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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Domnul Brucan, atunci, în’89, ne-
a pãcãlit, Popescule, spunând cã
peste 20 de ani o sã avem o þarã
normalã.

Unul dintre cele mai importante târguri de joburi
dedicat profesioniºtilor din Sãnãtate, Cariere în Alb,
a ajuns ieri la Craiova, peste 200 de absolvenþi de
Medicinã, Farmacie sau Medicinã Dentarã fiind pre-
zenþi la eveniment. Semn cã medicii craioveni conti-
nuã sã fie atraºi de locurile de muncã din
strãinãtate. Motivaþia este diferitã: unii
nu reuºesc sã-ºi gãseascã un loc de mun-
cã în spitalele autohtone, alþii sunt în cã-
utarea unui salariu mai mare decât ce
primesc în România. 33333 AC
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În cãutarea fetei Morgana...În cãutarea fetei Morgana...În cãutarea fetei Morgana...În cãutarea fetei Morgana...În cãutarea fetei Morgana...
Fostul preºedinte Traian Bãsescu îl sfãtuieºte pe succesorul sãu, Klaus Iohannis, sã acþioneze

cât mai repede, pentru ca lucrurile sã nu ia o întorsãturã neaºteptatã. Pe fond are dreptate, opinând
cã “e vremea deciziilor, nu a discuþiilor prelungite inutil”. Numai cã ºi acestea trebuie cumpã-
nite, un termen, deloc familial lui Traian Bãsescu. Propunerile avansate de acesta, unele în întâm-
pinarea “strãzii”, pe care susþine acum cã “le-a dorit, dar nu le-a putut rezolva”.
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Bãnicioiu: Vor

pleca în strãinãtate

toþi pacienþii care

pot fi transportaþi,

indiferent dacã

sunt asiguraþi

sau nu
Pacienþii care au nevoie

de tratament în strãinãtate
vor fi transferaþi indiferent
dacã sunt asiguraþi sau nu,
a declarat, pentru MEDIA-
FAX, ministrul Sãnãtãþii,
Nicolae Bãnicioiu, preci-
zând ºi cã toate costurile
aferente transportului ºi
tratamentului vor fi supor-
tate de cãtre stat. Declara-
þiile au fost fãcute în
contextul în care familia
toboºarului trupei Goodbye
to Gravity, Bogdan Enache,
discutase cu reprezentanþii
unui spital din Lyon,
pentru transferarea acestu-
ia de la Spitalul de Chirur-
gie Plasticã, Reparatorie ºi
Arsuri din Capitalã, însã a
fost informatã cã tânãrul-
 nu ar putea fi transferat
pentru cã nu este asigurat-
.”Vor pleca toþi pacienþii,
indiferent dacã sunt asigu-
raþi sau nu”, a declarat
Nicolae Bãnicioiu. Minis-
trul Sãnãtãþii a precizat ºi
cã toate costurile aferente
transportului ºi tratamen-
tului pacienþilor transferaþi
în clinicile din strãinãtate,
la recomandarea medicilor,
vor fi suportate de cãtre
autoritãþile române, indife-
rent de calitatea de asigurat
a pacientului.

Doi pacienþi de la Spitalul de
Arºi au murit sâmbãtã, la prime-
le ore ale dimineþii, apoi fiind
anunþat un nou deces la Spitalul
Universitar. În urmãtoarele ore,
secretarul de stat Raed Arafat a
anunþat cã doi pacienþi dintre cei
transportaþi în Olanda au dece-
dat, dupã aterizare. În urmãtoa-
rele ore au mai murit patru per-
soane, douã de la Spitalul Flo-
reasca, un tânãr de la Spitalul de
Arºi ºi o tânãrã internatã la Spi-
talul ”Bagdasar”. Doi rãniþi in-
ternaþi la Spitalul ”Floreasca” din
Capitalã au murit  ieri diminea-
þã, dupã ce alþi nouã au decedat
sâmbãtã, ºapte în spitale din

“Nu am primit nicio notificare
de la autoritãþile din România cã
ar fi fost activat vreun mecanism,
rãspunsul este clar nu. Nu am pri-
mit nicio notificare de la Guver-
nul român sau de la autoritãþile ro-
mâne cã Mecanismul UE de pro-
tecþie civilã ar fi fost activat”, a
declarat duminicã, pentru ME-
DIAFAX, Jakub Adamowicz, pur-
tãtor de cuvânt al Comisiei Euro-
pene pentru politicã regionalã.

Sorin Cîmpeanu a declarat
sâmbãtã cã România nu a soli-
citat declanºarea mecanismului
de ajutor pentru dezastre întru-
cât tragedia din clubul Colectiv

Sprijinul NATO vine la solicita-
rea autoritãþilor române. “Existã un
program la nivelul NATO la care ºi
România contribuie. Am solicitat
ieri (sâmbãtã-n.r.) ca azi sã ne
punã la dispoziþie unul din aceste
avioane. Probabil va veni la ora
19.00. E un avion cu o capacitate
mai mare. Dacã cei de la Departa-
mentul de Situaþii de Urgenþã vor

Bilanþul tragic al incendiuluiBilanþul tragic al incendiuluiBilanþul tragic al incendiuluiBilanþul tragic al incendiuluiBilanþul tragic al incendiului
din Colectiv continuã sã creascãdin Colectiv continuã sã creascãdin Colectiv continuã sã creascãdin Colectiv continuã sã creascãdin Colectiv continuã sã creascã
Bilanþul tragediei din Colectiv a ajuns la 44

de morþi, dupã ce doi rãniþi internaþi la Spita-
lul “Floreasca” din Capitalã au murit ieri,

iar un altul a decedat la Spitalul de Arºi.
Sâmbãtã au murit nouã persoane.

Capitalã ºi doi în Olanda, unde
fuseserã transferaþi.

Potrivit profesorului Ioan
Lascãr, începând din a cincea
zi este cea mai grea perioadã
pentru rãniþii în stare criticã.
“La toþi cei patru decedaþi din
Spitalul Floreasca le-a cedat plã-
mânul. Este perioada complica-
þiilor majore respiratorii. Este
exact cum apare în literatura de
specialitate, este o evoluþie
exact ca la carte. Potrivit lite-
raturii de specialitate, mortali-
tatea la aceºti pacienþi este între
30 ºi 80 la sutã, adicã cel puþin
trei ºi maxim opt din zece pa-
cienþi arºi în stare criticã dece-

deazã. Acum este riscul vital, din
cauza complicaþiilor majore. Ori-
unde pe aceastã planetã evoluþia
este aceeaºi. Nu se poate face

nimic mai mult”, a precizat, pen-
tru MEDIAFAX,  Ioan Lascãr,
ºeful Clinicii de chirurgie plasti-
cã din Spitalul Floreasca.

NATO a trimis un avion militar pentru transportarea rãniþilor
Rãniþii în incendiul de la Colectiv care pot suporta trans-
ferul la clinici din strãinãtate vor fi transportaþi ºi cu un

avion al NATO, aeronava putând efectua deplasãri într-un
timp de douã ori mai scurt decât avioanele româneºti, a

precizat ministrul Apãrãrii, Mircea Duºa.

sã trimitã rãniþi, se va face mult
mai repede”, a declarat Duºa, pen-
tru B1Tv. Avionul NATO poate
efecta deplasãri într-un timp de
douã ori mai scurt decât avioanele
pe care românii le au în dotare.

Numãrul celor care vor fi trans-
feraþi nu este cunoscut pentru cã
deplasarea depinde de starea lor de
sãnãtate. Am pus la dispoziþia De-

partamentului de Situaþii de Urgenþã
mai multe avioane pentru a trans-
porta rãniþii spre statele care tre-
buie sã-l primeascã. Azi douã
avioane Spartan vor pleca spre
Londra ºi Budapesta. Am ºi avut
discuþii cu Spitalul Militar din Bu-
dapesta ºi medicii de acolo sunt
dispuºi sã primeascã cinci rãniþi”
a mai precizat ministrul Apãrãrii,
citat de B1TV.

MApN anunþase cã ieri încã
douã victime din incendiul din Co-
lectiv vor fi transportate în Marea
Britanie ºi Ungaria cu douã aero-
nave C-27J Spartan ale Forþelor

Aeriene Române. Douã aeronave
de tip tip C-27J Spartan ale Forþe-
lor Aeriene Române, configurate
pentru misiuni de evacuare medi-
calã, au fost  planificate sã trans-
porte ieri doi pacienþi cãtre Marea
Britanie, la ora 10.00, ºi cãtre Ma-
rea Britanie la ora 12.00, se anunþã
într-un comunicat transmis ieri di-
mineaþã de MApN.

Misiunile vor fi executate la so-
licitarea Departamentului pentru
Situaþii de Urgenþã al Ministerului
Afacerilor Interne, iar pacienþii vor
fi însoþiþi pe tot parcursul drumu-
lui de cadre medicale specializate.

Comisia Europeanã: România nu a activat Mecanismul
UE de protecþie civilã, dar a cerut ajutor la Bruxelles

România nu a activat Mecanismul UE de protecþie
civilã, dar Guvernul a trimis joi Comisiei Europene (CE) o
solicitare pentru transferul în alte state membre a aproxi-

mativ 80 de pacienþi care nu pot fi trataþi în România,
potrivit purtãtorului de cuvânt al CE, Jakub Adamowicz.

nu s-ar înscrie în definiþia for-
malã a dezastrelor ºi pentru cã
paºii de urmat erau exact aceiaºi
ºi cu mecanismul activat ºi cu
el neactivat.

“În primul rând, România nu a
solicitat declanºarea mecanismu-
lui de ajutor pentru dezastre. Nu
a fãcut acest lucru din douã mo-
tive, o datã, pentru cã nu se în-
scrie în definiþia formalã a dezas-
trelor aceastã tragedie care s-a în-
tâmplat în România ºi, în al doilea
rând, aº vrea sã precizez faptul
cã paºii de urmat în realitate, ºi
realitatea ne intereseazã, erau
exact aceiaºi ºi cu mecanismul

activat ºi cu mecanismul neacti-
vat. Este vorba doar de deconta-
rea cheltuielilor ºi, aºa cum am
spus, resursele financiare nu sunt

deloc prioritare în aceastã situaþie”,
a declarat Cîmpeanu, adãugând cã
Guvernul ºi-a asumat “toate cele
care au fost prezentate”.
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Fostul preºedinte Traian Bã-
sescu îl sfãtuieºte pe succesorul
sãu, Klaus Iohannis, sã acþioneze
cât mai repede, pentru ca lucruri-
le sã nu ia o întorsãturã neaºtep-
tatã. Pe fond are dreptate, opi-
nând cã “e vremea deciziilor,
nu a discuþiilor prelungite in-
util”. Numai cã ºi acestea trebu-
ie cumpãnite, un termen, deloc
familial lui Traian Bãsescu. Pro-
punerile avansate de acesta, unele
în întâmpinarea “strãzii”, pe care
susþine acum cã “le-a dorit, dar
nu le-a putut rezolva”, sunt toa-
te de competenþa Parlamentului,
atât de drag... lui Traian Bãses-
cu. ªi unele dintre ele sunã cam
aºa: lege electoralã cu 100 de se-
natori ºi 200 de deputaþi; alegeri
locale în douã tururi pentru pri-
mari; depolitizarea agenþiilor loca-
le ºi teritoriale, prin numirea pe
criterii de competenþã a conduce-
rii acestora; înlocuirea preºedin-

MIRCEA CANÞÃR

În cãutarea fetei Morgana...În cãutarea fetei Morgana...În cãutarea fetei Morgana...În cãutarea fetei Morgana...În cãutarea fetei Morgana...
telui CNA; adoptarea unei noi legi
a Sãnãtãþii aflatã în Parlament;
începerea reformei curriculare în
Educaþie º.a.m.d. Bineînþeles cã
toate acestea, cu un plus de tact,
se puteau materializa pe manda-
tele domniei sale, care rãmân do-
minant negative. Au fost 10 ani
de necurmatã gâlceavã, în care
Traian Bãsescu nu a avut treabã
cu democraþia directã sau repre-
zentativã, ci cu democraþia prin
bâlbâialã. Vremurile cereau
schimbãri, cereau reforme, însã
vorbind mereu despre asta, supra-
punând, confuz, schimbãri peste
schimbãri, a obþinut efectul dorit
ca în artele marþiale: foloseºti for-
þa adversarului ca sã-l îngenun-
chezi. Am fost învãþaþi de ani buni
cu un silogism pãcãtos: românii
vor, fireºte, o schimbare în bine.
ªi în consecinþã îºi aleg entuziaºti
sau blazaþi, liderii noi pentru a re-
începe, frenetic, dupã fiecare ci-

clu electoral, cãutarea fetei Mor-
gana. Lucrurile au stat pe loc,
pentru cã nici o schimbare nu ºi-
a apucat sorocul. Sistematic noi-
le reforme au ucis pe cele ime-
diat anterioare. Traian Bãsescu
este cel care a reuºit sã se achite
de multe obligaþii în materie de
cedare a suveranitãþii, “discipli-
nând” România prin mecanisme
de verificare ºi control, ºi nu în
ultimul rând lãsând “moºtenire” o
societate mai divizatã ca oricând,
o dreptã intelectualã parþial dele-
gitimatã, un numãr sporit de nos-
talgici ai comunismului. Iatã de
ce, recomandãrile sale, într-un
asemenea context, cu mii de oa-
meni ieºiþi în stradã, spre a pro-
testa, a-ºi exprima nemulþumirea
ºi a cere schimbãri radicale, sunã
anacronic, ca sã nu spunem “ca
dracu”, vorbã rostogolitã în timp,
a unui fost congener. Abureala
asta, cã nu avem cum s-o defi-

nim altfel, a unui fost preºedinte-
jucãtor, gropar de alianþe politice,
fondator al statului de drept pre-
ferenþial, care nu se consulta, nici
în pripã, nici prelungit, cu nemul-
þumiþii, ºi partidele politice, cum
reaminteºte Dorin Tudoran, tutu-
ror amnezicilor, are puncte de
vedere, la un sistem, la a cãrui
consolidare a contribuit nemijlo-
cit, nãºindu-l “statul ticãloºit”. In-
telectualii cui îi alintau pe demon-
stranþi, în iarna lui 2012, cu duioa-
sele comparaþii de pegrã, viermi,
ciumpalaci etc? Sã mai conti-
nuãm? Suntem într-o competiþie
a ipocriziei. Tragedia incendiului
de la Clubul Colectiv este des-
cumpãnitoare, expresia unui cu-
mul de iresponsabilitãþi. Morþii, de
la o zi la alta, tot mai numeroºi, ne
baricadeazã într-o bulversare fãrã
ieºire, augmentând o iritare spre
cote care pot bascula în anarhie.
Cicatrizarea acestor rãni va lua

timp. Dar sã ne înþelegem: acþiu-
nile de stradã pot genera o alter-
nativã doar la urne. Maidanul de
la Kiev, care ne este mai proas-
pãt în memorie, n-a schimbat ra-
dical situaþia, deºi a fost înconju-
rat cu simpatie, în tot spaþiul UE,
ºi la alegerile locale recente (la
15 noiembrie - turul 2) absenteiº-
tii au reprezentat 50%. O singurã
observaþie: dacã Frontul Popular
al premierului Arsenie Iaþieniuk
se impunea la alegerile parlamen-
tare de anul trecut, acum ratingul
partidului este egal cu zero. Pe
ansamblu situaþia rãmâne incer-
tã. Blocul preºedintelui Petro Po-
roºenko revopsit în “Solidarita-
tea”, care a asimilat UDAR, par-
tidul boxerului Vitali Kliciko, îl sus-
þine pe acesta în turul doi, pentru
funcþia de primar al Kievului, dar
ºansele rãmân discutabile. E de
reflectat cu alte cuvinte. Dar cine
mai are predispoziþie la aºa ceva.

Medicii craioveniMedicii craioveniMedicii craioveniMedicii craioveniMedicii craioveni, atraºi cu oferte, atraºi cu oferte, atraºi cu oferte, atraºi cu oferte, atraºi cu oferte
de muncã în strãinãtatede muncã în strãinãtatede muncã în strãinãtatede muncã în strãinãtatede muncã în strãinãtate

Unul dintre cele mai importante târguri de joburi dedicat profesioniºtilor din Sãnãtate,
Cariere în Alb, a ajuns ieri la Craiova, peste 200 de absolvenþi de Medicinã, Farmacie sau

Medicinã Dentarã fiind prezenþi la eveniment. Semn cã medicii craioveni continuã sã fie
atraºi de locurile de muncã din strãinãtate. Motivaþia este diferitã: unii nu reuºesc sã-ºi

gãseascã un loc de muncã în spitalele autohtone, alþii sunt în cãutarea unui salariu mai mare
decât ce primesc în România.

La Craiova, ieri, în cadrul târgului
Cariere în Alb au fost prezente com-
panii recrutoare ce au venit cu o ofer-
tã bogatã pentru cadrele medicale
aflate în cãutarea unui loc de muncã.
Job-urile puse la dispoziþie în cadrul
acestui eveniment au fost adaptate
nevoilor ºi intereselor candidaþilor
din România, adresându-se tuturor
categoriilor de personal medical: me-

dici, dentiºti, farmaciºti, asistenþi me-
dicali sau kinetoterapeuþi. „Ne aºtep-
tãm la o prezenþã destul de mare, în
jur de 200-250 de persoane. În prime-
le douã ore au fost deja 50 de vizita-
tori. În cadrul târgului existã oferte
de muncã pentru profesioniºtii din
sãnãtate în þãri precum Franþa, Ma-
rea Britanie, Germania, Elveþia,  Sue-
dia, Norvegia sau Danemarca”, a ex-

plicat Bianca Pescaru, sales assistant
- Careers in White.

Tinerii, atraºi cu salarii de câteva
ori mai mari decât în þarã

Salariile oferite sunt incompara-
bile cu cele din România. În spitalele
din strãinãtate, pentru un medic re-
zident salariul porneºte de la 2.000

de euro, iar pentru medici
specialiºti de la 3.500 de
euro, în funcþie de experi-
enþã. În plus, unii dintre
absolvenþii de Medicinã
aleg sã plece peste hotare
pentru cã în þarã nu au reu-
ºit sã-ºi gãseascã un loc
de muncã. „Aº vrea sã plec
în Franþa. Cunosc limba ºi
am foste colege care au
reuºit sã se stabileascã
acolo. În þarã e dificil pen-
tru cã nu eºti rãsplãtit pen-
tru munca pe care o depui.
Nici nu se comparã. Sper
sã gãsesc aici o oferã
bunã”, a mãrturisit Roxa-
na Manea, o tânãrã pre-
zentã ieri la târg.

De cele mai multe ori, în
cadrul târgurilor de joburi ce
se adreseazã cadrelor medi-
cale, angajatorii oferã ºi ser-
vicii speciale: locuinþe de
serviciu, suport în gãsirea
de locuri de muncã pentru
ceilalþi membri ai familiei,

cursuri de limbã strãinã gratuite sau
sprijin pentru includerea copiilor în sis-
temul de învãþãmânt public din þara
respectivã. Pentru cei ce nu vor sã se
stabileascã într-o altã þarã existã ºi va-
rianta locurilor de muncã temporare
sau varianta în care sã lucreze douã
sãptãmâni în þara ºi douã în afarã. În
aceste situaþii se pot obþine pânã la
3.000 de lire pe lunã.

Sute de joburi disponibile
ªi asistenþii medicali sunt foarte

apreciaþi si cãutaþi în þãrile europene,
mai ales în Marea Britanie, Irlanda ºi
Germania. Salariile încep de la 2.200
euro pe lunã ºi cresc în funcþie de
specializare ºi experienþã. La târguri-
le Careers in White sunt disponibile
sute de job-uri pentru asistenþi, an-
gajatorii oferind multe beneficii, pre-
cum ºi o perioadã de instruire.

În ultimii ani, astfel de evenimente
au fost tot mai cãutate de medicii ºi
asistenþii care au întâmpinat dificul-
tãþi în a-ºi gãsi un loc de muncã sau

care, pur ºi simplu, doresc un job mai
bine plãtit. Urmãtorul oraº în care va
avea loc târgul „Cariere în Alb” va fi
Iaºi, la data de 22 noiembrie.

Aproximativ 3% dintre doctorii
români ºi 5-10% dintre asistente
emigreazã în fiecare an, iar cele mai
frecvente destinaþii sunt Italia,
Franþa, Spania, Marea Britanie ºi
þãrile din nordul Europei. Din 2007
pânã în prezent, peste 18.000 de
medici ºi 50.000 de asistenþi medi-
cali au pãrãsit sistemul sanitar ro-
mânesc pentru a profesa în spitale-
le din strãinãtate. Studiile aratã cã
migraþia cadrelor medicale din Ro-
mânia a fost declanºatã odatã cu
aderarea la Uniunea Europeanã ºi
debutul crizei economice. Pânã la
sfârºitul anului 2009, aceastã situa-
þie a început sã aibã un impact pu-
ternic asupra forþei de muncã din
sectorul sanitar, a numãrului de an-
gajaþi ºi salarizãrii, iar aceste trans-
formãri au determinat emigrarea per-
sonalului din domeniul sãnãtãþii.

RADU ILICEANU
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La acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, poliþiºtii rutieri doljeni au or-
ganizat pe principalele drumuri
din judeþ, cu risc de producere
a accidentelor ridicat, dar ºi în
Craiova, acþiuni pentru conºtien-
tizarea conducãtorilor auto cu
privire la riscurile la care se ex-
pun atunci când depãºesc regi-
mul legal de vitezã, dar ºi pen-
tru prevenirea accidentelor ru-
tiere generate de neacordarea de
prioritate de cãtre conducãtorii
auto pietonilor angajaþi regula-
mentar în traversarea strãzilor.
De asemenea, oamenii legii au
urmãrit ºi verificarea modului de
semnalizare a lucrãrilor efectuate
pe strãzile din Craiova, precum

Reamintim cã, pe 11 august a.c.
se înregistra pe rolul Judecãtoriei
Craiova dosarul în care Marian
Pencea, de 34 de ani, din Craiova
ºi Gyunel Sergeev Yosifov de 29
de ani, cetãþean bulgar, erau tri-
miºi în judecatã, în stare de arest
preventiv pentru comiterea in-
fracþiunii de tâlhãrie calificatã, în
aceeºi cauzã fiind deferitã justi-
þiei, tot în stare de arest preven-
tiv, ºi Ionela Claudia Pencea, de

Amenzi pentru ºoferi grãbiþi ºi pentru firmele care
executã lucrãri de reabilitare a carosabilului

Câte 3 ani de puºcãrie pentru cei care
au tâlhãrit un francez în Cimitirul Ungureni

În cadrul raziilor efectuate la acest
sfârºit de sãptãmânã, poliþiºtii de la
Rutierã au aplicat amenzi în valoa-
re de peste 40.000 lei. Peste 60 de
ºoferi au fost sancþionaþi pentru vi-
tezã excesivã, cel mai grãbit fiind
un bucureºtean de 35 de ani prins

de oamenii legii în timp ce gonea
pe DN 65 cu 106 km/h deºi limita
maximã era de 50 km/h. În plus, po-
liþiºtii Biroului Rutier Craiova au
amendat firma Domarcons, întrucât
nu a semnalizat corespunzãtor lucrã-
rile de pe strada Bucovãþ.

ºi a modului în care executanþii
de lucrãri respectã condiþiile sta-
bilite prin acordurile emise de
poliþiºtii rutieri. „În urma acti-
vitãþilor desfãºurate, oamenii le-
gii au constatat 130 de abateri
de naturã contravenþionalã pen-
tru sancþionarea cãrora au apli-
cat amenzi în valoare de peste
40.000 lei. Dintre acestea, 67 de
sancþiuni au fost aplicate pentru
depãºirea vitezei legale, alte 18
sancþiuni au fost aplicate unor
conducãtori auto care nu au
acordat prioritate de trecere pie-
tonilor, iar 5 sancþiuni au fost
aplicate executanþilor de lucrãri.
Totodatã, poliþiºtii doljeni au re-
þinut 25 permise de conducere

ºi au retras 3 certificate de în-
matriculare”, a declarat subco-
misar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Cel mai grã-
bit ºofer depistat în cadrul acþi-
unii a fost Cristian P., de 35 de
ani, din Bucureºti, surprins în
timp ce conducea un autotu-
rism, pe D.N. 65,  la  km.
19+800, cu viteza de 106 km/h,
în zona de acþiune a indicatoru-
lui viteza maximã admisã de
50km/h. Conducãtorul auto a
fost sancþionat contravenþional
cu amendã în valoare de 945 lei
ºi i-a fost reþinut permisul de
conducere în vederea suspendã-
rii exercitãrii dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile

publice pentru 90 de zile. De
asemenea, oamenii legii au sanc-
þionat ºi societatea comercialã
Domarcons cu amendã în cuan-
tum de 3.150 lei, întrucât a efec-
tuat lucrãri de reabilitare ºi mo-
dernizare a strãzii Bucovãþ, din
Craiova, ºi nu a semnalizat co-

respunzãtor restricþiile instituite
punând în pericol siguranþa par-
ticipanþilor la trafic, dupã cum
au mai precizat reprezentanþii
IPJ Dolj, anunþând cã firmele
care efectueazã lucrãri la partea
carosabilã vor fi atent monitori-
zate ºi în perioada urmãtoare.
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Cei doi craioveni ºi bulgarul judecaþi pentru tâlhãrie califi-
catã dupã ce au atras în cimitirul Ungureni din Craiova un
cetãþean francez, l-au bãtut ºi i-au luat toþi banii pe care îi
avea la el, respectiv 2.840 euro, portofelul cu actele de identi-
tate ºi telefonul mobil au fost condamnaþi pe fond. Magistraþii
Judecãtoriei Craiova au hotãrât ca fiecare din cei trei inculpaþi
sã execute 3 ani de închisoare. În plus, aceºtia trebuie sã-i
restituie victimei banii. Nemulþumiþi de sentinþã, cei trei
inculpaþi au declarat apel, care se va judeca la Curtea de Apel
Craiova. Între timp ei au fost menþinuþi în spatele gratiilor.

30 de ani, din Craiova, sora lui
Marian ºi concubina bulgarului, în
sarcina ei fiind reþinutã infracþiu-
nea de complicitate la tâlhãrie ca-
lificatã. Cei trei au ticluit un plan
ca sã-l jefuiascã pe Joel Charles
Wetzel, de 56 de ani, cetãþean
francez. Toatã povestea pare mai
degrabã o telenovelã cu final ne-
fericit. Astfel, din cercetãrile efec-
tuate de anchetatori s-a stabilit cã
Ionela Claudia Pencea a fost ple-

catã, la un moment dat în Franþa,
unde Joel Charles Wetzel s-a amo-
rezat de ea pânã peste cap. Tânã-
ra a stat cât a stat pe acolo, apoi a
revenit în Craiova, la fratele ei,
Maria ºi la concubin, cetãþeanul
bulgar Gyunel Sergeev Yosifov.
Numai cã, în luna iulie a.c., fran-
cezul a anunþat-o pe Ionela cã nu
mai poate de dorul ei ºi vine sã o
viziteze. În aceste condiþii, cei trei
s-au gândit cã pot profita de dra-
gostea francezului pentru a-l lãsa
fãrã bani. Zis ºi fãcut. Pe 30 iulie,
când Joel Charles Wetzel a ajuns
în Craiova Ionela s-a întâlnit cu
el, au ieºit în oraº unde au stat
pânã seara, apoi aceasta l-a dus
pe bãrbat în Cimitirul Ungureni,
unde fratele ei ºi concubinul aº-
teptau. Au sãrit pe francez, l-au
bãtut, i-au luat portofelul ºi tele-
fonul ºi au dispãrut toþi trei, dupã
cum se aratã în rechizitoriul Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova. „S-a reþinut cã inculpa-
ta Pencea Ionela Claudia, în data
de 30.07.2015, în jurul orei
23.00, a condus persoana vãtã-
matã, cetãþean francez, în Cimi-
tirul Ungureni din municipiul
Craiova, unde inculpaþii Pencea
Marian ºi Yosifov Gyunel Serge-
ev au exercitat acte de violenþã
asupra acestuia, lovindu-l cu
pumnii ºi picioarele la nivelul
feþei ºi trunchiului, provocându-
i leziuni ce au necesitat unu nu-
mãr de 25 de zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare ºi au
sustras de la acesta suma de
2.840 euro, portofelul cu acte de
identitate ºi un telefon mobil”,
dupã cum ne-au declarat repre-

zentanþii Parchetului. Cetãþeanul
francez a ajuns la spital, iar poli-
þiºtii Secþiei 2 Poliþie Craiova ºi
procurorii au reuºit sã-i identifice
pe autori, toþi trei fiind reþinuþi
pentru 24 de ore pe 31 iulie. Pe 1
august au fost prezentaþi Judecã-
toriei Craiova, care le-a emis man-
date de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile, mãsura fiind pre-
lungitã de mai multe ori.

Pe 15 octombrie a.c., magis-
traþii Judecãtoriei Craiova au so-
luþionat cauza, pronunþând sen-
tinþa. Cei trei inculpaþi au recu-
noscut comiterea faptelor ºi au
cerut sã beneficieze de prevede-
rile Codului de procedurã penalã
vizând reducerea cu o treime a
limitelor de pedeapsã, solicitare
admisã de judecãtori. Astfel, cei
trei inculpaþi au fost condamnaþi
la câte 3 ani de închisoare cu
executare, perioadã din care se
va scãdea durata reþinerii ºi ares-
tãrii preventive: „condamnã pe
inculpatul Pencea Marian la pe-
deapsa de 3 ani închisoare, în

regim de detenþie. (...) Condam-
nã pe inculpatul Yosifov Gyunel
Sergeev la pedeapsa de 3 ani în-
chisoare, în regim de detenþie.
(...) Condamnã pe inculpata
Pencea Ionela Claudia la pe-
deapsa de 3 ani închisoare, în
regim de detenþie. Deduce din
pedepsele aplicate inculpaþilor
durata reþinerii ºi arestãrii pre-
ventive de la 31.07.2015 la zi.
În baza art. 399 C.p.p., menþine
mãsura arestãrii preventive lua-
tã faþã de inculpaþii Pencea
Marian, Pencea Ionela Claudia
ºi Yosifov Gyunel Sergeev”, se
aratã în sentinþa Judecãtoriei Cra-
iova. Pe laturã civilã procesul a
continuat pânã la sfârºitul sãptã-
mânii trecute, joi, 5 noiembrie
a.c., când instanþa i-a obligat pe
inculpaþi sã-i restituie banii cetã-
þeanului francez. Nici una din ho-
tãrârile Judecãtoriei Craiova în
aceastã cauzã nu este definitivã,
iar inculpaþii au declarat deja apel,
care se va judeca la Curtea de
Apel Craiova.
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Unul dintre cei mai cunoscuþi,
dacã nu cel mai bun critic literar
actual, Eugen Simion s-a aflat,
duminicã, la Craiova, rãspunzând
invitaþiei organizatorului, poetul
Nicolae Coandã, de a participa la
întâlnirile „Spectactor”. O surpri-
zã a fost faptul cã, de aceastã
datã, criticul Eugen Simion nu a
pregãtit o temã de literaturã, ci a
venit în faþa publicului craiovean
cu o analizã asupra poporului ro-
mân, extrem de actualã datã fi-
ind starea de spirit, marcatã de
proteste, din aceste zile. Confe-
rinþa sa s-a intitulat „Despre
identitatea româneascã” ºi,
timp de aproape douã ore, Eu-
gen Simion a lucrat cu migalã
la portretul poporului român,
mãrturisindu-ºi demersul cu un
impuls interior, sentimentul de
revoltã personalã pe care o
simte vizavi de modul în care
sunt prezentaþi românii. „Mã
iritã când deschid televizorul ºi
vãd cã se vorbeºte despre noi,
românii, în termeni dispreþuitori.
Îmi vine sã mã îndrept împotri-
va sticlei ºi sã spun cã nu este
aºa. Dacã era aºa, eram demult
o provincie ruseascã, austria-
cã sau turceascã. Nu ºtiu de ce
nu vã enerveazã pe toþi... Nu cã
aº fi un patriot, dar eu am vrut
sã fiu un român european. Vin
dintr-o culturã europeanã care
s-a format greu ºi cred cã nu e
bunã deloc aceastã pedagogie
negativã”.

O lecþie de românism,
predatã admirabil de criticul Eugen Simion

„Mã iritã când vãd„Mã iritã când vãd„Mã iritã când vãd„Mã iritã când vãd„Mã iritã când vãd
cã se vorbeºtecã se vorbeºtecã se vorbeºtecã se vorbeºtecã se vorbeºte

despre noi, românii,despre noi, românii,despre noi, românii,despre noi, românii,despre noi, românii,
în termeniîn termeniîn termeniîn termeniîn termeni

dispreþuitori!”dispreþuitori!”dispreþuitori!”dispreþuitori!”dispreþuitori!”
Invitat de întâlnirile „Spectactor”, criticul Eugen Simion nu a vorbit de-

spre literaturã, ci despre poporul român. Încercând sã rãspundã la o între-
bare pe cât de simplã, pe atât de provocatoare, ºi anume ce înseamnã sã fii
român azi, Eugen Simion a tras concluzia cã sentimentul identitãþii naþionale
este în declin, iar aceastã realitate se reflectã în mai multe aspecte, începând
de la lipsa mândriei de a fi român ºi terminând cu modul în care este folositã
ºi cultivatã limba românã. Criticul literar a atras atenþia cã aceastã stare de
spirit este întreþinutã ºi de o „pedagogie negativã”, cultivatã de mass-media
ºi de intelectualii elitiºti, care face un rãu ºi mai mare poporului român.

„Nu mai sunt
þãrani, existã

doar o populaþie
care trãieºte

prost, la þarã”
Eugen Simion a judecat popo-

rul român dupã criteriile pe care
istoricul Max Gallo le-a folosit
pentru descrierea poporului fran-
cez, cel mai important element al
identitãþii naþionale fiind spaþiul în
care trãim. „Românii au, ca ºi
verii lor occidentali, sentimentul
cã sunt mai mult decât o rasã,
sunt o raþiune. Pentru români,
sentimentul cã au un pãmânt al
lor, adicã o þarã unicã, inconfun-
dabilã, este puternic. La fel de
puternicã este ºi convingerea þã-
ranului cã a avea pãmnt ºi a-l
munci este menirea lui ºi punctul
de referinþã în definirea statutului
sãu social. Acest sentiment a
funcþionat pânã când procesul
colectivizãrii, impus de sistemul
bolºevic, a fãcut din þãranul pro-
prietar un salahor la oraº, un fel
de argat într-o comunitate haoti-
cã ºi pãguboasã, unde þi se cere
sã munceºti ºi nu primeºti în
schimb decât ceea ce reuºeºti sã
furi. 40 de ani de colectiv au dis-
trus nu sentimentul proprietãþii, ci
sentimentul cã þarina are o valoa-
re sacrã. Dupã 26 de ani de la
cãderea comunismului, consta-
tãm cã practic nu mai sunt þãrani,
existã doar o populaþie care trã-

ieºte prost la þarã. Puþini tineri
nãscuþi la þarã  mai vor sã rãmâ-
nã þãrani ºi sã-ºi lege destinul de
pãmânt. Au pierdut sentimentul cã
aparþin unui spaþiu sacru ºi cã,
pentru el, poþi sã-þi jertfeºti ºi via-
þa”.

„Nu mai vor
sã fie români, cu
argumentul cã
þara nu le-a dat

nimic”
Chiar dacã viaþa te duce în altã

parte, în alte þãri, cât de puternic
mai este sentimentul cã eºti ro-
mân ºi aparþii românitãþii, s-a în-
trebat criticul Eugen Simion.
„Convingerea mea este cã senti-
mentul românitãþii este încã pu-
ternic în lumea ruralã ºi, din ce în
ce mai puþin, în marile adunãri
urbane cosmopolite. Aºa se în-
tâmplã peste tot în Europa post-
industrialã, post-comunistã, post-
umanistã, etc. Lumea europeanã
se miºcã ºi se amestecã repede,
este un proces firesc ºi nu este
prima datã când se întâmplã aºa
ceva în Europa ºi în lume. Grecii
îi numeau barbari pe toþi cei care
veneau din afara Greciei antice.
Azi barbarii sunt oamenii din est
care merg sã munceascã în vest
sau nord-africanii care urcã în
nordul bogat european”, a expli-
cat criticul literar mersul societã-
þii româneºti, integrând-o într-un
context mai larg. Eugen Simion a

mers ºi mai departe ºi s-a între-
bat apoi cum se comportã româ-
nii în acest nou val, în aceatã mi-
graþie. „În chip diferit, evident.
Unii se adapteazã repede ºi vor
sã uite cã sunt români, mai mult
nu mai vor sã fie români cu argu-
mentul cã þara nu le-a dat nimic
ºi nu le oferã, în continuare, nici o
certitudine materialã. Se adaugã,
la toate acestea, imaginea proas-
tã pe care o au românii în þãrile
europene din cauza cerºetorilor
ºi infractorilor de origine româ-
neascã”.

„Sentimentul
identitãþii
româneºti

este în declin”
Eugen Simion a atras atenþia

cã se întâmplã ceva alarmant în
societatea româneascã, ºi anume
cã spiritul naþional este din ce în
ce mai contestat. „Aici mi se pare
lucrul cel mai grav. Convinºi cã
ruralismul, tradiþiile, mentalitãþile
evident detestabile, „primitive”
împiedicã progresul material ºi
moral, intelectualii ziºi elitiºti cer,
cum s-a vãzut, doborârea mituri-
lor naþionale pe care le considerã
false, cer demistificarea istoriei ºi
a literaturii naþionale, care dupã
ei au fost abuzate, mistificate de
o retoricã veche, aberant inco-
miasticã. Pe scurt, românii nu au
pierdut sentimentului spaþiului
unic ºi sacru, dar dupã 50 de ani
de totalitarism, un sfert de veac
de tranziþie haoticã ºi, în prezent
datoritã unei intelighenþe care, pe
motiv cã regimul Ceauºescu a
încurajat naþional-comunismul,
respinge valorile naþionale, dupã
toate acestea, zic, sentimentul in-
dentitãþii româneºti bazat pe ide-
ea de spaþiu, de þarã, de pãmânt,
de neam, tradiþie, de mod de a fi

este în declin. A fi român nu este
totdeauna, se observã, un sentiment
de mândrie. Pentru unii este chiar
un sentiment de culpabilitate”.

Limba românã
este jupuitã,
iar ºcoala –
o fabricã de

diplome
Un alt element de referinþã,

poate cel mai puternic al identitã-
þii româneºti, este limba, cunos-
cut fiind faptul cã, prin limbã, ro-
mânii ºi-au manifestat apartenen-
þa la marea familie a latinitãþii.
„Latinitatea a fost ºi este ºi tre-
buie sã rãmânã în continuare di-
mensiunea esenþialã a identitãþii
româneºti.Timp de câteva seco-
le, istoricii ºi filologii noºtri au dus
ºi duc ºi azi o bãtãlie veritabilã
pentru recunoaºterea latinitãþii ºi
continuitãþii noastre în spaþiul
nord-dunãrean. Limba românã,
cred eu, este ºi astãzi un factor
de coeziune naþionalã, deºi româ-
nii nu acordã o mare importanþã
cultivãrii ei. Pãturile culte ba o
franþuzesc, ba o împestriþeazã in-
util cu cuvinte parazitare din en-
glezã. Pe stradã, limba românã
este jupuitã, bolbosoriã, urâþitã
într-un mod insuportabil. Cioran,
care neagã totul în afarã de mis-
ticã ºi muzicã, este de pãrere cã
limba românã este, totuºi, creaþia
cea mai mare a noastrã ºi aduce
ca argument Biblia ºi traducerile
din Shakespeare, despre care spu-
ne cã sunã extraordinar de bine
în româneºte, în timp ce în fran-
þuzesc sunã „ca naiba”. ªcoala -
un alt element important al iden-
titãþii poporului român – a deve-
nit, crede Eugen Simion, o fabri-
cã de diplome ºi un factor de dis-
criminare socialã.
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã potenþialii beneficiari cã, în
data de 27 octombrie 2015 a fost
publicatã, în Monitorul Oficial nr.
797, Ordonanþa de urgenþã nr. 45
privind instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru compensa-
rea pagubelor cauzate de fenome-
nul meteorologic de secetã seve-
rã în perioada aprilie-septembrie
2015.

Pot beneficia de ajutorul de stat
producãtorii agricoli care îºi des-
fãºoarã activitatea în producþie
agricolã primarã, respectiv: produ-
cãtorii agricoli persoane fizice care
deþin atestat de producãtor emis în
baza Legii nr. 145/2014 pentru sta-
bilirea unor mãsuri de reglementa-
re a pieþei produselor din sectorul
agricol; producãtorii agricoli per-
soane fizice autorizate, întreprin-
deri individuale ºi întreprinderi fa-
miliale, constituite potrivit Ordo-
nanþei de urgenþã a Guvernului nr.
44/2008 privind desfãºurarea ac-
tivitãþilor economice de cãtre per-
soanele fizice autorizate, întreprin-
derile individuale ºi întreprinderile
familiale, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare ºi producãtori
agricoli persoane juridice, precum
ºi orice forme asociative cu sau
fãrã personalitate juridicã, consti-
tuite conform legii.

Condiþii obligatorii
pentru a fi eligibili

Sunt cerute douã condiþii pen-
tru a fi eligibili. Prima este sã deþi-
nã proces-verbal de constatare ºi
evaluare a pagubelor, încheiat în
perioada cuprinsã între 1 aprilie
2015 ºi 20 octombrie 2015, con-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Mai sunt trei sãptãmâni pânã când agricultorii
afectaþi de secetã pot sã depune cereri de despãgu-
biri. A fost stabilit ºi cuantumul maximal, care este
diferit între persoanele fizice ºi cele juridice. Vor fi

excluºi de la primirea ajutorului toþi cei care, în
urma controalelor administrative, au fost declaraþi
neeligibili pentru schema de platã unicã pe suprafa-
þã aferentã anului 2015. În Dolj, pierderi provocate
de seceta prelungitã sunt de peste 120 de milioane

de lei. Doar pentru 9 categorii de culturi se vor
acorda ajutoare cu titlu de despãgubiri.

form legislaþiei pentru situaþiile de
urgenþã, semnat de membrii comi-
siei ºi în care sã fie înscrise cel
puþin informaþii privind cultura,
suprafaþã calamitatã, precum ºi
procentul de calamitare de peste
30%. Cea de a doua condiþie este
sã fie înregistraþi în evidenþele
APIA cu cerere unicã de platã afe-
rentã anului 2015. Nu sunt eligibili
acestei scheme beneficiarii decla-
raþi, de APIA, neeligibili pentru
schema de platã unicã pe suprafa-
þã aferentã anului 2015, în urma
controlului administrativ. Plãþile
compensatorii se acordã pentru
pierderile de venit survenite la ur-
mãtoarele culturi: porumb boabe,
floarea-soarelui, soia, cartof, sfe-
clã de zahãr, legume în câmp, plan-
te de nutreþ, pãºuni ºi fâneþe.

APIA primeºte
cererile de ajutor

 Cererea de solicitare a ajutoru-
lui de stat se depune la centrele
APIA locale sau judeþene, unde
solicitantul a depus cererea unicã
de platã pentru anul 2015, însoþitã
de urmãtoarele documente: copie
a B.I./C.I. al/a solicitantului per-
soanã fizicã sau, dupã caz, împu-
ternicire/procurã notarialã ºi o co-
pie a B.I./C.I. al/a reprezentantu-
lui mandatat; copie a atestatului de
producãtor, dupã caz; copie a cer-
tificatului de înregistrare la Oficiul
Naþional al Registrului Comerþului/
Registrul naþional al asociaþiilor ºi
fundaþiilor sau a actului în baza
cãruia îºi desfãºoarã activitatea,
precum ºi copie a B.I./C.I. al/a îm-
puternicitului/reprezentantului le-
gal; copie a procesului-verbal de
constatare ºi evaluare a pagubelor;

document cont bancar deschis la
instituþii de credit pentru persoa-
nele fizice; document aferent con-
tului deschis la Trezoreria Statului
pentru persoane juridice. Solicitan-
tul va prezenta ºi documentele ori-
ginale pentru copiile prevãzute la
punctele a-c. Termenul limitã de
depunere a cererii este 30 noiem-
brie 2015.

Sunt stabilite
valorile maximale
de despãgubire

Cuantumurile maxime ale aju-
torului de stat sunt fixate în func-
þie de categoria beneficiarului.
Astfel, la persoane fizice, persoa-
ne fizice autorizate, întreprinderi
individuale ºi întreprinderi fami-
liale cunatumurile maxime sunt de
280 lei/ha la porumb boabe, 285
lei /ha la floarea-soarelui, 335 lei/
ha la soia, 1.130 lei/ha la cartof,
600 lei/ha la sfeclã de zahãr, 1.490
lei/ha la legume de câmp, 222,5
lei/ha pentru plante de nutreþ, 50
lei/ha la pãºune ºi 75 lei/ha la fâ-
neaþã. Persoane juridice, precum
ºi orice forme asociative cu sau
fãrã personalitate juridicã pot
primi cu titlu de despãgubiri sume
mai mari, astfel: 560 lei/ha la po-
rumb, 570 lei/ha la floarea-soare-
lui, 670 lei/ha la soia, 2.260 lei/ha
la cartof, 1.200 lei/la sfeclã de

zahãr, 2.980 lei/ha la legume de
câmp, 445 lei/ha la plante de nu-
treþ, 100 lei/ha la pãºune ºi 150
lei/ha la fâneaþã.

Pagube de peste
120 de milioane
de lei

Conform informãrii care va fi
trimisã de Direcþia pentru Agricul-
turã Dolj cãtre MADR, în Dolj
potenþiali beneficiari ai ajutorului
de stat sunt 13.586 de fermieri
persoane fizice ºi 842 de exploa-
taþii agricole organizate ca persoa-
ne juridice. Cea mai mare supra-
faþa afectatã de secetã este cea la

cultura de porumb boabe. Aici,
sunt declarate calamitate
17.966,19 ha aparþinând persoa-
nelor fizice ºi 11.020,92 ha la per-
soanele juridice. În schimb, la
floarea-soarelui, sunt identificate
26.417,40 ha calamitate în pro-
prietatea persoanelor juridice ºi
9.911,31 de ha în cea a persoane-
lor fizice. La soia boabe se poate
vorbi de un total de 993 de ha dis-
truse, iar la cartofi de 57,93 ha,
dintre care aproximativ 51 de ha
sunt la persoane fizice.

Peste 360 de ha cultivate cu le-
gume sunt declarate calamitate cu
acte în regulã. Lucerna, pe 1.191
de ha aparþinând persoanelor fizi-
ce a fost distrusã, iar alte 840 ha
din proprietatea persoanelor juri-
dice au avut aceeaºi soartã. Pier-
deri consistente sunt ºi la pãºuni.
Aici, suprafaþa afectatã a urcat la
525 de ha, iar pierderile sunt eva-
luate la peste 158.000 de lei. Dol-
jul se înscrie cu date foarte cres-
cute la instituirea unei scheme de
ajutor de stat pentru compensa-
rea pagubelor cauzate de fenome-
nul meteorologic de secetã seve-
rã manifestat în perioada aprilie –
septembrie 2015: 69.879,97 ha
suprafaþã afectatã, cu o valoarea
estimatã a pierderii de venit de
122.620.312 lei.
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Comisia Europeanã a lansat joi, 5 no-
iembrie, un nou apel de propuneri în ca-
drul Mecanismului pentru interconectarea
Europei (MIE). 7,6 miliarde de euro sunt
destinaþi finanþãrii unor proiecte esenþiale
din domeniul transporturilor, în vederea unei
mai bune integrãri în piaþa internã a statelor
membre eligibile (inclusiv România). „Un
sistem de transport eficient, inteligent ºi
durabil este esenþial pentru competitivita-
tea Europei. Prin aceastã nouã cerere de
propuneri din cadrul MIE nu vizãm numai
proiecte din sectorul feroviar sau al navi-
gaþiei, ci urmãrim în acelaºi timp crearea
de locuri de muncã ºi stimularea creºterii
economice. Atenþia acordatã statelor care
pot beneficia de fonduri de coeziune reflectã

Comisarului european
pentru Politici Regionale,
Corina Creþu, a reacþionat
prompt  la scrisoarea co-
munitãþilor române din di-
aspora, cu privire la aju-
torul pentru victimele de
la clubul Colectiv. Oficia-
lul European a precizat la
nivelul Comisiei Europe-
ne se urmãreºte îndea-
proape evoluþia stãrii de
sãnãtate a acestora. “În
acest sens, am luat deja
legãtura cu colegii mei
Marianne Thyssen, comi-
sarul european pentru
ocuparea forþei de mun-
cã, afaceri sociale, com-
petenþe ºi mobilitatea forþei de muncã, ºi
Vytenis Andriukaitis, comisarul pentru sã-
nãtate ºi siguranþa alimentarã, cu rugãmin-
tea de a identifica de urgenta modalitãþile
prin care putem interveni la nivel european.
Totodatã, DG SANCO a informat Comi-
sia pentru Siguranþa Sãnãtãþii, care reu-
neºte reþeaua autoritãþilor de sãnãtate din
statele membre, atât în ceea ce priveºte
situaþia victimelor din þara noastrã cât ºi
privind necesitatea unui ajutor de urgenþã.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Un nou apel de propuneri în cadrul
Mecanismului pentru interconectarea Europei 

totodatã dorinþa noastrã de a asigura o mai
bunã interconectare în Europa ºi de a avan-
sa cãtre o piaþã internã mai profundã”, a
declarat comisarul european pentru Trans-
porturi, Violeta Bulc. Finanþarea va fi acor-
datã pe o bazã concurenþialã, sub formã de
cofinanþare din partea UE, în urma unei
evaluãri ºi a unei selecþii detaliate. Solici-
tanþii trebuie sã-ºi prezinte propunerile pânã
la data de 16 februarie 2016. Rezultatul
cererilor va fi publicat pânã în vara anului
2016. Alãturi de Planul de investiþii pre-
zentat în noiembrie 2014, MIE urmãreºte
reducerea decalajelor în materie de inves-
tiþii din Europa, pentru a relansa creºterea
economicã ºi a facilita crearea locurilor de
muncã.

Doresc sã mulþumesc pe aceastã cale sta-
telor membre care au oferit deja sprijin
României ºi vã asigur cã atât eu cât ºi co-
legii mei suntem solidari cu populaþia Ro-
mâniei în aceste momente atât de grele. 
Personal, sunt profund afectatã de pier-
derea atâtor vieþi omeneºti ºi sper cã cei
care azi se zbat între viaþã ºi moarte pot
beneficia de cele mai evoluate tratamente
pentru a se însãnãtoºi cât mai curând...”,
a subliniat Corina Creþu.

Profitul net în primele 9 luni
din 2015 s-a situat la nivelul de
904,3 milioane RON (203,6 mi-
lioane EUR), susþinut de costu-
rile de risc substanþial mai redu-
se ca rezultat al unei calitãþi mai
bune a bilanþului ºi recuperãri din
credite neperformante dupã o re-
structurare extensivã a portofo-
liului de credite în anul 2014.  În
activitatea bancarã retail, perfor-
manþa ridicatã a reþelei de sucur-
sale a generat volume noi de cre-
dite garantate mai ridicate cu
17% anual, în cadrul cãrora vân-
zãrile de noi de credite Prima
Casã au înregistrat o creºtere
anualã de 48%, în timp ce volu-
mul de credite de nevoi persona-
le a crescut cu 11% anual.

Volumul de credite
noi aprobate este

din ce în ce mai ridicat
Reprezentanþii BCR susþin într-

un comunicat de presã remis zia-
rului cã în activitatea corporate,
portofoliul de credite nou acor-
date s-a ridicat la 2,2 miliarde
RON de la începutul anului, în
timp ce volumul total al credite-
lor din bilanþ a rãmas stabil de la
începutul anului, susþinut de o
creºtere de 1,7% pe segmentul
de întreprinderi mici ºi mijlocii.
„Volumul de credite noi aprobate
este din ce în ce mai ridicat, sus-
þinut de un flux solid de afaceri
noi de o calitate mai bunã, în spe-

La 30 septembrie 2015

Banca Comercialã Românã (BCR) a
obþinut în primele 9 luni din 2015 un re-
zultat operaþional de 1.201,2 milioane
RON (270,5 milioane EUR), mai redus cu
23,5% decât în anul precedent de 1.570,0

RON (353,0 milioane EUR), pe marginea
veniturilor operaþionale mai mici, afla-
te sub impactul unei contribuþii mai re-
duse din derularea creditelor neperfor-
mante ºi costurilor mai ridicate.

cial pe segmentele de descoperit
de cont, capital de lucru ºi finan-
þarea lanþurilor de aprovizionare.
Aceste finanþãri nou acordate în
economie s-au coroborat cu dis-
tribuþia de succes a produselor
subsidiarelor BCR, incluzând fon-
durile Erste Asset Management ºi
BCR Pensii”, se subliniazã în co-
municatul de presã.

Venitul operaþional a scãzut
cu 12,1%

Veniturile nete din dobânzi au
scãzut cu 15,5%, la 1.506,5 mi-
lioane RON (EUR 339,3 milioa-
ne), de la 1.782,9 milioane RON
(400,8 milioane EUR) în primele
9 luni din 2014, considerând re-
zolvarea acceleratã a portofoliu-
lui de credite problematice, efor-
turile de a oferi preþuri competi-
tive pe piaþã, precum ºi un me-
diu dominat de rate mai mici ale
dobânzii. Veniturile nete din co-
misioane au scãzut cu 1,6%, la
531,6 milioane RON (119,7 mili-
oane EUR), de la 540,2 milioane
RON (121,4 milioane EUR) în
primele 9 luni din 2014, pe sea-
ma comisioanelor mai mici din
administrarea creditelor ºi con-
turilor curente, dar susþinute de
veniturile generate de activitatea
BCR Pensii. Rezultatul net din
tranzacþionare a scãzut cu
17,5%, la 232,1 milioane RON
(52,3 milioane EUR), de la 281,3
milioane RON (63,2 milioane

EUR) în primele 9 luni din 2014
datoritã activitãþii mai reduse de
tranzacþionare. Venitul operaþio-
nal a scãzut cu 12,1% la 2.307,3
milioane RON (519,6 milioane
EUR) de la 2.624,4 milioane
RON (590.0 milioane EUR) în
primele 9 luni din 2014, în spe-
cial datoritã veniturilor nete din
dobânzi mai reduse, împreunã cu
un rezultat din tranzacþionare mai
scãzut.

Se continuã investiþiile masive
în infrastructura IT

Cheltuielile administrative generale 
în primele 9 luni din 2015 au ajuns
la 1.106,2 milioane RON (249,1
milioane EUR), mai ridicate cu
4.9%, comparativ cu 1.054,4 mi-
lioane RON ( 237,1 milioane EUR-
) în primele 9 luni din 2014. Rea-
lizarea þintelor privind costurile,
stabilite în 2012 în planul de redre-
sare ºi susþinuta de concentrarea
continuã asupra îmbunãtãþirilor
productivitãþii, este de aºteptat sã
se traducã în investiþii semnifica-
tive în infrastructura IT a bãncii.
Conform strategiei stabilite în
2012 privind redresarea ºi îmbu-
nãþirea productivitãþii bãncii con-
tinuã investiþiile masive în infras-
tructura IT a bãncii, ceea ce a ge-
nerat creºterea cheltuielilor
 administrative generale în primele
9 luni din 2015 cu 4.9%, la -
1.106,2 milioane RON (249,1 mi-
lioane EUR ).

Raportul de solvabilitate
în august 2015 se afla la nivelul

de 19,8%
Raportul de solvabilitate con-

form standardelor locale (doar
banca) în august 2015 se afla la
nivelul de 19,8%, cu mult peste
cerinþele obligatorii ale Bãncii
Naþionale a României  (min
10%). „De asemenea, Rata ca-
pitalului de Rang 1+2 pe IFRS
de 18,8% (Grup BCR), în iunie
2015, aratã clar puternica adec-
vare a capitalului BCR ºi susþi-
nerea sa continuã de cãtre Erste
Group. În acest sens, BCR se
bucurã de una din cele mai soli-
de poziþii de capital ºi finanþare
dintre bãncile româneºti.  BCR
îºi menþine în continuare rata de
solvabilitate ridicatã, dovedind
astfel capacitatea ºi angajamen-
tul de susþinere a creºterii cre-
ditãrii sustenabile atât în linia de
afaceri retail cât ºi în linia de
afaceri corporate,  consolidând
astfel capacitatea de a genera
venituri semnificative din acti-

vitatea sa de bazã”, mai precia-
zã reprezentanþii bãncii.

Depozitele clienþilor rãmân
principala sursã de finanþare

a bãncii
Depozitele de la clienþi au fost

în uºoarã scãdere cu 0,5% la
39.731,7 milioane RON (8.994,0
milioane EUR ) la 30 septembrie
2015, faþa de 39.922,6 milioane
RON (8.905,7 milioane EUR) la
31 decembrie 2014, considerând
faptul cã evoluþia pozitivã a de-
pozitelor retail a fost compen-
satã de o scãdere sezonierã a
depozitelor corporate. Depozite-
le clienþilor rãmân principala sur-
sã de finanþare a BCR, banca be-
neficiind totodatã de surse de fi-
nanþare diversificate, inclusiv
compania mamã.   BCR se con-
centreazã pe creditarea în lei, cu
scopul de inversa pe termen
mediu ºi lung mixul de valute din
portofoliul de credite în favoa-
rea monedei locale ºi pentru a
utiliza la maximum capacitatea
puternicã de auto-finanþare în lei.
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Cãminele pentru elevi, verificate dacãCãminele pentru elevi, verificate dacãCãminele pentru elevi, verificate dacãCãminele pentru elevi, verificate dacãCãminele pentru elevi, verificate dacã
respectã normele de funcþionarerespectã normele de funcþionarerespectã normele de funcþionarerespectã normele de funcþionarerespectã normele de funcþionare

Cãminele pentru elevi, care sunt arondate unitãþilor de învãþãmânt preu-
niversitar din Dolj , vor fi verifi-
cate, în perioada imediat urmã-
toare, de cãtre inspectorii ºco-
lari din cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. „Le-am
solicitat tuturor directorilor de
licee, care au cãmine pentru elevi,
sã ne comunice dacã sunt res-
pectate normele de funcþionare
ale acestora, conform regula-
mentului propriu sau al celui de
ordine internã a unitãþii de învã-
þãmânt. Este vorba de existenþa
unui program de desfãºurare a activitãþilor, a prezenþei, pe timp de zi, a
unui pedagog, ºi , în cursul nopþii, a unui supraveghetor. Sunt vizate ºi
normele de securitate a tinerilor. Pânã în prezent, nu sunt semnale cã nu
ar fi respectatã legislaþia din domeniu”, a declarat prof.  Constantina
Dãoagã, inspector management instituþional în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj. Dacã, pânã în 1990, aproape fiecare liceu din Dolj
avea propriul internat, acum nu mai sunt decât 15, ºi acestea în Craiova,
în mediul rural toate fiind desfiinþate sau ºi-au schimbat destinaþia.

Noi experþi în managementulNoi experþi în managementulNoi experþi în managementulNoi experþi în managementulNoi experþi în managementul
educaþionaleducaþionaleducaþionaleducaþionaleducaþional

De curând, s-a
încheiat cea de-a
IX-a serie de pro-
movare în Corpul
Naþional al Exper-
þilor în Manage-
mentul Educaþio-
nal. În judeþul
Dolj, procentajul
celor promovaþi
este foarte ridicat,
în raport cu nu-
mãrul celor care
au participat la
concurs. „Con-
form procedurii
on-line, s-au înscris 79 de cadre didactice , care respectau condiþiile
legale. Dintre acestea, 59 ºi-au depus ºi portofoliul necesar, iar, în urma
susþinerii examenelor, 49 au promovat, ceea ce înseamnã un procentaj
foarte mare, þinând cont de cei care au avut finalizat dosarele, un rezultat
care dã speranþe”, a precizat prof.  Alexandru Dragnea (foto), inspec-
tor management instituþional în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Cei care au promovat, acum sau în sesiunile anterioare, aceste
cursuri pot ocupa funcþii de conducere în cadrul instituþiilor ºcolare din
învãþãmântul preuniversitar.

Educaþie financiar - bancarã pentruEducaþie financiar - bancarã pentruEducaþie financiar - bancarã pentruEducaþie financiar - bancarã pentruEducaþie financiar - bancarã pentru
elevielevielevielevielevi

Ministerul Educa-
þiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice ºi Banca
Naþionalã a Româ-
niei au semnat un
parteneriat, con-
form cãruia elevii
vor participa la acti-
vitãþi de educaþie fi-
nanciarã, cursurile
fiind susþinute de re-
prezentanþi ai BNR.
Acþiunea va începe
de astãzi, 9 noiem-
brie, ºi se va finaliza pe 18 decembrie 2015. În cadrul activitãþilor , vor fi
realizate prezentãri având ca temã banii ºi bãncile, urmate de discuþii
libere. „Am trimis înºtiinþãri cãtre toate unitãþile de învãþãmânt preuni-
versitar din judeþ. Întâlnirile vor avea loc pe parcursul a trei zile pe sãp-
tãmânã, de preferat fiind marþi, miercuri ºi joi, în intervalul orar 10:00 –
14:00. Vor fi realizate douã activitãþi zilnice, cu o pauzã între ele de o orã
- o orã ºi jumãtate, ºi se vor desfãºura într-o salã de curs din unitatea de
învãþãmânt, durata fiecãrei acþiuni fiind de minimum o orã ºi de maxi-
mum 90 de minute. Pentru a nu fi afectate cursurile ºcolare, este nece-
sar ca aceste informãri ºi discuþii libere sã aibã loc în timpul orelor de
dirigenþie sau pe parcursul  celor de specialitate (educaþie economicã,
educaþie financiarã, educaþie antreprenorialã, economie ºi economie apli-
catã)”, a menþionat prof.  Florin Marius Bãloi, inspector socio-umane
în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

Turneul naþional „Manifest
pentru dialog” a început dupã
Festivalul Naþional de Teatru, unde
a fost invitat în Platforma tinerei
generaþii, ºi îºi propune sã aducã
în sãlile de teatru, în fiecare dintre
cele 21 de oraºe, elevi, pãrinþi ºi
profesori, sã declanºeze ºi sã sus-
þinã o dezbatere pe tema crizei sis-
temului educaþional ºi a conflictu-
lui între generaþii. Oraºele în care
vor avea loc reprezentaþii, în pe-
rioada noiembrie – decembrie a.c.,
sunt Constanþa, Tulcea, Brãila,
Galaþi, Iaºi, Botoºani, Suceava,
Braºov, Bistriþa, Târgu Mureº,
Sfântu Gheorghe, Ploieºti, Piteºti,
Râmnicu Vâlcea, Craiova, Timi-
ºoara, Arad, Baia Mare, Cluj-Na-
poca, Sibiu ºi Bucureºti. 

Spectacolul „Antisocial” are la
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Spectacolul „Antisocial”

ajunge ºi la Craiova, în cadrul
turneului naþional „Manifest
pentru dialog”, întreprins în 21
de oraºe. Producþia aparþine
Departamentului de Artã al
Universitãþii „Lucian Blaga” din
Sibiu ºi Teatrului Naþional
„Radu Stanca” Sibiu, iar pro-
tagoniºti sunt masteranzii de la
Artã Teatralã. La Craiova, re-
prezentaþia va avea loc mier-
curi, 25 noiembrie, la Teatrul
Naþional „Marin Sorescu”.

«„Antisocial” este un spectacol care vorbeºte
despre fractura dialogului dintre tineri, profesori
ºi pãrinþi, o fracturã accentuatã de dezvoltarea
IT fãrã precedent ºi de evoluþia pe care o trãim în
anii mileniului trei, aparent împreunã. Este un
spectacol care vorbeºte acut despre absenþa unei
legi normale ºi morale a învãþãmântului româ-
nesc. „Antisocial” este un spectacol care nu acu-
zã, ci provoacã la meditaþie ºi adevãr, la dezbateri
ºi, sperãm, la soluþii». (www.uniter.ro)

bazã un text dezvoltat prin tehnici
de Artã Activã. Povestea – inspiratã
dintr-un caz real, petrecut la Cluj-
Napoca – are loc într-un liceu de
provincie, al anului 2015, din Ro-
mânia. Elevii creeazã un grup secret
pe un site de socializare. Profesorii
aflã, se infiltreazã ºi acþioneazã. Cu
ajutorul unor elevi... „Antisocial”
este un spectacol realizat de regizo-
rul Bogdan Georgescu împreunã cu
actorii Cristina Blaga, Paul Bonda-
ne, Anton Balint, Cãlin Mihail Roaj-
dã, Alexandra ªerban, Cristi Tim-
buº ºi Maria Tomoiagã. La sfârºitul
reprezentaþiei cei prezenþi sunt invi-
taþi la un dialog constructiv, pornind
de la cazul prezentat pe scenã. Bile-
te la spectacolul de la Craiova pot fi
procurate de la Agenþia Teatralã (tel.
0251.413.677).

Bogdan Georgescu dezvoltã,
prin proiectele sale din ultimii zece
ani, o metodã proprie de teatru, pe
care o numeºte Artã Activã. A parti-
cipat ca artist sau trainer la nume-
roase festivaluri internaþionale, con-
ferinþe ºi workshop-uri în Statele
Unite ale Americii, Serbia, Moldo-
va, Slovenia, Germania, Cehia, Fran-
þa, Spania, Marea Britanie ºi Româ-
nia. A fost distins cu Premiul Aso-
ciaþiei Internaþionale a Criticilor de
Teatru – Secþia Românã (2010),
Premiul Ambasadei Irlandei pentru
cel mai bun dramaturg (2011), Cel
mai bun spectacol la Festivalul Eu-
ropean la Spectacolului de Teatru,
Timiºoara (2012), Premiul Cel Mai
Bun Tânãr Artist la Kontakt Festi-
val, Torun, Polonia (2012).

MAGDA BRATU

Astãzi, de la ora 19.00, în Sala
„Filip Lazãr” a instituþiei are loc o
întâlnire a melomanilor cu Jacek
Rogala, directorul ºi dirijorul Kielce
Philharmonic Orchestra. Mâine, 10
noiembrie, tot de la ora 19.00, Mu-
zeul de Artã Craiova va gãzdui recita-
lul neconvenþional „Convorbiri mu-
zicale” al pianistului Andrzej Kara-
low, student al Universitãþii de Muzi-

Muzicieni polonezi susþin al
patrulea concert din
„Stagiunea Europa”

Dupã Austria, Cehia ºi Cipru, o altã
þarã europeanã îºi prezintã muzica pe
scena Filarmonicii „Oltenia” din Cra-
iova: Polonia. Pe parcursul sãptãmâ-
nii, craiovenii pot participa la mai
multe evenimente cu acces liber, în cadrul cãrora pot afla infor-
maþii despre artiºti polonezi, sistemul educaþional în care se for-
meazã ori carierele lor, iar vineri sunt aºteptaþi la obiºnuitul con-

cert simfonic.

cã „Fryderyk Chopin” din Varºovia.
Sub genericul „Muzicienii polo-

nezi se prezintã”, dirijorul Jacek
Rogala ºi violonista Patrycja Pie-
kutowska vor vorbi joi, 12 noiem-
brie, cu începere de la ora 19.00, în
Sala „Filip Lazãr”, despre activitatea
lor artisticã. Vineri seara, aceºtia vor
urca pe scenã, într-un concert sus-
þinut împreunã cu Orchestra Sim-
fonicã a Filarmonicii „Oltenia”, cu
douã prime audiþii în program. Este
vorba despre Uvertura „Fairy Tale”
de Stanislaw Moniuszko ºi Concer-
to-Notturno pentru vioarã ºi orches-
trã de coarde de Mikolaj Gorecki.
De asemenea, repertoriul include ºi
Poemul simfonic „Eternal Songs”
(„Cântece eterne”), op. 10 de Miec-
zyslaw Karlowicz. Biletele se gãsesc
la Agenþia Filarmonicii ºi costã 35 lei,
iar pentru elevi, studenþi ºi pensio-
nari, 25 lei.

„Stagiunea Europa” se desfã-
ºoarã la Filarmonica „Oltenia” în pe-
rioada 23 octombrie 2015 – 20 mai
2016 ºi include în total 28 de con-
certe, câte unul dedicat fiecãrei þãri
europene. Evenimentul a debutat în
anul în care se împlinesc 111 ani de
la primul concert al Societãþii Filar-
monice din Craiova ºi aduce pe sce-
na instituþiei peste 100 de muzicieni
– dirijori ºi soliºti. Pe lângã concer-
tele de vineri seara, programul sta-
giunii include expoziþii de artã, lan-
sãri de carte, întâlniri cu reprezen-
tanþii mediului internaþional de afa-
ceri ºi numeroase alte activitãþi cul-
turale cu finalitate instructiv-educa-
tivã adresate copiilor ºi tinerilor.

Alãturi de Filarmonica „Oltenia”,
organizatori ai evenimentului sunt
Primãria ºi Consiliul Local Craiova,
iar parteneri – Comisia Europeanã,
Ministerul român al Afacerilor Ex-
terne, Institutul Cultural Român,
Ministerul Culturii, precum ºi am-
basadele ºi consulatele statelor mem-
bre ale Uniunii Europene la Bucureºti,
împreunã cu Camera de Comerþ ºi
Industrie a judeþului Dolj.

MAGDA BRATU
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SUA reacþioneazã la acþiunile
Rusiei. Washingtonul îºi adap-
teazã “postura operaþionalã” pen-
tru a contracara orice “agresiu-
ne” a Rusiei, a declarat secreta-
rul american al Apãrãrii Ashton
Carter. “Ne adaptãm postura
operaþionalã ºi planurile noastre
de urgenþã în activitatea pe care
o facem - noi înºine ºi cu aliaþii
noºtri - pentru a descuraja Ru-
sia de o agresiune ºi a contribui
la reducerea vulnerabilitãþii alia-
þilor ºi partenerilor noºtri”, a afir-
mat Carter la un forum pe pro-
bleme de apãrare în California.
ªeful Pentagonului a precizat cã
Washingtonul îºi modernizeazã arsenalul
nuclear ºi investeºte în mijloace high-tech,
cum ar fi dronele, bombardierele cu razã
lungã de acþiune, laserele, tunurile electro-
magnetice ºi rãzboiul electronic. Carter a
fãcut aluzie la noi mijloace militare “surprin-
zãtoare”, adãugând cã “nu le poate descrie
acum”. În plus, “ne actualizãm ºi perfecþio-

Egipt: Pod aerian pentru evacuarea
turiºtilor din Sharm el-Sheikh

Rusia ºi Marea Britanie au continut ieri repa-
trierea turiºtilor lor din staþiunea Sharm el-
Cheikh ºi alte zone turistice din Egipt, la opt zile
dupã ce un avion rusesc s-a prãbuºit în Penin-
sula Sinai în urma unui atentat cu bombã, potri-
vit occidentalilor. Confruntate cu aceste eva-
cuãri ºi suspendarea unor zboruri spre Egipt,
unde turismul este vital, autoritãþile locale îºi
menþin poziþia reafirmând cã aºteaptã rezultate-
le anchetei privind prãbuºirea avionului reven-
dicatã de gruparea jihadistã Statul Islamic. La
Sharm el-Sheikh, mii de turiºti ruºi ºi britanici
aºteaptã sã fie repatriaþi. Moscova a trimis sâm-
bãtã 44 de avioane pentru a-i prelua te turiºtii
ruºi din Sharm el-Sheikh, dar de asemenea din
Hurghada. În prezent aproximativ 78.000 de tu-
riºti ruºi se aflã în Egipt. Londra, care a suspen-
dat zborurile spre ºi dinspre Sharm el-Sheikh, a
început vineri repatrierea a aproximativ 20.000
de cetãþeni ai sãi. Aproximativ 3.500 de britanici
au fost repatriaþi în 48 de ore la bordul a 17
avioane. Avionul rus, un Airbus A321-200 al
companiei ruse Kogalîmavia, cunoscutã ºi sub
numele de Metrojet, s-a prãbuºit sâmbãta tre-
cutã în Peninsula Sinai la 23 de minute dupã
decolare. Toþi cei 217 pasageri aflaþi la bordul
avionului, majoritatea originari din Sankt Peters-
burg, ºi ºapte membri ai echipajului ºi-au pier-
dut viaþa în aceastã catastrofã aviaticã.

Martin Schulz: Un „capitol determinant”
se va deschide între UE ºi Iran

Preºedintele Parlamentului European (PE),
Martin Schulz, aflat în vizitã la Teheran, a decla-
rat sâmbãtã cã un “capitol determinant” se va
deschide în relaþiile dintre Uniunea Europeanã
(UE) ºi Iran dupã aplicarea acordului privind pro-
gramul nuclear iranian încheiat pe 14 iulie la Vie-
na între Teheran ºi marile puteri. “Suntem în eta-
pa aplicãrii acordului. Dupã aceea se va deschi-
de un capitol determinant în relaþiile dintre Uniu-
nea Europeanã ºi Iran ce n-a existat în ultimele
decenii, în domeniile comercial, politic ºi cultu-
ral”, a afirmat Schulz într-o conferinþã de presã
cu Ali Larijani, preºedintele parlamentului iranian.
UE a adoptat pe 18 octombrie cadrul legislativ
pentru ridicarea sancþiunilor economice ºi finan-
ciare împotriva Iranului, în virtutea acordului
nuclear, sub rezerva ca Teheranul sã îndeplineas-
cã un anumit numãr de obligaþii pentru a demon-
ta unele instalaþii ºi de a-ºi reduce stocurile de
combustibil nuclear. Vizita lui Schulz la Teheran,
la invitaþia parlamentului iranian, este prima acþi-
une de acest fel a unui preºedinte al PE în Iran.

Teste de rachetã efectuate de US Navy
în largul Californiei, vizibile din Nevada
ºi Arizona

Marina americanã (US Navy) a lansat sâmbãtã
o rachetã nearmatã de la bordul unui submarin, în
largul coastelor din sudul Californiei, a cãrei dârã
luminoasã a trecut ca fulgerul peste stat ºi a fost
vizibilã inclusiv din Nevada ºi Arizona. Un purtã-
tor de cuvânt al Marinei a declarat pentru The
San Diego Union-Tribune cã Programele Siste-
melor Strategice ale Marinei (NSSP) au efectuat
testarea rachetei pe mare, sâmbãtã, de la bordul
submarinului USS Kentucky, dotat cu rachete
balistice. Comandorul Ryan Perry a precizat cã
lansãri sunt efectuate frecvent, pentru a asigura
fiabilitatea continuã a sistemului ºi cã informaþii-
le despre aceste lansãri sunt clasificate înainte
de tiruri. Lipsa de informaþii despre dârele de lu-
minã, la cãderea serii, a determinat o avalanºã de
apeluri telefonice cãtre forþele de ordine ºi un val
de postãri de imagini ºi înregistrãri video pe reþe-
lele de socializare. Era neclar dacã testarea avea
vreo legãturã cu redirecþionarea zborurilor noc-
turne cãtre ºi de pe Aeroportul Internaþional de
la Los Angeles, din cauza activãrii militare a spa-
þiului aerian. Avioane sosesc ºi decoleazã de
obicei peste Pacific de la miezul nopþii ºi pânã la
ora 6.30 dimineaþa, pentru reducerea zgomotu-
lui, însã ele fãceau lucru cãtre est de aeroport.
Administraþia Federalã a Aviaþiei (FAA) nu a rãs-
puns unui mesaj prin care AP cerea lãmuriri, preci-
zeazã agenþia. Testarea a avut loc în poligonul de
testare din Pacific, o zonã vastã situatã, la nord-
vest de Los Angeles, în care Marina testeazã pe-
riodic rachete de croazierã de tip Tomahawk ºi
Standard de la bordul unor nave ºi submarine.

Familiile persoanelor ucise în avionul zbo-
rului MH17 doborât în 2014 deasupra Ucrai-
nei au început sã voteze sâmbãtã pentru a
stabili locul unde un memorial naþional va

Aproximativ 5.000 de persoane au ma-
nifestat sâmbãtã la Berlin la chemarea par-
tidului populist german “Alternative für
Deutschland” (AfD) pentru a protesta con-
tra politicii de primire a refugiaþilor a can-
celarului german Angela Merkel, fluieraþi de
circa 800 de contramanifestanþi. “Merkel
trebuie sã plece”, “trãdãtoare a poporului”,
strigau manifestanþii, unii purtând steaguri
germane sau banderole criticând politica de
imigraþie a guvernului.  “Manifestãm îm-
potriva haosului de azil provocat de Angela
Merkel”, a declarat europarlamentarul AfD
Beatrix von Storch la începutul manifesta-
þiei, în faþa primãriei din Berlin.  Organiza-
torii manifestaþiei începute la 13.00, cu slo-
ganul “Azilul are limite - Cartonaº roºu pen-
tru Merkel”, se aºteptau la 5.000 de parti-
cipanþi. Partidul AfD, creat în 2013 ºi iniþi-
al anti-euro, organizeazã în mod regulat
manifestaþii anti-refugiaþi în Germania. El
se opune politicii Angelei Merkel de primire

nãm planurile de descurajare ºi apãrare þi-
nând cont de schimbarea comportamentu-
lui Rusiei”, a adãugat Carter în timpul aces-
tui forum la biblioteca Ronald Reagan în Simi
Valley. Printre altele, ºeful Pentagonului a
declarat cã Statele Unite sunt “profund pre-
ocupate” de riscul unui “conflict” în Marea
Chinei de Sud din cauza revendicãrilor teri-

toriale în aceastã zonã ale mai
multor state, începând cu
China. “Statele Unite împãr-
tãºesc preocuparea profun-
dã a aproape întregii lumi din
regiune faþã de ritmul reven-
dicãrilor teritoriale în Marea
Chinei de Sud”, a spus Car-
ter la forumul din California.
Înaltul responsabil american
s-a declarat preocupat de
“perspectivele unei militari-
zãri crescute ºi de potenþia-
lul ca aceste activitãþi sã mã-
reascã riscul unor calcule
greºite sau de conflict între
statele având revendicãri”.

China revendicã drepturile asupra aproape
întregii Mãri a Chinei de Sud, unde unele
zone sunt de asemenea disputate de Vietnam,
Malaezia, Filipine ºi sultanatul Brunei. State-
le Unite au provocat nemulþumirea Chinei
trimiþând la 28 octombrie un distrugãtor
american în apropierea insulelor artificiale
construite de Beijing în arhipelagul Spratlys.

a imigranþilor care fug de rãzboaie ºi per-
secuþii în timp ce þara s-ar putea aºtepta la
primirea unui milion de solicitanþi de azil în
2015.  În paralel, 800 de contramanifes-
tanþi potrivit poliþiei au încercat sã perturbe
protestul anti-imigranþi cu fluiere ºi insulte.
Aproximativ 1.100 de poliþiºti au dispersat
un sit-in ºi au in-
tervenit pentru a
opri contramani-
festanþii sã forþeze
barajele.  Potrivit
poliþiei, peste 40 de
persoane au fost
arestate ºi un poli-
þist a fost uºor rã-
nit intervenind în
altercaþii între cele
douã tabere.  Cinci
contramanifestaþii
au fost organizate
sâmbãtã la Berlin.

Una dintre ele, intitulatã “Manifestaþie pen-
tru un Berlin cosmopolit” ºi susþinutã de o
gamã largã de partide politice ºi sindicate,
a adunat în spatele Porþii Brandenburg apro-
ximativ 600 de persoane, potrivit poliþiei.
Organizatorii se aºteptau la mai multe mii
de participanþi.

fi ridicat în Olanda, a anunþat fundaþia ce
se ocupã de proiect. “Fundaþia catastrofei
aeriene MH17” subliniazã într-un comuni-
cat cã ea “considerã important ca alegerea

locului (de con-
strucþie) a monu-
mentului sã pri-
meascã sprijinul pã-
rinþilor” victimelor.
Trei propuneri de
monumente pentru
a onora memoria
celor 298 de per-
soane, cea mai
mare parte olandezi,
care au murit pe 17
iulie 2014 la bordul
Boeingului 777 Ma-
laysia Airlines plecat
din Amsterdam spre
Kuala Lumpur, au
fost fãcute publice
cu puþin timp înain-

te de a începe acest scrutin, ce urmeazã sã
se încheie la 15 noiembrie. Primul proiect
presupune instalarea la Haga a zece elemente
— unul central în spatele Palatului Pãcii ºi
celelalte în imediata apropiere a fiecãrei din-
tre cele nouã ambasade ale þãrilor vizate
de aceastã tragedie, pentru “a permite
acestor þãri sa fie legate între ele”. A doua
propunere este de a construi un memorial
la Eindhoven, oraºul în care corpurile au
fost repatriate în Olanda. A treia este de a
planta un copac pentru fiecare persoanã
ucisã într-un parc din apropierea aeropor-
tului Schipol “unde victimele s-au îmbar-
cat în avion ºi au devenit un grup”. Rezul-
tatul votului ar trebui sã fie fãcut public în
decembrie ºi lucrãrile ar putea începe
atunci imediat. Ancheta internaþionalã asu-
pra cauzelor tragediei din 17 iulie 2014 a
concluzionat cã Boeingul Malaysia Airli-
nes a fost distrus în zbor deasupra estului
Ucrainei de o rachetã de tip BUK de fabri-
caþie ruseascã.
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X-Men:
Viitorul este trecut

Se difuzeazã la HBO, ora 21:35

Cea mai popularã echipã X-
Men duce o bãtãlie pentru
supravieþuirea speciei lor în
douã perioade de timp diferite.
Eroii din trilogia originalã X-
Men se alãturã eforturilor de-
puse de versiunile lor mai
tinere din trecutul explorat de
X-Men: First Class pentru a
schimba un eveniment istoric
ce ar putea pecetlui soarta
tuturor purtãtorilor genei X.

Ia sufletul meu

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:30

Acum, exact 16 ani mai târziu,
copiii încep sã disparã fãrã
urmã. Oare criminalul a înºelat
moartea în noaptea când toþi
au crezut cã au scãpat de el,
sau poate s-a reîncarnat într-
unul dintre copiii pe care jura-
se sã îi omoare? O singurã
persoanã are rãspunsul la
aceastã întrebare ºi acesta
este Adam "Bug" Heller (Max
Thieriot). Bug a fost la un pas
de moarte într-o nefericitã
noapte...

Homeland:
Reþeaua terorii

Se difuzeazã la Pro TV, ora  00:00

Homeland este un serial
creat pentru televiziunea
americanã de Howard Gor-
don ºi Alex Gansa care se
bazeazã pe serialul israelian
Hatufim realizat de Gideon
Raff. Personajul principal
este Carrie Mathison (Claire
Danes) un agent CIA care a
ajuns sã creadã cã un puº-
caº marin ce a fost þinut
captiv de Al-Qaeda...

LUNI - 9 noiembrie

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Recital Alexandru

Tomescu (R)
09:50 Discover Romania
10:00 Pãrintele Arsenie Boca,

omul lui Dumnezeu
11:25 Discover Romania
11:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2009 (R)
12:30 Geopolitice (R)
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Comorile Toscanei
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Regina Maria – ultima

romanticã , prima femeie modernã
18:00 Întrebãri ºi rãspunderi
19:00 Emisiunea de luni
19:55 Vorbeºte corect! (R)
20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
23:00 Nocturne
23:50 Pãrintele Arsenie Boca,

omul lui Dumnezeu (R)
01:15 Observatori la Parlamen-

tul European (R)
02:03 Telejurnal
03:03 Întrebãri ºi rãspunderi
04:03 Vorbeºte liber! (R)
06:03 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 FITS 2015 (R)
09:30 Misterele istoriei (R)
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 O carierã de succes
2014, Comedie
11:45 Teleshopping
12:00 La fix
13:00 Telejurnal TVR 2
13:20 Enescu 2013
14:20 Cartea cea de toate zilele
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Enescu 2013
17:00 O carierã de succes
2014, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
19:00 Enescu 2013
20:00 Nãpasta de I. L. Caragiale
21:25 FITS 2015 (R)
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 Cartea cea de toate zilele
23:25 jPod
2008, Canada, Comedie, Dramã
00:00 La fix
01:00 Enescu 2013 (R)
01:50 Misterele istoriei (R)
02:15 Enescu 2013 (R)
04:00 Poveste dupã poveste
05:00 Enescu 2013 (R)
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:35 Fiecare se crede normal
09:15 Veronica Mars
11:00 Gardienii galaxiei
13:00 Weekend în familie
14:45 Autorii anonimi
16:20 Paddington
17:55 Pe platourile de filmare
18:25 Cartea vieþii
19:00 Cei rãmaºi
21:00 De vorbã cu Blunt
21:35 X-Men: Viitorul este trecut
23:45 Magnolia
02:50 Jappeloup
04:55 Cei rãmaºi
06:00 Cartea vieþii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Masterchef
22:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
01:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:00 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
09:00 Teleshopping
09:15 Iertare (R)
11:15 Teleshopping
11:30 Rosario (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Suflet de gheaþã
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Iertare
20:00 Rosario
22:00 Inimã de þigan
23:00 Floarea din Caraibe
00:00 Iubiri vinovate
01:00 Iertare (R)
02:30 Doamne de poveste
03:30 Inimã de þigan (R)
04:15 Doctorul casei
05:15 Doamne de poveste
06:00 Vorbeºte lumea

08:30 La Mãruþã (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Cu toþii au sãrutat mireasa

(R)
14:30 Epoca trãdãrii (R)
16:30 La bloc
2002, România, Comedie
18:45 ªoricelul se pune cu

Elefantul
20:30 Foc încruciºat
22:30 Ia sufletul meu 3D
00:45 Foc încruciºat (R)
02:30 Cine A.M.
06:30 ªoricelul se pune cu

Elefantul (R)

PRO CINEMA

08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00  Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 ªerifi de România
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Observator special (R)
01:30 ªerifi de România (R)
04:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:00 Campionul
2006, Israel, Comedie, Dramã,

Romantic
10:00 Teleshopping
10:30 Teo Show (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Casa: construcþie ºi

design (R)
08:20 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
09:00 Râzi ºi câºtigi (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Jurnalul STV Junior (R)
12:30 Secrete de stil (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
15:30 Cireaºa de pe tort (R)
16:30 Focus
17:10 La TV (R)
Comedie
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaºilor (R)
21:00 Mondenii
2006, România, Comedie
22:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
22:45 Focus din inima României
23:15 Focus Magazin (R)
00:00 Secretele Labirintului (R)
01:00 Cronica cârcotaºilor (R)
02:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
02:45 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
03:45 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal: Emirates FA Cup

1st round: Manchester United -
Chesterfield

23:45 ªtiri Sport.ro
00:00 Magazin UEFA Cham-

pions League
00:30 Wrestling WWE Superstars

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Mai mult
seninluni, 9 noiembrie - max: 17°C - min: 7°C

$
1 EURO ........................... 4,4523 ............ 4,4523
1 lirã sterlinã................................6,2053....................62053

1 dolar SUA.......................4,0958........40958
1 g AUR (preþ în lei)........145,9010.....1459010

Cursul pieþei valutare din 9 noiembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã  a

Finanþelor  Publice  Craiova - Administraþia  Ju-
deteana a Finanþelor Publice Dolj organizeazã
licitaþii publice în condiþiile precizate de O.G.nr.
92/2003 rep. privind Codul de procedurã fis-
calã cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 2, cam. 206  pentru debitorii: 1. SC COMPLEX
FORAJE  SRL, Craiova, str. Vasile Conta, nr. 20,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 32309986 în
data de 20.11.2015, ora 10,00  pentru vânzarea
bunului: autobasculantã MARSA (Roman)
R19.205, nr înmatriculare GJ-04-RBI, an fabri-
caþie 1988, pret pornire licitaþie 8.093 lei. 2.SC
OLTENIA  CERAMICHE SRL Craiova, str. Parîn-
gului, nr.18, jud Dolj, cod identificare fiscalã
24039989 în data de 20.11.2015,ora 12,00 pen-
tru vânzarea bunurilor: autoutilitarã N1 marca
Dacia, tip SD USD1W/ LOGAN, an fabricaþie
2009, nr înmatriculare DJ-09-TWO, pret porni-
re licitaþie 7.195 lei,amplasat la sediul societã-
þii; teren intravilan în suprafaþã de 4000mp
amplasat în cartierul Bariera Vâlcii, la cca 2km
de centura nord a municipiului Craiova, iden-
tificat cu nr cad 206889, înscris în CF nr 206889,
preþ pornire licitaþie 150.075 lei. 3.SC CHALLAN-
GE  COM  SRL, Craiova, bdul Nicolae Roma-
nescu, Construcþia C1, nr. 136, jud Dolj, cod
identificare fiscalã 7100155 în data de
23.11.2015, ora 10,00 pentru vânzarea bunuri-
lor: autoturism CHEVROLET SPARK KLAK, nr.
înmatriculare DJ-19-ZST, an fabricaþie 2006, prêt
pornire licitaþie 3.410 lei; maºinã de gleduit be-
ton – defectã, prêt pornire licitaþie 650 lei; pom-
pã de tencuit G4-defecta, prêt pornire licitaþie
2.570 lei; aspirator tip rucsac-defect, prêt por-
nire licitaþie 10 lei; rame schelã ºi anexe,preþ
pornire licitaþie  1.075 lei; maºinã de tencuit, prêt
pornire licitaþie 5.075 lei; aerotermã 15kw, preþ
pornire licitaþie 225 lei; calculator-PC, preþ por-
nire licitaþie 70 lei. Amplasare: sediul societãþii.
4. SC UBF  COMPANY  SRL, Craiova, str Bres-
tei, nr.204bis,jud Dolj, cod identificare fiscalã
15523709  în data de 23.11.2015, ora 13,00  pen-
tru vânzarea terenului intravilan 252 mp, nr. cad
23504, CF 210731, situat în Craiova, str Bres-
tei, nr. 202 (fost nr. 206), preþ pornire licitaþie
58.500 lei , proprietatea dlui Mitrache Marius
ipotecat în favoarea AJFP Dolj.Menþionãm ca
pe teren se aflã o construcþie  în stadiu avan-
sat  de degradare. 5. SC OLTDAM  GROUP SRL,
Craiova, str Constantin Lecca, nr.11, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 28597937 în data de
23.11.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bunuri-
lor: expresor cafea, preþ pornire licitaþie 325 lei;
laptop Fujitsu Siemens-Amilo, preþ pornire li-
citaþie 220 lei; obiecte de inventar (aplicã alu-
miniu, birou cires, calculator 12 digits, carca-
sã ATX ASUS, casa de marcat DATECS MP55,
CPU AMD FX 4100 SK AM3, dulap, DVD RW LG
SATA, hard disk 500GB SATA2, maºinã ghea-
þã, memorie RAM 2GB - 2 buc, monitor TFT 18,5,
placã bazã ASUS M5A78L, placã video ASUS,
rata mare, scaun bar-24bu, scaun pergola-
2buc, scaun ergonomic, scrumiera-2buc, set
masã banca 2 scaune-3 seturi) preþ pornire li-
citaþie 1.490 lei.Amplasare: sediul societãþii.
6.SC IOSAND AGROPROD SRL, loc. Bulzeºti, sat
Fraþila, jud Dolj, cod identificare fiscalã

10135226 în data de 24.11.2015, ora 10,00 pen-
tru vânzarea bunului: autoutilitarã Volkswagen,
tip LT35 2,5TDI, nr înmatriculare DJ-67-BOC, an
fabricaþie 1998, preþ pornire licitaþie 7.950 lei.
Amplasare: sediul societãþii. 7. SC AMALINA
TACHE  COM SRL Craiova, str Cl Bucuresti, nr.
110, bl N6, sc1, ap 12, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 5653566 în data de 24.11.2015, ora 13,00
pentru vânzarea bunului: autoutilitarã Renault
Kangoo, an fabricaþie 1998, nr. înmatriculare
DJ-09-NUD, preþ pornire licitaþie 2.380 lei. Am-
plasare: sediul  societãþii. 8.SC A&M COMP SRL,
Craiova, str. Calea Bucureºti, bl. 21E, sc.1, ap.2,
jud Dolj, cod identificare fiscalã 14569511 în
data de 25.11.2015, ora 10,00 pentru vânzarea
bunului: teren intravilan in supf de 7000 mp
situat in loc. Podari, str. Principalã, nr.1 cu nr
cadastral 155/3/2/2, CF 30464 Podari, preþ por-
nire licitaþie 92.250 lei. 9.SC PIRVU CAT SRL,Cra-
iova, str. Gheorghe Þiþeica, nr.8, bl. D26b, sc.2,
ap. 9, jud Dolj, cod identificare fiscalã 18675469
în data de 25.11.2015, ora 13,00 pentru vânza-
rea bunurilor: cuptor electric Eloma Multimax
A10-11, preþ pornire licitaþie 9.550 lei; maºinã
de gãtit pe gaz Emme GIG-M76FFXG, preþ por-
nire licitaþie 1.250 lei; maºinã de spãlat vesela
Lamber DSP4, preþ pornire licitaþie 3.500 lei;
hotã de perete Eco EP2M 9/38, preþ pornire lici-
taþie 4.100 lei; frigider Liebheer Profiline
Gkv6460, preþ pornire licitaþie 2.050 lei; conge-
lator Liebheer Profiline GG5260, preþ pornire
licitaþie 2.150 lei; masinã de curãþat cartofi Sir-
man PP4, preþ pornire licitaþie   2.300 lei; maºi-
nã de tocat legume Sirman TM2 inox, pret por-
nire licitaþie 1.350 lei; masã refrigerantã Antar-
tika TLX 2PTN, preþ pornire licitaþie 2.900 lei;
gratar cu rocã vulcanicã Imperial EBA-2223,
preþ pornire licitaþie 2.650 lei; masã rotundã 6
persoane – 24 buc, preþ pornire licitaþie  130
lei/ buc; masã dreptunghiularã 8 persoane – 7
buc, preþ pornire licitaþie 180 lei/buc; scaun
pliant – 200 buc, preþ pornire licitaþie 45 lei/buc;
autoturism Fiat Doblo, nr înmatriculare DJ-01-
PRV, an fabricaþie 2007, preþ pornire licitaþie
8.700 lei. 10.SC FIN CONSTRUCT SRL, loc. Isal-
niþa, str. Bisericii, nr. 24, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 18559537 în data de 26.11.2015, ora
10,00 pentru vânzarea bunurilor: buldoexca-
vator Massey – Ferguson, tip 50 HX(HA), an fa-
bricaþie 1989, preþ pornire licitaþie 27.800 lei;
buldoexcavator Case, tip 580K, an fabricatie
1989; preþ pornire licitaþie 31.050 lei; autoutili-
tarã Ford, tip Transit 82 T280, an fabricaþie
2005, nr înmatriculare DJ-21-FIN, preþ pornire
licitaþie 13.300 lei; autoutilitarã Renault, tip Kan-
goo, an fabricaþie 2001, preþ pornire licitaþie
6.100 lei; autoutilitarã Renault, tip Trafic, an fa-
bricaþie 1998, preþ pornire licitaþie 6.200 lei.Am-
plasare: loc Isalniþa, Dolj. 11.SC  FC U CRAIOVA
SA  Craiova, str. Sfantul Dumitru, nr.1, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 18868699 în data de
26.11.2015, ora 13,00 pentru vânzarea bunu-
lui: sistem de supraveghere video (soft inre-
gistrare 12 camere; camerã IP fixã tip LC7224,
camerã IP tip SEKA060M3; PC calculator pen-
tru înregistrare ºi comandã camere video IP;
materiale montaj; stalp; protecþie cale; cablu
transmisie date), preþ pornire licitaþie 11.870 lei.
Amplasare: stadion «Ion  Oblemenco» Craiova.

12.SC DADOIDANI SRL, Craiova, str. Calea Se-
verinului, nr. 27, jud Dolj, cod identificare fiscalã
30082037 în data de 27.11.2015, ora 11,00 pen-
tru vânzarea bunurilor gajate în favoarea AJFP
DOLJ: autoturism marca Mercedes-Benz, tip
S350 Bluetec, nr înmatriculare DJ-91-DNY, an
fabricaþie 2011, preþ pornire licitaþie 92.000 lei,
proprietatea dlui Paraschiv Danut Silviu; auto-
turism Mercedes – Benz, tip S320 CDI 4MATIC
AMG, nr înmatriculare DJ-11-TXB, an fabricaþie
2008, preþ pornire licitaþie 49.100 lei, proprieta-
tea dnei Ispas Doina-Mãdãlina; autoutilitarã
marca Ford transit, nr înmatriculare DJ-30-DNY,
an fabricaþie 2002, preþ pornire licitaþie 8.200 lei,
proprietatea dnei Popescu Maria-Marinela. Am-
plasare: Craiova, str. Caracal, nr.172B. Preþurile
nu includ TVA. Invitãm pe cei care pretind vre-
un drept asupra acestor bunuri  sã înºtiinþeze
despre aceasta A.J.F.P. DOLJ înainte de data
stabilitã  pentru vânzare, menþionatã mai sus.
Cei interesaþi în cumpãrarea  bunurilor sunt in-
vitaþi sã  prezinte, pînã  la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã în ziua
precedentã termenului de vânzare: oferte de
cumpãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada
plãþii taxei de participare sau a constituirii ga-
ranþiei sub forma scrisorii de garanþie bancarã
reprezentând 10% din preþul de pornire a licita-
þiei care se plãteºte în lei, în contul IBAN RO16
TREZ 291.50.67XXX005062, cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; împuterni-
cirea persoanei care-l reprezintã pe ofertant;
pentru persoanele juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie de pe certificatul unic de înregis-
trare eliberat de ORC; pentru persoanele juridi-
ce strãine, actul de înmatriculare tradus în lim-
ba românã; pentru persoanele fizice române,-
copie de pe actul de identitate; dovadã emisã
de creditorii fiscali cã nu au obligaþii fiscale
restante (Consiliul Local ºi Administraþia Finan-
ciarã în raza cãrora se aflã domiciliul sau sediul
ofertantului), urmând sã se prezinte la data sta-
bilitã pentru vânzare ºi la locul fixat în acest scop.
Impotriva prezentului înscris,cel interesat poa-
te introduce contestaþie la instanþa judecato-
reascã competentã, în termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunoºtiinþa , în confor-
mitate cu prevederile art.172 si art 173 din OG
nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Licitaþia începe de la cel mai mare preþ
din ofertele de cumpãrare scrise, dacã acesta
este superior pretului de pornire la licitaþie, iar
în caz contrar va începe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoarea participan-
tului care a oferit cel mai mare preþ, dar nu mai
puþin decât preþul de pornire. Taxa de participa-
re nu se restituie ofertanþilor care nu s-au pre-
zentat la licitaþie, celui care a refuzat încheierea
procesului-verbal de adjudecare, precum ºi
adjudecãtarului care nu a plãtit preþul. Potrivit
dispoziþiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003
privind Codul de procedurã fiscalã, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executare sili-
tã, nu este obligatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adre-
sa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.
206 sau la tel: 0251/ 402.207.
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Anunþul tãu!
Anunþ. În conformitate cu prevederile art. 1

din Regulamentul-cadru privind stabilirea princi-
piilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale si a criteriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a perso-
nalului contractual din sectorul bugetar plãtit din
fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr.286/
2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea
de Guvern nr.1027/2014, Direcþa Judeþeanã de
Pazã ºi Servicii Dolj  organizeazã concurs la se-
diul din str. Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocu-
parea a unui( unui ) post vacant în regim con-
tractual, pe perioadã nedeterminatã de ºef servi-
ciu gradul II din cadrul Serviciului Juridic si Admi-
nistrativ. Concursul pentru ocuparea postului
vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã: - selecþia dosarelor de înscriere; - pro-
ba scrisã  - 04.12.2015 ora 10,oo; - interviul –
09.12.2015 ora 10,oo. Potrivit art.3 din acelasi Re-
gulament-cadru, in vederea participãrii la con-
curs, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmã-
toarele condiþii: Condiþii generale: a) are cetãþe-
nia românã, cetãþenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor aparþinând Spa-
þiului Economic European ºi domiciliul în Româ-
nia; b) cunoaºte limba românã, scris ºi vorbit; c)
are vârsta minimã reglementatã de prevederile
legale; d) are capacitate deplinã de exerciþiu; e)
are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postu-
lui pentru care candideazã, atestatã pe baza ade-
verinþei medicale eliberate de medicul de familie
sau de unitãþile sanitare abilitate; f) îndeplineºte
condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau
alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului
scos la concurs; g) nu a fost condamnatã defini-
tiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni contra uma-
nitãþii, contra statului ori contra autoritãþii, de ser-
viciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã
înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de co-
rupþie sau a unei infracþiuni sãvârºite cu intenþie,
care ar face-o incompatibilã cu exercitarea func-
þiei, cu excepþia situaþiei în care a intervenit reabi-
litarea. Condiþii specifice: - studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã
de licenþã sau echivalentã- ºtiinþe juridice; - ve-
chime în specialitatea studiilor necesare exerci-
tãrii funcþiei: 8-10 ani. Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune pânã pe data de
24.11.2015, la sediul Directiei Judetene de Paza
si Servicii Dolj din str. Constantin Lecca, nr. 32.
Detalii privind condiþiile specifice ºi bibliografia
de concurs sunt disponibile la sediul Directiei
Judetene de Paza si Servicii Dolj Compartiment
Resurse Umane-persoanã de contact, Bercã Mã-
dãlina, la telelefon: 0251/415841.

Comisariatul Regional Pentru Protecþia
Consumatorilor Regiunea Sud- Vest Oltenia cu
sediul în Craiova, B-dul Gheorghe Chiþu Nr. 58,
organizeazã în data de 11.12.2015, ora 11.00,
proba scrisã ºi în data de 14.12.2015 ora 11.00,
interviul ,concurs pentru ocuparea pe perioa-
dã nedeterminatã a funcþiei de execuþie: Comi-
sar I principal –la Comisariatul Pentru Protecþia
Consumatorilor Regiunea Sud- vest Oitenia –
CJPC Gorj. Concursul va avea loc la sediul ANPC
Bucureºti cu sediul în B- dul Aviatorilor nr. 72.
Informaþii suplimentare la telefon: 0251/ 533.118.

Anunþul tãu!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craio-
va, organizeazã concurs, conf. HG Nr.286/
2011, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi
vacante: - 1 post de psiholog, la Staþionarul
de zi al Clinicii de Psihiatrie I; - 1 post de psi-
holog, la Centrul de Sãnãtate Mintalã Adulþi; -
1 post de asistent medical debutant, la Am-
bulatoriu de Neurologie; - 2 posturi de infir-
mier debutant, la Clinica de Neurologie I; - 2
posturi de infirmier debutant, la Clinica de
Neurologie II; - 2 posturi de infirmier debutant,
la Clinica de Recuperare - Neurologie; - 1 post
de infirmier debutant, la Clinica de Psihiatrie
I; - 1 post de îngrijitoare de curãþenie, la Ca-
mera de Gardã Neurologie; - 1 post de portar,
la Clinica de Psihiatrie I; - 1 post de bucãtar, la
Blocul Alimentar. Dosarele se depun înce-
pând cu data de 9.11.2015 orele 08.00 ºi pânã
la data de 23.11.2015 orele 15.00. Relaþii su-
plimentare se pot obþine la telefon 0251/
431189, persoanã de contact: Ec. Godinel Vio-
rica Manuela, secretar comisie. Concursul se
organizeazã la sediul Spitalului Clinic de Ne-
uropsihiatrie Craiova, în data de: - Proba scri-
sã –  7.12.2015, ora 10.00; - Proba interviului –
10.12.2015, ora 12.00. Condiþiile de ocuparea
a posturilor, bibliografia ºi tematica sunt afi-
ºate la sediul unitãþii ºi pe site.

Casa de Asigurãri de Sãnãtate Dolj, cu
sediul în Craiova, str. 1 Decembrie 1918 nr.8,
organizeazã concurs de recrutare la sediul
instituþiei în data de 03.12.2015, ora 10,00 –
proba practicã, pentru ocuparea funcþiei con-
tractuale de îngrijitor din cadrul Biroului Lo-
gisticã -1 post, Nivel studii: generale/medii
având 1an vechime în muncã. Data ºi ora in-
terviului vor fi comunicate ulterior, respectiv
într-un termen de  maximum 4 zile lucrãtoare
de la data susþinerii probei practice. În vede-
rea participãrii la concurs, în termen de 10 zile
lucrãtoare de la data afiºãrii anunþului, res-
pectiv pânã pe data de 23.11.2015, candidaþii
depun dosarul de concurs la C.A.S. Dolj –
Compartimentul Resurse Umane. Relaþii su-
plimentare privind actele necesare înscrierii
candidaþilor, condiþiile de participare la con-
curs ºi  bibliografia de concurs se pot obþine
la sediul C.A.S. Dolj unde acestea sunt afiºa-
te, pe pagina de internet a C.A.S. Dolj ºi la Com-
partimentul Resurse Umane al C.A.S. Dolj, la
telefon 0251/406666- int.140.
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Primãria Municipiului Craiova organizeazã concurs de recrutare

pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii publice de execuþie vacante:
- inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Imagine,

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cra-
iova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Imagine,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cra-
iova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din
str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 11.12.2015, ora 10.00 – proba scrisã,
urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2
din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

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

1. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-

perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
2. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii su-

perioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei

publice: 5 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii

anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documente-
le prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

Bibliografia este afiºatã la sediul instituþiei.
Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 inte-

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã joi, 12.11.2015, ora 1100, la sediul insti-
tuþiei, în sala Nicolae Romanescu, dezbaterea publicã a REGULAMENTULUI pri-
vind aplicarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2016.

La aceastã dezbatere sunt invitate sã participe persoanele fizice ºi juridice interesa-
te, în limita locurilor disponibile în salã.

Regulamentul se poate consulta la sediul instituþiei sau pe site-ul www.primariacraiova.-
ro, la rubrica ”Proiecte de acte normative supuse consultãrii”.

Se pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire
regulamentul supus dezbaterii, pânã la data de 20 noiembrie a.c., la Centrul de Infor-
maþii pentru Cetãþeni din cadrul Primariei Municipiului Craiova, str A.I. Cuza nr. 7,
prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comercialã angajeazã
dulgheri-fierari. Salariu motivant, punct
de lucru Stadion Oblemenco- Craiova.
Telefon: 0726/513.672, 0766/334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGOPED PENTRU
LIMBA ITALIANÃ SAU GERMANÃ.
Telefon: 0251/418.864.
Ionescu Nicolae doresc sã fiu angajat la
un patron cu maºina proprie, marca
Espero. Telefon: 0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate superi-
oarã la preþuri avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/416.198.
Pregãtesc studenþi - elevi la contabili-
tate. Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Telefon: 0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Putnei. Tele-
fon: 0768/437.838; 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere decomandate
etaj 1. Telefon: 0763/857.756.

Vând apartament 2 camere deco-
mandate, microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament cu trei camere, deco-
mandat, zona Ramada. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 camere, bilateral,
ultracentral. Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere deco-
mandate Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o camerã cãmin
Craiova, casã locuibilã comuna Peri-
ºor + dependinþe, apã curentã, canali-
zare la poartã, teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã la  gri, zona Trenul Pier-
dut. Telefon: 0727/316.893.
VÂND urgent casã Catargiu, 45.000
Euro. Telefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convenabil casã 6 came-
re cu 4000 mp curte, grãdinã în Livezi -
Podari, ªoseaua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu HORATION, Cra-
iova, str. Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere, magazin,
mobilate, Beci tip Cramã. Profit sub-
stanþial. Telefon: 0786/193.499.
Casã mare boiereascã cu toate uti-
litãþile superîmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

Vând casã boiereascã mare - cen-
tral, pretabilã clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Catargiu. Tele-
fon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºalniþa, vad
comercial negociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de Câmp ultracentral 3
camere, beci, 2 sãli lungime 30 m,
mobilatã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (variante).
Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + anexã cu
2 camere  ºi teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demisol, parter
+ etaj 1 + mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie open spa-
ce, 3 balcoane, centralã pe lemne ºi
centralã electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craiova 5 ca-
mere încãlzire centralã, izolatã ter-
mic sau schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul ºi ma-
gazie, 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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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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luni, 9 noiembrie 2015
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Semnãtura:..........................................

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

ANUNÞ
Primãria comunei Melineºti anunþã scoaterea la concurs a postului

de “ªofer –pentru microbuzul ºcolar”,. Dosarele pentru înscrierea
la concurs a candidaþilor se depun în perioada 05.11.-18.11.2015 ora
1400 la secretariatul Primãriei comunei Melineºti.

Concursul se va desfãºura la sediul Primãriei comunei Melineºti ºi
va consta din 3 probe:

- Proba scrisã se va desfãºura în data de 17.12.2015 ora 0900

- Proba interviu se va desfãºura în data de 21.12.2015 ora 1000

- Proba practicã se va desfãºura în data de 21.12.2015 ora 1300

Condiþii specifice:
- studii medii liceale
- posesor al permisului de conducãtor auto categoria B,C, D
- sã deþinã Certificat de pregãtire profesionalã a conducãtorului auto.
- sã deþinã Certificat de competenþã profesionalã pentru transportul

rutier de personae
- sã deþinã cartela  conducãtorului auto
Dosarul de concurs trebuie sã conþinã:
- Actul de identitate(copie xerox ºi original)
- Cerere de înscriere la concurs
- Diplomã de Bacalaureat(copie legalizatã)
- Permis de conducere pentru ºofer profesionist valabil pentru auto-

vehiculele din categoriile B, C, D(copie xerox ºi original).
- Cazier judiciar
- Fiºa de aptitudine de la medical de specialitate medicina muncii
- Examen psihologic
- Acte de stare civilã(certificate de naºtere, certificate de cãsãtorie,

(copie xerox ºi original)
- Curriculum vitae
- Certificat de pregãtire profesionalã a conducãtorului auto.
- Cartela conducãtorului auto
- Certificat de competenþã profesionalã pentru transportul rutier de

persoane.
- Dosar cu ºinã.
Relaþii la secretariatul Primãriei Melineºti tel. 0251440042.

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.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona Metro,
900 mp, preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mânãstirii,
5.000 mp, parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Popoveni
2500 sau 5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Centura Nord.
Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în satul Urzica
Mare, la strada principalã, ultra-cen-
tral, 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 ªimni-
cu de Jos la DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor - Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/228.827.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând dacia 1310. Telefon: 0770/
333.559; 0351/401.251.

LOGAN Prestige, 1,6 16V, 2009,
62.000 km, full, proprietar. Telefon:
0744/200.133.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabricaþie 2008, ben-
zinã ºi GPL. Telefon: 0755/010.320.
Superîntreþinutã, distribuþie schimba-
tã recent, ulei, filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800 euro uºor
negociabil. Telefon: 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 airbaguri; - Gea-
muri Electrice; Inchidere centraliza-
ta; ABS; Servodirectie; Xenon; - In-
terior recaro; Pret 2700 Euro, nego-
ciabil. Relatii la telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând cãrucior din lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50m,
butelii naragaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/233.140.
Vând hotã nouã, mãturã electricã.
Telefon: 0351/459.314.
Vând frigider ARCTIC (patru sertare
la congelator) cazan de þuicã 100
litri. Telefon: 0725/576.141.
Vând sãpun de casã 5 lei/ Kg, cruce
de marmurã 1200/100 - scrisã - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând clasoare cu timbre pentru co-
piii. Telefon: 0729/684.222.
Vând canapea, fotolii, ºifonier, mobi-
lã bucãtãrie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã, scaune, sal-
tea copil relaxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 elemenþi elec-
tric nou, radiator cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul Si-
neasca. Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cauciucuri de varã Goodrich
dimensiunile 185/65/14, 125 lei bu-
cata. Telefon: 0720/880.474.

Vând douã locuri de veci cimitir ªeþu –
Sinaia - Izvor, cripte suprapuse, lucra-
re marmurã. Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei elementul,
televizor color Philips 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi circu-
lar. 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 cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
Cort 4 persoane, douã compartimen-
te ºi verandã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând putinã de salcâm avantajos.
Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb cu un ca-
lorifer de fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat meca-
nic + saltea, polizor 2500 W, sobã
teracotã cu toate furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO pentru
Dacia 1300 preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând cauciuc 155x 13 cu jantã, câr-
lige jgheaburi acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor un-
ghiular (flex) D 125 / 850W, canistrã
aluminiu  20 litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã, foarfecã tãiat ta-
blã de banc. Telefon: 0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri de veci cimitirul
Ungureni Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca –
Craiova dimensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei, ºifoni-
er sculptat. 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, ci-
mitirul Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plastice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Telefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil, saltea copil, as-
pirator, sãpun rufe, covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de cusut, fotolii. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scaune) din lemn
melaminate. Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de bere,
bicicletã nouã franþuzeascã, cauciu-
curi cu jantã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi tablã zincatã 2/1 m,
televizor color Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/303.445.

Vând acvariu 47 litri, foarte convena-
bil. Telefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/977.036.

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

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr loc de veci Aleea A ºi B
cimitirul Sineasca. Telefon: 0726/
426.799.

CASE
Cumpãr casã Craiova, exclus Ca-
targiu, Brestii, Romaneºti. Telefon:
0768/235.909.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez o camerã la bloc la o fatã
cu posibilitãþi de platã a chiriei ºi utili-
tãþilor lunar. Telefon: 0726/497.404.
Primesc urgent în gazdã o fatã la
bloc Calea Bucureºti. Costul chirie
+ întreþinere- 500 lei. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc în gazdã un bãiat. Telefon:
0765/957.791.
Primesc 2 fete în gazdã, apartament
3 camere mobilat Craioviþa Nouã,
centralã. Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament 2 camere de-
comandate, Craioviþa Nouã - Nitela,
tot confortul, etaj 3, centralã, aer con-
diþionat. Telefon: 0761/634.437.
Mobilat, douã camere – zona: Vic-
tor Papilian. Telefon: 0723/737.611.

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

DIVERSE
Îmi vând meºteºugul (meseria), foar-
te profitabil.Telefon: 0723/684.511.
Singura argintãrie din Craiova, si-
tuatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
S.C. ZELTOR CONF SRL anunþã
pierderea anexei de autorizare a
punctului de lucru din Craiova, str.
Bariera Vâlcii, Nr. 52, ªcoala nr. 14,
judeþul Dolj. Se declarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

LIGA A III-A – ETAPA A 11-A

Podariul pierde clar la Chiajna ºi Bon este demis!Podariul pierde clar la Chiajna ºi Bon este demis!Podariul pierde clar la Chiajna ºi Bon este demis!Podariul pierde clar la Chiajna ºi Bon este demis!Podariul pierde clar la Chiajna ºi Bon este demis!
În locul sãu – Gigi CiureaÎn locul sãu – Gigi CiureaÎn locul sãu – Gigi CiureaÎn locul sãu – Gigi CiureaÎn locul sãu – Gigi Ciurea

ACS Podari a suferit, sâmbãtã, a ºap-
tea înfrângere stagionalã, ultimele trei la
rând, scor 0-3 pe terenul echipei secun-
de a Concordiei Chiajna, deznodãmânt
ce s-a dovedit a-i fi fatal tehnicianului
Dragoº Bon, anunþat de directorul spor-
tiv Marin Niþu cã se renunþã la serviciile
sale. În locul lui Bon va fi instalat, azi
dupã-amiazã, fostul antrenor din sezo-
nul trecut de la ACSO Filiaºi, Gheorghe
Ciurea, care va ºi conduce primul antre-
nament al acestei sãptãmâni.

Revenind la confruntarea cu ilfove-
nii, ale cãror reuºite au fost semnate de
O. Marin (39), Pencea (49 pen.) ºi Ghi-
durea (90+2), podãrenii au aliniat urmã-
toarea formulã de echipã: Mecea – Mar-
cu, Dina (Raicea 71), Sârmon, Ciocioanã
(Badea 46) – Surugiu (Chircan 71), Pre-
da, Cruºoveanu – Neacºu (Cimpoeru
46). N-au putut evolua Dragomir (accidentat) ºi Dreºcã
(suspendat).

Ciurea va debuta pe banca podãrenilor, sâmbãtã, în
meciul de “acasã” cu Urban Titu.

Vineri, în cealaltã serie care ne intereseazã în mod di-
rect, Filiaºul ºi CS Universitatea II Craiova au obþinut

victorii dupã o îndelungatã perioadã de secetã, 1-0, la
Iºalniþa, cu Pandurii II (Obeanu 65), respectiv 2-0, în de-
plasare, cu Nuova Mama Mia Becicherecul Mic (Robert
Petre 17, Cârlig 90+2).

Runda viitoare, Filiaºiul merge la Hunedoara, în timp
ce alb-albaºtrii primesc vizita Mãgurei Cisnãdie.

Corectaþi runda trecutã în “ªtefan cel Mare”, unde
au cedat cu 71-83, dupã ce la pauzã au condus cu 45-
34, baschetbaliºtii craioveni sperã sã dea uitãrii acest
rezultat cu o victorie astã-searã, contra lui CSM
Oradea.  La o scurtã privire a clasamentului, obiectiv

DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –

Concordia Chiajna.
DIGI SPORT 2
17:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

CSM Ploieºti – HCM Baia Mare / 20:00 –
BASCHET (M) – Liga Naþionalã: SCM U
Craiova – CSM U Oradea.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –

Concordia Chiajna / 3:25 – FOTBAL
AMERICAN – NFL: San Diego – Chicago.

SPORT.RO
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa: United

of Manchester – Chesterfield.
EUROSPORT 2
21:15 – FOTBAL Germania – 2Bundesli-

ga: St. Pauli – Fortuna Dusseldorf.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –

Concordia Chiajna.

BASCHET (M) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 7-A

Misiune dificilã pentru alb-albaºtrii
SCM U Craiova – CSM U Oradea, astãzi, ora 20:00, Digi Sport 2

Seria 3

Vineri: Atletic Bradu – CS ªtefãneºti 1-2.
Sâmbãtã: Concordia Chiajna II – ACS PODARI 3-0, CS Afumaþi – Spor-

ting Roºiori 1-0, Urban Titu – FC Aninoasa 3-2, SCM Piteºti – Inter Olt
Slatina 0-1, FC Voluntari II – Dinicu Golescu Câmpulung 2-1, Sporting Turnu
Mãgurele – Înfrãþirea Hãrman 3-1.

1. Inter Olt 26 8. Chiajna II 15
2. Câmpulung 24 9. Roºiori 14
3. Afumaþi 23 10. PODARI 12
4. Mãgurele 19 11. ªtefãneºti 11
5. Bradu 17 12. Titu 9
6. Piteºti 17 13. Aninoasa 8
7. Voluntari II 16 14. Hãrman 5

Seria 4

Vineri: ACSO FILIAªI – Pandurii II 1-0, Nuova Mama Mia Becicherecul
Mic – CS U II CRAIOVA 0-2, Municipal Lugoj – FC Hunedoara 0-0, Mãgura
Cisnãdie – Cetate Deva 0-0.

Sâmbãtã: Metalurgistul Cugir – Naþional Sebiº 2-0, Millenium Giarmata –
Performanþa Ighiu 0-3, ASU Poli Timiºoara – CS Ineu 2-1. Minerul Motru a
stat.

1. Poli* 25 9. Cisnãdie* 12
2. Cugir* 22 10. Motru* 11
3. Sebiº 22 11. Deva* 10
4. Ighiu 19 12. Ineu* 10
5. Lugoj* 19 13. CS U CRAIOVA* 8
6. Hunedoara 16 14. FILIAªI* 7
7. Pandurii II 15 15. Giarmata* 5
8. Mama Mia* 14
* - un joc mai puþin.

anevoios de
atins, în contextul
în care bihorenii
au cedat o
singurã datã în

cele cinci
meciuri jucate
pânã acum, ºi
atunci la limitã,
67-68 (a) cu U-
BT Cluj. Un
meci pe muchie
de cuþit a avut
Oradea ºi mai
apoi, dispu-
nând, inaintea
deplasãrii din Bãnie, cu 62-60 de BCM-U Piteºti.

Rezultate înregistrate în aceastã rundã: Energia
Tg. Jiu – U-BT Cluj 74-63, Phoenix Galaþi – Atlassib
Sibiu 64-78, BC Timiºoara – Gaz Metan Mediaº 92-
86, BCM-U Piteºti – BC Mureº 70-62. Derby-ul
bucureºtean dintre Dinamo ºi Steaua a avut loc
asearã.

SCM Craiova a bifat a
patra victorie în acest se-
zon din Liga Naþionalã,
trupa pregãtitã de Simona
Gogârlã impunându-se,
vineri searã, la Polivalen-
tã, contra celor de la Mã-
gura Cisnãdie, formaþie
promovatã la începtul
acestui sezon.

Dupã o primã reprizã
încheiatã la egalitate, 12-
12, dar în care Craiova a
ratat mult, alb-albastrele s-
au distanþat decisiv pe
parcursul reprizei secun-
de, 22-17 (50). În cele 10 minute rãma-
se Mãgura n-a reuºit decât sã mai
strângã rezultatul, tabela consfiinþind
la final scorul de 25-22.

Pentru SCM au marcat Bãbeanu
(10), Cioaric (4), Ianaºi (3), ªelaru, Lan-
dre, Georgescu ºi Florica – toate cu
câte douã goluri.

“A fost o victorie grea, muncitã, o
victorie meritatã. Vreau sã felicit fete-
le din tot sufletul pentru aceastã vic-

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 11-A

Prestaþie decisivã dupã odihnã
Rezultate

SCM Craiova – CS Mãgura Cisnãdiei 25-22,
Unirea Slobozia – CSM Bucureºti 17-28, HCM
Roman – HC Alba Sebeº 25-21, Corona Braºov –
Rapid Bucureºti 33-18, HC Zalãu – U Cluj 30-25,
HCM Rm. Vâlcea – Dunãrea Brãila 27-29.Partida
CSM Ploieºti – HCM Baia Mare se disputã azi.

1. CSM Buc. 33 8. CRAIOVA 14
2. Baia Mare* 30 9. Rm. Vâlcea 12
3. Brãila 24 10. U Cluj 12
4. Braºov 21 11. Slobozia 10
5. HC Zalãu 19 12. Mãgura 9
6. Roman 17 13. Alba Sebeº 4
7. Ploieºti* 16 14. Rapid 3
* - un joc mai puþin.

torie. Mulþumesc celor care au crezut
în noi ºi ne-au susþinut azi (n.r. vineri),
mulþumesc spectatorilor care au þinut
sã fie alãturi de noi. Am început mai
greu, am fãcut ºi câteva greºeli copi-
lãreºti, dar în a doua reprizã am reuºit
sã ne stãpânim sâºi sã preluãm con-
ducerea”, a spus Gogârlã.

Runda viitoare (sâmbãtã), SCM va
evolua tot contra unei nou promova-
te, HC Alba Sebeº, în deplasare.

Duelul primelor clasate la sfârºi-
tul turului, care a adus faþã în faþã,
sâmbãtã, pe Danubius Bechet ºi li-
derul Tractorul Cetate, s-a încheiat
nedecis, 1-1, rezultat în urma cãruia
formaþia vizitatoare a pus punct unei
serii de ºapte victorii consecutive.

ªi etapa viitoare vom avea parte

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Victorie fãrã probleme pentru voleibalistele de la SCM U,
sâmbãtã, în fief-ul “lanternei” Rapid Bucureºti. Fetele lui
Alexandru Cosma au trecut de rivalele din Giuleºti cu 3-0, pe
seturi scorul fiind 25-17, 25-22, 25-15.

Etapa viitoare (sâmbãtã), Craiova va avea o misiune extrem
de dificilã, în Bãnie poposind Dinamo Bucureºti.

Altfel, formaþia masculinã a clubului a evoluat asearã dupã
închiderea ediþei, în compania Arcadei Galaþi, la Polivalentã.
Toate detaliile despre aceastã partidã, în ediþia de mâine.

LIGA A IV-A – ETAPA A 12-A

Remizã în derby-ul de la Bechet

Sâmbãtã: Viitorul Cârcea – Luceafãrul Craiova 6-0, Progresul Segarcea – SIC Pan
Unirea 1-2, Dunãrea Bistreþ – Metropolitan Iºalniþa 7-2, Danubius Bechet – Tractorul
Cetate 1-1, Dunãrea Calafat – Unirea Leamna 6-0, Recolta Ostroveni – ªtiinþa Malu
Mare 2-1.

1. Cetate 29 7. Segarcea 21
2. Calafat 25 8. Unirea 14
3. Ostroveni 25 9. Iºalniþa 9
4. Cârcea 24 10. Leamna 7
5. Bistreþ 23 11. Luceafãrul 7
6. Bechet 23 12. Malu Mare 1
Etapa viitoare (14 noiembrie, ora 11:00): Luceafãrul Craiova – Progresul Segarcea,

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

de un derby la vârful clasamentu-
lui, Tractorul primind vizita Dunãrii
Calafat, cocoþatã pe treapta secun-
dã dupã ce a aplicat un “set alb” (6-
0) Unirii Leamna. În tur, calafetenii
au produs singurul eºec stagional
înregistrat pânã acum de Tractorul,
scor 1-0.

VOLEI (F) – DIVIZIA A1 – ETAPA A 6-A

Craiova plecã cu toate
punctele din Giuleºti

Rezultatele complete
Rapid Bucureºti – SCM U Craiova 0-3, CS U Cluj – ªtiinþa

Bacãu 0-3, CSM Târgoviºte – CSM Bucureºti 2-3, Alba Blaj –
Medicina Tg. Mureº 3-0, Dinamo Bucureºti – Unic Piatra Neamþ
3-1, Penicilina Iaºi – CSM Lugoj 3-2.

1. CSM Buc. 17 7. CRAIOVA* 6
2. Alba Blaj* 15 8. Tg. Mureº 6
3. Târgoviºte 15 9. Lugoj 5
4. Dinamo 15 10. Piatra N. 4
5. Bacãu 11 11. U Cluj 3
6. Iaºi 8 12. Rapid 0
* - un joc mai puþin.

1. Sibiu (4/3) 11
2. Dinamo (4/2) 10
3. Galaþi (3/4) 10
4. U-BT Cluj (4/2) 10
5. CRAIOVA (4/2) 10
6. Oradea (4/1) 9
7. Mureº (3/3) 9
8. Mediaº (1/6) 8
9. Piteºti (4/3) 8
10. Timiºoara (1/6) 8
11. Tg. Jiu (2/4) 8
12. Steaua (3/1) 7
BCM-U Piteºti a început campio-

natul cu o penalizare de 3 puncte.
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1. Astra 17 11 3 3 29-20 36
2. Viitorul 17 9 5 3 32-16 32
3. Pandurii 17 8 6 3 21-15 30
4. Steaua 16 7 6 3 18-12 27
5. Dinamo 17 7 6 4 19-18 27
6. ASA 17 6 8 3 19-13 26
7. Craiova 17 6 5 6 19-15 23
8. CSMS Iaºi 17 6 4 7 14-20 22
9. CFR Cluj 17 7 6 4 24-17 21
10. ACS Poli 17 3 6 8 12-22 15
11. Concordia 16 3 4 9 15-24 13
12. Botoºani 16 2 7 7 13-22 13
13. Voluntari 17 1 7 9 13-27 10
14. Petrolul 16 1 7 8 9-17 4

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

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

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Derby-ul de play-off din Bãnie
n-a început deloc precaut, cele
douã contracandidate încercând
sã-ºi adjudece meciul de 6 puncte.
ASA a fost mai agresivã ºi avut
prima prilejul golului, dar lobul lui
Romario singur cu Bãlgrãdean n-a
fost demn de numele celebrului tiz,
campion mondial. Curelea a venit
cu replica rapid, însã mingea veni-
tã fortuit la el a aterizat în tribune.
Echipa care a dat tonul în conti-
nuare a fost ASA, mult mai incisi-
vã ºi hotãrâtã în jumãtatea adver-
sã, iat golul a venit firesc: Roma-
rio a ºutat pe Bãlgrãdean, dar pe
respingere, nederanjat, Jazvic a
fost necruþãtor, trimiþând în colþul
lung. Craiova a intrat greu în meci
ºi a fost aproape de un dublu han-
dicap: la o fazã identicã golului, pe
o nouã respingere a lui Bãlgrãdean,
lobul lui Voiculeþ a gãsit doar bara.
ªansa a surâns gazdelor ºi peste
câteva minute: la o loviturã liberã
bãtutã pe scurt de Zlatinski, Rami-
ro Costa ºi bara au deviat pe rând
pentru 1-1. Pânã la pauzã agitaþia
s-a produs mai mult în jurul deci-

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
ASA Tg. Mureº 1-1ASA Tg. Mureº 1-1ASA Tg. Mureº 1-1ASA Tg. Mureº 1-1ASA Tg. Mureº 1-1

Au marcat: Ramiro Costa 35 – aut. / Jazvic 13.
Stadion: „Extensiv”, spectatori: 4.000.
Universitatea Craiova: Bãlgrãdean 6 – Dumitraº 6, Popov 6, Kay 7,

Vãtãjelu 6 – Nuno Rocha 7, Mateiu 8, Zlatinski 7, Bancu 7 – Curelea 6
(68 Bãluþã) 5, Bawab 6. Antrenor: Emil Sãndoi.

ASA: Stãncioiu 7 – Golanski 6, Balaur 6, Bejan 6, Velayos 5 – Voiculeþ
5 (62 Hanca) 6, N’Doye 6, Brandan 7 – Romario Kortzorg 7 (72 Luis
Pedro) 6, Jazvic 7 (83 Dedov), Ramiro Costa 4. Antrenor: Cristiano
Bergodi.

Arbitru Ovidiu Haþegan 5.
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Dupã un început ezitant,

Universitatea Craiova a ratat enorm
în repriza secundã ºi a obþinut doar

un punct în meciul cu Mureºul

Omagiu pentru victimele de la Colectiv
Fanii craioveni au omagiat victimele tragediei

de la clubul Colectiv cu un mesaj citat din melo-

dia trupei Goodbye to Gravity, care a concertat în
seara dezastrului: „Nu suntem cifre, suntem li-
beri, suntem atât de vii… iar ziua în care vom
ceda e ziua în care vom muri!”

ziilor  ale lui Haþegan, cea mai ciu-
datã fiind la un avantaj nelãsat pen-
tru olteni, Bawab având o minge
de exploatat în careul advers.

Partea secundã s-a jucat pratic
doar în jumãtatea oaspeþilor, care
au trecut rar centrul terenului. Cra-
iova s-a nãpustit spre poarta ad-
versã de parcã era chiar meciul
decisiv pentru play-off, dar ºansa
din prima reprizã s-a transformat
într-un ghinion crunt. Curelea a
avut douã ºanse mari de gol, dar
Stãncioiu a fost pe mingile trimise
de vârful Craiovei. ªi Rocha a avut
în cap golul de 2-1, dar mingea tri-
misã în gazon a sãrit peste poartã.
Imediat, Kay ºi-a imitat compatrio-
tul, dar poarta oaspeþilor a fost pro-
tejatã de noroc ºi apoi de barã, care
a oprit peste câteva minute torpila
de la 30 de metri a lui Zlatinski.
Mureºenii au apãrat vârtos punc-
tul ºi l-au obþinut în cele din urmã,
pãstrându-ºi distanþa în clasament
faþã de Craiova, având ºi avantajul
meciurilor directe în cazul în care
la final cele douã rivale vor fi la
egalitate.


