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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- M-am convins, Popescule, cã
ãºtia care tot taie panglici la inau-
gurãri de drumuri sunt niºte pan-
glicari.

eveniment / 4

Craiovenii sunt aºtep-
taþi, astãzi, sã-ºi expunã
ideile vizavi de taxa de
salubrizare pe care muni-
cipalitatea se pregãteºte
sã o introducã în urmã-
toarele sãptãmâni. Autori-
tãþile organizeazã o dez-
batere publicã, începând
cu ora 11.00, în care îºi
propun sã prezinte cine ºi
cum va plãti aceastã taxã,
iar cei prezenþi în salã pot
sã vinã cu propuneri.
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Având experienþa Bruxelles-ului, dar ºi a altor demnitãþi executive importante, de-a lungul
timpului, desemnarea lui Dacian Cioloº, ca premier “tehnocrat”, “persoanã curatã, neimpli-
catã în scandaluri”, cum l-a descris preºedintele Klaus Iohannis, nu este pânã la urmã decât o
soluþie de avarie, într-un moment în care se încearcã decredibilizarea întregii clase politice.
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Tragedia de la Colectiv:
50 de victime

Bilanþul tragediei din Colec-
tiv a ajuns, ieri, la 50 de decese.
Ultimul rãnit care a trecut în
nefiinþã este Vlãduþ Roberto
Andy, care a murit în Marea
Britanie, în ziua în care împli-
nea 19 ani, iar câteva ore
înaintea lui a decedat Elena
Niþu, în vârstã de 18 ani, elevã
în clasa a XII-a la Colegiul
Economic “A.D. Xenopol” din
Capitalã. Printre victimele care
au pierdut lupta pentru viaþã în
ultimele zile se numãrã artiºti,
jurnaliºti ºi studenþi strãini.
Ministerul Sãnãtãþii a informat
cã, ieri, în spitalele din Capitalã
mai erau internate 71 dintre
victimele incendiului din
Colectiv, din care 17 în stare
criticã ºi gravã.

Iohannis a decorat mai
mulþi angajaþi ai SMURD
din toatã þarã

Preºedintele Klaus Iohannis a
decorat, ieri, cu ordinul “Meri-
tul Sanitar” în grad de ofiþer
mai mulþi medici ºi asistenþi
medicali SMURD, din mai multe
centre ale Serviciului Mobil de
Urgenþã, Reanimare ºi Descarce-
rare din þarã, informeazã
Administraþia Prezidenþialã.
Potrivit unui comunicat de
presã, distincþia a fost acordatã
de ºeful statului “în semn de
apreciere pentru înaltul profesi-
onalism dovedit ºi a rezultatelor
remarcabile obþinute în executa-
rea misiunilor încredinþate,
pentru întreaga carierã dedicatã
salvãrii de vieþi omeneºti”. Pe
lista celor decoraþi se regãsesc
medici SMURD din Timiºoara,
Bucureºti, Craiova, Cluj Napo-
ca, Sibiu, Oradea, Piatra-Neamþ,
Arad, Galaþi ºi Braºov. Printre
aceºtia, ºi Cristian-Marius
Boeriu, medic UPU-SMURD
Târgu Mureº, unul dintre cei
care, alãturi de secretarul de
stat în MAI Raed Arafat, a pus
bazele SMURD, la Târgu Mureº,
în urmã cu 25 de ani.

Premierul interimar a anunþat, ieri, la în-
ceputul ºedinþei Executivului, cã bugetul Sã-
nãtãþii va primi 26,3 milioane lei, sumã pro-
venitã din Fondul de rezervã aflat la dispozi-
þia Guvernului, banii fiind destinaþi spitalelor
din Bucureºti care trateazã rãniþii în incen-
diul de la clubul Colectiv. “Avem o supli-
mentare a bugetului Ministerului Sãnãtãþii
pentru reîntregirea stocurilor de medicamen-
te ºi consumabile din spitale pentru a pre-
veni o eventualã altã situaþie nedoritã, în va-
loare de 26,3 milioane lei”, le-a spus pre-
mierul interimar miniºtrilor prezenþi la ºedinþa
sãptãmânalã a Guvernului.

Totodatã, fondurile vor fi destinate con-
tinuãrii tratamentului, serviciilor medicale ºi
recuperãrii persoanelor rãnite în urma incen-
diului din clubul Colectiv ºi sunt destinate
spitalelor din Bucureºti care trateazã pacienþi
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Fostul primar al sectorului 4
Cristian Popescu Piedone ºi cele
douã angajate din primãria de sec-
tor, Luminiþa Larisa Ganea ºi Au-
relia Iofciu, arestaþi sâmbãtã, vor
fi puºi în libertate, dupã ce Curtea
de Apel Bucureºti le-a admis con-
testaþiile. Decizia, care este defini-
tivã, a fost luatã de judecãtorul
Luchian Constantin Constantines-
cu. Acesta a admis contestaþiile
celor trei inculpaþi la mãsura ares-
tului preventiv dispusã în 7 noiem-
brie de Tribunalul Bucureºti.

Piedone este acuzat de abuz în
serviciu ºi fals intelectual, privind
emiterea autorizaþiei de funcþiona-
re pentru clubul Colectiv, unde un
incendiu a izbucnit pe 30 octom-
brie, ducând la decesul a 50 de persoane ºi
rãnirea a peste 150. Aurelia Iofciu, ºefa Ser-
viciului autorizãri comerciale din Primãria Sec-
torului 4, ºi Luminiþa Larisa Ganea, angajatã
la acelaºi serviciu, sunt la rândul lor acuzate
de procurorii DNA de complicitate la abuz în
serviciu ºi la fals intelectual.

În motivarea deciziei de arestare a celor trei
de la Tribunalul Bucureºti se aratã cã procuro-
rii au argumentat cã primarul ºi cele douã an-
gajate nu au fãcut niciun demers din cele stipu-
late în atribuþiile lor, atunci când au eliberat au-
torizaþia de funcþionare pentru Colectiv, “nici
mãcar demersul minim ºi firesc de a analiza ºi
de a numãra documentele depuse de solicitant”.

Procurorii au invocat ºi faptul cã “inculpatul
Popescu Cristian Piedone a desfãºurat activita-

te ºi în domeniul alimentaþiei publice, anterior
funcþiei de primar, aºa încât rezultã un tablou
complet al indolenþei sale în aprecierea cã acor-
darea de autorizaþii se rezumã la declaraþii pe
proprie rãspundere, o sumã de bani achitatã la
ghiºeu drept taxã ºi câteva documente forma-
le”. “De altfel, în acelaºi mod se manifestã ºi
comportamentul celor douã inculpate, concor-
dant modului de lucru imprimat de primar la
Sectorul 4”, au mai arãtat procurorii.

În ceea ce priveºte absenþa avizului de pre-
venire ºi stingere a incendiilor între documen-
tele necesare eliberãrii autorizaþiei, judecãtorul
a reþinut cã, deºi iniþial Legea nr. 359/2004 pre-
vederea emiterea acestui certificat fãrã obþine-
rea înainte de cãtre agentul economic a avize-
lor/autorizaþiilor în domeniul sanitar, sanitar-

veterinar, protecþiei mediului, protecþiei
muncii ºi a celui de prevenire ºi stingere a
incendiilor, ci doar declaraþia agentului eco-
nomic din care sã rezulte cã îndeplineºte
condiþiile de funcþionare prevãzute de le-
gislaþia specificã, pentru activitãþile decla-
rate, ulterior legea a fost modificatã prin
Legea nr. 159/15.06.2007. Acest din urmã
act excludea din categoria domeniilor pen-
tru care declaraþia pe proprie rãspundere
echivala cu aviz/autorizaþie emise de auto-
ritatea competentã avizul/autorizaþia PSI
(pentru prevenirea ºi stingerea incendiilor).
Obligativitatea obþinerii acestui aviz în ve-
derea funcþionãrii era ºi este prevãzutã de
Legea nr. 307/2006 ºi Hotãrârea de Guvern
nr. 1739 din 13/12/2006. Astfel, acest din
urmã act normativ stabileºte cã se supun
avizãrii ºi/sau autorizãrii privind securita-

tea la incendiu “clãdiri sau spaþii amenajate în
clãdiri, având destinaþia de alimentaþie publicã,
cu aria desfãºuratã mai mare sau egalã cu 200
m2”, se aratã în motivare.

Potrivit ordonanþelor de reþinere, Cristian
Popescu Piedone, în calitate de primar al Sec-
torului 4, a încãlcat dispoziþiile legale privind
apãrarea împotriva incendiilor atunci când a
emis acordul de funcþionare ºi autorizaþia de
funcþionare, ambele din 14 ianuarie 2015, ne-
cesare desfãºurãrii activitãþii de cãtre SC Co-
lectiv Club SRL, cu la punctul de lucru în stra-
da Tãbãcarilor nr 7. Anchetatorii le acuzã pe
Aurelia Iofciu ºi Luminiþa Larisa Ganea cã l-au
sprijinit pe primar în emiterea celor douã acte
administrative, “în sensul cã cea din urmã le-a
întocmit, iar prima menþionatã le-a avizat”.

Surse: Dacian Cioloº ar urma sã prezinte sâmbãtã lista
miniºtrilor. Votul în Parlament ar putea avea loc marþi

Premierul desemnat Dacian
Cioloº ar urma sã prezinte sâm-
bãtã lista miniºtrilor din Cabinetul
sãu, au declarat pentru Mediafax
surse politice, potrivit cãrora au-
dierile în comisiile parlamentare ar
putea sã aibã loc luni, iar marþi sã
fie votul de învestiturã în plenul
reunit. Dacian Cioloº a avut, ieri,
o primã serie de întâlniri cu liderii
partidelor parlamentare.

Birourile Permanente ale celor
douã Camere ale Parlamentului s-
ar putea reuni luni pentru a sta-

bili calendarul audierii în comisii
a celor care vor fi propuºi sã
facã parte din Guvern, iar marþi
s-ar putea întruni plenul pentru
votul de învestire a Cabinetului.
În cazul unui vot favorabil în
Parlament, noul Cabinet ar putea
depune marþi searã jurãmântul de
credinþã, în faþa preºedintelui, iar
miercuri sã aibã prima ºedinþã la
Palatul Victoria.

Ministrul Educaþiei, Sorin
Cîmpeanu, ºi ministrul Afaceri-
lor Externe, Bogdan Aurescu, ar

putea sã îºi pãstreze portofoliile
în Guvernul pe care îl pregãteºte
premierul desemnat, Dacian Cio-
loº, fiind posibil ca Sorin Cîm-
peanu sã fie ºi vicepremier, au
declarat pentru Mediafax surse
politice. O altã propunere este ca
ministrul Afacerilor Externe, Bog-
dan Aurescu, sã îºi continue ºi el
mandatul. Aurescu a fost susþi-
nut în Cabinetul Ponta de PSD,
însã rãmânerea acestuia în Exe-
cutiv nu ar fi o solicitare a so-
cial-democraþilor, ci o dorinþã a

premierului desemnat, Dacian
Cioloº. Numele vehiculat în acest
moment este cel al sociologului
Vasile Dâncu, variantã discutatã
în partid anterior pentru postul
de prim-ministru. Fostul minis-
tru al Internelor Constantin Dudu
Ionescu, în prezent consilier de
stat în cadrul Administraþiei Pre-
zidenþiale, este o variantã luatã în
calcul de premierul desemnat,
Dacian Cioloº, pentru portofoliul
de la Interne, au mai declarat
pentru Mediafax surse politice.

Bugetul Sãnãtãþii, suplimentat cu 26,3 milioane de lei
pentru spitalele care au pacienþi rãniþi la Colectiv

afectaþi de incendiul din 30 octombrie, res-
pectiv Spitalul Elias, Spitalul Militar Central,
Spitalul Clinic de Urgenþã, Spitalul Universi-
tar de Urgenþã, Spitalul pentru copii “Grigo-
re Alexandrescu”, Spitalul “Sfântul Ioan”,
Spitalul “Sfântul Pantelimon”, Spitalul “Bag-
dasar Arseni”, Spitalul de Arºi, Spitalul Flo-
reasca.

Acordarea fondurilor este necesarã având
în vedere cã majoritatea pacienþilor rãmaºi
internaþi sunt în stare criticã/gravã, cu ar-
suri pe corp, ºi mai ales cu leziuni pulmona-
re grave. Tratarea acestor persoane este un
proces complex, care necesitã materiale sa-
nitare speciale, alimentaþie parenteralã pe o
perioadã lungã. De asemenea, tratamentul
complicaþilor, inerente în asemenea situaþii
este unul complex, fiind necesare fonduri
suplimentare.
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Având experienþa Bruxelles-
ului, dar ºi a altor demnitãþi exe-
cutive importante, de-a lungul tim-
pului, desemnarea lui Dacian Cio-
loº, ca premier “tehnocrat”,
“persoanã curatã, neimplica-
tã în scandaluri”, cum l-a de-
scris preºedintele Klaus Iohannis,
nu este pânã la urmã decât o so-
luþie de avarie, într-un moment în
care se încearcã decredibilizarea
întregii clase politice. Partide care
în urmã cu trei ani, sub umbrela
USL, seduceau aproape 70% din
electorat, se vãd acum bombã-
nind pe margine, lipsite de orice
azimut clar, dar mai ales de te-
nori capabili sã se justifice credi-
bil. ªi încã nu presimt, cã ar pu-
tea fi ºi mai rãu pentru ele, cum
s-a întâmplat în Grecia, cu PA-

MIRCEA CANÞÃR

Riscul unui guvern eminamente tehnocratRiscul unui guvern eminamente tehnocratRiscul unui guvern eminamente tehnocratRiscul unui guvern eminamente tehnocratRiscul unui guvern eminamente tehnocrat
SOK ºi Noua Democraþie, am-
bele schilodite în alegerile trecu-
te, sau Spania, unde PSOE ºi PP
au frisoane în marja alegerilor
legislative. Nu mai continuãm cu
exemplele. Deºi ceea ce se în-
tâmplã în tabãra social-democra-
þilor, cuprinsã de o inhibare gro-
tescã, prin liderii lor anesteziaþi,
este un semn rãu. Premierul Da-
cian Cioloº trebuie acum sã for-
meze un guvern, apt sã obþinã vo-
tul de învestiturã în parlament,
ceea ce, dupã toate semnalele, se
va întâmpla. Doar cu tehnocraþi
din afara partidelor sau cu teh-
nocraþi din siajul partidelor? Nu
e clar deocamdatã ce se va în-
tâmpla ºi nici cum va arãta ma-
joritatea parlamentarã, dispusã nu
doar sã voteze învestitura guver-

nului, dar sã îl ºi susþinã, cu con-
secvenþã, în toate demersurile
sale ulterioare, dacã e posibil pânã
la alegerile legislative de anul vi-
itor. Nu existã un precedent “fe-
ricit” în Europa ºi chiar guverne
doar cu premieri tehnocraþi, cum
a fost cazul lui Mario Monti (ºi
aceasta un fost comisar euro-
pean) în Italia, n-au mers, deºi
unele conveneau eurogrupului.
Cultivarea exacerbatã a neîncre-
derii în actuala clasã politicã nu
este deloc nouã. Numai cã ac-
tuala clasã politicã este, pânã la
urmã, rezultatul votului popular ºi
numai aceasta o poate invalida la
proximele alegeri legislative. ªi
nicidecum strada, pe post de bâtã.
Neîndoielnic, este nevoie de par-
tide fãrã corupþi, este nevoie ca

partidele sã-ºi facã grabnic cu-
rãþenie în interior ºi sã nu promo-
veze persoane suspectate de co-
rupþie, cum s-a exprimat Klaus
Iohannis. Dezideratul nu e nou.
E doar reciclat. Sã sperãm cã,
pânã la urmã, nu vom spune cã
avem nevoie ºi de un alt popor.
Numai cã în aceastã pospãialã de
democraþie, cu grave discrepan-
þe sociale, împuþinarea reperelor
morale sau modelele strâmbe ºi
joaca de-a indignaþii, ne revoltãm
de multe ori nu pentru crezuri, ci
pentru interese. Ne-am indignat
împotriva lui Victor Ponta ºi a
guvernului sãu, aºa dintr-o datã,
dar l-am susþinut cu frenezie pe
Traian Bãsescu, prin ode ºi gu-
vernele acestuia, care au fãcut
prãpãd prin banul public, la rân-

dul lor. Guvernul premierului de-
semnat, Dacian Cioloº, ar putea
trece. Sã nu urmeze însã un re-
viriment al naþionalismului, trezi-
rea unei þãri profund jignite. Sunt
nu puþini, chiar în rândul tinerilor
inteligenþi, înflãcãraþi ºi lucizi, stã-
pâniþi de naþionalismul iubirii nu al
urii, dezamãgiþi ºi derutaþi, care
suferã înainte de sãrãcie, de umi-
linþa de a fi români, dupã ce cre-
zuserã cu totul altceva. Ceea ce
se insinueazã cu obstinaþie este
riscant: frumoasa alternanþã de-
mocraticã, nu mai poate rezolva
nimic ºi materialul uman scos în
faþã prin alegeri, s-a dovedit inva-
riabil mãcinat de nãravurile politi-
cianismului. ªi cam asta e realita-
tea, chiar dacã nu ne place, dar,
din fericire, nu suntem originali.

Dezbaterea publicã este gãzduitã
de Sala Mare a Primãriei Craiova
ºi supune atenþiei modul cum va fi
aplicatã taxa de salubrizare în mu-
nicipiu. De la bun început, regula-
mentul spune cã taxa specialã de
salubrizare va fi suportatã numai
de cei care nu deþin contracte de
prestãri servicii cu SC Salubritate
SRL. „Autoritãþile administraþiei
publice locale au obligaþia de a in-
stitui taxe speciale în cazul presta-
þiilor de care beneficiazã producã-
torii de deºeuri fãrã contract de
prestare a serviciului de salubriza-
re ºi sã deconteze lunar operatori-
lor, direct din bugetul local, con-
travaloarea prestaþiei efectuate”, se
aratã în raportul întocmit de mu-
nicipalitate. Taxa specialã de salu-
brizare va fi adoptatã numai în in-
teresul persoanelor fizice ºi juridi-
ce, care nu au încheiat contract de

TTTTTaxa de salubrizare, supusã dezbaterii publiceaxa de salubrizare, supusã dezbaterii publiceaxa de salubrizare, supusã dezbaterii publiceaxa de salubrizare, supusã dezbaterii publiceaxa de salubrizare, supusã dezbaterii publice
Craiovenii sunt aºteptaþi, astãzi, sã-ºi expunã ideile vizavi

de taxa de salubrizare pe care municipalitatea se pregãteºte
sã o introducã în urmãtoarele sãptãmâni. Autoritãþile or-
ganizeazã o dezbatere publicã, începând cu ora 11.00, în care
îºi propun sã prezinte cine ºi cum va plãti aceastã taxã, iar
cei prezenþi în salã pot sã vinã cu propuneri.

prestãrii servicii cu operatorul ser-
viciului de salubrizare ºi care be-
neficiazã de serviciul public local
de salubrizare.

Taxa va fi de 7 lei de persoanã
pe lunã

Taxa de salubrizare va avea
cuantumuri diferite, în funcþie de
utilizatori. Astfel, persoane fizice
vor plãti 7 lei pe persoanã pe lunã,
iar persoanele juridice din munici-
piul Craiova vor suporta o taxã de
salubrizare de 77 lei pe metru cub
de gunoi, pe lunã. Persoanele fizi-
ce care exercitã orice profesii,
cum sunt cele medicale, de avo-
caturã, notariale, de expertizã con-
tabilã, de expertizã tehnicã, de con-
sultanþã fiscalã, de contabil autori-
zat, de consultant de plasament în
valori imobiliare, de arhitecturã, de
executare judecãtoreascã, cele au-

torizate sã execute lucrãri de spe-
cialitate din domeniile cadastrului,
geodeziei ºi cartografiei sau alte
profesii asemãnãtoare, desfãºura-
te în mod autonom, în condiþiile
legii, datoreazã o taxã de 77 lei/mc/
lunã. În regulament se spune cã
aceastã valoare nu este bãtutã în
cuie, cuantumul ºi regimul taxei
speciale de salubrizare urmând sã
se ajusteze de cãtre autoritãþi.

Amenzi pentru cei care
încalcã regulamentul

O altã prevedere a regulamen-
tului de aplicare stabileºte cã per-
soanele fizice sunt obligate la plata
acestei taxe în funcþie de numãrul
de persoane din fiecare familie,
respectiv numãrul locatarilor exis-
tenþi la adresa respectivã (membri
de familie, rude, chiriaºi, flotanþi).
Proprietarul imobilului, care nu are
încheiat contract pentru colectare
deºeuri menajere ºi nemenajere cu

SC Salubritate Craiova, are obli-
gaþia sã depunã o declaraþie în ve-
derea stabilirii taxei de salubrizare,
cuprinzând toate persoanele care
locuiesc la acea adresã. Persoane-
le juridice au ºi ele obligaþia de a
comunica operatului de salubritate
volumul de deºeu generat pe lunã,
dupã cum am arãtat mai sus aces-
ta fiind criteriul dupã care sunt ta-
xate. Nedepunerea declaraþiei de
impunere, precum ºi depunerea
acestora peste termen, constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã,
potrivit regulamentului, cu amen-
dã cuprinsã între 200 lei ºi 500 lei.

Banii vor ajunge
tot în conturile Salubritãþii

Taxa de salubrizare va fi achita-
tã la ghiºeele Direcþiei de Taxe ºi
Impozite, banii se vor vãrsa la bu-
getul local, iar de aici, operatorului
de salubritate. Din datele oferite de
SC Salubritate Craiova, pentru luna

septembrie, aproximativ 30% din
locuitorii Craiovei nu au plãtit ni-
mic pentru curãþenia oraºului. Po-
trivit Salubritãþii, la data de 30 sep-
tembrie, 20.330 de proprietari de
gospodãrii individuale (case)
aveau încheiat contract de prestãri
servicii cu SC Salubritate Craio-
va SRL, însumând 40.836 persoa-
ne. La aceºtia se adaugã 3.300 de
agenþi economici ºi contractele de
salubrizare cu 460 de asociaþii de
proprietari, ai cãror reprezentanþi
au declarat un numãr de 150.000
de persoane. În total este vorba
de 194.136 de persoane care au
plãtit pentru salubrizarea oraºului,
diferenþa pânã la 269.506 de lo-
cuitori – câþi au fost declaraþi la
recensãmântul populaþiei din 2011
– fiind de 75.370 de persoane care
nu se regãsesc în contractele cu
SC Salubritate Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au cerut instan-
þei ºi au obþinut, printr-o hotãrâre
rãmasã definitivã marþi, 10 noiem-
brie a.c. la Curtea de Apel Craiova,
arestarea la domiciliu a lui Adrian
Mihai Marin, de 24 de ani, din co-
muna Verbiþa. Acesta a fost trimis
în judecatã pentru sãvârºirea infrac-
þiunilor de dare de mitã ºi refuzul
sau sustragerea de la recoltarea de
mostre biologice. Tânãrul a fost
prins bãut la volan ºi a vrut sã mi-
tuiascã poliþistul care îl cerceta cu
200 de euro pentru a scãpa de do-
sar ºi pentru a-ºi primi permisul de
conducere înapoi. Astfel, potrivit
rechizitoriului prin care procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au dispus trimiterea în judeca-
tã a inculpatului, pe 3 august a.c.,
Adrian Mihai Marin a mers la „ba-
rul lui Mãrin”, din Verbiþa, unde a
consumat aproximativ 3 litri bere
cu alcool. Ulterior, s-a hotãrât sã
meargã în Pleniþa pentru a alimenta
cu carburant autoturismul personal,
marca Opel Astra, cu nr. DJ-89-
MYA. În timp ce conducea pe DJ
561A, pe raza comunei Pleniþa, în
jurul orei 1.20 (04.08.2015), tânã-
rul a fost oprit de un echipaj din ca-
drul Secþiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa.

Poliþiºti din cadrul Serviciului de Investigare a Crimina-
litãþii Economice, împreunã cu reprezentanþi ai Direcþiei Sa-
nitar-Veterinare Dolj ºi Direcþiei pentru Agriculturã Dolj au
organizat, ieri, o acþiune de amploare, în Piaþa Centralã din
municipiul Craiova, pentru prevenirea activitãþilor ilegale
ce se comit în domeniul comercializãrii cãrnii ºi al produ-
selor din carne, în domeniul comercializãrii legumelor ºi
fructelor ºi în cel al comercializãrii produselor accizabile
din tutun. Echipele mixte au luat „la puricat” toate standu-
rile ºi magazinele amplasate în piaþã, în urma neregulilor
constatate fiind aplicate amenzi de peste 100.000 lei.

 „În cadrul acþiunii, oamenii legii au verificat 48 so-
cietãþi comerciale, 18 agenþi economici persoane fizice,
precum ºi 16 producãtori agricoli. În urma neregulilor
constatate, poliþiºtii doljeni au întocmit un dosar penal

Doljean judecat pentru dare de mitã:

A vrut sã-ºi ia permisul înapoi ºi sãA vrut sã-ºi ia permisul înapoi ºi sãA vrut sã-ºi ia permisul înapoi ºi sãA vrut sã-ºi ia permisul înapoi ºi sãA vrut sã-ºi ia permisul înapoi ºi sã
scape de dosar cu... 200 de euroscape de dosar cu... 200 de euroscape de dosar cu... 200 de euroscape de dosar cu... 200 de euroscape de dosar cu... 200 de euro

Un tânãr de 24 de ani, din comuna Verbi-
þa, a fost arestat la domiciliu dupã ce hotã-
rârea a rãmas definitivã, marþi, la Curtea
de Apel Craiova. Tânãrul a fost trimis în ju-
decatã de procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj pentru dare de mitã, dupã

ce a vrut sã mituiascã un agent de la Postul
de Poliþie Orodel cu 200 de euro pentru a
nu-i întocmi dosar penal ºi pentru a-i resti-
tui permisul. Oamenii legii îi reþinuserã per-
misul dupã ce l-au prins bãut la volan. Cau-
za se va judeca la Tribunalul Dolj.

Prins la volan cu 0,93 mg/l
alcool pur în aerul expirat

Poliþiºtii i-au solicitat documen-
tele pentru control ºi, întrucât ema-
na halenã alcoolicã, l-au testat cu
aparatul etilotest, rezultând o valoare
de 0,93 mg/l alcool pur în aerul
expirat, motiv pentru care poliþiºtii
i-au solicitat sã-i însoþeascã la spi-
tal pentru a-i fi recoltate probe bio-
logice. Mihai Adrian Marin a refu-
zat sã meargã la spital, deºi poliþiº-
tii i-au explicat care sunt consecin-
þele acestui gest. A fost dus la se-
diul Secþiei 7 Poliþie Ruralã Pleniþa,
unde a semnat procesul-verbal de
constatare, fiind anunþat cã pânã la
soluþionarea dosarului i-a fost sus-
pendatã exercitarea dreptului de a
conduce autovehicule pe drumuri-
le publice. Întrucât avea nevoie de
permisul de conducere ca sã plece
în Italia cu autoturismul personal ºi
aflase cã agentul principal Mãrcu-
lescu Daniel Ionuþ de la Postul de
Poliþie Orodel instrumenteazã do-
sarul întocmit pe numele sãu, tânã-
rul s-a hotãrât sã-i ofere poliþistului
o sumã de bani pentru ca acesta
sã-ºi încalce atribuþiile de serviciu.
A fãcut rost de numãrul de telefon
al agentului principal Mãrculescu,

numai cã cel care i l-a dat l-a sunat
ºi pe poliþist punându-l în gardã. La
scurt timp dupã ce a obþinut numã-
rul agentului, Mihai Adrian Marin l-
a sunat ºi l-a întrebat când îl gãseº-
te la Postul de Poliþie Orodel, poli-
þistul spunându-i cã este în Craiova
ºi cã îl va suna ulterior. Pentru cã
aflase intenþiile lui Marin, poliþistul
a mers la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, unde a de-
pus un denunþ cu privire la sãvârºi-
rea infracþiunii de dare de mitã. Pe
5 august, seara, agentul Mãrcules-
cu l-a sunat pe inculpat ºi i-a spus
ca în dimineaþa urmãtoare sã se
prezinte la Postul de Poliþie Orodel
pentru a da o declaraþie. Adrian
Mihai Marin s-a dus dimineaþa, pe
6 august, la Postul de Poliþie ºi i-a
spus agentului cã are nevoie mare
de permis întrucât trebuie sã plece
în Italia cu maºina, motiv pentru
care este dispus sã-i dea 100 de
euro. Poliþistul l-a refuzat, aºa cã
tânãrul a mãrit suma, promiþând
200 de euro. Dacã a vãzut cã agen-
tul tot refuzã, dupã ce a dat decla-
raþia, la plecare Marin i-a spus sã
se mai gândeascã ºi sã se mai inte-
reseze despre cum se face „...la  alt-
cineva care  a  fãcut...”.
„...O sã-mi iau ºi eu permisu’
ºi noi rezolvãm altfel...”

Discuþia dintre cei doi a fost
înregistratã de procurori, fiind
transcrisã ºi ataºatã la dosarul ca-
uzei, agentul de poliþie Mãrcules-
cu Daniel Ionuþ fiind notat în dia-
log cu MDI, iar Marin Adrian Mi-
hai cu MAM:

MDI: - Aha, aha! Pãi ºi pânã
la urmã, deci în final de ce m-ai
cãutat?

MAM: - Pãi, de asta ca sã ne
înþelegem.

MDI: - Pãi, cum sã ne înþele-
gem, spune-mi tu, cã…?

MAM: - Sã iau ºi eu permisu’.

MDI: - Pãi ºi… Bun, tu vrei
sã iei permisu’ ºi eu cum pot sã
te ajut?

MAM: - Pãi, ºtiþi dumneavoas-
trã… (neinteligibil)

MDI: - Pãi, spune-mi tu, cã…
tocmai cã nu ºtiu.

MAM: - Pãi, na fãceam…
aranjam cu ceva. (...)

MDI:- Eu  înþelesei, cã-mi spu-
seºi de 2-3 ori cã-þi trebuia per-
misu’, dar cum sã facem? Pãi,
spune tu, cã tu m-ai cãutat, tu ai
fost interesat de mine, de numãr
de telefon, de toate cele, de m-ai
cãutat de…

MAM: - V-am zis, vã plãteam,
vã… vã dam o sumã de bani.

MDI:- Ce înseamnã o sumã de
bani?

MAM:- V-am zis, o sutã.
...............................................
MDI:- Deci, eu sã te ajut în

sensul cã... efectiv, cum sã te
ajut?

MAM:- Dacã nu înregistraþi
dosaru’ pã’... o sã-mi daþi o
amendã sau ceva ºi o sã-mi iau
ºi eu permisu’ ºi noi rezolvãm
altfel.

MDI:- Tu sã-þi iei permisu’ ºi
noi sã rezolvãm altfel?

MAM:- Da. Nu, îmi daþi o
amendã, ceva...

MDI:- Aºa. ªi? Ce înseamnã
cã...

MDI:- ... ce înseamnã sau... la
ce te gândeºti tu când spui cã noi
rezolvãm altfel?

MAM:- Pãi... v-am zis, vã dã-
deam... niºte bani...

MDI:- Câþi, câþi bani?
MAM:- Vã dau 200 de euro.
Tânãrul a fost audiat apoi la

Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, unde a recunoscut  sãvârºi-
rea  faptelor reþinute în sarcina sa
ºi a spus cã i-a promis iniþial poli-
þistului  o sumã mai micã, respec-
tiv 100 euro, pentru a vedea care
este atitudinea acestuia, respectiv
ce sumã era acesta dispus sã pri-
meascã, deºi el avea în torpedo
pregãtiþi 200 de euro. Adrian Mi-
hai Marin a fost cercetat în stare
de libertate, sub control judiciar,
iar luna trecutã a fost trimis în ju-
decatã pentru dare de mitã ºi refu-
zul sau sustragerea de la recolta-
rea de mostre biologice.

Vinerea trecutã procurorii au
cerut însã plasarea în arest la do-
miciliu a tânãrului, mãsura fiind ad-
misã de judecãtorii Tribunalului
Dolj: „Dispune înlocuirea mãsurii
controlului judiciar dispusã fata de
inculpatul Marin Adrian Mihai prin
Ordonanþa nr 770/P/2015 din data
de 10.08.2015 cu mãsura arestului
la domiciliu pe o duratã de 30 de
zile începând cu data rãmânerii
definitive a prezentei încheieri”.
Hotãrârea a rãmas definitivã marþi,
10 noiembrie a.c., când Curtea de
Apel Craiova a respins contestaþia
inculpatului. Dosarul este acum în
procedura de camerã preliminarã la
Tribunalul Dolj.

Razie în Piaþa Centralã din Craiova cu amenzi de peste 100.000 leiRazie în Piaþa Centralã din Craiova cu amenzi de peste 100.000 leiRazie în Piaþa Centralã din Craiova cu amenzi de peste 100.000 leiRazie în Piaþa Centralã din Craiova cu amenzi de peste 100.000 leiRazie în Piaþa Centralã din Craiova cu amenzi de peste 100.000 lei
ºi au aplicat 9 sancþiuni contravenþionale în valoare de
108.000 lei. De asemenea, s-au confiscat peste o tonã de
legume ºi fructe, precum ºi 3.800 de þigarete în valoare
de peste 3.600 lei”, a declarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Astfel, în urma controlului efectuat la punctul de vân-
zare al unei societãþi comerciale, situat în incinta Pieþei
Centrale din Craiova, oamenii legii au constatat faptul cã
se oferea spre vânzare cantitatea de 600 kg cartofi, pen-
tru care nu s-au putut prezenta documente de provenien-
þã. Agentul economic a fost sancþionat contravenþional
cu suma de 20.000 lei, dispunându-se, totodatã, confis-
carea cantitãþii de 600 kg cartofi, pentru care nu s-au
prezentat documente de provenienþã, au mai precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj.
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Mihai Roºioru, coordonatorul
biroului de presã al Comisiei Eu-
ropene, Reprezentanþa România, a
prezentat în deschidere obiectivul
seminarului ºi a precizat cã se co-
municã foarte mult pe evenimente
de actualitate, dând ca exemplu
criza din Grecia, problema refu-
giaþilor, dar ºi tragedia de la clubul
Colectiv din Bucureºti. „Comuni-
cãm foarte mult, transmitem poli-
ticile Uniunii Europene cãtre cetã-
þenii României, dar totodatã þinem
la curent ºi Bruxelles-ul cu tot ceea
ce se întâmplã la Bucureºti”, a mai
spus Mihai Roºioru. Extrem de
interactiv, cu date actualizate, so-
luþii viabile ºi perspective de viitor,
a fost ºi subiectul legat de proble-
ma refugiaþilor.

„Prioritar ar fi de rezolvat
problema refugiaþilor”

Ciprian Ciucu, expert Centrul
Român pentru Politici Europene,
a prezentat tema „Criza migraþiei
ºi a refugiaþilor, impactul asupra
spaþiului Schengen” . E bine sau
nu e bine cã nu suntem în Schen-
gen ?! A fost o întrebare cu care
au fost provocaþi jurnaliºtii. „Tre-

Al ºaselea seminar derulat în cadrul
proiectului „Bursele europene. Jurna-
liºti în dialog” s-a organizat ieri, la
Craiova, la sala de conferinþe a Hote-
lului Europeca. Acesta a fost adresat
jurnaliºtilor din presa localã. Eveni-
mentul, organizat de Freedom House

România în parteneriat cu Reprezen-
tanþa Comisiei Europene, a avut un
format interesant, iar pe agenda dis-
cuþiile au fost introduse spre dezbate-
re subiecte actuale: criza din Grecia,
criza refugiaþilor, fonduri europene ºi
dacã mai este nevoie de MCV.

buie sã facem diferenþa dintre imi-
grant ºi refugiat. De unde a înce-
put totul ?! Primãvara arabã, aco-
lo trebuie sã cãutãm. Conflictul nu
se va încheia foarte rapid, cei care
au plecat din Siria nu au perspec-
tive. Vorbim de 9 milioane de re-
fugiaþi. Douã milioane sunt numai
în Turcia. Acum discutãm mai
mult de Siria, dar este de luat în
seamã ºi valul care va veni mai
ales la anul din Afganistan. Vor-
bim de 15.000 de imigranþi care
vin zilnic spre Germania. Priori-
tar ar fi de rezolvat problema re-
fugiaþilor, pentru cã ei fug din
calea rãzboiului. Imigranþii cautã
un trai mai bun. 65% dintre refu-
giaþi sunt bãrbaþi ºi doar 15% sunt
femei. Din Siria vin cei ai mulþi,
în jur de 53%....”, a subliniat Ci-
prian Ciucu. Prezentarea crizei
migraþiei a fost foarte laborioasã,
s-a discutat inclusiv despre rãs-
punsul Uniunii Europene.

„Trebuie sã discutãm
despre Europa ca despre
un are imperiu”

Prof. univ. dr. Dumitru Chiri-
þescu, prorector Universitatea

„Constantin Brâncuºi” Târgu Jiu,
a prezentat jurnaliºtilor din Olte-
nia tema „Grecia – Mecanisme
europene pentru situaþiile de crizã
economicã. Lecþii greceºti pen-
tru România. Viitorul Uniunii
Europene ºi Monetare”. Publicis-
tul de la „Dilema Veche” are o
viziune mai optimistã asupra Eu-
ropei din perspectiva imigranþi-
lor, dar este convins cã statul
grec nu va fi iertat de datoria
externã, datorie pe care o vor
achita-o în timp generaþiile viitoa-
re. „Trebuie sã discutãm despre
Europa ca despre un are impe-
riu, cu o dezvoltare economicã
uluitoare. SUA s-a dezvoltat în
completarea acestui spaþiu de ci-
vilizaþie. Eu nu sunt atât de pe-
simist. Numai România a dat
Uniunii Europene peste 4 mili-
oane de imigranþi. La noi s-a
simþit, la ei nu. Declaraþia Ger-
maniei nu este întâmplãtoare.
Germania nu este o þarã fãrã stra-
tegii. Refugiaþii vor învãþa rapid
sã se comportate ca cetãþeni eu-
ropeni. Sunt milioane de turci în
Germania, care asigurã prosperita-
tea Germaniei...”, a subliniat prof.

univ. dr. Dumitru Chiriþescu.

„DNA, instituþie model”
Despre MCV ºi nevoia de men-

þinere a acestuia… sau nu a vor-
bit directorul de comunicare al
Freedom House România, Gelu
Trandafir. Jurnaliºtii olteni au adus
în discuþie cazuri locale de corup-
þie ºi modul de soluþionare a lor
în instanþele de judecatã. S-a vor-
bit despre „Marþea neagrã”, Co-
durile Penale  dar ºi despre Ra-
poartele MCV pe 2014 ºi 2015.
„Dacã nu aderam în 2007, nu mai
aderam nici acum. Nu aveam
niciun fel de ºansã. Ce pot sã vã
spun este cã DNA este dat exem-
plu de bunã practicã la nivel eu-
ropean. DNA are specialiºti în
economie, în achiziþii publice, în
IT. Este singura instituþie care are
proprii specialiºti...”, susþine jur-
nalistul Gelu Trandafir. Despre
„Fondurile europene, absorbþie,

oportunitãþi de finanþare, dar ºi
despre infrastructura de trans-
port” a vorbit Doina Moºneag,
expert independent. Proiectul de
modernizare a pistei de la Aero-
portul Internaþional Craiova a fost
apreciat, fiind realizat pe fonduri
europene, în timp record. S-a pre-
zentat ºi o listã cu proiecte nerea-
lizabile deºi ele para în Masterpla-
nul de Transporturi. Din pãcate,
cap de listã este chiar Autostrada
Craiova-Piteºti. Un speaker mult
aºteptat, extrem de pragmatic, a
fost Angela Filote, ºeful Reprezen-
tanþei Comisiei Europene în Româ-
nia, care ne-a vorbit de Planul Jun-
cker, de proiectele Comisiei Euro-
pene, dar ºi despre ceea ce în-
seamnã sã ai creºtere economicã
ºi acest lucru sã nu se reflecte în
creºterea nivelului de trai ºi crea-
rea de noi locuri de muncã, aºa
cum este situaþia României, astãzi.

MARGA BULUGEAN

Precipitaþiile abundente ºi cã-
derile de zãpadã din anii trecuþi
au afectat coronamentul digului
de pe malul stâng al râului Jiu,
în sectorul Rovinari – Vãleni,
prezentând tasãri, ºei ºi denive-
lãri pe toatã lungimea lui. Având
în vedere cã nu mai fuseserã
executate lucrãri anterioare, era
necesarã, aºadar, refacerea con-
strucþiei hidrotehnice, prin adu-
cerea sa la cota de proiectare,
în vederea asigurãrii continuitã-
þii liniei de apãrare. Potrivit re-
prezentanþilor ABA Jiu, investi-
þiile realizate ar urma sã condu-
cã la o îmbunãtãþire semnifica-
tivã a calitãþii vieþii populaþiei ºi
vor asigura o creºtere economi-
cã viitoare a zonei.

„Lucrãrile de execuþie au fost
finalizate, urmând ca în perioa-

Lucrãrile la digurile de pe Jiu,
finalizate în sectorul Rovinari-Vãleni

Dupã ce, ani de zile, inundaþiile au pro-
vocat pagube în zonã, Administraþia Ba-
zinalã de Apã (ABA) Jiu a finalizat lucrã-
rile la digurile din sectorul Rovinari-
Vãleni. Investiþia s-a ridicat la nu mai

puþin de 23 de milioane lei, fiind consi-
deratã de autoritãþi o prioritate.  Mai
ales în condiþiile în care construcþiile hi-
drotehnice executate în anii ’70 erau, în
multe situaþii, depãºite.

da imediat urmãtoare sã facem
recepþia la terminarea acestora.
Valoarea totalã a proiectului a
fost de 22.999.473 lei cu TVA,
din care contribuþia Uniunii Eu-
ropene din Fondul de Coeziune
este de 16.769.532 lei  º i
6.229.941 lei contribuþia de la
Bugetul de Stat. Obiectivul ge-
neral al proiectului a constat în
contribuirea la un management
sustenabil al inundaþiilor, în cele
mai vulnerabile zone, prin imple-
mentarea de mãsuri preventive”,
a declarat  în cadrul  unei con-
ferinþe de presã directorul ABA
Jiu, Marin Talãu.

Digurile au fost reabilitate
pe o lungime de 11,7 kilometri

Digurile au fost supuse rea-
bilitãrii pe o lungime de 11.760

metri, eliminând pericolul inun-
dãrii localitãþilor Plopºoru ºi Sãr-
dãneºti. „În cadrul acestei lu-
crãri au fost realizate mai multe
tipuri de lucrãri. Dintre acestea
amintim pe cele mai importante:
supraînãlþare dig existent; con-
solidare de mal; subtraversãri,
iar ca lucrãri anexe: borne kilo-
metrice; bariere. Deºi termenul
de finalizare al proiectului era 31
decembrie a.c., am reuºit sã de-
finitivãm lucrãrile efective cu o
lunã mai devreme.  Aceste lu-
crãri erau necesare dacã avem
în vedere cã majoritatea diguri-
lor din aceastã zonã aveau o ve-
chime de peste 30 de ani ºi aºa
cum se ºtie în timp acestea se
erodeazã din diferite motive”, a
precizat coordonatorul de pro-
iect, Mihai Palaºcã.

Proiectul implementat de Ad-
ministraþia Naþionalã „Apele Ro-
mâne”, prin Administraþia Bazi-
nalã de Apã Jiu – „Aducerea la

clasã de importanþã a digurilor
de pe râul Jiu, pe sectorul Rovi-
nari – Vãleni, judeþul Gorj” – este
co-finanþat din Fondul de Coe-
ziune în cadrul Programului
Operaþional Sectorial „Mediu”
2007-2013, Axa prioritarã 5 –
„Implementarea infrastructurii
adecvate de prevenire a riscuri-
lor naturale în zonele cele mai
expuse la risc”, Domeniu major
de intervenþie 1 – „Protecþia îm-
potriva inundaþiilor”.

Cinci localitãþi,
ferite de inundaþii

Beneficiarii investiþiei sunt lo-
cuitorii riverani localitãþilor Ro-
vinari, Vlãduleni, Bâlteni, Plop-
ºoru, Sãrdãneºti. Localitatea vi-
zatã de prezentul proiect (Plop-
ºoru), are o suprafaþã totalã de
8.002 ha, din care aproximativ
643 intravilan ºi 7.359 extravi-
lan. Comuna numãrã circa 6.800
locuitori, 2.200 gospodãrii ºi

2.300 locuinþe, 6 grãdiniþe ºi 7
ºcoli, dar ºi alte obiective turis-
tice ºi industriale.

Localitãþile aparate de aceste
lucrãri dispun de importante ac-
tivitãþi industriale ºi economice,
ce au condus la dezvoltarea
acestora. Astfel, adiþional acti-
vitãþii agricole, în zona au apã-
rut atât activitãþi de comerþ cât
ºi mica industrie. Totodatã, con-
form planului de situaþie prezen-
tat în studiu de fezabilitate, în
zona inundabila, îºi desfãºoarã
activitatea ºi patru cariere de
extracþie a cãrbunelui – zona
fiind una cunoscutã pentru bo-
gatele resurse minerale, ce re-
prezintã o componentã impor-
tantã în economia localã, atât
din punct de vedere al plus va-
lorii create, cât ºi din punct de
vedere social, prin locurile de
muncã create pentru desfãºu-
rarea activitãþii.

RADU ILICEANU
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Când toatã lumea se pricepe la
fotbal ºi la politicã, iar ultimele zile
nu fac rabat de la pasiunile româ-
nilor, lucruri care ar trebui eviden-
þiate, poate, mai des decât oricare
altele, sunt trecute la rubrica Di-
verse de majoritatea dintre noi.
Noroc cu agricultura, cãci la ea ne
referim, mai ales cã este timpul sãu
sã îºi aratã semnele victoriei. Ba-
zatã pe vremea favorabilã, mult
doritã de fermieri, agricultura dol-

jeanã reuºeºte în aceste zile sã
puncteze realizãri remarcabile la
mai toate culturile de toamnã.

Dintre cele 180.000 ha progra-
mate a fi însãmânþate cu grâu,
pânã ieri, în Dolj, au fost cultiva-
te 171.100 ha. „Avem la grâu un
procent de 95% realizare din ceea
ce ne-am propus. La secarã s-a
reuºit însãmânþarea tuturor celor
2.500 ha, la fel ºi la orz, unde am
prevãzut însãmânþãri la 20.050 ha
ºi le avem îndeplinite în totalita-
te”, ne-a precizat ing. Liliana Sã-
vulea, director executiv al Direc-
þiei pentru Agriculturã Dolj. Pre-
cizãm cã în 2013 au fost cultiva-
te cu grâu 184.074 ha, ulterior în
2014, mult mai puþin, coborându-
se la 162.439 ha.

Depãºiri la rapiþã
Dacã în toamna anului 2013 s-

a însãmânþat rapiþã pe 8.260 ha,
acum, nu doar cã cele 17.000 ha

Astãzi, craiovenii care lo-
cuiesc în zona pieþei Centrale nu
au apã rece la robinete. Restric-
þia este numai de dimineaþã, în-
tre orele 10.00 ºi 14.00, în zona
deservitã de staþia de hidrofor de
pe lângã punctul termic Piaþa
Centralã. Sunt afectate blocuri-
le 27A, 27B, 27C, 27D, 29A,
29B, 31A, 31B, 31C, 31D, A21,
A22, A23, A24 ºi Punctul Ter-
mic nr. 14 Calea Bucureºti. Mo-

Biroul de presã al PSD Dolj a
transmis, ieri, un comunicat pu-
blic prin care aratã cã în plenul
Camerei Deputaþilor a fost adop-
tat la 11 noiembrie a.c. proiectul
de lege privind Ordonanþa nr. 35/
2015, prin care salariile persona-
lului din sistemul de sãnãtate sunt
majorate cu 25% începând cu data
de 1 decembrie 2015, iar ale tutu-
ror bugetarilor cu 10%, de anul
viitor. “Mã bucur cã, astãzi (n.r. –

tivul întreruperii alimentãrii cu
apã potabilã este anularea con-
ductelor vechi de apã potabilã
care alimenteazã PT Piaþa Cen-
tralã. „Compania de Apã Oltenia,
prin laboratoarele de analizã a
apei potabile, va monitoriza per-
manent calitatea apei dupã repu-
nerea în funcþiune a sistemului
de distribuþie”, se aratã într-un
comunicat de presã.

LAURA MOÞÎRLICHE

Majorãri salariale, la toþi bugetarii
cu 10% ºi în Sãnãtate cu 25%

ieri), în Camera Deputaþilor a fost
votat proiectul de lege care preve-
de mãrirea salariilor personalului
din sistemul sanitar cu 25%, înce-
pând cu 1 decembrie ºi al tuturor
bugetarilor cu 10%, de anul viitor.
Iniþial, cei de la PNL s-au opus
acestui proiect, dar pânã la urmã
au votat, înþelegând necesitatea
acestuia. Guvernul PSD a fãcut
dreptate pânã la capãt. Am guver-
nat bine, am avut creºtere econo-

micã, iar aceste mãriri sunt, din
punctul nostru de vedere, suste-
nabile. Parlamentarii PSD vor ur-
mãri ca sumele necesare acestor
majorãri sã fie prevãzute în buge-
tul pe anul 2016. Sper, de aseme-
nea, cã tandemul Johannis-Cioloº
nu se va împotrivi ºi vor pune în
aplicare ceea ce deputaþii au votat
astãzi”, a declarat preºedintele PSD
Dolj, deputatul Claudiu Manda.

VALENTIN CEAUªESCU

Vremea foarte frumoasã din ultimele
zile, soarele darnic ºi lipsa precipitaþii-
lor au permis agricultorilor doljeni sã
însãmânþeze suprafeþe agricole foarte
mari. Din datele centralizate la Direcþia
pentru Agriculturã a judeþului Dolj, la

grâu, secarã, orz ºi rapiþa de toamnã în-
sãmânþãrile au depãºit 90% din planul
estimat, ba chiar s-a ajuns la 100% în ca-
zul unor culturi. Arãturile pentru însã-
mânþãrile de primãvarã sunt efectuate la
peste 50% din terenurile programate.

programate pentru cultivare au
fost realizate, ba chiar s-a ajuns la
o suprafaþã de 18.745 ha, pe care
s-a semãnat rapiþa. Reamintim cã
cel mai bun an când s-a cultivat
aceastã plantã ºi cu cea mai mare
cantitate obþinutã a fost anul agri-
col 2009-2010. Atunci, nu mai
puþin de 28.872 ha au fost cultiva-
te cu rapiþã. Cultura de rapiþã, mai
ales la marile exploataþii agricole
din sudul Doljului, este cea care

aduce beneficii mari. Ea a fost pro-
movatã în þara noastrã ca o plan-
tã energeticã, din care se obþine
biocombustibil. De aceea fermie-
rii din sudul Doljului au exportat-
o imediat în Occident. Avantajele
cultivãrii rapiþei se extind ºi asu-
pra crescãtorilor de albine.
Aceºtia pot, de pe acum,
sã-ºi întocmeascã traseul
de ieºire în pastoral pentru
anul viitor.

Statistici îmbucurãtoare
Dacã analizãm datele ani-

lor agricoli anteriori consta-
tãm cã, mãcar în agricultu-
rã, lucrurile se pare cã ne
dau o undã de speranþã. Con-
form datelor centralizate la
D.A.J Dolj, în toamna
2014, din cauza condiþiilor
climatice, caracterizate prin
ploi abundente ºi de lungã
duratã, s-a semãnat cu grâu

o suprafaþã de 162.439 ha, repre-
zentând 88,4% din suprafaþa pro-
gramatã, cu 21.635 ha mai puþin
decât în toamna anului 2013. O
scãdere a suprafeþelor însãmânþa-
te cu cereale s-a realizat ºi la alte
culturi însãmânþate, respectiv:
la triticale de toamnã suprafaþa se-
mãnatã în toamna 2014 este mai
micã cu 2.610 ha faþã de suprafa-
þa semãnatã în toamna 2013, iar
la orzoaicã de toamnã suprafaþa
este mai micã cu 1.336 ha faþã de
toamna 2013. La rapiþã suprafaþa
semãnatã în judeþul Dolj, în toam-
na anului 2014, de 16. 579 ha, s-a
dublat comparativ cu suprafaþa se-
mãnatã în toamna anului 2013, deºi
la nivel naþional suprafaþa semãnatã
cu rapiþã în anul 2014 este mai
micã decât cea semãnatã în anul
2013 cu aproximativ 25%.

Plantele de nutreþ ºi legumele,
un pic codaºe

Situaþia este mai puþin satisfã-
cãtoare la culturile de legume ºi
plante de nutreþ. Doar 56% din
suprafeþele destinate legumelor au
fost însãmânþate, respectiv 850 ha
din cele 1.505. De asemenea, la
plantele de nutreþ sunt prevãzute a
fi cultivate 2.240 ha, iar pânã ieri,
doar 1.200 au fost însãmânþate. De
menþionat cã suprafaþa destinatã

legumelor este în creºtere faþã de
anii anteriori, mai ales cã, în toam-
na anului 2013, fuseserã cultivate
doar 1.340 ha.

Vremea va fi prielnicã
Dupã cum se anunþã prognoza

vremii, pânã pe la sfârºitul lunii
noiembrie temperaturile diurne, în
Dolj, vor urca ºi chiar depãºi 15
grade Celsius. Aºadar, timp ar fi
berechet pentru ca fermierii dol-
jeni sã realizeze 100% din însã-
mânþãrile programate. Pânã în pre-
zent, totalul însãmânþãrilor de
toamnã ajunge la 219.841 ha, iar
la capitolul arãturi pentru însãmân-
þãri de primãvarã s-a ajuns la
114.650 de ha.

Pãmântul este cotat la peste
160 de milioane de lei

Pânã la începutul lunii septem-
brie, la Direcþia pentru Agriculturã
Dolj au fost înregistrate aproxima-
tiv 6.400 de dosare privind oferte
de vânzare. Potrivit purtãtorului de
cuvânt al instituþiei, Obleagã
Meca Ovidiu, cel mai mic preþ a
fost de 3.000 lei/ha în zone unde
comasarea agricolã nu a predomi-

nat. În schimb, alta este
situaþia în arealul de
câmpie din sudul Dol-
jului. Aici preþul a urcat
la 3.750 euro/ha. În co-
muna Cetate, puternicii
fermieri locali oferã ºi
160 de milioane de lei
pentru un hectar. Semn
cã terenurile sunt co-
masate deja ºi cã pro-
ductivitatea, aici, este
una dintre cele mai mari
din judeþ. Preþul mediu
cu care un hectar de
teren arabil în extravi-
lan se vinde în prezent
este de 9.000 lei.

Pentru o mai bunã evidenþã
juridicã

În mare parte, prin acest de-
mers legislativ statul a dorit sã adu-
cã în legalitate actele de vânzare-
cumpãrare încheiate anterior ce se
bazau doar pe o simplã chitanþã de
mânã. Potrivit Ordinului 719/2014
privind aplicarea normelor meto-
dologice de aplicare a Legii 17/
2014, cei care doresc sã-ºi vândã
terenul trebuie sã depunã la primã-
rie cererea privind afiºarea ofertei
de vânzare însoþitã de copie carte
de identitate, copie legalizatã a ac-
tului de proprietate asupra terenu-
lui vândut, extras de carte funcia-
rã, precum ºi alte acte solicitate.

Existã totuºi terenuri ce pot fi
vândute doar în anumite condiþii
stricte. Este cazul terenurile agri-
cole situate în extravilan pe o adân-
cime de 30 km faþã de frontiera de
stat ºi þãrmul Mãrii Negre, cãtre
interior, precum ºi cele situate în
extravilan la o distanþa de pânã la
2.400 m faþã de obiectivele specia-
le. Acestea pot fi înstrãinate prin
vânzare-cumpãrare doar cu avizul
specific al Ministerului Apãrãrii
Naþionale, eliberat în urmã consul-
tãrii cu organele de stat cu atribuþii
în domeniul siguranþei naþionale,
prin structurile interne specializate
menþionate la art. 6 alin. 1 din Le-
gea nr. 51/1991 privind securitatea
naþionala a României, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare.

La vânzarea mai mare de 25 ha,
obligatoriu, se va solicitat avizul
Ministerului Agriculturii. Avizul fi-
nal se trimitã vânzãtorului ºi este
valabil doar 6 luni de la data co-
municãrii cãtre vânzãtor. O singu-
ra excepþie existã aici, dacã pãrþile
au încheiat un antecontract în pe-
rioada de valabilitate a avizului.

VALENTIN CEAUªESCU
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Petrache Triºcu Mircea, fost vi-
ceprimar al Craiovei, comerciant ºi
proprietar al unei moºii la Urzicuþa,
precum ºi al mai multor clãdiri din
Craiova, s-a nãscut în 1826. A urmat
cursurile primare la ªcoala Obedea-
nu, fiind înscris apoi la ªcoala Cen-
tralã (actualul Colegiu Naþional „Ca-
rol I”), studiile desãvârºindu-le la
Timiºoara. S-a cãsãtorit, în 1870, cu
Maria Mihail, fiica unui negustor
bogat din Iaºi. Dupã numai zece ani,
soþia a decedat, iar el s-a îmbolnãvit,
decedând pe 11 noiembrie 1886. Cu
numai o lunã înainte de moarte, a lã-
sat, prin testament, sã se înalþe o
ºcoalã „... pe locul meu viran  din
acest oraº, aflat în mahalaua Sfântul
Ioan Hera, pe a cãrui frontispiciu va

Una dintre unitãþile de elitã ale învã-
þãmântului preuniversitar din Dolj a fost,
ieri, la ceas aniversar – 125 de ani, ca
entitate ºcolarã. Este vorba despre Liceul
cu Program Sportiv „PetracheTriºcu”,
instituþia care duce mai departe, în timp,

educaþia copiilor. Au fost acþiuni care au
marcat „Ziua ªcolii”, la care au fost pre-
zenþi cadre didactice, elevi, reprezentanþi
ai administraþiei publice locale, foºti
absolvenþi ai unitãþii de învãþãmânt, par-
teneri în procesul educaþional.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

fi întotdeauna inscripþia: „ªcoala co-
munalã Petrache Triºcu ºi soþia sa”,
cu litere de aur...”. Ultimele dorinþe i-
au fost puse în aplicare, iar pe 1 sep-
tembrie 1890 primii copii au pãºit pe
porþile ºcolii nou-înfiinþate. A urmat
o perioadã îndelungatã, în care ºcoa-
la a fost supusã mai multor schim-
bãri, în primul rând politice, a supra-
vieþuit unui cutremur (1977) ºi unui
incendiu (1980), iar în 1997 a fost sal-
vatã de la desfiinþare, prin transfor-
marea sa în Liceul cu Program Spor-
tiv „Petrache Triºcu”.

„Aici, se face
performanþã!”

Acum, la ceas aniversar, se mân-
dreºte cu rezultate extraordinare ob-

þinute la competiþiile sportive, atât
interne, cât ºi internaþionale, aici, de-
a lungul timpului desãvârºindu-ºi
pregãtirea mai mulþi sportivi de an-
vergurã, iar una dintre aleile din cur-
tea instituþiei poartã numele multiplei
campioane la scrimã Ana Maria
Brînzã. «În aceste momente, nu pot
sã nu mã gândesc la fondatorii aces-
tei ºcoli, care, prin gestul lor nobil,
au fãcut posibilã aceastã aniversare.
Câþi, în zilele noastre, mai pot face
astfel de gesturi, prin care sã fie
aproape de comunitate? Avem pe
umerii noºtri o imensã provocare –
aceea de a duce mai departe presti-
giul acestei ºcoli. Ne confruntãm,
astãzi, cu o crizã de identitate, pe care
eu nu o înþeleg. Le recomand tineri-
lor sã se uite la cei dinaintea lor ºi sã
le urmeze exemplul. Trec foarte des
pe lângã Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, unde, deasupra intrãrii, stã
scris „Aici se învaþã carte!”, un citat
din academicianul Radu Voinea, cela
care a fost ºi elev al ºcolii noastre.
De aceea, pot spune cã „Aici, se face
performanþã!”. Acesta este motto-ul
nostru», a spus Geri Mitroi, direc-
torul LPS „Petrache Triºcu”.

Opinii de la invitaþi
La manifestãrile de ieri, care au

debutat cu intonarea, de cãtre corul
ºcolii, a Imnului Naþional, au fost
prezenþi, pe lângã reprezentanþii clu-
burilor sportive, parteneri ai LPS, ºi

cei ai administraþiei publice. Redãm
douã dintre intervenþii. „Aceastã
ºcoalã necesitã mai multã atenþie din
partea autoritãþilor. ªtiu cã sumele
sunt insuficiente, dar Doamne ajutã
sã fie mai bine! Vrem sã mergeþi pe
aceste coordonate ale succesului”
– Pavel Badea, consilier local muni-
cipal ºi preºedinte al CS „Universi-
tatea” Craiova. „Nu sunt multe ºcoli
în Dolj care sã se mândreascã cu o
astfel de manifestare. Am învãþat
aici ºi ºtiu ce înseamnã performan-
þa, atât în sport, cât ºi în educaþia
ºcolarã” – prof.  Alin Vancea, in-
spector de educaþie fizicã ºi sport
în cadrul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj. De asemenea, unul din-
tre absolvenþi, actual avocat, Clau-
diu Lupeanu, le-a spus celor prezenþi
cã „sunt mândru cã am absolvit aici,
în urmã cu 32 de ani. Pentru cei care
sunt, în prezent, elevi, le spun cã

fac un dublu efort – unul fizic, pen-
tru a atinge performanþe sportive,
ºi unul intelectual, pentru a-ºi de-
sãvârºi pregãtirea totalã. Au spriji-
nul cadrelor didactice, aºa cum l-am
avut ºi eu, ºi nu pot decât sã doresc
ani mulþi ºi plini de rezultate”.

O listã lungã
de personalitãþi

Redãm câteva dintre numele mari
care au absolvit, de-a lungul anilor,
cursurile de la „Petrache Triºcu”, in-
diferent de titulatura ºcolii: academi-
cienii  Radu Voinea ºi Valentin Geor-
gescu, marii actorii  Remus Comã-
neanu ºi Ion Marinescu, scriitorul
Petre Dragu, dirijorul de renume
mondial  Octav Remus Calleya, cân-
tãreþul de operã Victor Gomoiu, emi-
nentul avocat ºi filatelist  Dumitru
Paººalega ºi mulþi alþi.

În 1951 lua fiinþã, sub denumirea de Casa de Copii Infirmi „7
Noiembrie”, Cãminul ªcoalã nr.8, care, în perioada 1954-1977, a
fost în subordinea Ministerului Sãnãtãþii, apoi, pânã în 1991, a
aparþinut Ministerului Muncii, între 1991- 1993 a fost pendinte
de Secretariatului de Stat pentru Handicapaþi, iar din 1996 poartã
denumirea actualã, în subordinea Consiliului Judeþean Dolj,
având concursul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

O ºansã în plus pentru copii
ªcoala este destinatã copiilor cu diverse dizabilitãþi, care,

printr-o îngrijire atentã, au depãºit toate neajunsurile ºi se bucu-
rã de viaþã. Sunt voioºi, nu au complexe ºi aratã cã pot face faþã
cu succes provocãrilor, inclusiv celor care þin de participarea la
diverse concursuri. «Avem copii minunaþi (156) ºi
cadre didactice  cu aplicare cãtre aceastã formã de
învãþãmânt inclusiv. Pentru aceºti tineri au fost acce-
sate fonduri europene, s-au primit donaþii ºi se acce-
seazã în continuare programe. Nu puteam fãrã spriji-
nul Consiliului Judeþean Dolj, al Primãriei Craiova, Pre-
fecturii Dolj ºi Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
Nu ajungeam aici dacã, de-a lungul timpului, nu erau
directori ºi profesori destoinici, cãrora le mulþumim.
Aceºti copii au nevoie de o ºansã, iar noi le-o  oferim.
Deviza noastrã este „Educaþie pentru toþi, o ºcoalã
pentru fiecare” ºi ne subordonãm ei», a declarat prof.
Eugenia Pascu, director al ªcolii „Sf. Mina”.

Onoare ºi emoþii
Serbarea de ieri a fost deschisã ºi închisã cu un

program al corului Seminarului Teologic „Sf. Grigorie
Teologul”, iar manifestãrile artistice au mai conþinut

Ieri a fost zi aniversarã ºi pentru ªcoala Gimnazialã Specialã „Sfântul Mina” din Craiova. La 64 de ani
de la înfiinþarea instituþiei, cadrele didactice, elevii ºi invitaþii au þinut sã onoreze Ziua ºcolii.

dansuri populare susþinute de formaþia ºcolii, o scenetã jucatã
de elevi ºi un recital la pian al micuþului Amir, un puºti cu handi-
cap de vedere. „I-am vãzut pe aceºti copii ºi mã încearcã emoþia,
þinând cont cã aici mi-am început cariera didacticã. În aceastã
ºcoalã se întâmplã lucruri minunate”, a precizat prof.dr. Iuliana
Gheorghe, profesor pentru învãþãmântul special, în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Subprefectul de Dolj Simo-
na Moise a declarat: „Sunt onoratã ºi emoþionatã în acelaºi timp.
Munca profesorilor de aici este deosebitã, iar rezultatele se vãd.
Trebuie sã avem încredere în triada ºcoalã-familie-societate, de-
oarece numai aºa se pot depãºi greutãþile”. La manifestare au
fost prezenþi consilieri locali, judeþeni, directori de instituþii de
învãþãmânt, pãrinþi, copii.
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De când ne ºtim, toamna a avut, pentru mulþi dintre
noi, mireasma versurilor argheziene. Poate mai puþin de
aceastã datã, când, luaþi cu atâtea ºi atâtea griji febrile, n-
am bãgat de seamã “vremea rozelor ce mor / mor în
grãdini ºi mor ºi în mine”, cum spunea poetul, de obâr-
ºie din pãrþile locului, Alexandru Macedonski. Toamna s-
a cam dus, cum n-am fi crezut, deºi se aude în frunze un
clopot nevãzut. Cu un oftat sterp, îmbãtrânitul de acum
anotimp se petrece ºi crizantemele, mâhnite de bruma
nopþilor ºi rãcoarea dimineþilor, ne dau asta de veste. Cã
vara e departe. Ard galbene ºi ruginii fãclii, autumnale, în
parcurile Craiovei, mângâiate, ieri, de razele firave ale unui
soare blând, care mai amãgeºte vegetaþia. Acoperit cu
frunze, pãmântul e un altar pe care zac, fãrã sã mai sus-
pine, odãjdile crengilor cuprinse de un freamãt de durere.

Negreºit, aceasta este toamna
Tãcerea urcã ºi se deschide în zarea câmpurilor, unde
grâul rãsãrit, de un verde aprins, se pregãteºte de înfrãþi-
re ºi drumul sãu lung, toaca pãmântului încântându-i som-
nul viitorului rod. Ne-au lãsat ºi berzele ºi rândunicile, dar
ºi alte pãsãri cãlãtoare, ºi doar lumina difuzã a acestor zile
acompaniazã orga pãdurii triste, la liziera cãreia tufele de
mãceº, cu fructele lor sângerii, cheamã fazanii. Negreºit
acesta este amurgul toamnei, când, ruginite, frunzele co-
pacilor vestesc jalea acestora ºi moartea naturii. Vântul
crud, ca o repetiþie de coarde, ne prevesteºte cã venirea
iernii nu e departe. De la o zare la alta câmpul, livezile,
grãdinile sunt pustii. Dupã freamãtul de-a lungul unui an
ºi împlinirile aduse bunilor gospodari ai Doljului, mulþi
dintre ei aproape mulþumiþi, de cum au scos-o la capãt.

(M.C)

Concertul lui ªtefan Bãnicã
Jr. va avea loc la Sala Polivalen-
tã, aºa cum fusese programat,
cu începere cu ora 19.30, iar
accesul se va de la ora 18.30.
Cu o zi în urmã, primarul Lia
Olguþa Vasilescu anunþase cã
Sala Polivalentã nu va mai gãz-
dui nici un fel de concert la care
publicul sã fie plasat cu scau-
nele pe terenul de joc, deoarece
lipseºte avizul de la pompieri.
Impresarul lui ªtefan Bãnicã a
fost contactat pentru a i se co-
munica o altã locaþie, Centrul

ªi, totuºi, ªtefan Bãnicã va urca
pe scena de la Polivalentã

Pe un libret de Vernoy de Saint-
Georges, Théophile  Gautier  ºi 
Jean Coralli, dupã povestea lui
Heinrich Heine, „Giselle” a avut
premiera mondialã pe 28 iunie
1841, la Academia Regalã de Muzicã din Paris.
La Chiºinãu, spectacolul a fost pus în scenã
încã din 1963, însã versiunea curentã a putut fi
vãzutã prima datã pe 30 noiembrie 1985, la Te-
atrul Academic de Stat de Operã ºi Balet al RSS
Moldoveneºti „A.S. Puºkin”. 

Coregrafia este realizatã de Jean Coralli, Ju-
les Perrot ºi Marius Petipa, iar scenografia,
de Veaceslav Ocunev. În distribuþie: Cristi-
na Terentiev – Artist al Poporului (Giselle),
Alexei Terentiev – Artist al Poporului (Al-
bert), Natalia Balan, Tudor Tudose, Tamara
Tiurina, Dumitru Lisitcenco, Svetlana Iva-
nenco, Eugeniu Tcaci – Om Emerit, Maria-
na Anghilinici, Alexandru Balan.

«„Giselle” de Adolphe Adam aparþine stilu-
lui supranumit „baletul alb” ºi reuneºte armo-
nios muzica, dansul ºi pantomima, oferind pu-
blicului un spectacol extraordinar. Baletul „Gi-

Dupã opera „Evgheni Oneghin” pe muzica lui P.I. Ceai-
kovski, prezentatã pe 22 octombrie, Teatrul Naþional de
Operã ºi Balet „Maria Bieºu” din Chiºinãu revine în cadrul
Festivalului Internaþional „Elena Teodorini” cu o producþie
de excepþie. Este vorba despre baletul în douã acte „Gisel-
le”, de Adolphe Adam, prezentat pe scena Operei Române
Craiova astã-searã, de la ora 19.00. La pupitrul dirijoral se
va afla Mihai Agafiþa, prim-dirijor ºi director artistic al Or-
chestrei Simfonice a Filarmonicii Naþionale din Chiºinãu.

„Giselle”, un spectacol-bijuterie prezentat de
Teatrul Naþional de Operã ºi Balet din Chiºinãu

Concurs de eseuriConcurs de eseuriConcurs de eseuriConcurs de eseuriConcurs de eseuri
dedicat zileidedicat zileidedicat zileidedicat zileidedicat zilei
de 1 Decembriede 1 Decembriede 1 Decembriede 1 Decembriede 1 Decembrie

Casa de Culturã „Traian Demetrescu”
organizeazã, în perioada 11-22 noiembrie,
un concurs de eseuri dedicat zilei de 1 De-
cembrie. Competiþia este deschisã elevilor
din judeþul Dolj ºi se va desfãºura pe douã
categorii de vârstã: 10-14 ani ºi 15-18 ani.
Temele propuse pentru participanþi sunt:
„Românii ºi România  în civilizaþia europeanã”, „Valori ºi simboluri ale istoriei
naþionale”, „Tinerii la noi ºi în lume”. Din juriul concursului fac parte referenþii
Casei de Culturã „Traian Demetrescu” Cornel Mihai Ungureanu, Monica Vlad ºi Ni-
coleta Dumitru, care vor acorda premiul I – în valoare de 200 lei, premiul al II-lea –
150 lei ºi premiul al III-lea – 100 lei. Data-limitã de primire a eseurilor este 23 noiem-
brie 2015, ora 13.00. Festivitatea de premiere va avea loc pe 1 decembrie, ora 12.00,
la sediul instituþiei. Regulamentul concursului se gãseºte pe www.tradem.ro.
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Multifuncþional, iar acesta, se
pare, acceptase propunerea.

Ieri s-a revenit asupra deciziei.
În urma unei ºedinþe tehnice, or-
ganizate la sediul Grupãrii de Jan-
darmi Mobilã „Fraþii Buzeºti Cra-
iova”, întâlnire la care au partici-
pat reprezentanþii ISU „Oltenia”,
Poliþiei Municipiului Craiova, fir-
mei de pazã ºi protecþie angajatã
de organizator, reprezentantul or-
ganizatorului spectacolului ºi re-
prezentanþi ai Sãlii Polivalente din
Craiova, s-a ajuns la concluzia cã
Polivalenta poate sã gãzduiascã

spectacolul lui ªtefan Bãnicã. „In-
stituþiile abilitate au luat act de fap-
tul cã Sala Polivalentã este în plin
proces de intrare în legalitate prin
expertiza tehnicã în baza legisla-
þiei nou-apãrute, ceea ce conferã

dreptul de a
susþine ºi acti-
vitãþi culturale
pe lângã cele
sportive”, se
aratã în comu-
nicatul de pre-
sã transmis de
R A A D P F L
Craiova, care
are în adminis-
trare sala.

Într-un me-
saj postat, tot
ieri, pe face-

book, ªtefan Bãnicã Jr. le-a spus
fanilor sãi din Craiova sã vinã li-
niºtiþi la spectacol pentru Sala
Polivalentã este sigurã. „Înþele-
gem preocuparea pentru siguran-
þa spaþiilor în care au loc eveni-

mente, mai ales dupã tragedia de
la sfârºitul lunii octombrie de la
clubul din Bucureºti, însã Sala
Polivalentã din Craiova întruneº-
te toate normele ºi avizele legale.
Vrem sã-i informãm pe toþi cei
care au cumpãrat bilet – ºi sunt
peste 3.000 de oameni – cã pot
veni liniºtiþi ºi sigur la concertul
de pe 12 noiembrie, de la Sala
Polivalenta, concert pe care, pen-
tru mine, prin prezenþa voastrã
atât de numeroasã, l-aþi transfor-
mat într-un mare eveniment. Mul-
þumesc, ne vedem mâine searã la
Craiova!”.

 Organizatorii îi atenþioneazã pe
spectatori cã locurile de parcare
sunt limitate din cauza lucrãrilor
care au loc la noul stadion.

LAURA MOÞÎRLICHE

selle” poate fi considerat un punct culminant al
romantismului care zugrãveºte în pas de dans
viaþa adevãrata a omului cu gândurile ºi visurile
lui, bucuria de a trãi pânã la melancolie ºi dezi-
luzie», menþioneazã organizatorii.

„Giselle” este penultimul spectacol din cadrul
celei de-a XIV-a ediþii a Festivalul Internaþional
„Elena Teodorini”, organizat de Opera Românã
Craiova în perioada 10 octombrie – 15 noiembrie
a.c. Programul va fi încheiat cu opera bufã „Nunta
lui Figaro”, în prezentarea artiºtilor Teatrului Na-
þional de Operã Belgrad – duminicã, 15 noiembrie,
de la ora 19.00. Din 16 pânã pe 20 noiembrie, la
Opera craioveanã se va desfãºura cea de-a II-a
ediþie a Concursului International de Canto „Ele-
na Teodorini”. Înscrierile au început încã din 1
iulie ºi continuã pânã în prima zi a competiþiei,
formularul putând fi descãrcat de pe site-ul insti-
tuþiei, www.operacraiova.ro.
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Muzeul Olteniei Craiova –
Secþia de ªtiinþele Naturii orga-
nizeazã astãzi, de la ora 10.15,
în spaþiul special amenajat acti-
vitãþilor de educaþie muzealã de
la sediu (strada „Popa ªapcã”
nr. 8), un nou modul al progra-
mului educaþional  „BIOS-
ART”. Coordonate de Lila
Gima, activitãþile au tema
„Toamna ºi Povestea lui Do-
vlecel” ºi, potrivit organizato-
rilor, sunt adecvate, din punct
de vedere tematic, dar ºi al me-
todelor ºi tehnicilor de lucru,
exclusiv pentru preºcolarii de la Grãdini-
þa cu program prelungit „Floarea Soare-
lui” din Craiova, sub coordonarea profe-
sorilor Carmen Ileana Tudoraºcu ºi Mi-
haela Lupea.

«Identificarea ºi valorificarea unei
teme muzeale circumscrise anotimpului
toamna – „Zâna Toamnã ºi povestea ei”
– va conduce la asimilarea unor elemen-
te informaþionale de bazã, specifice ºtiin-
þelor naturii, prin oferirea posibilitãþii for-

mãrii unui cadru ludic în care se regã-
sesc animale, soiuri de vegetaþie, frunze
etc., de naturã a dezvolta afecte pozitive
despre timp ºi toamnã, ºi importanþa al-
ternãrii anotimpurilor în susþinerea vie-
þii», spun reprezentanþii Muzeului Olte-
niei. Atelierul de creativitate va utiliza ºi
jocul, rostirea de ghicitori, dar ºi realiza-
rea de desene ºi colaje.

MAGDA BRATU



Luiza Barcan: «Alina Roºca ºi-
a dedicat puþinii ani ai vieþii unui
gen artistic deosebit de laborios:
gravura, artã veche, cu îndelun-
gatã tradiþie. L-a aprofundat, s-a
strãduit sã-i pãtrundã tainele ºi sã-
i exploateze  finalitãþile. (...) Alina
Roºca aparþine unei strãlucite ge-
neraþii de graficieni ºi
gravori români for-
maþi de Institutul de
Arte Plastice din Bu-
cureºti. Dacã cei mai
mulþi dintre colegii ei
sunt astãzi nume de
referinþã ale plasticii
noastre, ea n-a avut
rãgazul sã fie aseme-
nea lor. De aceea
avem datoria faþã de
memoria acestei artis-
te sã-i facem cunos-
cutã creaþia condensa-
tã în puþinii ani câþi i-
au fost îngãduiþi pe aceastã lume.
Spre neuitarea Alinei Roºca sã în-
cercãm sã-i privim ºi sã-i desluºim
sufletul pus în opera ce ne-a rãmas
de la ea!».

Marin Sorescu: «Ali-
na Roºca a fost unul din-
tre marile talente în noua
graficã româneascã, vigu-
roasã în desen ºi cu dezin-
volturã în viziune. I-am
apreciat mult gravurile care
fãceau o fericitã atingere
cu poezia, traducea de mi-
nune ideea în simbol plas-
tic, realizat cu un adevã-
rat cult pentru formele re-
alului semnificativ. Era un
suflet candid, se strecura
printre oameni cu discre-
þie ºi gingãºie. Trecerea ei
atât de fulgerãtoare prin

viaþã a lãsat o operã plinã de pro-
misiuni ºi adâncã pãrere de rãu a
tuturor celor care au cunoscut-o».
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Privitã din afarã, viaþa Alinei Roºca
– dispãrutã în mod tragic la 31 de ani
– nu are nimic neobiºnuit. Dar existã
o operã rãmasã… Pentru cã Alina Roº-
ca a fost unul dintre cele mai promiþã-
toare talente ale graficii ºi gravurii din Ro-
mânia pre ºi postdecembriste. Absolventã a
Liceului de Artã din Craiova, apoi formatã la
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigo-
rescu” din Bucureºti, unde a urmat cursuri-
le secþiei de graficã, între 1980-1984, Alina
Roºca a devenit membru titular al Uniunii
Artiºtilor Plastici ºi redactor la revista „Ra-
muri” în 1990. I-a cunoscut pe Marin So-
rescu, Ion D. Sîrbu ºi Nichita Stãnescu, fi-
ind apreciatã pentru realul sãu talent, pentru
seriozitate, pentru profunzimea operei sale.

Alina Roºca s-a nãscut pe 25
mai 1960, la Craiova. Pãrinþii ei,
Silvia ºi Nicolae Roºca, sunt origi-
nari din satul Leºile, judeþul Gorj.
Talentul pentru desen s-a manifes-
tat încã din anii copilãriei. A urmat
cursurile Liceului de Artã din Cra-
iova, ca elevã a Suzanei Fântâna-
riu, absolvind în 1978.

A expus pentru prima datã în
1977, într-o expoziþie de grup, în
clasa a XI-a, la Sala „Cromatic”
din Craiova, alãturi de colegele ei
Ioana  Bãtrânu ºi Luminiþa Þãra-
nu. Lucrãrile Alinei Roºca s-au fã-
cut în mod deosebit remarcate. Ion
D. Sîrbu consacra o cronicã aces-

Ar fi împlinit 55 de ani…
tei expoziþii în revista „Ra-
muri” din 15 noiembrie 1977.
În 1978 a expus din nou alã-
turi de colegii ei în holul Fi-
larmonicii din Craiova.

Între 1980-1984 a urmat
cursurile secþiei de graficã ale
Institutului de Arte Plastice „Ni-
colae Grigorescu” din Bucu-
reºti, la clasa profesorului Tra-
ian Brãdean. Dupã absolvire a
fost repartizatã ca profesor la
ªcoala Popularã de Artã din Târ-
gu Jiu. Va lucra apoi ºi la Uzina
de Utilaj Greu din Craiova, unde
va realiza cataloage ºi prospec-
te. În 1983 ºi 1984 a participat
la Salonul Republican de Gra-
ficã ºi la expoziþia municipalã
de la Sala Dalles. În 1985, la
expoziþia de grup de la Galeria ARTA
din Craiova, organizatã în cadrul
Anului Internaþional al Tineretului, a
expus o serie de gravuri în metal,
ilustraþii la romanul lui Panait Istrati

„Codin”. Lucrãrile ei au fost remar-
cate de criticul de artã Horia Horºia,
care le prezintã pe larg într-o croni-
cã din revista „Arta”, nr. 9/1985.

În 1986
participa la
expoziþia Naþi-
onalã de Artã
Plasticã a Ti-
neretului de la

Sala Dalles, la Expoziþia Judeþeanã
de la Galeria de Artã din Craiova, la
expoziþia de desen „Punctul – semn
plastic” de la Târgu Jiu, la Salonul
de Gravurã din Tulcea ºi la Expozi-
þia Artiºtilor Plastici craioveni la Bu-

cureºti. De asemenea, se
numãra printre cei 30 de
tineri invitaþi sã lucreze în
cadrul taberei de creaþie
de la Baia Mare.

A deschis prima ex-
poziþie personalã de gra-
ficã la Craiova, în 1987.
În acelaºi an a participat
la Expoziþia Internaþio-
nalã de la Breda (Olan-
da). În 1988 a participat
la Expoziþia Naþionalã a
Tineretului, „Atelier 35”,
de la Baia Mare, iar în
1989 – la expoziþia de

grup „Femeia ºi arta sa” de la
Trinsenbek (Olanda). A devenit
membru titular al Uniunii Artiºtilor
Plastici ºi redactor la revista „Ra-
muri” din Craiova în 1990. În ace-

laºi an a primit o bursã de studii la
Clermont-Ferrand (Franþa) din par-
tea Ecole Regionale des Beaux-Arts
Industriels ºi a expus la Galeria de
Artã „Place de Gaulle”.

În 1991 a participat la Expoziþia
Internaþionalã a Tineretului de la
Sfântu Gheorghe ºi a fost invitatã
la „Rassegna d’Arte, Musica e
Spettacoli Fiera dello Salute” din
Bologna (Italia) sã deschidã o ex-
poziþie personalã cu 60 de lucrãri.
Cu doar patru zile înainte de a ple-
ca la Bologna, pe 13 iunie, are loc
explozia în urma cãreia îºi va pier-
de viaþa patru sãptãmâni mai târ-
ziu, pe 10 iulie 1991.

În 1993, cu sprijinul Inspecto-
ratului pentru Culturã al Judeþului
Dolj ºi prin grija familiei, s-a tipã-
rit un album comemorativ de artã
Alina Roºca, ce cuprinde 76 de
reproduceri: desene în peniþã,
schiþe-portret, laviuri, pasteluri,
gravuri în metal ºi linogravuri,
precum ºi mai multe texte ce evo-
cã personalitatea ei. A primit post-
mortem Premiul „Panait Istrati”.
În 1995 s-a deschis o expoziþie
comemorativã la Galeriile Muni-
cipiului Bucureºti ºi în 1997 la
Galeria de Artã din Craiova.

În 2001, la zece ani de la tragica

dispariþie a artistei, la Muzeul de Artã
din Craiova s-a deschis o expoziþie
retrospectivã. Tot aici, în 2009, a fost
vernisatã expoziþia „Generaþii”, parte
a programului „In Memoriam”, cu-
prinzând lucrãrile regretatelor artiste
Alina Roºca ºi Dana Schobel Roman
(curator: Mircia Dumitrescu).

Alina Roºca a lucrat în dome-
niul graficii de carte, realizând
ilustraþiile volumelor „Codin” ºi
„Ciulinii Bãrãganului” de Panait
Istrati. De asemenea, a ilustrat
versuri ale poetului Marin Sores-
cu ºi cartea pentru copii „Cãlã-
tor prin Þara Fericirii”. S-a re-
marcat prin ciclul de lucrãri au-
tobiografice intitulat „Amintiri
din casa bunicii”, considerat un
adevãrat „imn plastic” adus bu-
nicii din Gorj. A fost redactor la
revista „Ramuri” ºi a colaborat
cu Editura „Scrisul Românesc”
din Craiova, precum ºi cu alte
edituri, pentru care a realizat co-
perte de carte ºi ilustraþii. Este
prezentã în „Dicþionarul persona-
litãþilor doljene”, tipãrit la Craio-
va în 1999.

„Era un suflet candid, se strecura printre
oameni cu discreþie ºi gingãºie”, scria de-
spre ea poetul din Bulzeºti…

Pe 13 iunie 1991, cu doar patru zile îna-
inte de a pleca la Bologna, unde fusese invi-
tatã sã deschidã o expoziþie personalã cu 60
de lucrãri, se petrecea nenorocirea… O stu-
pidã ºi fatalã explozie într-o casã în care avea
atelierul de creaþie, de la o þigarã aprinsã chiar
de soþul ei, Mihai – tânãr inginer care lucra
la Oltcit, în urma cãreia ºi-au pierdut viaþa
ºi acesta, ºi pruncul lor, de numai cinci luni,

pe care Alina Roºca îl pur-
ta în pântece.

Mihai a murit la 18 zile
de la incident, având arsuri
pe aproximativ 60% din
suprafaþa corpului. Alina,
cu numai 25% arsuri, cele
mai afectate de foc fiind
mâinile, a fost internatã la
Craiova, unde i s-a provo-
cat naºterea, fãrã nici o spe-
ranþã pentru copil. Netra-
tatã corespunzãtor, dupã
cum susþine familia, a fã-
cut septicemie. A fost
transferatã într-un spital
din Bucureºti, însã nici aco-
lo nu a beneficiat de con-
diþii mai bune: a fãcut stop
cardiac, din vina unei asis-

tente. S-a stins patru sãptãmâni mai târziu,
pe 10 iulie 1991… „Viaþa ei nu s-a terminat,
deoarece a lãsat destul pentru preþuire, pen-
tru pomenire, pentru amintire”, spune mama
sa, Silvia Roºca. Este cea care a cãutat me-
reu, în cei aproape 25 de ani de la dispariþia
Alinei, sã-i pãstreze vie memoria.

Prin grija familiei, la Editura „Tracus Arte”
a vãzut lumina tiparului, anul acesta – când
artista ar fi împlinit 55 de ani –, albumul de
artã Alina Roºca, a cãrui viziune artisticã poartã
amprenta profesorului ºi academicianului Mir-

cia Dumitrescu, în colaborare cu Ana-Maria
Orbann. Lucrarea cuprinde cele mai reprezen-
tative lucrãri realizate de Alina Roºca (structu-
rate pe cinci cicluri: „Amintiri din casa buni-
cii”, „Poezii de Marin Sorescu”, „Codin de
Panait Istrati”, „1916-1918 Primul Rãzboi
Mondial”, „Încercãri compoziþionale”) ºi cele
mai importante cronici, antume sau postume,
despre activitatea ei artisticã. O completeazã note
biografice relatate de mama sa, precum ºi un
jurnal din perioada 1979-1982. Cuvântul înain-
te ºi selecþia de texte critice aparþin Luizei Bar-
can, printre cei care semneazã numãrându-se
autori ca Marin Sorescu, Ion D. Sârbu, Horia
Dulvac, Carmen Popescu, C. Preda, prof. Vic-
tor Pãianu, Ioana Dinulescu, Horia Horºia, Mir-
cea ªtefan Cioroiu, Paul Diaconescu, prof. ªte-
fan Brãdiceanu, Francois Pamfil º.a.

Albumul este lansat astãzi ºi la Craiova: la
ora 17.00, în Sala „Ia te uitã!”, recent inau-
guratã, a Teatrului Naþional „Marin Sores-
cu”. Totodatã, aici va fi vernisatã o expozi-
þie de graficã din lucrãrile artistei. La eve-
niment ºi-au anunþat participarea academi-
cianul Mircia Dumitrescu, Ioan Cristescu
– directorul Muzeului Literaturii Române,
Mircea Corniºteanu – managerul Naþiona-
lului craiovean, prof. Magda Buce Rãduþ –
critic de artã, scriitorul Horia Dulvac, pre-
cum ºi Silvia Roºca. Moderator al întâlnirii
va fi scriitorul Nicolae Coande. Intrarea
publicului este liberã.
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Congresul american a adoptat
proiectul de lege privind apãra-
rea pe 2016, care autorizeazã
acordarea de armament letal
Ucrainei în valoare de 50 de mi-
lioane de dolari ºi interzice în
continuare transferul de deþinuþi
de la Guantanamo pe teritoriul
Statelor Unite. Casa Albã a infor-
mat cã preºedintele Barack Oba-
ma ar urma sã promulge proiec-
tul adoptat de Senat marþi ºi de
Camera Reprezentanþilor sãptã-
mâna trecutã. Obama a respins
proiectul anterior, din cauza pre-
vederilor care interzic Casei Albe
sã transfere în SUA deþinuþi încã
aflaþi la închisoarea militarã
Guantanamo, din Cuba. Proiectul adoptat
prevede, printre altele, un ajutor în valoare
de 300 de milioane de dolari pentru Ucraina,
în lupta sa împotriva separatiºtilor susþinuþi
de Rusia. Acest ajutor include 50 de milioa-
ne de dolari pentru armament letal, precum
sisteme de armament împotriva blindatelor,
mortiere, lansatoare de grenade, arme mici

Numãrul muncitorilor români ºi
bulgari din Marea Britanie a depãºit
pentru prima datã 200.000

Numãrul muncitorilor români ºi bulgari
din Marea Britanie a depãºit 200.000
pentru prima datã, în timp ce totalul
angajaþilor originari din statele Uniunii
Europene a ajuns la 2,1 milioane, a informat
Oficiul Naþional de Statisticã (ONS).
Numãrul rezidenþilor UE din Marea Britanie
este cu aproape 300.000 mai mare decât în
urmã cu un an, reprezentând o creºtere de
circa 16%, a precizat ONS. În ceea ce
priveºte românii ºi bulgarii, care la 1
ianuarie 2014 au obþinut acces deplin pe
piaþa muncii din Marea Britanie, numãrul
lor a ajuns la 219.000, o creºtere de 30.000
(aproximativ 16%) faþã de anul anterior.
Totalul angajaþilor originari din cele opt
state foste comuniste care au aderat la UE în
2004, inclusiv Polonia, a atins 982.000 de
persoane, o creºtere de 200.000 în numai
doi ani. Totuºi, cea mai mare creºtere
(aproape 19%) o înregistreazã cele 14
membre „vechi” ale UE, precum Spania,
Italia ºi Grecia. Numãrul muncitorilor din
Marea Britanie originari din aceste þãri a
crescut cu 140.000, ajungând la 881.000 de
persoane. Premierul britanic David Cameron
a lansat sãptãmâna aceasta planul sãu de
reformare a UE, care menþioneazã inclusiv cã
Europa trebuie sã coopereze cu Marea
Britanie pentru a reduce nivelul imigraþiei.
Un raport din februarie 2014 al Observato-
rului pentru Migraþie al Universitãþii Oxford
arãta cã aproape 60% dintre românii ºi
bulgarii din Marea Britanie susþin cã
lucreazã pe cont propriu - ceea ce le oferã
acces deplin la ajutoare sociale - compara-
tiv cu 14% dintre cetãþenii britanici.

Spania: Apel al guvernului la Curtea
Constituþionalã în urma rezoluþiei
pro-independenþã a parlamentului
Cataloniei

Guvernul de la Madrid a înaintat un apel
la Curtea Constituþionalã a Spaniei contra
rezoluþiei în favoarea independenþei,
adoptatã luni de parlamentul regional din
Catalonia, a anunþat ieri premierul spaniol
Mariano Rajoy. Avocatul Statului a cerut
Curþii Constituþionale „suspendarea
imediatã a acestei rezoluþii ºi a tuturor
efectelor sale”, a declarat Rajoy într-o
conferinþã de presã la Palatul Moncloa,
sediul guvernului spaniol. „Nu este doar o
reacþie la o moþiune votatã în parlament;
este vorba de apãrarea unei întregi þãri”, a
adãugat el. Apelul urma sã fie examinat ieri
începând cu ora localã 16:30, potrivit unei
surse judiciare. Parlamentul regional din
Catalonia a adoptat luni o rezoluþie, fãrã
precedent, pentru separarea de Spania,
lansând o aºa-numitã foaie de parcurs spre
independenþã. Declaraþia de secesiune,
primul pas despre care partidele pro-
independenþã sperã cã va duce la desprin-
derea regiunii de Spania ºi la crearea unei
republici independente în interval de 18
luni, a primit susþinerea majoritãþii legislati-
vului regional. Partidele care sunt în
favoarea independenþei faþã de Spania au
obþinut majoritatea locurilor din legislativul
regional (72 din 135) la alegerile din
septembrie din Catalonia, centrate pe
chestiunea secesiunii. Ei nu beneficiazã însã
de majoritatea absolutã a voturilor. Separa-
tiºtii susþin cã dispun de un sprijin suficient
pentru a lansa procesul de independenþã.
Contribuþia Cataloniei, regiune cu 7,5
milioane de locuitori, la Produsul Intern
Brut al Spaniei este de 20%. Constituþia
Spaniei nu permite desprinderea niciunei
regiuni de restul þãrii. Premierul de
centru-dreapta Mariano Rajoy, al cãrui
partid va avea de înfruntat alegerile
generale din septembrie, promisese cã va
contesta cât de repede posibil rezoluþia la
Curtea Constituþionalã.

Polonia este pregãtitã sã dea Rusia în
judecatã, denunþând tergiversãri în ancheta
cu privire la tragedia aviaticã de la Smo-
lensk, în aprilie 2010, când a murit Lech
Kaczynski, preºedintele polonez de la acea
vreme, a averizat ministrul desemnat de
Externe. Varºovia cere de mult timp Mos-
covei sã-i predea epava aeronavei prezi-
denþiale a lui Kaczynski, care s-a prãbuºit
în Rusia, dar fãrã rezultat pânã în prezent.
„Dacã Rusia refuzã sã coopereze, vom
deschide un caz în tribunalele internaþio-
nale”, a declarat Witold Waszczykowski .
„Vom deschide un caz la Strasbourg pen-
tru tergiversãri în anchetã, vom cere tri-
bunalelor de arbitraj restituirea acestei pro-
prietãþi poloneze”, a spus el, adãugând cã
„nu avem nevoie sã începem un rãzboi în
acest caz”. Waszczykowski se referea la
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului

Preºedintele turc Recep Tayyip Erdogan
a repus în discuþie, ieri, cu câteva zile îna-
inte de un summit crucial al liderilor din
þãrile G20, ideea înfiinþãrii unei “zone se-
curizate” în nordul Siriei, pentru a-i primi
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ºi muniþie. Administraþia Obama a evitat pânã
în prezent sã ofere armament letal Ucrainei,
de teamã sã nu provoace Rusia. Legislaþia
stabileºte de asemenea un termen pentru ad-
ministraþie, pentru a informa Congresul dacã
Rusia continuã sã încalce Tratatul privind
Forþele nucleare intermediare (INF), care a
eliminat o întreagã clasã de rachete nucleare

din Europa la sfârºitul anilor ’80. Pro-
iectul adoptat de Congres include de
asemenea un ajutor de 715 milioane
de dolari pentru forþele irakiene care
luptã împotriva militanþilor grupãrii
Stat Islamic. Senatul a aprobat cu 91
de voturi pentru ºi trei împotrivã le-
gea privind apãrarea pe 2016, care
include interdicþia transferãrii de de-
þinuþi de la Guantanamo în SUA. În
Camera Reprezentanþilor, proiectul a
primit 370 de voturi pentru ºi 58 îm-
potrivã. Transferurile de deþinuþi pe
teritoriul american au fost interzise de
Congres în 2011, împiedicându-l ast-
fel pe preºedintele Obama sã-ºi înde-
plineascã promisiunea de a închide
centrul de detenþie creat în 2002 ºi în

care se aflã în continuare 112 suspecþi ares-
taþi în cadrul “rãzboiului împotriva teroris-
mului”, declanºat dupã atentatele de la 11
septembrie 2001. Cu toate acestea, admi-
nistraþia pregãteºte un plan pentru transfe-
rul în SUA a 59 dintre deþinuþii consideraþi
cei mai periculoºi, în timp ce ceilalþi 53 pot
fi transferaþi în strãinãtate.

Erdogan repune în discuþie, înainte de summitul G20,
ideea înfiinþãrii unei „zone securizate” în Siria

Polonia, pregãtitã sã dea Rusia în judecatã
în legãturã cu tragedia de la Smolensk din 2010

(CEDO) de la Strasbourg. „Este clar cã
Rusia se foloseºte de epavã în scopuri
politice ºi, de aceea, noi trebuie sã rãs-
pundem în mod politic”, a apreciat el. Vi-
itorul premier Beata Szydlo l-a nominali-
zat luni pe Waszczykowski în cadrul Ca-
binetului ei, alcãtuit din membri ai Parti-
dului Lege ºi Justiþie (PiS). Liderul PiS
Jaroslaw Kaczynski - fratele geamãn al lui
Lech - a declarat luni, într-o conferinþã de
presã comunã cu Szydlo, cã prãbuºirea
avionului prezidenþial polonez, în aprilie
2010, „necesitã o anchetã onestã din par-
tea administraþiei justiþiei ºi ca Biroul pro-
curorului sã funcþioneze normal”. Kaczyn-
ski a insistat asupra faptului cã prãbuºirea
nu a fost un accident, în pofida faptului
cã anchetatori ruºi ºi polonezi au stabilit o
eroare de pilotaj ºi condiþii meteorologice
nefavorabile drept principalele cauze. Vi-

cepreºedintele PiS Antoni Macierewicz, de-
semnat ministru al Apãrãrii, acuzã la rân-
dul sãu Rusia, în mod public, cã a jucat
un rol în prãbuºirea avionului prezidenþial
polonez. Concomitent, procurori militari
polonezi care ancheteazã drama au reite-
rat marþi cã nu existã probe ale unei ex-
plozii la bordul aeronavei prezidenþiale.
Lech Kaczynski ºi 95 de oficiali polonezi
de rang înalt, inclusiv ºeful Statului Major
ºi guvernatorul Bãncii centrale, au murit
dupã ce avionul s-a prãbuºit în condiþii de
ceaþã densã la Smolesnk, în vestul Rusiei.
Delegaþia de stat urma sã participe la ce-
remonii de comemorare a câtorva mii de
ofiþeri din cadrul armatei poloneze - ma-
sacraþi în Pãdurea Katyn din Rusia de cã-
tre poliþia secretã sovieticã în 1940 -, un
masacru pe care Kremlinul l-a negat pânã
în 1990.

pe refugiaþi. “Sã proclamãm o zonã curã-
þatã de teroriºti, o zonã de excluziune aeri-
anã, sã rezolvãm aceastã problemã”, a în-
demnat ºeful statului turc, în timpul unui
discurs la Ankara. “Mãsuri mai realiste tre-

buie sã fie luate pentru a gãsi
o soluþie care sã includã pro-
punerea noastrã de a stabili o
zonã de securitate curãþatã de
terorism”, a insistat el. ªefii
de stat ºi de guvern din cele
mai bogate 20 de þãri ale lu-
mii, printre care preºedintele
american Barack Obama ºi
cel rus Vladimir Putin, se reu-
nesc duminicã ºi luni, în sta-
þiunea balnearã Antalya (sud),
pentru summitul lor anual,
având pe agenda de lucru
conflictul sirian ºi criza imi-
granþilor.  Turcia, care gãz-
duieºte 2,2 milioane de refu-
giaþi sirieni pe teritoriul sãu,

pledeazã de luni de zile, în mod insistent,
pentru crearea unei zone securizate care sã
se întindã din Azaz la Jarabulus, în nordul
Siriei, pentru a-i primi pe refugiaþii sirieni
pe propriul lor teritoriu. Aliaþii Turciei, mem-
brã a NATO, s-au opus pânã acum acestui
proiect, însã Erdogan a dat asigurãri marþi,
în faþa presei, cã “þãrile aliate au început sã
ajungã la aceastã concluzie”.  În paralel,
mass-media turce evocã, de o sãptãmânã,
ipoteza unei intervenþii terestre împotriva
SI, pe care liderii þãrii nu au exclus-o în
mod oficial.  “Este nevoie de o strategie
care sã includã o campanie aerianã ºi trupe
la sol”, a declarat luni, la postul american
CNN, premierul turc Ahmet Davutoglu.
“Dacã va exista o coaliþie ºi o strategie in-
tegratã foarte bine conceputã, atunci Tur-
cia este gata sã participe la ea”, a adãugat
el.  Acuzatã de multã vreme de complezen-
þã faþã de rebelii sirieni cei mai radicali, An-
kara s-a raliat, vara trecutã, coaliþiei antiji-
hadiste conduse de SUA.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
SC CONSTRUCÞII FEROVIA-

RE CRAIOVA SA cu sediul în Cra-
iova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28
A, înregistratã la O.R.C. Dolj sub nr.
J16/2209/1991, CUI RO 2292068,
anunþã: VÂNZAREA prin licitaþie
publicã cu strigare, a urmãtoarelor
mijloace fixe, proprietate a societã-
þii: - subansamble tractot U650 (mo-
tor, sasiu caroserie) - auto Hyundai
Tucson - Dacia 1307 papuc(2 buc)
- Lada Niva. Licitaþia se va þine la
sediul SC Construcþii Feroviare
Craiova SA din Craiova, str. Aleea I
Bariera Vâlcii nr. 28 A, în data de
16.11.2015 ora 12:00 ºi se va repe-
ta în fiecare zi de luni din saptãmâ-
nã, dacã nu au fost vândute la pri-
ma licitaþie. Preþul de pornire a lici-
taþiei este prevãzut în lista mijloa-
celor fixe scoase la vânzare care
se gãseºte la sediul societãþii. Con-
diþii de participare la licitaþie: Orice
persoanã fizicã sau juridicã. Docu-
mentele în baza cãrora se participã
la licitaþie: · buletin/carte de identi-
tate sau paºaport  - pentru persoa-
nele fizice care se prezintã pentru
participarea la licitaþie; - în situaþia
în care investitorii se vor prezenta
prin împuternicit, acesta va prezen-
ta procurã specialã autentificatãp
ºi buletin/carte de identitate sau pa-
ºaport;. - pentru persoane juridice
se va prezenta certificat fiscal, xe-
rocopie dupã CUI. Licitaþia se va
desfãºura cu cel puþin doi partici-
panþi. În situaþia în care se prezintã
un singur investitor, licitaþia se va
transformã în negociere directã.
Neprezentarea de cãtre potenþialii
cumpãrãtori a oricãruia dintre do-
cumentele de participare conduce
la excluderea acestora din proce-
dura licitaþiei. Verificarea ºi analiza-
rea documentelor de participare la

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

licitaþie se va face în ziua  licitaþiei.
Cei interesaþi  pot solicita detalii la
sediul SC Construcþii Feroviare
Craiova SA, str. Aleea I Bariera Vâl-
cii nr. 28 A, tel/fax 0251419161, în-
cepând cu data publicãrii anunþului
de vânzare; persoanã de contact: dl.
Camen Sorin –  tel. 0741361918.

PRIMÃRIA Comunei Brãdeºti
organizeazã concurs pentru ocu-
parea postului de consilier, func-
þie publicã vacantã, grad profesi-
onal superior, clasa I, din cadrul
Compartimentului contabilitate -
buget finanþe. Condiþii de partici-
pare: -studii universitare în dome-
niul economic; -vechime minim 9
ani. Concursul se organizeazã la
sediul Primãriei Comunei Brãdeºti
în zilele 14.12.2015, ora 10.00, pro-
ba scrisã, 16.12.2015, ora 10.00,
proba interviu. Dosarele de în-
scriere la concurs se pot depune
în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea III, la sediul Primã-
riei Comunei Brãdeºti. Dosarele de
înscriere la concurs trebuie sã
conþinã în mod obligatoriu, docu-
mentele prevãzute la art.49 din
H.G.nr.611/2008 modificatã ºi com-
pletatã de H.G.nr.1173/2008. Rela-
þii suplimentare se pot obþine la
sediul Primãriei Comunei Brãdeºti
ºi la nr.de telefon: 0251.444.206.

S.C. AGRICOLA EAST WAY
DISTRIBUTION SRL cu sediul în
comuna CETATE, strada CALEA
CRAIOVEI nr. 76, judeþul Dolj anun-
þã finalizarea implementãrii proiec-
tului „AMENAJAREA PENTRU
TURIªTI A LACULUI CAZAN
BOCU„ comuna Cetate, judeþul
Doll, finanþat în cadrul PROGRA-
MULUI OPERAÞIONAL pentru
PESCUIT 2007-2013.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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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 Investiþii ºi Achiziþii, Direcþia Investiþii, Achi-
ziþii ºi Licitaþii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post;

- inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiþii ºi Achiziþii, Direcþia Investiþii, Achi-
ziþii ºi Licitaþii, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 2 posturi;

- inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Licitaþii, Direcþia Investiþii, Achiziþii ºi Licitaþii,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Craiova – 1 post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de
14.12.2015, 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 Sta-
tutul funcþionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, precum ºi urmãtoarele
condiþii specifice de participare:

1. pentru postul inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Investiþii ºi Achiziþii, Direc-
þia Investiþii, Achiziþii ºi Licitaþii:

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

2. pentru posturile de inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Investiþii ºi Achiziþii,
Direcþia Investiþii, Achiziþii ºi Licitaþii:

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

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani;
3. pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Licitaþii, Direcþia Inves-

tiþii, Achiziþii ºi Licitaþii:
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã

absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul construcþii civile, industriale ºi agricole sau
instalaþii pentru construcþii;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 1 an.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii anunþului în Monitorul Oficial, partea

a III-a, la sediul Primãriei Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele prevãzute
de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

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

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.

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE comercia-
lã angajeazã dulgheri -
fierari. Salariu motivant,
punct de lucru Stadion
Oblemenco- Craiova. Te-
lefon: 0726/513.672,
0766/334.114.

CERERI SERVICIU
CAUT UN LOGOPED
PENTRU LIMBA ITALIA-
NÃ SAU GERMANÃ. Te-
lefon: 0251/418.864.
Ionescu Nicolae doresc
sã fiu angajat la un pa-
tron cu maºina proprie,
marca Espero. Telefon:
0760/084.961.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, micro-
centralã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10 - Ciupercã.
Telefon: 0746/660.001.

Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând sau schimb cu o
camerã cãmin Craiova,
casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare
la poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Vând casã la  gri, zona
Trenul Pierdut. Telefon:
0727/316.893.
VÂND urgent casã Ca-
targiu, 45.000 Euro. Te-
lefon: 0722/297.009.
Vând urgent, convena-
bil casã 6 camere cu
4000 mp curte, grãdinã
în Livezi - Podari, ªosea-
ua Naþionalã, 8 km de
Craiova. Stoiculescu
HORATION, Craiova,
str. Recunoºtinþei, nr. 45.
Vând Han - 5 camere,
magazin, mobilate, Beci tip
Cramã. Profit substanþial.
Telefon: 0786/193.499.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.

Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 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. Te-
lefon: 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, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã 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 Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
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Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia Nova T, fa-
bricaþie 1998, 62.000
Km proprietar. Telefon:
0720/927.206.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
Vând dacia 1310. Tele-
fon: 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 Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009.
Peugeot 206 an fabrica-
þie 2008, benzinã ºi GPL.
Telefon: 0755/010.320.
Vând Renault Clio 2003
full, 1500 euro negociabil.
Telefon: 0351/452.788.
Vand Seat Leon 1.6. In-
matriculata RO; - An fa-
bricatie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zina; Euro 4; - Aer Con-
ditionat; 6 airbaguri; -
Geamuri Electrice; Inchi-
dere centralizata; ABS;
Servodirectie; Xenon; -
Interior recaro; Pret
2700 Euro, negociabil.
Relatii la telefon: 0765/
312.168.

Superîntreþinutã, distribu-
þie schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.

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 centralã termicã
electricã tip EKCOL 1 NF
8- 500lei, Vanã deviatoa-
re 3 cai SF 20E- 200 lei,
Boiler- 100 l Romstal –
200 lei. 0745/ 350.608.
Vând hotã nouã, mãtu-
rã electricã. Telefon:
0351/459.314.
Vând frigider ARCTIC (pa-
tru 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 copiii. Telefon:
0729/684.222.
Vând canapea, fotolii,
ºifonier, mobilã bucãtã-
rie, servantã, bibliotecã,
aragaz, frigider, masã,
scaune, saltea copil re-
laxa. 0770/298.240.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radiator
cu 3 trepte ALASCA nou.
Telefon: 0770/687.430.
Vând 3 locuri de veci în
cimitirul Sineasca. Tele-
fon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.

Vând cauciucuri de varã
Goodrich dimensiunile
185/65/14, 125 lei buca-
ta. Telefon: 0720/880.474.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Philips 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare. Telefon:
0745/602.001.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 12 noiembrie 2015

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

Centrul 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.

  În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea nr. 286/
2011 modificatã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014 , Primãria Comu-
nei Malu Mare, judeþul Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea
urmãtoarelor funcþii contractuale de execuþie vacante: 1 post ºofer microbuz
ºcolar, în cadrul Compartimentului Administrativ ºi pazã din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Malu Mare, judeþul Dolj.

 Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3

din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs:
- studii generale ;
- permis de conducere  categoria ,,D” în termen de valabilitate,

cu o vechime de minim 5 ani;
- atestat profesional pentru transportul public de persoane în ter-

men de valabilitate;
- fãrã antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat)

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj în
data de 08 Decembrie 2015 , ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 10 De-
cembrie 2015 , ora 1400, interviul .

Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj,
în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv pânã la data de 22
Octombrie 2015.

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul
Dolj.

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu Mare
din com. Malu Mare, str. Primãriei nr. 7, telefon  0251446145, 0251446065
ºi la secretarul comisiei de concurs, telefon 0742245237.

Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzã-
tor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.

Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimitirul
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melamina-
te. Telefon: 0251/531.294.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau etaj
1. Telefon: 0754/220.151.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

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

Închiriez o camerã la
bloc la o fatã cu posibili-
tãþi de platã a chiriei ºi
utilitãþilor lunar. Telefon:
0726/497.404.
Mobilat, douã camere –
zona: Victor Papilian.
Telefon: 0723/737.611.

Primesc urgent în gazdã
o fatã la bloc Calea Bucu-
reºti. Costul chirie + întreþi-
nere- 500 lei. Telefon:
0762/850.986.
Primesc 2 fete în gazdã,
apartament 3 camere mo-
bilat Craioviþa Nouã, centra-
lã. Telefon: 0766/328.569.
Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã - Nitela, tot
confortul, etaj 3, centralã,
aer condiþionat. Telefon:
0761/634.437.

Primesc în gazdã un bãiat.
Telefon: 0765/957.791.
MATRIMONIALE
Doresc doamnã loialã,
sincerã cu locuinþã 1,65-
70/80, plãcutã, fãrã vicii.
Telefon: 0757/821.204.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Îmi vând meºteºugul
(meseria), foarte profitabil.
Telefon: 0723/684.511.

PIERDERI
ªTEFAN I. DANIELA,
în calitate de adminis-
trator anunþã pierde-
rea Certificatului de În-
registrare cu seria B,
Nr. 2730560, CUI:
31342445, înregistrat
la Registrul Comerþu-
lui Dolj sub nr. F 16/
332/ 11.03.2013. Se-
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã victoria de “acasã”
cu Mãgura Cisnãdie, 25-22
vinerea trecutã, SCM Craio-
va va întâlni astãzi, în depla-
sare, o altã formaþie ce a pã-
truns în elitã astã-varã, HC
Alba Sebeº. Meciul din Ar-
deal va debuta la orele 18:00
ºi nu va fi televizat.

Partida n-ar trebui sã ri-
dice dificultãþi deosebite fe-
telor Simonei Gogârlã, dat fi-
ind faptul cã oponenta a ob-
þinut pânã în prezent doar
patru puncte, ºi trei dintre ele
tocmai în dauna vecinei de

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 12-A

Craiova, în caruselul examenelorCraiova, în caruselul examenelorCraiova, în caruselul examenelorCraiova, în caruselul examenelorCraiova, în caruselul examenelor
cu nou-promovatelecu nou-promovatelecu nou-promovatelecu nou-promovatelecu nou-promovatele

Marþi: Rapid Bucureºti – HCM Roman 23-25, U
Cluj – CSM Bucureºti 20-27, Dunãrea Brãila – Corona
Braºov 28-26.

Miercuri dupã închiderea ediþiei: HCM Baia Mare
– Unirea Slobozia.

Joi: HC Alba Sebeº – SCM Craiova.
Sâmbãtã: CS Mãgura Cisnãdiei – CSM Ploieºti.
Duminicã: HC Zalãu – HCM Rm. Vâlcea.
1. CSM Buc.* 36 8. CRAIOVA 14
2. Baia Mare 33 9. Rm. Vâlcea 12
3. Brãila* 27 10. U Cluj* 12
4. Braºov* 21 11. Slobozia 10
5. Roman* 20 12. Mãgura 9
6. HC Zalãu 19 13. Alba Sebeº 4
7. Ploieºti 16 14. Rapid* 3
* - un joc în plus.

clasament, “lanter-
na” Rapid, scor 25-
24 pe teren propriu.
Celãlalt punct a ve-
nit tot pe propriul
parchet, o mare sur-
prizã, contra Zalãu-
lui lui Gheorghe Ta-
dici (24-24).

Dacã punem pe
tapet ºi rezultatul de
etapa trecutã, Sebeºul a pier-
dut la patru goluri la Roman,
21-25.

În runda viitoare (15 no-
iembrie), ultima a turului,

alb-albastrele vor întâlni co-
daºa Rapid, ºi ea o echipã
nou-promovatã. Nu va fi ºi
ultimul meci din acest an
pentru SCM, care mai are de

jucat, în 21 ºi 22 noiembrie,
în amblele rânduri la Poliva-
lentã, cu sârboaicele de la
Radnicki Kragujevak, în tu-
rul III al Cupei Cupelor.

Stadionul Ullevaal, din Oslo, va
gãzdui în aceastã searã manºa tur
a primei partide din play-off-ul de
accedere la Campionatul European,
faþã în faþã urmând sã se afle re-
prezentativele Norvegiei ºi Unga-
riei.

Nordicii au încheiat pe locul trei
într-o grupã din care a obþinut ca-
lificarea directã Italia ºi Croaþia,

Încep “dublele” de baraj pentru CE 2016
Norvegia – Ungaria, astãzi, ora 21:45, Digi Sport 1

ratând în ultimul joc biletele
pentru turneul final, dupã ce,
în contextul în cara aveau ne-
voie de un succes, au cedat
cu 2-1, în deplasare, în com-
pania deja calificatei “Squadra
azzurra”. De partea cealaltã,
maghiarii au fãcut parte din
grupa care a trimis la Euro-
peanul francez pe Irlanda de

Nord ºi România. Vecinii noºtri au
fost principalii favoriþi în a pune
mâna pe singurul loc trei califica-
bil, numai un nefericit joc al rezul-
tatelor, în grupa A, fãcând ca Tur-
cia sã obþinã acest statut.

Pentru disputa de desearã exis-
tã un singur absent cert, este vor-
ba despre ungurul Roland Juhasz
– suspendat ca urmare a trei car-

tonaºe galbene. Dacã vor fi aver-
tizaþi, se vor lovi de acelaºi impe-
diment pentru returul de dumini-
cã, de la Budapesta, Balazs Dzsud-
zsak, Akos Elek, Zoltan Gera ºi
Krisztian Nemeth. În situaþie iden-
ticã se aflã ºi norvegienii Vegard
Forren, Tom Hogli, Havard Nor-
dtveit ºi Alexander Soderlund.

Ambele combatante, bilanþ nul
în “eliminatorii”

În douã meciuri de baraj a fost
implicatã pânã acum Norvegia,
eºuând de fiecare datã. Mai întâi
pentru CE 2004, 1-2 (d) ºi 0-3 (a)
cu Spania, apoi pentru CM 2006,
înfrângeri cu 0-1 contra Cehiei.
Ungaria a mai fost prezentã într-
un singur play-off, contând pe CM

1998, ºi a trãit poate cea mai mare
umilinþã din istoria sa, 1-7 (a) ºi 0-
5 (d) cu Iugoslavia, dublã în care
Pedrag Mijatovic reuºea sã punc-
teze de nu mai puþin de ºapte ori.

Altfel, în 12 meciuri oficiale,
Ungaria stã sensibil mai bine (5
victorii, 3 remize, 4 înfrângeri; gol-
averaj 21-17), însã nu au mai tri-
umfat în faþa scandinavilor din oc-
tombrie 1981. De atunci au mai
fost ºase jocuri, toate în prelimi-
nariile CE, norvegienii înregsitrând
un bilanþ egal între victorii ºi remi-
ze. Cel mai recent meci oficial a
avut loc la Oslo, în 6 iunie 2007,
când gazdele câºtigau cu un net
4-0 (Iversen, Braaten ºi Carew 2).
ªi în turul de la Budapesta norve-
gienii le aplicaþie o corecþie seve-

rã, scor 4-1. Dupã aceste încleº-
tãri a mai fost un amical, soldat
tot cu o victorie scandinavã în
Ungaria, 2-0 în 14 noiembrie 2012.

În celelalte meciuri de baraj:
Bosnia – Irlanda (mâine 21:45),
Ucraina – Slovenia, Suedia – Da-
nemarca (sâmbãtã, orele 19:00,
respectiv 21:45). Manºele secun-
de sunt programate în aceeaºi or-
dine, duminicã, luni ºi marþi.

Sunt calificate deja la CE, pri-
mul din istorie cu 24 de reprezen-
tative la start, urmãtoarele: Fran-
þa, Cehia, Islanda, Turcia, Belgia,
Þara Galilor, Spania, Slovacia, Ger-
mania, Polonia, Anglia, Elveþia, Ir-
landa de Nord, România, Austria,
Rusia, Italia, Croaþia, Portugalia,
Albania.

Fostul pugilist britanic Carl Froch a declarat cã Lu-
cian Bute este un boxer terminat ºi considerã cã James
DeGale ar trebui sã aibã un meci uºor împotriva româ-
nului, a notat The Sun.

“Cred cã va fi un meci tehnic, dar ar trebui sã fie
un meci uºor pentru DeGale deoarece Bute este ter-
minat. Nu poate fi decât un singur câºtigãtor, dar
conteazã cât de clar îl va învinge DeGale. Trebuie sã
fie convingãtor. Am auzit cã va încasa aproximativ
douã milioane de lire sterline pentru o luptã cu un

DIGI SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Play-off Cupa Mondialã: Norvegia – Ungaria.

DIGI SPORT 2

17:45 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: Politehnica Timiºoara –
Dinamo / 19:45 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: THW Kiel – Paris
Saint-Germain / 21:45 – RUGBY – Challenge Cup: Harlequins – Mon-
tpellier.

DIGI SPORT 3

20:00, 21:45 – BASCHET (M) – Euroliga: Anadolu Efes Istanbul –
Olympiacos Pireu, Bayern Munchen – Steaua Roºie Belgrad.

DIGI SPORT 4

20:15 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I: Timiºoara – City’us Tg Mureº.

DOLCE SPORT 1

19:45 – HANDBAL (M) – Liga Campionilor: THW Kiel – Paris Saint-
Germain.

EUROSPORT 2

19:00 – FOTBAL – Meci amical.

LOOK TV

21:45 – RUGBY – Challenge Cup: Harlequins – Montpellier.

Carl Froch: “Bute este terminat. Ar trebui
sã fie un meci uºor pentru DeGale”

Bute ruinat. Românul este distrus de când l-am bãtut
eu ºi toatã lumea ºtie acest lucru. DeGale nu a arãtat
prea bine în meciul cu Dirrell ºi trebuie sã-l învingã
mult mai clar pe Bute. În meciul cu Dirrell a arãtat
bine trei, patru runde, dar doar atât. A fost norocos ºi
nimeni nu se supãra dacã titlul mergea la adversarul
sãu. Nu cred cã DeGale este un pugilist de 12 repri-
ze”, a spus Froch.

Carl Froch, în vârstã de 38 de ani, l-a învins pe
Lucian Bute în mai 2012, la Nottingham, prin KO în

repriza a cincea.
Lucian Bute va boxa, la 28 noiembrie, la

Videotron Centre din Quebec, cu britanicul
James DeGale, care îºi va pune în joc centura
de campion IBF la categoria supermijlocie.

În vârstã de 29 de ani, campionul olimpic
de la Beijing, James DeGale (21 de victorii, o
înfrângere, 14 KO), a intrat în posesia centu-
rii IBF, în luna mai, la Boston, dupã ce l-a
învins pe americanul Andre Dirrell. Centura a
fost deþinutã de Carl Froch, fiind pusã în joc
dupã retragerea britanicului. Singura înfrân-
gere a lui DeGale a fost în 2011, în meciul cu
George Groves.
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Managerul general al Universitãþii Craiova, Felix Gri-
gore, a declarat cã atacantul convocat la naþionalã, An-
drei Ivan, nu va pleca decât în strãinãtate, deoarece pre-
þul cerut pe el nu ºi-l pot permite echipele din Liga I.
Grigore crede cã Ivan ar costa acum 10 milioane de
euro dacã ar fi sârb. „Înseamnã foarte mult aceastã con-
vocare pentru Andrei Ivan. Spun de o lunã cã este cel
mai bun atacant din campionatul nostru în acest mo-
ment ºi cred cã nu am greºit. El aºteaptã un trofeu cu U-
niversitatea Craiova ºi apoi se gândeºte sã plece la un
club de afarã. Oricine are un preþ, dar când vorbim de
Andrei Ivan preþul este pe aceeaºi linie cu valoarea lui.
Eu cred cã nu poate pleca la altã echipã din þarã. Este
important ºi pentru club cã are un jucãtor la un meci
amical cu o echipã importantã a Europei. Cel mai corect
preþ pentru Andrei Ivan este sã ne raportãm la preþul
pentru care Chiricheº a plecat din România. Dar Andrei

Amicale cu campioane mondiale pentru România

Dupã Italia, tricolorii întâlnescDupã Italia, tricolorii întâlnescDupã Italia, tricolorii întâlnescDupã Italia, tricolorii întâlnescDupã Italia, tricolorii întâlnesc
Spania, în primãvarãSpania, în primãvarãSpania, în primãvarãSpania, în primãvarãSpania, în primãvarã

Dupã amicalul cu Italia de la Bo-
logna, Federaþia Românã de Fotbal a
confirmat un alt meci de pregãtire o
forþã mondialã. „Tricolorii” vor întâlni
Spania, pe 27 martie 2016, în Româ-
nia, cel mai probabil partida urmând
sã aibã loc la Bucureºti, pe Arena
Naþionalã. „Federaþia Românã de
Fotbal are bucuria sã anunþe o parti-
dã de excepþie pentru echipa naþio-
nalã: pe 27 martie 2016, România va
juca acasã, împotriva Spaniei. “Tri-
colorii” vor avea în faþã reprezentati-
va care a triumfat în ultimele douã
ediþii de Campionat European ºi care
a câºtigat titlul mondial în 2010, echi-
pã calificatã, de asemenea, la Euro
2016 ºi pentru care au evoluat, pe
durata ultimelor preliminarii, fotbaliºti
precum Fabregas, Pique, Mata, Ser-
gio Ramos sau Iniesta” se aratã într-

un comunicat postat de Federaþie pe
site-ul oficial. România ºi Spania s-
au întâlnit de 15 ori de-a lungul tim-
pului, fiind la egalitate în ceea ce pri-
veºte palmaresul. Ibericii ºi tricolorii
s-au impus de câte 5 ori, alte 5 parti-
de terminându-se la egalitate. Trico-
lorii au întâlnit ultima datã Spania în
noiembrie 2006, ºi atunci tot într-o
partidã amicalã, disputatã la Cadiz.
Tricolorii s-au impus atunci, scor 1-
0, graþie unui gol marcat de Ciprian
Marica. Ultima întâlnire într-un meci
oficial a avut loc la Euro 1996, Spania
câºtigând atunci, scor 2-1. Spania
este câºtigãtoarea ultimelor douã
ediþii ale Campionatului European ºi
a Cupei Mondiale din 2010 ºi este
calificatã la turneul final al Euro-2016,
la fel ca ºi selecþionata României.

Toþi cei trei jucãtori propuºi de Universitatea Craiova pentru a îmbrãca
tricoul naþionalei au jucat în toate cele 17 meciuri ale Ligii I. Dacã Mateiu a
fost înlocuit de douã ori pe final, la Botoºani ºi la Giurgiu, Bãlgrãdean ºi
Vãtãjelu au bifat toate minutele, aflându-se printre cei ºapte fotbaliºti integra-
liºti din priul eºalon. Alãturi de cei doi alb-albaºtri, au fost permanent pe teren
doi jucãtori de la Viitorul, Bogdan Mitrea ºi Ioan Filip, portarul Petrolului,
Peterson Pecanha, fundaºul Stelei, Alin Toºca, dar ºi fundaºul de la CFR,
Ionuþ Larie. Dintre cei 349 de jucãtori cu minute bifate în primele 17 runde,
doar 21 au evoluat în fiecare etapã. Dintre aceºtia, numai cei ºapte enumeraþi
mai sus au contabilizat toate cele 1530 de minute în teren.

Bãlgrãdean ºi Vãtãjelu,Bãlgrãdean ºi Vãtãjelu,Bãlgrãdean ºi Vãtãjelu,Bãlgrãdean ºi Vãtãjelu,Bãlgrãdean ºi Vãtãjelu,
printre cei 7 integraliºti din Liga Iprintre cei 7 integraliºti din Liga Iprintre cei 7 integraliºti din Liga Iprintre cei 7 integraliºti din Liga Iprintre cei 7 integraliºti din Liga I

Managerul general al Universitãþii spune cã jucãtorul de
18 ani este în acest moment cel mai bun atacant din Liga I

Ivan e atacant ºi Chiricheº e fundaº central. Atacanþii
sunt mai scumpi, dar ºi Chiricheº avea mai multe selecþii
la naþionalã. Chiricheº a plecat pe o sumã foarte mare,
dar ne putem uita în grãdina vecinilor noºtri sârbi. Cred
cã în momentul ãsta, dacã el ar fi fost jucãtor sârb, avea
un preþ de minim 10 milioane” a spus Grigore. Totodatã,
oficialul clubului din Bãnie spune cã mai mulþi jucãtori
din echipa lui Emil Sãndoi pot face parte din lotul naþio-
nal pentru Campionatul European alãturi Andrei Ivan,
printre care Bãlgrãdean, Mateiu sau Vãtãjelu. „Putem spu-
ne cã am mai avea jucãtori care pot fi o soluþie pentru
Campionatul European la care suntem calificaþi. Putem
vorbi despre cãpitanul echipei, Bãlgrãdean, de Mateiu,
de Vãtãjelu. Sunt jucãtori care sunt sigur cã au fost în
atenþia celor care þin frâiele echipei naþionale. Eu cred cã
pot face faþã la Campionatul European, dacã vor fi con-
vocaþi”, a spus Grigore.
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