul Tehnologic „Ho-
ria Vintilã” Segarcea (patru pro-
iecte), Liceul „Charles Laugier”
Craiova (trei programe de dezvol-
tare), Liceul Teoretic „Tudor Ar-
ghezi” Craiova (patru parteneria-
te externe), Liceul de Arte „Ma-
rin Sorescu” Craiova (trei proiec-
te), Colegiul Tehnic de Arte ºi
Meserii „Constantin Brâncuºi”
Craiova (trei programe), etc. La
învãþãmântul preºcolar se remar-
cã Grãdiniþele cu Program Pre-

lungit „Tudor Vladimirescu” ,
„Traian Demetrescu”, ambele din
Craiova.

„Avem nevoie de cât
mai multã perfecþionare”

La prima vedere sunt multe ºcoli
sau grãdiniþe care au accesat fon-
duri europene, ceea ce a ºi con-
dus la clasarea pe un loc fruntaº
în þarã, dar, conform responsabi-
lilor din domeniu, lucrurile pot sta
mult mai bine. „Este adevãrat, sun-
tem pe locul II în România la atra-
gerea unitãþilor ºcolare cu perso-
nalitate juridicã în atragerea fon-
durilor europene pentru dezvolta-
re ºi perfecþionare. Încercãm sã le
arãtãm  cadrelor didactice cã este

în interesul tuturor sã fie accesate
astfel de proiecte. Aceste progra-
me atrag, dupã ele, pe lângã bene-
ficiile educaþionale, ºi alte câºtiguri,
cu atât mai mult cu cât Craiova
tinde sã devinã Capitalã Culturalã
Europeanã în 2021. Avem nevoie
de cât mai multã pefecþionare ºi
vrem sã atragem în acest sistem

conducerile tuturor celor peste 100
de unitãþi ºcolare care nu au acce-
sat, pânã în prezent, bani europeni.
Noi le acordîm tot sprijinul logis-
tic ”, a declarat prof.  Ani Drã-
ghici, inspector ºcolar pentru pro-
iecte educaþionale, în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Sloganul care se potriveºte cel
mai bine craiovenilor, în
special, ºi oltenilor, în general

Craiova 2021 ºi-a depus do-
sarul sub conceptul „Play Inten-
City”. «Cuvântul „Play” are nu-
meroase conotaþii în limba engle-

zã: a se juca, a interpreta, a per-
forma, a reda, a cocheta, joacã,
show, dramã, spectacol, piesã de
teatru, acþiune, distracþie etc. „In-
tenCity” este un cuvânt inventat
special pentru Craiova, înregistrat
ca marcã ºi care are semnificaþia
oraºului în care se trãieºte ºi se
face totul cu intensitate. „Play In-
tenCity” este sloganul
care se potriveºte cel mai
bine craiovenilor, în spe-
cial, ºi oltenilor, în gene-
ral. Celor care gândesc,
acþioneazã ºi se miºcã
foarte repede», explicã
Lia Olguþa Vasilescu, pri-
marul municipiului Cra-
iova.

Conceptul „Play In-
tenCity” este despre via-
þã trãitã la intensitate ma-
ximã, despre lucruri fã-
cute cu ºi din pasiune,
despre oameni cu neliniºti
creatoare, purtãtori ai
unui tezaur cultural valo-
rificat la scarã europea-
nã, ce-ºi trãiesc prezen-
tul ºi îºi construiesc vii-
torul într-o Europã a tu-
turor. „Play IntenCity”
este conceptul care te in-
vitã la cunoaºtere ºi ino-
vaþie. Este de ajuns sã
apeºi butonul Play ºi un întreg uni-
vers þi se deschide. Play înseamnã
acces, joc ºi joacã, interactivitate,
educaþie, inovaþie, evoluþie. „Play
IntenCity” înseamnã cã folosim
stilul de viaþã intens al olteni-
lor ca forþã motrice pentru cre-
area unui imens loc de joc ºi joa-
cã al Europei, aici, în Craiova.

Sub conceptul PLAY IntenCity,
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Craiova s-a înscris oficial în competiþia pentru titlul de Capitalã Euro-
peanã a Culturii 2021. Dupã sãptãmâni de foc, dosarul de candidaturã a

fost trimis la Ministerul Culturii, urmând ca juriul sã analizeze ºi sã evalue-
ze fiecare propunere depusã.

Dosarul cuprinde informaþii ºi
strategii despre Craiova ºi
viziunea sa pentru anul 2021

Dosarul de candidaturã cuprin-
de informaþii ºi strategii despre
Craiova ºi despre viziunea sa pen-
tru anul 2021, acoperind cele ºase

categorii care corespund dispozi-
þiilor prevãzute la articolul 5 din
Decizia nr. 445/2014/UE: 1. Con-
tribuþia la strategia pe termen lung;
2. Dimensiunea europeanã; 3.
Conþinutul cultural ºi artistic; 4.
Capacitatea de a produce rezulta-
te; 5. Implicarea publicului; 6.
Gestionarea.

«Când am anunþat prima datã,
în mai 2013, cã oraºul Craiova se
înscrie în competiþie pentru titlul
de Capitalã Europeanã a Cultu-
rii, a urmat un moment de bulver-
sare. Putem? De ce nu? Are Timi-
ºoara o orchestrã simfonicã mai
bunã sau Clujul un teatru mai bun
sau Iaºiul un teatru de pãpuºi mai

bun? Directorii instituþiilor de cul-
turã s-au activat în a capacita
publicul sã ni se alãture. Ce com-
petiþie poate fi câºtigatã fãrã apor-
tul populaþiei? Au urmat specta-
cole gratuite în toate cartierele,
artiºti plastici locali care au aju-
tat autoritãþile sã înfrumuseþeze

oraºul ºi elevi talentaþi care li
s-au alãturat. Rezultatul? Sã-
lile de spectacol s-au umplut
cu un public nou, 35.000 de
oameni au venit sã vadã can-
tata „Carmina Burana”, alþi
10.000 sã urmãreascã o piesã
de teatru popular (recorduri de
audienþã), iar Filarmonica
„Oltenia” cântã, în propriul
oraº, în faþa a câte 5.000 de
spectatori plãtitori de bilet», îºi
aduce aminte Lia Olguþa Vasi-
lescu, primarul municipiului
Craiova.

Proiectul care a reunit pentru
prima oarã, în jurul aceluiaºi
scop, instituþii, oameni, forþe
politice, sindicate, ONG-uri,
comunitãþi

Consideratã a fi o ºansã-n viaþã
pentru o întreagã generaþie, candi-
datura Craiovei la titlul de Capitalã
Europeanã a Culturii a reunit, pen-
tru prima oarã, în jurul aceluiaºi
scop, instituþii, oameni, forþe poli-
tice, sindicate, ONG-uri, comuni-
tãþi. «Primul sondaj de opinie, re-
alizat în 2014, ne-a uimit! 82 la

sutã din craioveni aflaserã de com-
petiþie ºi susþineau candidatura.
Anul urmãtor, procentul creºtea la
90. Era pentru prima oarã când
cetãþenii unui oraº sufocat de
ºomaj ºi unde se trãieºte cu grija
zilei de mâine se reuneau în jurul
aceleiaºi idei. Factorul politic a
trebuit sã reacþioneze. Iar candi-

datura Craiovei a fost aprobatã în
unanimitate. Atunci ne-am pus în-
trebarea: se poate imagina vreun
traseu cultural, în România, în afa-
ra regiunii Oltenia? Fãrã Ansam-
blul „Constantin Brâncuºi”, fãrã

cea mai mare statuie din
Europa, fãrã cea mai mare
reþea de peºteri unde s-au
fãcut descoperiri din neo-
litic sau craniul unei femei
cu o vechime de 30.000 de
ani, fãrã pãdurile virgine
unde mai trãiesc cai sãl-
batici ºi se ascund vestigii
romane, fãrã Dunãre ºi
descoperirile arheologice
de pe malurile ei sau fãrã
bisericile construite în stil
unic, brâncovenesc? ªi am
rugat autoritãþile judeþelor
Olteniei ºi instituþiile de
culturã sã ni se alãture.
Din nou, Unanimitate!”, a
declarat primarul Craiovei.

Lucian Dindiricã: „Locui-
torii regiunii Oltenia sunt
profund conºtienþi de
ºansa pe care o avem”

Accentuând importanþa
înscrierii Craiovei în competiþia
pentru 2021, Lucian Dindiricã, pre-
ºedintele Asociaþiei „Craiova Capi-
talã Europeanã a Culturii 2021”, a
declarat cã «preocuparea crescân-
dã faþã de culturã, potenþialul ºi
apetitul craiovenilor în raport cu
actul cultural pot fi trecute la ca-
pitolul avantaje. Locuitorii regiu-

nii Oltenia sunt profund conºtienþi
de ºansa pe care o avem. Este do-
vada faptului cã ideea de capita-
lã europeanã a culturii a fost pro-
movatã bine.

Am investit entuziasm. La
schimb, am primit tot entuziasm.
Acest proiect, câºtigãtor sper, este
consacrat, în egalã mãsurã, publi-
cului din România, dar ºi publi-
cului european. Craiova Capitalã
Europeanã a Culturii 2021 este
propunerea noastrã pentru ideea de
diversitate culturalã europeanã.
Este speranþa pe care o învestim
într-un program care are toate da-
tele pentru a aºeza Craiova ºi re-
giunea Olteniei în rândul puncte-
lor de interes din Europa».

***
Juriul va evalua mai întâi dosa-

rele depuse, urmând ca Ministe-
rul Culturii, în calitate de autori-
tate naþionalã responsabilã de or-
ganizarea ºi gestionarea competi-
þiei pentru titlul de Capitalã Euro-
peanã a Culturii pentru anul 2021
în România, sã organizeze întâl-
nirea de preselecþie, pentru adop-
tarea listei scurte a oraºelor can-
didate la titlul menþionat anterior,
în perioada 7-10 decembrie 2015.
În cadrul acestei întâlniri, juriul
va pune întrebãri suplimentare
reprezentanþilor fiecãrui oraº can-
didat, pe baza dosarului depus ºi
pe baza audierii în raport cu ob-
iectivele acþiunii Capitalã Euro-
peanã a Culturii ºi cu criteriile
menþionate în apelul pentru de-
punerea candidaturilor.
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Concursul are ca obiectiv central
stimularea producerii de noi texte dra-
matice, în jurul unor teme specifice,

de maxim interes contemporan. Tema-
tica centralã a concursului este „Omul
ºi societatea”, declinatã în subtemele
„emigrarea”, „traficul de fiinþe umane”,
„violenþa”, „conflictele religioase” sau
„chipurile diversitãþii”.

Selecþia celor mai bune zece tex-
te va fi fãcutã de un juriu internaþio-
nal, format din specialiºti de renu-

me, coordonaþi de Maria Shevtso-
va, Stanley Wells, Michael Dobson
– DHC ai Universitãþii din Craiova,
George Banu, Matei Viºniec, Mircea
Corniºteanu – directorul Teatrului
Naþional „Marin Sorescu” din Cra-
iova, prof. univ. dr. Cristiana Teo-
dorescu – prorector al Universitãþii
din Craiova, conf. univ. dr. hab. Ale-

xandru Boureanu – directorul Depar-
tamentului de Arte din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova. Preºedinte de
onoare este Robert Wilson – regi-
zor de teatru, artist vizual ºi drama-
turg american, figurã impozantã a
teatrului experimental, DHC al Uni-
versitãþii din Craiova.

Marele Premiu al concursului va
consta în montarea textului, în 2016,
la Teatrul Naþional „Marin Sorescu”.
De asemenea, locul I va fi reprezen-
tat de montarea textului cu actori, stu-
denþi ai Masterului „Arta actorului”
de la Facultatea de Litere a Universi-
tãþii craiovene (2016), locul al II-lea –
montarea textului într-un spectacol

de teatru radiofonic (2016), iar locul
al III-lea – montarea textului într-un
spectacol-lecturã la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”.

Anunþarea textelor câºtigãtoa-
re se va face pe data de 7 decem-
brie 2015, urmând ca montarea tex-
telor sã aibã loc în perioada mar-
tie-mai 2016. Publicarea celor mai
bune 10 texte se va realiza în luna
aprilie a anului 2016, într-un vo-
lum colectiv, la Editura „Universi-
taria” din Craiova, iar lansarea
volumului „Craiova Drama
2015” este anunþatã pentru seara
premierei spectacolului montat la
Naþionalul craiovean.

Conducerea Universitãþii din Craiova a anunþat, ieri, cã la sfârºi-
tul lunii trecute s-a încheiat perioada de înscriere la Concursul  inter-
naþional de dramaturgie „Craiova Drama 2015”, deschis dramaturgi-
lor din toatã lumea. În total, au fost primite 63 de propuneri de texte
dramatice în limbile românã, francezã ºi englezã de la 47 de autori
din Azerbaijan, Franþa, Republica Moldova ºi România.

Abordare a învãþãrii prin activi-
tãþi plãcute ºi motivante, educaþia
nonformalã are avantaje multiple, ce
înglobeazã deprinderi specifice sis-
temului tradiþional de învãþãmânt, cu
un aport suplimentar de abilitãþi câº-
tigate în condiþiile libertãþii de expri-
mare. Ea creeazã o punte între cunoº-
tinþele predate de profesori ºi pune-
rea lor în practicã, acest tip de instrui-
re eliminând stresul notelor din cata-
log, al disciplinei impuse ºi al teme-
lor obligatorii. În ultimii ani, educaþia
nonformalã a stârnit îndelungi dez-
bateri, îndeosebi în ceea ce priveºte
metodele folosite. La ni-
vel european s-a recu-
noscut însã importanþa
ei, cu convingerea cã
educaþia formalã nu mai
este capabilã sã dea rãs-
punsuri la provocãrile
epocii moderne folo-
sind exclusiv forþele ºi
valorile proprii, ci are ne-
voie de „o fortificare în
sensul practicãrii edu-
caþiei nonformale” (Ra-
portul Comitetului de
Culturã ºi Educaþie din
cadrul Consiliului Euro-
pei, 1999). Din pãcate
însã, puþine ºcoli în Ro-
mânia valorificã astãzi
educaþia nonformalã.
Pentru promovarea ei, a
fost instituitã Ziua Edu-
caþiei Nonformale, care anul acesta
s-a sãrbãtorit pe 9 ºi 10 octombrie.

Expoziþie cu aproape
300 de obiecte realizate

de 30 de tineri români ºi bulgari
Nu mai puþin de 130 de evenimen-

te au fost înscrise în calendarul naþi-
onal, între care ºi „ExpoZEN la Ga-
liciuica”, gãzduit, nu întâmplãtor,
chiar de o instituþie de învãþãmânt:
ªcoala Gimnazialã din comuna Gali-

„„„„„ExpoZEN la GaliciuicaExpoZEN la GaliciuicaExpoZEN la GaliciuicaExpoZEN la GaliciuicaExpoZEN la Galiciuica”””””,,,,,
de Ziua Educaþiei Nonformalede Ziua Educaþiei Nonformalede Ziua Educaþiei Nonformalede Ziua Educaþiei Nonformalede Ziua Educaþiei Nonformale

O zi numai bunã pentru nonformal, 9 octombrie a adus în
comuna doljeanã Galiciuica o ineditã expoziþie realizatã de ti-
neri, care, alãturi de metode de animaþie socio-educativã, au
reprezentat un mod inspirat de a marca ediþia 2015 a Zilei Edu-
caþiei Nonformale. Expoziþia a fost o reflectare a activitãþilor
proiectului bilateral, România-Bulgaria, intitulat  „EU creativ:
Micii meºteri mari”, care se deruleazã în cadrul programului
european ERASMUS+, reunind aproape 300 de obiecte han-
dmade realizate de tinerii participanþi în cadrul atelierelor de
creativitate ºi meºteºuguri tradiþionale, precum ºi o  acþiune 
de  diseminare  a rezultatelor acestuia. Cu acest prilej, cei 15
tineri participanþi români au primit certificatele Youthpass –
instrumente cu recunoaºtere europeanã ce descriu rezultatele
învãþãrii. „ExpoZEN la Galiciuica” a fãcut parte din calendarul
naþional al celor 130 de evenimente organizate în toatã þara,
prin care s-a promovat învãþarea nonformalã.

ciuica. Evenimentul a fost organizat
de voluntarii Asociaþiei „EU vreau”
din Craiova, reprezentând, totodatã,
o acþiune de diseminare a rezultate-
lor proiectului „EU creativ: Mici
meºteri mari”, implementat între 1
noiembrie 2014 ºi 1 noiembrie 2015
împreunã cu Asociaþia „AVE” din Vi-
din (Bulgaria). Proiectul are ca scop
încurajarea potenþialului creator al
tinerilor ºi a spiritului antreprenorial
prin valorizarea tradiþiilor.

Expoziþia a reunit aproape 300 de
obiecte realizate de cei 30 de tineri
români ºi bulgari participanþi la ate-

lierele de creativitate ºi meºteºuguri
tradiþionale desfãºurate la Calafat-
România (10-17 iulie 2015) ºi Vidin-
Bulgaria (1-8 septembrie 2015). În
cadrul acestora, tinerii au învãþat sã
realizeze diverse obiecte cu valoare
esteticã ºi funcþionalã din materiale
avute la îndemânã în gospodãriile din
mediul rural: au prelucrat lemnul ºi
materialele textile, au utilizat sticla
pentru decoraþii ºi hârtia pentru a îm-
pleti coºuri ori alte obiecte, iar prin
tehnica String Art ºi-au exersat înde-

mânarea folosirii aþei ºi cuielor pen-
tru a crea tablouri.

Despre handmade
ºi creativitate, dar ºi despre

a-þi meºteºugi viitorul
 „A fost o experienþã extraordina-

rã! Cred cã ºi peste ani ºi ani o sã-mi
amintesc de acest proiect ca fiind o
foarte frumoasã întâmplare a vieþii
mele! O sã povestesc ºi altora ce am

învãþat ºi, de ce nu,
poate chiar o sã-i ajut
sã-ºi valorifice, la rân-
dul lor, talentul, ca o
modalitate de a câºti-
ga bani. Mie, spre
exemplu, mi-au plãcut

foarte mult
tehnica String
Art, în care am
folosit aþã ºi
cuie, ºi modul
în care ne-a fost totul explicat”, spu-
ne Anabela Bonciu (17 ani), din Gali-
ciuica, în prezent elevã la Liceul Teo-
retic „Mihai Viteazul” din Bãileºti.
„Am învãþat noi meºteºuguri, cu aju-
torul unor maeºtri. Cel mai drag îmi
este cã am învãþat sã facem niºte mi-
nunãþii din lemn, material cu care îmi

place cel mai mult sã lucrez! Eu zic cã
toate cunoºtinþele deprinse le voi
folosi ºi în viitor, poate mã vor ajuta
sã-mi aleg o meserie. În plus, mã bu-
cur ºi cã am legat noi prietenii cu co-
legii din Bulgaria, cu care þinem în
continuare legãtura”, adaugã Daniel-
Marin Gaþã (16 ani), tot din Galiciui-
ca ºi elev la liceul bãileºtean.

O plãcutã experienþã a fost pro-
iectul „EU creativ: Micii meºteri
mari” ºi pentru Andreea-Elena An-
ghelache, primul de acest gen, de alt-
fel, la care tânãra participã: „M-a im-
presionat faptul cã din niºte obiecte
ºi materiale la care nici nu te-ai gândi
poþi sã faci lucruri minunate ºi chiar
poþi câºtiga niºte bani din vânzarea
lor. Mi-a plãcut foarte mult, spre
exemplu, sã aflu câte obiecte poþi
face din hârtie, sigur o sã mai încerc
pe viitor”. Lucrul cu hârtia reciclatã a
atras-o ºi pe Ionela-Raluca Stoica (14
ani), care mãrturiseºte cã cel mai im-
portant pentru ea este cã ºi-a fãcut
noi prieteni bulgari ºi cã a reuºit sã
colaboreze atât de bine cu aceºtia.

Alãturi de cei patru, la activitãþile pro-
iectului au mai participat tinerii Ele-
na-Daniela Belu, ªtefan Dinului, An-
dreea-Gabriela Giurcã, Cristian-Ionuþ
Pîrvu, Elena Claudia Pîrvu, Ionuþ-ªte-
fan Pîrvu, Ionuþ-Aurelian Riza, Ma-
ria-Cristina Stoica, Irinel-Marian Urs,
Robert-Costel Vãdeanu, toþi din co-

muna doljeanã Galiciuica, Andreea-
Daniela Covrig, din Craiova, precum
ºi 15 tineri bulgari din Vidin ºi din
zonele învecinate (Kosovo, Brego-
vo), însoþiþi de patru lideri de grup.

„Ar fi extraordinar dacã ºi pe
viitor ar mai avea ocazia sã

participe la astfel de proiecte”
Pe lângã ateliere de creativitate,

tinerii s-au implicat într-o mulþime
de activitãþi educative, de socializa-
re ºi sportiv-recreative, între care
jocuri, concursuri, vizite la obiecti-
ve cultural-turistice ºi în atelierele
de creaþie ale unor artiºti, workshop-
uri de dezvoltare personalã ºi cu
noþiuni de antreprenoriat în dome-
niul produselor tradiþionale º.a. „Au
fost niºte activitãþi creative care le-
au dezvoltat imaginaþia ºi au fãcut
sã se cunoascã mai bine. Ar fi extra-
ordinar dacã ºi pe viitor ar mai avea
ocazia sã participe la astfel de pro-
iecte”, considerã Iulian Ghigã, lider
al grupului de tineri români, împreu-
nã cu Gheorghe Stoica.

Iniþiativa organizãrii expoziþiei
„ExpoZEN la Galiciuica” de Ziua
Educaþiei Nonformale a fost salu-
tatã ºi de directorul ªcolii Gimnazia-
le Galiciuica, prof. Ramona Georgia-
na Neicu. „Mã bucur din suflet cã
elevii ºcolii noºtri sunt atât de crea-
tivi! Au realizat niºte lucrãri extraor-
dinare! Mã bucur foarte mult de
ceea ce vãd ºi sunt convinsã cã pot
sã facã mai mult de-atât. Eu îi cu-
nosc foarte bine, au crescut sub
ochii noºtri”, a mai spus acesta. Câ-
teva zeci de elevi ai ºcolii ºi pãrinþi
ai tinerilor implicaþi în proiect au par-
ticipat la eveniment, cu acest prilej
aflând mai multe – atât de la organi-
zatori, cât ºi din pliantele distribuite
– ºi despre programul ERASMUS+
ºi însemnãtatea Zilei Educaþiei
Nonformale. Alãturi de voluntarii
Asociaþiei „EU vreau”, în organiza-
rea evenimentului de la Galiciuica s-
au implicat profesorii Ramona Nei-
cu, Mirela Giurgea, Mihaela Pãun,
Eleonora Ticã ºi Maria Stoica.
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MIRCEA CANÞÃR

Douã explozii puternice, aidoma unui cu-
tremur, au zguduit sâmbãtã dimineaþa, (ora
10:04 la Bucureºti) din armãturi, gara centralã
din Ankara, soldându-se cu 95 de morþi (86
dupã alte surse) ºi 246 de rãniþi, în timp ce
militanþi ai Opoziþiei, veniþi la o adunare pentru
“muncã, pace ºi democraþie” afluiau în zonã,
cu trei sãptãmâni înaintea legislativelor, aten-
tatul fiind considerat, fãrã egal, în istoria Tur-
ciei moderne. Premierul Ahmet Davoutoglu,
într-o conferinþã de presã, a anunþat trei zile
de doliu naþional, iar UE a cerut Turciei sã rã-
mânã unitã. De-a lungul anilor Turcia a mai
avut evenimente de acest fel, e drept nu de
aceeaºi amplitudine, aproape sistematic PKK
(Partidul muncitorilor din Kurdistan) fiind de-
semnat de autoritãþi drept vinovat. Atentatul
sinucigaº de sâmbãtã dimineaþa nu a fost re-
vendicat, dar bãnuielile se acumuleazã. Opozi-
þia, intelectualii ºi militanþii (CHP, HDP ºi câte-
va partide stânga), sindicaliºti ºi ONG, s-au
plâns de atitudinea forþelor de ordine, care au
lansat imediat jeturi de apã ºi gaze lacrimogene
în loc sã intervinã. Atentatul survine într-un
momenten în care Partidul muncitorilor din
Kurdistan, în luptã contra puterii centrale din
1984, se pregãtea sã declare o nouã încetare a
ostilitãþilor. Autoritãþile vorbesc de un “act te-
rorist” nerevendicat. CHP (Partidul social-de-
mocrat) ºi HDP (Partidul democratic al popo-
rului) - o formaþiune kurdã de stânga - suge-

Statele Unite ºi Rusia au anun-
þat “progrese” în noile discuþii ce
au avut loc sâmbãtã pentru a evita
incidente între avioanele lor în spa-
þiul aerian sirian, a anunþat Penta-
gonul. Cele douã þãri au convenit

Trei civili au fost
rãniþi într-un atac
sinucigaº la Kabul,
care viza forþele
internaþionale

Un atac sinucigaº a vizat
un convoi al forþelor interna-
þionale ieri dimineaþã, la
Kabul, rãsturnând un vehicul
blindat ºi rãnind cel puþin trei
civili. Atentatul a fost revendi-
cat de insurgenþii talibani,
care luptã împotriva Guvernu-
lui de la Kabul, susþinut de
forþele strãine. În imaginile
difuzate de televiziuni, putea
fi vãzut un vehicul blindat
dintr-un convoi britanic
rãsturnat, în timp ce forþele
afgane au creat un perimetru
de securitate pe strada din
cartierul Joi Sheer. “A fost un
atentat sinucigaº împotriva
unui convoi al forþelor strãi-
ne, într-o parte aglomeratã a
oraºului, ºi existã victim”, a
declarat Najib Danish, un
purtãtor de cuvânt al Ministe-
rului de Interne. Danish nu a
precizat dacã s-au înregistrat
victime în rândul forþelor
strãine, dar un comunicat al
Ministerului de Interne a
informat cã trei civili au fost
rãniþi. Coaliþia militarã
condusã de SUA la Kabul a
confirmat cã unul dintre
convoaiele sale a fost vizat de
o bombã. “Nu s-au raportat
victime pentru moment”, a
declarat purtãtorul de cuvânt,
colonelul Brian Tribus.
Talibanii au afirmat cã în
atentat au fost uciºi mai mulþi
soldaþi strãini, dar gruparea
exagereazã adesea bilanþul
atacurilor sale.

89 de traficanþi
de persoane,
arestaþi în Spania

89 de traficanþi de persoane
din Spania au ajuns dupã
gratii, dupã mai multe descin-
deri ale poliþiei. Interlopii sunt
acuzaþi cã foloseau Spania ca
þarã de tranzit pentru a duce
ilegal imigranþi chinezi în
Marea Britanie, Irlanda, ºi
chiar mai departe - în Canada
ºi Statele Unite. Potrivit
poliþiei spaniole, traficanþii de
origine chinezã ºi pakistanezã
le dãdeau imigranþilor paºa-
poarte false ºi îi þineau în
apartamente închiriate pânã
când îi puteau trimite mai
departe spre þãrile de destina-
þie. Ei primeau câte 20.000 de
euro pentru fiecare imigrant.
Jumãtate din sumã înainte ca
aceºtia sã plece din China ºi
restul când imigranþii ajun-
geau la destinaþie. Dacã se
întâmpla ca traficanþii sã nu
primeascã toþi banii, ei reþi-
neau actele de identitate ale
imigranþilor ºi le ºantajau pe
rudele acestora pânã când
obþineau suma totalã.

Preºedintele Bãncii Centrale
Europene Mario Draghi a salutat
progresele recente în Grecia, dar
a cerut Atenei sã punã rapid în apli-
care reformele structurale promi-
se, într-un interviu publicat ieri.
“Multe lucruri au luat o întorsãtu-
rã spre bine în ultima vreme, iar
aceasta cu ajutorul prim-ministru-
lui grec, guvernului grec ºi popo-
rului grec”, a declarat Draghi într-
un interviu acordat cotidianului li-
beral grec “Katherimini”. Cu toate
acestea, “cred cã este în interesul
tuturor ca acum sã se acorde aten-
þie punerii rapide în aplicare a mã-
surilor convenite împreunã, în
conformitate cu termenii prevã-

„Progrese” în discuþiile dintre Washington ºi Moscova
asupra spaþiului aerian sirian, anunþã Pentagonul

sã discute în continuare aceste
probleme desemnate prin termenul
englez “deconfliction”. “Au fost
fãcute progrese în timpul acestor
discuþii care au fost profesionale
ºi s-au axat strict pe implementa-

rea unor proceduri specifice de
siguranþã... Statele Unite au con-
venit sã discute din nou cu Rusia
în viitorul apropiat”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Pentago-
nului Peter Cook într-un comuni-
cat. Responsabilii din domeniul
apãrãrii din cele douã þãri au dis-
cutat prin videoconferinþã “mãsuri
ce pot fi luate de Rusia ºi coaliþia
(condusã de SUA) contra grupãrii
Statul Islamic pentru a permite
securitatea operaþiunilor aeriene în
Siria”, a precizat Pentagonul. Pro-
blema siguranþei spaþiului aerian a
apãrut odatã cu intrarea Rusiei în
conflictul sirian la 30 septembrie.
Statele Unite conduc la rândul lor
o coaliþie antijihadistã ce efectuea-
zã bombardamente în Siria din sep-
tembrie 2014. La o zi dupã prime-
le lovituri aeriene ale Rusiei, înalþi

responsabili civili ºi militari ameri-
cani au discutat prin videoconfe-
rinþã cu omologii lor ruºi mijloa-
cele de a evita incidentele între
avioanele celor douã þãri. Ei au dis-
cutat, sãptãmâna trecutã, chestiuni
ce au inclus pãstrarea unei distan-
þe sigure între avioanele americane
ºi ruseºti, frecvenþele radio comu-
ne utilizate de avioane pentru a co-
munica “în caz de primejdie” sau
limbajul folosit între aparate pentru
schimb de informaþii. Americanii
folosesc cuvântul “deconfliction”
pentru a califica acest tip de comu-
nicare ºi schimb de informaþii pen-
tru a evita incidentele între aerona-
ve în acelaºi teatru de operaþiuni.
Pentagonul a criticat ulterior Mos-
cova, afirmând cã Rusia nu rãs-
punde suficient de rapid la propu-
nerile formulate de Washington.

BCE cere Atenei sã punã rapid în aplicare reformele structurale promise
zuþi”, a precizat preºedintele italian
al BCE, cerând sã nu se punã în
discuþie “pilonii ºi obiectivele pro-
gramului”. Dupã luni de crizã po-
liticã acutã, Atena a ajuns la un
acord în varã cu creditorii ei pen-

tru eliberarea unui nou ajutor fi-
nanciar în valoare de 86 miliarde
de euro pe trei ani în schimbul
unor reforme structurale pentru
modernizarea þãrii. Aceste reforme
sunt o condiþie prealabilã la reca-

pitalizarea în continuare a bãncilor
greceºti ºi pentru orice noi discu-
þii cu privire la datoria greacã, con-
siderã Draghi. Fonduri de aproxi-
mativ 10 miliarde de euro au fost
deja primite la mijlocul lunii august
pentru recapitalizarea sistemului
bancar din Grecia. O a doua tranºã
de pânã în 15 miliarde ar putea fi
disponibilã dupã o primã evaluare
de cãtre creditori a progreselor fã-
cute de Atena ºi “cel mai târziu” pe
15 noiembrie, a subliniat preºedin-
tele BCE. El s-a declarat din nou
favorabil relaxãrii datoriei Greciei,
o mãsurã ce nu va fi totuºi consi-
deratã credibilã pânã când Atena nu
îºi aratã hotãrârea de a se reforma.

reazã prin liderii lor altceva: cum putea PKK
fi instigatorul unui atentat contra partidu-
lui de opoziþie HDP, care apãrã drepturile
kurzilor? De la sfârºitul lunii iunie, între An-
kara ºi guerila kurdã confruntãrile n-au conte-
nit. Dupã ce multã vreme, nici o operaþiune a
rebelilor kurzi turci din PKK nu mai fusese pusã
în cauzã. Dintr-o datã s-au înregistrat peste
70 de victime în rândul militarilor ºi poliþiºtilor.
Operaþiunile de represiune, potrivit autoritãþi-
lor turce, au permis eliminarea a... 1000 de
teroriºti. În sud-estul þãrii, în rândul populaþiei
majoritare kurde, era ameninþat scrutinul de la
1 noiembrie a.c.. Un efect devastator al strate-
giei preºedintelui islamo-conservator Recep
Tayyip Erdogan. Dupã cum se ºtie partidul
acestuia, la putere din 2002, n-a mai obþinut
majoritatea locurilor din parlament la 7 iunie
a.c., din cauza respingerii unor opinii ale lui
Erdogan pentru instaurarea regimului preziden-
þial. Pânã atunci “noul sultan”, cum îl numesc
adversarii politici, câºtigase toate alegerile ºi
fusese desemnat ºef de stat în august 2014,
cu 50,2% din primul tur. ªi dintr-o datã a re-
luat conflictul cu PKK, în speranþa galvanizãrii
electoratului naþionalist, premergãtor unui nou
scrutin, justificat prin imposibilitatea constituirii
unui guvern. Antamate în 2012, negocierile
directe între reprezentanþii lui Recep Tayyip
Erdogan ºi liderul guerilei kurde, Abdullah Oca-
lan, condamnat pe viaþã, procesul destinat iden-

tificãrii unei soluþii politice la un conflict cu
40.000 de morþi, dupã 1984 ºi chestiunea kur-
dã în Turcia (15-20% din populaþie) este blo-
cat. Reþelele de socializare ºi presa de opoziþie
se aflã în colimatorul autoritãþilor, cum s-a în-
tâmplat cu sediul cotidianului Hurriyet, luat cu
asalt de militanþii PKK. Când Turcia putea juca
un rol cheie în soluþionarea crizei siriene ºi era-
dicarea Statului Islamic, prioritatea puterii a
devenit lupta contra PKK ºi fratelui sirian PYD,
încât credibilitatea Ankarei în faþa aliaþilor din
NATO s-a deteriorat. Alegerile legislative bat la
usã: AKP rãmâne plafonat la 40%. Partidul pro-
kurd, legal constituit, HDP, se menþine în son-
daje, deºi se spera altceva. Adversarii politici
ai lui Erdogan, au organizat, ieri, în Istambul ºi
în multe oraºe din sud-estul þãrii, manifestãri
contra guvernului, purtând pancarte cu “Er-
dogan asasinul”, “AKP (Partidul justiþiei ºi dez-
voltãrii) - Asasinii”. Presa pro-guvernamentalã
la rândul ei, acuzã opoziþia kurdã. Principalii
suspecþii: grupurile jihadiste - Daech ºi Al nos-
tra - ºi o miºcare ultra-naþionalistã turcã. Da-
ech îi urmãreºte pe kurzi, dar nu sã fie lovitã,
au fost preferaþi kurzi, relansându-se confrun-
tarea în sud-estul þãrii. Situaþia rãmâne oricum
confuzã, mai degrabã fiind posibilã o înrãutã-
þire a ei, decât o calmare a spiritelor. Se vor-
beºte de un dezastru al ambiþiilor lui Recep
Tayyip Erdogan, abia întors de la Burxelles ºi
Strasbourg.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Codreºi Teclu pentru Fun-

daþia ,,Acþiunea Ecologicã Ro-
mânã,,  titular al proiectului
,,Construire centru de instrui-
re pentru turism integrat
transfrontalier ºi imprejmuire
teren,, anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru protecþia Me-
diului Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate, în
cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul ,,Con-
struire centru de instruire
pentru turism integrat trans-
frontalier ºi imprejmuire te-
ren,, propus a fi amplasat în
Comuna Bucovãþ, extravilan,
T30, P56, judeþul Dolj. Proiec-
tul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul
Agentþei pentru Protecþia Me-
diului Dolj, din Municipiul
Craiova, str. Petru Rareº nr.
1, Jud. DOLJ, în zilele de luni
–joi, între orele 08-16:30 ºi vi-
neri între orele 08-14:00, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresa
de internet http://apmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poa-
te înainta comentarii/ obser-
vaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5zile de
la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã la 16.10.2015.

SC ETI EUROPEAN FOOD
INDUSTRIES SA prin Vieru
Aurelian, titular al proiectului
„Lucrãri de construire clãdi-
re producþie- ETI EUROPEAN
FOOD INDUSTRIES-Craiova
Plant” anunþã publicul intere-
sat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre
Agenþia pentru Protecþia Me-
diului Dolj: proiectul nu se
supune evaluãrii impactului
asupra mediului ºi nu se su-
pune evaluãrii adecvate, în
cadrul procedurilor de eva-
luare a impactului asupra me-
diului ºi de evaluare adecva-
tã pentru proiectul „Lucrãri de
construire clãdire producþie -
ETI EUROPEAN FOOD IN-
DUSTRIES-Craiova Plant”
propus a fi amplasat în Co-
muna Gherceºti, Sat Gher-
ceºti, Str.Aviatorilor, nr.10,
Judeþul Dolj. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj
din Municipiul Craiova, Str.
Petru Rareº, nr.1, Jud.Dolj, în
zilele de luni-joi, între orele
08.00-16.30 ºi vineri între ore-
le 08.00-14.00, precum ºi la
urmãtoarea adresã de inter-
net: http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate îna-
inta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadra-
re în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 17.10.2015.

PRIMÃRIA Comunei Celaru,
cu sediul în Loc. Celaru, Str. Înv.
M. Georgescu, nr. 525, organizea-
zã concurs pentru ocuparea a
douã posturi vacante contractua-
le de ªofer, categoria D, la primã-
ria Celaru, Judeþul Dolj, pentru
microbuzele ºcolare (transport
preºcolari ºi elevi), pe perioadã ne-
determinatã. Data desfãºurãrii
concursului: - proba scrisã în data
de 03.11.2015, ora 10.00, interviul-
05.11.2015, ora 10.00, proba prac-
ticã- 05.11.2015, ora 14.00. Relaþii
suplimentare la nr. de telefon:
0251.375.509. Persoanã de con-
tact: Oprea Mihaiela Florentina.
S.C. TOPOSURVEY S.R.L., pen-
truGRUPUL PENTRU PROMOVA-
REA TINERETULUI OLTENIA”
anunþã publicul interesat asupra
declanºãrii etapei de încadrare cf.
HG 1076/2004 privind procedura-
evaluãrii de mediu pentru planuri
ºi programe, în vederea obþinerii
avizului de mediu pentru PLANUL
DE MANAGEMENT AL SITULUI
NATURA 2000 ROSCI0202 SILVO-
STEPA OLTENIEI, localitatea Cra-
iova, Str. Vasile Conta, nr. 1, bl U5,
ap 18, jud. Dolj. Prima versiune a
planului poate fi consultata  la se-
diul A.P.M. Dolj, judetul Dolj, str.
Petru Rares, Nr. 1, din data
12.10.2015, luni - joi, între orele 8 –
16 ºivineriîntreorele 8-14. Publicul
interesat poate transmite, înscris,
comentarii si sugestii, pana în data
de 29.10.2015, la A.P.M. Dolj, jude-
þul Dolj, str. Petru Rares, Nr. 1, ju-
detulDolj, e-mail apmdj.anpm.ro
înzilele de luni-joi între orele 8-16
ºi vineri între orele 8-14.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc
– Centru Vechi – an-
gajeazã ospãtari. Te-
lefon: 0726/066.536;
0722/892.195.
Restaurantul Portofino
Filiaºi angajeazã os-
pãtari. Telefon: 0769/
177.724.
ANGAJEZ femeie
pentru asistenþã zil-
nicã pentru o per-
soanã cu probleme
de miºcare. Telefon:
0752/142.521.

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

Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilita-
te. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 came-
re  decomandate
e ta j  1 .  Te le fon :
0763/857.756.

Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10
- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu
trei camere, decoman-
dat, zona Ramada.
Preþ 70.000 de euro
negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craio-
va, casã locuibilã co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, ca-
nalizare la poartã, te-
ren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
VÂND casã urgent,
Catargiu, toate utilitã-
þile, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând urgent, conve-
nabil casã 6 camere
cu 4000 mp curte, grã-
dinã în Livezi-Podari,
ªoseaua Naþionalã, 8
km de Craiova. Stoicu-
lescu HORATION, Cra-
iova, str. Recunoºtin-
þei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate,
Beci tip Cramã. Profit
substanþial. Telefon:
0786/193.499.
Vând casã comuna
Roºiile, sat Româneºti,
judeþul Vâlcea. Tele-
fon: 0747/453.261;
0743/102.602.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci, 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
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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.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru 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. Tele-
fon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.

Vând Renault Clio
2003 full, 1500 euro
negociabil. Telefon:
0351/452.788..
Vand Seat Leon 1.6.
Inmatriculata RO; - An
fabricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzina; Euro 4; - Aer
Conditionat; 6 airba-
guri; - Geamuri Electri-
ce; Inchidere centrali-
zata; ABS; Servodirec-
tie; Xenon; - Interior
recaro; Pret 2700
Euro, negociabil. Re-
latii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50m, bu-
telii naragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând ladã frigorificã
cu 5 sertare Arctic. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucã-
tãrie, servantã, biblio-
tecã, aragaz, frigider,
masã, scaune, saltea
copil relaxa. 0770/
298.240.
Vând frigider Electos-
tar, piese Dacia noi,
bocanc, ghete piele,
casete pãstrare arma-
ment, calculator in-
struire copii, douã roþi
155/13, telescoape
Tico spate, piei bovi-
nã, prelucrate - 6,80
mp. Telefon: 0735/
445.339.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/ 687.430.
Vând cutie metalicã
prentru pãstrat arma
de vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând 3 locuri de veci
în cimitirul Sineasca. Te-
lefon: 0763/506.962;
0768/437.838.

Vând cauciucuri de
varã Goodrich dimen-
siunile 185/65/14, 125
lei bucata. Telefon:
0720/880.474.
Vând urgent ºi foarte
ieftin maºinã de spã-
lat marca ARDO,
aproape nouã, cu ga-
ranþie. Telefon: 0748/
468.241.
Vând capre de rasã.
Telefon: 0764/802.230.
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon:
0766/676.238.
Vând 1+1/2 sobã de
teracotã verde, ne-
montatã, TV color 102
cm, polizor 2500 Waþi,
pat mecanic, saltea,
cãrucior handicap,
diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Sineasca, groapã
suprapusã, douã lo-
curi. Telefon: 0771/
385.734.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2 gropi
fãcute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.

Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu  20 litri nouã,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat
tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.

Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
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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.
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Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã 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, bur-
tierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat,  dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte co-
muna Cioroiaºi pen-
tru o camerã cãmin
Valea Roºie parter
sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
CASE

Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Bres-
tii, Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Spaþiu comercial ultra-
central. Telefon: 0763/
980.248.
Inchiriez garsonierã
mobilatã, zona Sim-
plon. Telefon: 0746/
112.040
Primesc 2 fete în gaz-
dã, apartament 3 ca-
mere mobilat Craiovi-
þa Nouã, centralã. Te-
lefon: 0766/328.569.
Primesc în gazdã la
bloc Calea Bucurerºti
1 sau 2 fete. Telefon:
0762/850.986.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3,
centralã, aer condiþio-
nat. Telefon: 0761/
634.437.
Mobilat, douã camere
– zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bu-
cureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã
la bloc lângã Medici-
na Nouã. Telefon:
0351/442.970.

Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet
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
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/
433.875.
MATRIMONIALE
66-170-80, nefumãtor
fãrã obligaþii, doresc
doamnã sincerã, mo-
destã, fãrã obligaþii.
Rog seriozitate. Tele-
fon: 0351/ 181.202.
Pensionar caut pensi-
onarã pentru supra-
vieþuire. Telefon: 0762/
728.493.

Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã
1,65- 70/80, plãcutã,
fãrã vicii. Telefon:
0757/821.204.

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte pro-
fitabil.Telefon: 0723/
684.511.
Caut donaþii cãrþi pen-
tru bibliotecã. Telefon:
0351/449.469.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Deºi CSU II a jucat cu Perfor-
manþa, o echipã din Alba, perfor-
mera week-end-ului dintre echi-
pele doljene de Liga a III-a este
ACS Podari, care a obþinut cea mai
clarã victorie de când a promovat
în liga a III-a. În etapa a 7-a, în
seria a 3-a Podariul s-a impus în
deplasare cu 5-0 în faþa braºove-
nilor de la Înfrãþirea Hãrman, dupã
un joc pe care l-a avut la discre-
þie. Atacantul George Neacºu a
marcat o dublã (31 ºi 73) dintr-o
centrare a lui Badea ºi cu un lob,
cãpitanul Dorin Preda (54) ºi Cim-
poeru (73) au folosit aceeaºi exe-
cuþie, peste portarul advers, iar
Surugiu (foto, 86) a transformat
o loviturã liberã. Site-ul oficial al
grupãrii din Podari menþioneazã cã
echipa lui Dragoº Bon putea mar-
ca cel puþin tot atâtea goluri în

Podariul a reuºit o “manita” la muntePodariul a reuºit o “manita” la muntePodariul a reuºit o “manita” la muntePodariul a reuºit o “manita” la muntePodariul a reuºit o “manita” la munte
Dacã Filiaºi ºi CSU II ºi-au continuat declinul, Podariul a obþinut

cea mai clarã victorie de la promovarea în Liga a III-a, la Hãrman
partea secundã, dar jucãtorii s-au
întrecut în ratãri. Succesul obþi-
nut la munte a avut ºi o parte ne-
gativã, Dragomir suferind o en-
torsã în prima reprizã, din cauza
cãreia a fost transportat la un spi-
tal din Braºov, unde i-a fost imo-
bilizat piciorul în gips. La ACS
Podari au jucat: Mecea - Marcu,
Dina, Dreºcã, Marinoiu – Drago-
mir (36 D. Stancu), ªerban - Su-
rugiu, I. Badea (79 Cruºoveanu),
Preda (75 Raicea) - G. Neacºu
(71 Cimpoeru). Dupã acest suc-
ces, care a mai corectat ºi gola-
verajul (12-13), ACS Podari a ur-
cat pe locul 8 cu 9 puncte ºi sâm-
bãtã, de la ora 15, joacã pe teren
propriu împotriva celor de la
Sporting Turnu Mãgurele. Cele-
lalte rezultate din seria a III-a: CS
Afumaþi – Urban Titu 2-0, Con-

cordia II – Atletic Bradu 2-1,
SCM Piteºti – Sporting Roºiori 1-
0, FC Voluntari II – CS ªtefã-
neºti 2-2, Sporting Turnu Mãgu-
rele – FC Aninoasa 2-0, Dinicu
Golescu – Inter Olt Slatina 0-0.
Aceste din urmã echipe se aflã pe
primele douã locuri, cu acelaºi
numãr de puncte – 17.

CSU II, în vrie
Satelitul Universitãþii Craiova se

aflã pe tobogan, fiind la a cincea
înfrângere consecutivã. Echipa lui
Daniel Mogoºanu a pierdut cu 2-
1 pe teren propriu meciul cu Per-
formanþa Ighiu, într-un joc con-
tând pentru etapa a ºaptea a seriei
a patra din Liga a III-a. Craiove-
nii au deschis scorul în meciul de
la Iºalniþa prin ªtefan Stancu, în
minutul 19, dar în a doua reprizã

oaspeþii au întors rezultatul, prin
dubla lui Romicã David (65 ºi 75),
al doilea gol fiind înscris din pe-
nalty. De altfel, aproape la fiecare
meci adversarii alb-albaºtrilor au
parte de o loviturã de pedeapsã,
fapt ce subliniazã naivitatea în de-
fensivã a echipei lui Mogoºanu.
Acesta a folosit echipa: L. Popes-
cu – Ghincea, Hreniuc, Ciocotea-
lã, Luicã – Iuga, Armãºelu (59
Gârbiþã), Petre (64 Cãpãþânã), L.
Scarlat – ªt. Stancu (59 Burla-
cu), Jurj (78 Covrtanovic). În
urma acestui rezultat, echipa cra-
ioveanã rãmâne cu 3 puncte în
clasament, ocupând penultimul
loc, iar în etapa a opta va disputa
un derby al subsolului, în depla-
sare cu lanterna roºie, CS Ineu.

În aceeaºi situaþie cu Univer-
sitatea II s aflã ºi CSO Filiaºi,

care a fost învinsã cu 4-0 în de-
plasare de Metalurgistul Cugir,
goluri marcate de: Itu (6), Câr-
stean (73, 85 – penalty) ºi Goro-
nea (81). Antrenorul Ionel Luþã a
început cu: Lascu – Orban, San-
du, Lupu, Neacºu (cpt.) - Petcu,
N. Popescu, Georgescu, Maier-
nici - Bãlã, Pârvuicã, iar pe par-
curs au mai intrat Moraru ºi
ªtoiu. Filiaºul are 3 puncte, la fel
ca “satelitul” CSU.

Celelalte rezultate înregistrate
în seria a patra: CSM Lugoj – Mi-
nerul Motru 2-0, ASU Poli – Pan-
durii II 2-1, Becicherecul Mic –
Naþional Sebiº 0-1, Mãgura Cis-
nãdie – FC Hunedoara 4-3, Ceta-
te Deva – CS Ineu 1-0. Millenium
Giramta a stat. Lider este Naþio-
nal Sebiº cu 16 puncte, cu unul
mai mult decât ASU Poli Timiºoara.

Sâmbãtã la prânz s-au disputat
partidele din etapa a 8-a a Ligii a IV-
a Dolj, în urma cãrora surpriza
actualului sezon, Tractorul Cetate, a
revenit pe primul loc, profitând de
egalul din derby-ul de la Ostroveni.
Rezultatele înregistrate: Unirea
Leamna – Luceafãrul Craiova 1-1,
ªtiinþa Malu Mare -  Progresul
Segarcea 1-2, Viitorul Cârcea -
Metropolitan Iºalniþa 3-0, Tractorul

Echipa masculinã de volei SCMU
Craiova a câºtigat “Cupa Radu Zam-
firescu”, în urma competiþiei dispu-
tatã timp de 3 zile în Sala Polivalen-
tã. Bãieþii lui Dan Pascu s-au impus
în toate cele 3 partide jucate. Dupã
ce a trecut de câºtigãtoarea turneului
d in  2014 ,  Bana tu l  Ca ransebeº ,
scor 3-1, pe seturi: 14-25, 25-19, 25-
20, 25-22 ºi de Tricolorul Ploieºti,
scor 3-0, pe seturi: 25-16, 25-18, 25-
22, SCMU Craiova a învins într-o aºa-
zisã finalã a  competiþiei, pe Arcada
Galaþi cu 3-1, pe seturi: 27-25, 24-
26, 25-19, 25-18. Pe locul secund s-
a clasat formaþia gãlãþeanã, care a
adunat douã victorii, iar pe 3 a termi-
nat nou-promovata în Divizia A1, Tri-
colorul Ploieºti, învingãtoare cu 3-0
în meciul cu Banatul Caransebeº. La
final, tehnicianul Craiovei ºi selecþio-
nerul naþioalei masculine a României,

Ucraina – Spania, preliminariile
Euro 2016 – ora 21.45 (Digisport 1)

Rusia – Muntenegru, preliminariile
Euro 2016 – ora 19 (Digisport 2)

Estonia – Elveþia, preliminariile
Euro 2016 – ora 21.45 (Digisport 2)

Suedia – Moldova, preliminariile
Euro 2016 – ora 19 (Digisport 3)

Liga a IV-a Dolj –
Tractorul Cetate redevine lider

Sport la TV

Voleibaliºtii de la SCMU Craiova
au câºtigat Cupa “Radu Zamfirescu”

Cetate - Sic Pan Unirea 3-1, Recolta
Ostroveni - Dunãrea Bistreþ 3-3,
Dunãrea Calafat - Danubius Bechet
1-0.

Clasament: 1. Cetate 19p, 2.
Calafat 18p, 3. Ostroveni 17p, 4.
Cârcea 15p, 5. Bechet 15p, 6.
Segarcea 15p, 7. Bistreþ 14p, 8.
Leamna 7p (7 jocuri), 9. Iºalniþa 6p,
10. Unirea 5p (7 jocuri), 11. Lucea-
fãrul 4p, 12. Malu Mare 1p.

Lituania – Anglia, preliminariile
Euro 2016 – ora 21.45 (Digisport 3)

Austria – Liechtenstein, prelimi-
nariile Euro 2016 – ora 19 (Digis-
port 4)

Luxemburg – Slovacia, prelimina-
riile Euro 2016 – ora 21.45 (Digis-
port 4)

Dan Pascu, a declarat: “Cu ocazia
acestei competiþii am îmbunãtãþit re-
laþiile de joc ºi totodatã am reuºit sã
ºi câºtigãm toate meciurile. Ar mai
fi unele aspecte de pus la punct, pre-
cum integrarea în echipã a croatului
Mihalj, care a lipsit, deoarece a par-
ticipat la Euro 2015. Vom încerca sã
corectãm aceste lucruri în cele douã
sãptãmâni pe care le avem pânã la
startul campionatului. Important este
cã bãieþii se dãruiesc, sunt motivaþi,
ne aºteaptã un sezon dur, fiindcã ºi
alte echipe s-au întãrit”.

În prima etapã a Diviziei A1, pe 24
octombrie, SCMU Craiova disputã
derby-ul cu Dinamo Bucureºti, în Sala
Polivalentã. Cele douã formaþii au ju-
cat finala micã a campionatului tre-
cut, alb-albaºtrii ocupând la final lo-
cul pe podium.
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Antrenorul Craiovei e invidios pe echipele pragmatice

Unsprezece echipe au obþinut
calificarea la turneul final al Cam-
pionatului European din 2016 îna-
intea ultimei etape a grupelor preli-
minare ale competiþiei, care a înce-
put asearã ºi continuã astãzi ºi mâi-
ne. Alãturi de þara gazdã, Franþa, la
Campionatul European din 2016 vor
participa echipele clasate pe prime-
le douã poziþii în grupele prelimina-
rii, cea mai bunã reprezentativã de
pe locul trei ºi câºtigãtoarele play-
off-ului la care vor participa cele-
lalte opt naþiuni de pe poziþia a treia
în grupele de calificare.

În grupa A se ºtiu calificatele di-
rect de acum o lunã, Islanda ºi Cehia.
Turcia ºi Olanda se luptã pentru locul
de baraj, “otomanii” având nevoie de
un egal mâine searã pe teren propriu
cu Islanda pentru a termina pe 3. În
grupa B, Belgia ºi Þara Galilor vor fi
în Franþa, iar Cipru, Bosnia ºi Israel
au ºanse sã fie în baraj, primele douã
având meci direct.  În grupa C, câº-
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11 echipe îºi asiguraserã pânã sâmbãtã seara prezenþa
la turneul final din Franþa, programat în vara viitoare

Grupa A: Islanda – Letonia 2-2 (Sigthorsson K. 5, Sigurdsson G.
26 / Cauna 49, Rakels 69), Kazahstan – Olanda 1-2 (Kuat 90+6 / Wijnal-
dum 34, Sneijder 50), Cehia – Turcia 0-2 (Inan 62, Calhanoglu 80).

Mâine, ora 21.45: Turcia – Islanda, Olanda – Cehia, Letonia – Kazah-
stan.

Clasament: 1. Islanda 20p, 2. Cehia 19p, 3. Turcia 15p, 4. Olanda
13p, 5. Letonia 5p, 6. Kazahstan 2p.

Grupa B: Israel – Cipru 1-2 (Bitton 76 / Dossa Junior 58, Deme-
triou 80), Andorra – Belgia 1-3 (Lima 51 / Nainggolan 19, De Bruyne 42,
Hazard pen. 56, Depoitre 64), Bosnia – Þara Galilor 2-0 (Djuric 71, Ibi-
sevic 90).

Mâine, ora 21.45: Belgia – Israel, Þara Galilor – Andorra, Cipru – Bosnia.
Clasament: 1. Belgia 20p, 2. Þara Galilor 18p, 3. Bosnia 14p, 4.

Israel 13p, 5. Cipru 12p, 6. Andorra 0p.

Grupa C: Spania - Luxemburg 4-0 (Cazorla 42, 85, Paco Alcacer
67, 81), Slovacia - Belarus 0-1 (Drahun 34), Macedonia - Ucraina 0-
2 (Seleznyov 60, Kravets 87).

Astãzi, ora 21.45: Ucraina - Spania, Luxemburg - Slovacia, Belarus –
Macedonia.

Clasament: 1. Spania 24p, 2. Slovacia 19p, 3. Ucraina 19p, 4. Bela-
rus 10p, 5. Luxemburg 4p, 6. Macedonia 3p.

Grupa E: Anglia - Estonia 2-0 (Walcott 45+1, Sterling 85), Elve-
þia - San Marino 7-0 (Lang 17, Inler pen. 55, Mehmedi 65, Djourou pen.
72, Kasami 76, Embolo pen. 81, Derdiyok 89), Slovenia - Lituania 1-
1 (Birsa pen. 45+1 / Novikovas 85).

Astãzi, ora 21.45: Lituania - Anglia, Estonia - Elveþia, San Marino –
Slovenia.

Clasament: 1. Anglia 27p, 2. Elveþia 18p, 3. Slovenia 13p, 4. Estonia
10p, 5. Lituania 10p, 6. San Marino 1p.

Grupa G: Muntenegru - Austria 2-3 (Vucinic 32, Beqiraj 68 / Jan-
ko 55, Arnautovic 81, Sabitzer 90+2), Moldova - Rusia 1-2 (Cebotaru
85 / Ignashevic 58, Dzyuba 79), Liechtenstein - Suedia 0-2 (Berg 18,
Ibrahimovic 55).

Astãzi, ora 19: Austria - Liechtenstein, Rusia - Muntenegru, Suedia –
Moldova.

Clasament: 1. Austria 25p, 2. Rusia 17p, 3. Suedia 15p, 4. Muntene-
gru 11p, 5. Liechtenstein 5p, 6. Moldova 2p.

Grupa H: Azerbaidjan – Italia 1-3 (Nazarov 31 /  Eder 11, El Shaara-
wy 43, Darmian 65), Norvegia – Malta 2-0 (Tettey 19, Soderlung 52),
Croaþia – Bulgaria 3-0 (Perisic 2, Rakitic 42, Kalinic 81).

Mâine, ora 21.45: Bulgaria – Azerbaijan, Malta – Croaþia, Italia – Norvegia.
Clasament: 1. Italia 21p, 2. Norvegia 19p, 3. Croaþia 17p, 4. Bulga-

ria 8p, 5. Azerbaidjan 6p, 6. Malta 2p.

tigãtoarea ultimelor douã ediþii ale
Euro, Spania, ºi-a asigurat prezenþa
ºi la urmãtorul. Slovacia ºi Ucraina
sunt la egalitate de puncte, prima
având avantajul “directelor”, dar
Ucraina poate ajunge la Euro fãrã ba-
raj de pe “cel mai bun loc 3” dacã
bate Spania, care va alinia o formulã
experimentalã. În Grupa E, Anglia ºi
Elveþia sunt calificate, iar Slovenia,
Lituania ºi Estonia vor locul 3, Slove-
nia având nevoie doar de un egal în
San Marino pentru a-l obþine. În gru-
pa G, Austria e calificatã, Rusia pro-
babil o va urma dacã face mãcar un
egal cu Muntenegru, fiincã e avan-
tajatã de “directele” cu Suedia, care
va fi cel mai probabil în tragerea la
sorþi a barajelor. În sfârºit, în grupa
H, Italia a obþinut  calificarea ºi va
decide ºi echipa care o va urma.
Norvegia are nevoie sã câºtige în
“cizmã”, deoarece la egalitate de
puncte cu Croaþia aceasta din urmã
terminã pe locul 2.


