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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Greu se miºcã aleºii noºtri, Popes-
cule. Au trebuit sã treacã aproape 30
de ani pânã sã dea o lege cu pedepsele
pentru ãºtia care îºi bat joc de pãduri. actualitate / 7

culturã / 6reportaj / 9
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De Sfânta Maria Micã, mânãstirea Maglavit este locul de pe-
lerinaj pentru sutele de oameni care, în aceastã zi de toamnã,
iau drumul la picioare din multe sate ale judeþului ºi chiar mai
de departe. Dominatã de copacii înalþi precum niºte lumânãri
încoronate de razele soarelui, curtea locaºului de cult îi primeº-
te deopotrivã pe toþi, bãtrâni, tineri ºi copii, sãnãtoºi sau bol-
navi, fiecare purtând în suflete diamantul credinþei. Marea sãr-
bãtoare coincide ºi cu ziua comunei, în cadrul cãreia se organi-
zeazã ºi întâlnirea cu fii satului, anul acesta fiind a 15-a ediþie.
Purtând un respect deosebit acestui loc încãrcat de spiritualita-
te, primarul Ion Dinu a dezvelit un monument care atestã aºe-
zarea localitãþii acum 2.700 de ani.

ContemplândContemplândContemplândContemplândContemplând
DãbuleniulDãbuleniulDãbuleniulDãbuleniulDãbuleniul
de pe... scãrilede pe... scãrilede pe... scãrilede pe... scãrilede pe... scãrile
Primãriei!Primãriei!Primãriei!Primãriei!Primãriei!

E cochetã de-a dreptul, vã-
zutã de afarã, clãdirea Primã-
riei din Dãbuleni, dacã are
vreo relevanþã, de datã recen-
tã datã în folosinþã, dar mai
ales deplin funcþionalã ºi cu
multã lume tânãrã, angajatã,
care se strãduie sã probeze
vizibilã solicitudine, nepãrãsi-
tã de zâmbetul profesional.
Cât am putut sã ne dãm sea-
ma. De pe scãrile Primãriei,
dacã zãboveºti puþin, deslu-
ºeºti o lume febrilã, din cale
afarã, fiecare cu rostul sãu.

SfântaSfântaSfântaSfântaSfânta
Maria Micã,Maria Micã,Maria Micã,Maria Micã,Maria Micã,
sãrbãtoritã însãrbãtoritã însãrbãtoritã însãrbãtoritã însãrbãtoritã în
straie populare,straie populare,straie populare,straie populare,straie populare,
la Cãlãraºila Cãlãraºila Cãlãraºila Cãlãraºila Cãlãraºi

Academician
Gheorghe Brezeanu:
„Muzeul Olteniei„Muzeul Olteniei„Muzeul Olteniei„Muzeul Olteniei„Muzeul Olteniei
Craiova, unulCraiova, unulCraiova, unulCraiova, unulCraiova, unul
dintre cele maidintre cele maidintre cele maidintre cele maidintre cele mai
importanteimportanteimportanteimportanteimportante
din þarã”din þarã”din þarã”din þarã”din þarã”

Inginerii româniInginerii româniInginerii româniInginerii româniInginerii români
din toatã lumeadin toatã lumeadin toatã lumeadin toatã lumeadin toatã lumea
discutã la Craiovadiscutã la Craiovadiscutã la Craiovadiscutã la Craiovadiscutã la Craiova
despre inteligenþadespre inteligenþadespre inteligenþadespre inteligenþadespre inteligenþa
tehnicãtehnicãtehnicãtehnicãtehnicã

 Ingineria româneascã a fost ,
este ºi sunt ºanse mari sã fie  una
de top în ceea ce priveºte rezulta-
tele. A fost un anume recul, dupã
1990, s-a revenit ºi se sperã în re-
zultate mari, iar întreaga educaþie
tehnicã trebuie începutã din învã-
þãmântul preºcolar, cu o continui-
tate în cel gimnazial, liceal ºi supe-
rior. Craiova a fost, ieri, gazda ce-
lei de-a XII-a ediþii a SINGRO –
simpozion ºtiinþific al inginerilor
români de pretutindeni, tema fiind
„Soluþii pentru un oraº inteligent”.
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Iohannis
se întâlneºte

vineri cu Merkel,
Michel ºi Bettel,
înainte de

summit-ul
de la Bratislava

Preºedintele Klaus Iohan-

nis are astãzi la Berlin o

întâlnire de lucru cu cance-

larul german Angela Mer-

kel, premierul belgian

Charles Michel ºi cu pre-

mierul luxemburghez Xavier

Bettel în vederea pregãtirii

summit-ului UE de la

Bratislava. “Întâlnirea are

loc în contextul procesului

de pregãtire a reuniunii

informale a Consiliului

European de la Bratislava,

din 16 septembrie a.c., care

va avea ca subiect de dezba-

tere viitorul Uniunii Euro-

pene în noul cadru creat

dupã referendumul din

Regatul Unit al Marii

Britanii”, potrivit unui

comunicat de presã emis de

Administraþia Prezidenþialã.

De asemenea, Preºedinþia

precizeazã cã reuniunea de

la Berlin face parte din

seria de contacte pe care

preºedintele României le are

cu lideri europeni în cadrul

acestui proces de reflecþie

privind viitorul Uniunii

Europene. Dupã întâlnirea

de la Cancelaria Federalã

de la ora 14.00, Iohannis va

face o declaraþie de presã la

Ambasada României la

Berlin.
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‘’În aceastã dimineaþã a ajuns
la premierul Dacian Cioloº de-
misia domnului Biriº din funcþia
de secretar de stat, iar premie-
rul a acceptat aceastã demisie.
Domnul Biriº are o experienþã în
mediul privat de afaceri ºi cu ex-
perienþa dumnealui a venit cu mai
multe propuneri bune de-a lun-
gul timpului, a coordonat pro-
iecte care a condus la mãsuri re-
paratorii ale Codului Fiscal ºi
acordarea de facilitãþi pentru a
stimula economie. Pentru aces-

Purtãtorul de cuvânt al Guver-
nului a spus cã solicitarea lui Li-
viu Dragnea este ‘’o bunã iniþia-
tivã’’ care va da posibilitatea pre-
mierului Dacian Cioloº sã mear-
gã în Parlament ºi sã arate cã
datele economice din acest an
sunt foarte bune. ‘’E vorba de o
creºtere economicã de 6% în tri-
mestrul doi, sunt încasãri peste

Gabriel Biriº, iniþiatorulGabriel Biriº, iniþiatorulGabriel Biriº, iniþiatorulGabriel Biriº, iniþiatorulGabriel Biriº, iniþiatorul
proiectului de modificareproiectului de modificareproiectului de modificareproiectului de modificareproiectului de modificare

a Codului Fiscal, ºi-a dat demisiaa Codului Fiscal, ºi-a dat demisiaa Codului Fiscal, ºi-a dat demisiaa Codului Fiscal, ºi-a dat demisiaa Codului Fiscal, ºi-a dat demisia
Secretarul de stat de la Finanþe Gabriel Biriº

ºi-a dat demisia joi dimineaþã, dupã scandalul
legat de o eventualã modificare a Codului Fiscal,
premierul Dacian Cioloº acceptând-o, a declarat

purtãtorul de cuvânt al Guvernului, Liviu Iolu.
te lucruri premierul i-a
mulþumit dlui secretar de
stat Gabriel Biriº. În ace-
laºi timp, Ministerul Finan-
þelor a avut un mandat de
simplificare a Codului Fis-
cal, în acord cu politica
acestui guvern. Din pãca-
te, dl. Gabriel Biriº a de-
pãºit acest mandat ºi a lan-
sat în spaþiul public câte-
va propuneri pe care acest
guvern nu ºi le asumã’’, a
detaliat Iolu.

El a subliniat cã Guver-
nul nu are în vedere majo-
rãri de taxe ºi impozite.

‘’În primul rând, cum a spus ºi
ministrul Finanþelor, acest Gu-
vern nu are în vedere majorãri
de taxe ºi impozite, nu are în ve-
dere o creºtere a contribuþiilor
sociale obligatorii, nici pentru
angajat, nici pentru angajator,
persoanele fizice autorizate cu
activitãþi independente sau pro-
fesii liberale nu sunt vizate de
mãsuri de creºtere a taxãrii, iar
în perioada urmãtoare MFP va
pune în dezbatere publicã niºte
modificãri ale Codului Fiscal,

dar singurele mãsuri vizate sunt
de simplificare a procedurilor
fiscale în favoarea desfãºurãrii
activitãþii economice’’, a adãu-
gat purtãtorul de cuvânt al Gu-
vernului.

Ministerul Finanþelor a anun-
þat miercuri, ca reacþie la infor-
maþiile apãrute cu privire la un
proiect de modificare a Codului
Fiscal, cã nu existã un proiect
asumat de ministrul Anca Dragu
care sã includã majorãri de taxe
ºi de impozite sau de contribuþii
sociale obligatorii. Potrivit unui
proiect de ordonanþã de urgenþã
de modificare a Codului Fiscal
care a circulat marþi în presã,
ministerul ar avea în vedere mo-
dificarea substanþialã a apoape

200 de articole din cele 500 ale
Codului Fiscal intrat în vigoare
prin Legea nr.227 din 8 septem-
brie 2015. Conform propunerii,
cota totalã urma sã scadã la
21,7% din salariul brut, plãtitã
integral de cãtre salariat, iar an-
gajatorul nu mai era obligat sã
plãteascã niciun fel de contribu-
þie socialã la condiþii normale de
lucru.

Secretarul de stat Gabriel Biriº
ºi-a asumat proiectul, precizând
însã cã acesta ar fi o propunere
aflatã într-o discuþie internã care
‘’nu înseamnã niciun leu în plus
sau în minus plãtit de angajat sau
angajator’’, ci vizeazã plafona-
rea bazei de calcul a tuturor con-
tribuþiilor sociale.

Premierul va merge în Parlament pentru
a prezenta raportul privind starea economicã

Premierul Dacian Cioloº va merge în Parlament
pentru a prezenta un raport privind starea economicã,
la solicitarea liderului PSD, Liviu Dragnea, a declarat
purtãtorul de cuvânt al Executivului, Liviu Iolu, care
a susþinut cã cererea PSD este ‘’o bunã iniþiativã’’.

program, dar detaliile le va spu-
ne premierul Dacian Cioloº în
Parlament. E ºi o bunã oportuni-
tate de a atrage atenþia în Parla-
ment asupra iniþiativelor legisla-
tive care pun presiune pe buget
ºi, pe cale de consecinþã, pe de-
ficitul aprobat tot de Parlament’’,
a adãugat Iolu.

El a precizat cã premierul aº-

teaptã doar sã fie stabilitã data,
conform procedurilor, ºi cã nu a
existat ‘’nicio conversaþie telefo-
nicã pe aceastã temã’’ între Da-
cian Cioloº ºi Liviu Dragnea.

Preºedintele PSD, Liviu Drag-
nea, i-a cerut joi prim-ministrului
Dacian Cioloº, prin intermediul
unei scrisori deschise, prezenta-
rea ‘’de urgenþã’’ în Parlament a
unui raport privind ‘’situaþia eco-
nomicã realã a þãrii’’, declarându-
se îngrijorat de ‘’semnalele alar-
mante’’ privind intenþiile Guver-
nului. ‘’Vã rog sã prezentaþi de
urgenþã în faþa camerelor reunite
ale Parlamentului un raport privind
situaþia economicã realã a þãrii,
inclusiv nivelul de colectare a ta-
xelor, deficitul bugetar, deficitul
de cont curent, deficitul comer-
cial ºi creºterea economicã esti-
matã care stã la baza execuþiei bu-
getare’’, se aratã în scrisoarea

deschisã trimisã de Dragnea lui
Cioloº.

Totodatã, liderul PSD i-a soli-
citat prim-ministrului o poziþie cla-
rã cu privire la ‘’intenþiile reale ale
Guvernului’’ pe motiv cã ‘’infor-
maþiile contradictorii care vin, în
mod direct sau indirect, din par-
tea membrilor executivului gene-
reazã confuzie ºi îngrijorare în
rândul investitorilor, salariaþilor ºi
al tuturor celorlalþi cetãþeni’’. Li-
viu Dragnea a motivat demersul
de a-l chema pe ºeful Guvernului
în Parlament prin apariþia ‘’în spa-
þiul public’’ a mai multor ‘’sem-
nale alarmante privind intenþia Gu-
vernului de a lua o serie de mã-
suri îngrijorãtoare, cum ar fi pla-
fonarea indemnizaþiilor pentru
creºterea copilului, majorarea ta-
xelor pentru cei cu activitãþi inde-
pendente prin schimbarea radica-
lã a Codului Fiscal’’.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU

E un bãrbat puþin trecut de 50 de ani,
bine grizonat, marcat de semnele vremii
ºi parcã suferind de cine ºtie ce boalã
ascunsã; tristeþea i se citeºte în ochii încã
blânzi ºi resemnaþi, locuiþi de o luminiþã
tainicã din care inteligenþa n-a plecat de-
tot, în ciuda atâtor catastrofe care l-au
bântuit.

A venit sã se confeseze; ba nu, nu e
asta; nu ºtie nici el bine pentru ce mã
cautã: „ªtii, am fost colegi de liceu, nu-
þi mai aminteºti?... Eram la G., cu…”
Glasul e aproape plãpând, trãdând o mare
neputinþã, un fel de lehamite ºi e gata sã
se opreascã, de fiecare datã, convins
parcã de inutilitatea gestului sãu. ª, iatã,
brusc mi-l amintesc, e V. P. , falnicul ºi
inteligentul V. P., dintr-a XI-a G., un
etern premiant al Colegiului „Carol I” (pe
atunci „N. Bãlcescu”), pe vremea tine-
reþii noastre, unul dintre copiii-minune
ai acelei generaþii, un specialist al Olim-
piadelor de matematicã, poet ºi cântãreþ
în timpul liber, chipeº ºi triumfal, curtat
de toate colegele noastre mai mari ori mai
mici. „Doamne, ce-a mai rãmas din el” –
gândesc în sine-mi.

„Aºa e, ai dreptate! – intervine parcã
ghicindu-mi gândul – ce-a mai rãmas din
mine, din tânãrul de atunci, gata sã se ia

Un destin în derivãUn destin în derivãUn destin în derivãUn destin în derivãUn destin în derivã
la trântã cu lumea… Probabil mã vei în-
treba cum a fost posibil… Ei bine, s-au
întâmplat de toate, da, ºi o femeie, au
fost ºi neºanse, însã mai presus de toate
orgoliul meu nestãvilit, incapacitatea de
a alege în viaþã ce era mai bun, lipsa ones-
titãþii ºi a mãsurii în faþa unor alternative
care mai de care mai ispititoare… ªi, în
plus, faptul cã n-am ºtiut sã mã opresc
la timp… Totul a început când am dat
cu piciorul singurei femei care m-a iubit
cu adevãrat ºi pe care am iubit-o la rân-
dul meu… Era L. colega mea de clasã,
frumoasã, inteligentã,cu care fãcusem,
îþi aminteºti, o pereche de care ne invi-
diaþi cu toþii. Am pornit la studii, la Bu-
cureºti, împreunã, dar curând vedetismul
meu, excesul de adulaþie din partea unor
dascãli ºi colegi, dar mai ales narcisis-
mul meu maladiv m-a stricat ºi aºa am
ratat nu doar iubirea, nu doar prietenia
cea mai curatã, ci ceva mai încolo, des-
tinul însuºi…”

L-a pãrãsit, fiindcã începuse s-o tra-
teze ca pe un bun personal ºi, fãrã sã-ºi
dea seama, s-a aruncat în vertijul aven-
turilor mondene, ignorându-ºi vocaþia,

abandonându-ºi preocupãrile, prizonier,
apoi, al unei cãutãri de un donjuanism
greþos, în cãutarea femeii perfecte ºi în
care tot ceea ce îºi dorea se regãsea, ia-
rãºi fãrã sã realizeze, în cea pe care o
pierduse. „Asta a fost drama, ori, cine
ºtie, blestemul… Ce a urmat? Fireºte, m-
am cãsãtorit de trei ori, am un copil de la
prima soþie, care nu mã recunoaºte… Nu
din vina sa, ci a mea… Însã e o altã po-
veste… lungã ºi complicatã… ºi tristã….
N-are rost, poate þi-o voi spune altã
datã…”.

Lãcrimeazã discret, încã sub ºocul rui-
nei pe care o resimte cu o acuitate de a
cãrei veridicitate nu gãsesc niciun motiv
sã mã îndoiesc. Ce i-aº putea spune? Cum
sã-l oblojesc? Îl întreb de pãrinþi, amin-
tindu-mi cã îi cunoscusem atunci, pe
sfârºitul anilor ºaizeci, într-un apartament
din centrul Craiovei. „Tata s-a stins de
cancer imediat dupã ce intrasem la fa-
cultate…Þi-l aminteºti? Era profesor aici,
stimat ºi iubit de toþi, cultivat ºi dispus
sã dãruiascã… Mama a murit de curând,
distrusã, într-o lungã agonie, din cauza
nefericirilor mele… Ce-ar mai fi de spus?

Am ieºit la pensie medical, la vârstã când
încã mai puteam oferi mult ºi multe, dar
m-am trezit ruinat sufleteºte ºi gol spiri-
tual… De atunci nu fac decât sã mã tâ-
rãsc spre… nu ºtiu… poate ºtii tu mai
bine…Nu mã pot ierta, asta este tragedia
care mã distruge…”

ªi dã sã se ridice ºi sã se retragã… Îl
opresc cu un gest de revoltã surdã ºi, o cli-
pã mai târziu, mã întreb dacã nu cumva ºi
eu mã prefac, am intrat într-un joc fatidic.
Dar ce-aº putea sã spun? Cã-mi pare rãu?

Aprindem amândoi þigara, tragem cu
sete de parcã soarta noastrã ºi întregii lumi
ar trebui decisã aici ºi acum. Se retrage,
cu aceeaºi discreþie ºi timiditate cu care
intrase. Va mai reveni? Îl voi mai reve-
dea? ªi, în definitiv, ce-i de fãcut? Un
destin în derivã… Ca multe altele, mii, sute
de mii, cine sã le contabilizez? Mai ales în
lumea de azi, una pe dos, cu curu-l sus,
cu o expresie pe care un hâtru personaj
din alte vremuri de la mine din sat o de-
canta cu timbrul ºi aerul unui star teatral
rostind celebra dubitaþie hamletianã…

septembrie 1998

Restituiri

Patru universitãþi din Româ-
nia apar în topul Quacquarelli
Symonds (QS) World Univer-
sity Rankings: Universitatea din
Bucureºti, Universitatea “Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iaºi,
Universitatea “Babeº-Bolyai” din
Cluj ºi Universitatea de Vest din
Timiºoara, aflate tot în seria
701+, unde s-au aflat ºi în anii
precedenþi. Prima din listã, cea
mai sus clasatã, este Universi-
tatea din Bucureºti, se aratã

Patru universitãþi din România, “Ale-
xandru Ioan Cuza” din Iaºi, “Babeº-
Bolyai” din Cluj, Universitatea de Vest
din Timiºoara ºi Universitatea Bucu-

reºti s-au clasat în anul 2016 în unul
dintre cele mai cunoscute topuri inter-
naþionale privind calitatea instituþiilor
de învãþãmânt superior.

într-un comunicat de presã al
instituþiei, remis joi agenþiei
MEDIAFAX.

Topul QS ierarhizeazã univer-
sitãþile în funcþie de: reputaþie
academicã, reputaþia angajatoru-
lui, studenþi pe facultate, citãri
pe facultate, studenþi internaþio-
nali, facultate internaþionalã. Fie-
care dintre cei ºase indicatori are
o proporþie diferitã la calcularea
scorului final. Pe primul loc în
topul de anul acesta este Mas-

sachusetts Insti tute of
Technology (MIT), urma-
tã de Stanford, Harvard,
Cambridge, California In-
st i tute of Technology
(Caltech), Oxford, Uni-
versity College London
(UCL), Swiss Federal In-
st i tute of Technology
(ETH Zirich), Imperial
College London ºi Univer-
sity of Chicago. Clasa-
mentul  QS Universi ty
Rankings este construit pe
baza mai multor indicatori
cheie: cercetarea ºtiinþifi-
cã, calitatea predãrii, an-
gajabilitatea absolvenþilor
ºi gradul de internaþiona-
lizare ºi este realizat de QS
Intelligence Unit împreu-
nã cu un grup de profe-
sori ºi cercetãtori recu-
noscuþi mondial.

În total, 74.651 de profesori
ºi 37.781 de angajaþi au contri-
buit la aceste rankinguri prin
analizele globale QS. Pentru in-
cluderea în ediþia 2016/2017 a
clasamentului, QS a analizat
10,3 milioane de articole ºi 66,3
milioane de citãri, indexate în
bazele de date academice Sco-
pus/Elsevier. Peste 3.800 de uni-
versitãþi au fost luate în consi-
derare ºi 916 dintre ele au fost
evaluate.

Ieri, s-a desfãºurat  prima con-
ferinþa de presã a Partidului Miº-
carea Popularã Organizaþia Jude-
þeanã Dolj, de dupã fuziunea
PMP-UNPR. Cu acest prilej a
fost prezentatã noua structurã de
conducere a PMP Dolj. Conferin-
þa de presã a fost susþinutã de pre-
ºedintele PMP Dolj - Gheorghe
Bicã, prim-vicepreºedintele Ion
Groza, secretarul general – Mi-
hail Negulescu ºi preºedintele
Organizaþiei de Tineret Dolj - Art-
hur Andriþoi.

Principalul subiect a fost legat
de reorganizarea PMP la nivelul
judeþului Dolj, prilej cu care
Gheorghe Bicã a declarat cã în
aceastã perioadã se lucreazã in-
tens la realizarea unor structuri
fiabile în toate localitãþile, pânã
la nivel de secþie de votare, astfel
încât la alegerile parlamentare din

La PMP Dolj:

Lista la parlametare va fi
bazatã pe competenþe

ºi „nu pe cine dã mai mulþi bani”
decembrie 2016, PMP Dolj sã
obþinã un scor de douã cifre,
mult mai mare decât suma rezul-
tatelor PMP ºi UNPR la alegerile
locale din 2016. „Partidul Miºca-
rea Popularã are cel mai puternic
lider, în persoana domnului Tra-
ian Bãsescu, astfel cã datoritã
abilitãþilor sale politice, alãturi de
munca noastrã asiduã, vom obþi-
ne un scor foarte bun la urmã-
toarele alegeri.” - a explicat pre-
ºedintele PMP Dolj.

În încheierea conferinþei de
presã, Preºedintele PMP Dolj,
Gheorghe Bicã, a vorbit despre
modalitatea de selecþie a candi-
daþilor la alegerile parlamentare
susþinând cã aceasta va fi bazatã
pe competenþe, pe criterii profe-
sionale ºi „nu pe cine dã mai
mulþi bani”.

MARGA BULUGEAN
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat, ieri,
cã au dispus trimiterea în judeca-
tã, în stare de libertate, a inculpa-
telor Floarea Roºca, în sarcina
cãreia s-a reþinut sãvârºirea in-
fracþiunilor de folosire sau prezen-
tare, cu rea-credinþã, de documen-
te ori declaraþii false, inexacte sau
incomplete, dacã fapta are ca re-
zultat obþinerea pe nedrept de fon-
duri europene, în formã continua-
tã, uz de fals ºi fals în declaraþii în
formã continuatã ºi Mihaela Bun-
ciu (fostã Pîrvãnuºi), consilier su-
perior în cadrul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã –
Centrul Judeþean Dolj, la data fap-

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au anunþat cã au
dispus trimiterea în judecatã, în stare
de libertate, a inculpatului Pãstorel
Florescu, administrator al mai mul-
tor societãþi comerciale, în sarcina
cãruia s-a reþinut sãvârºirea a douã
infracþiuni de evaziune fiscalã, în
formã continuatã. În rechizitoriul
întocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii au reþinut urmãtoarea sta-
re de fapt: „în perioada mai - sep-
tembrie 2008, inculpatul Florescu
Pãstorel, în calitate de administra-
tor în fapt ºi în drept al unei socie-
tãþi comerciale, a livrat efectiv ce-
reale cãtre alte cinci societãþi co-
merciale, însã nu a înregistrat în
contabilitate operaþiunile comercia-
le efectuate ºi veniturile realizate,

Echipajele de intervenþie din ca-
drul Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al Judeþului
Dolj au fost solicitate sã intervinã,
pe parcursul zilei de miercuri, 7 sep-
tembrie a.c., pentru stingerea a
douã incendii de vegetaþie uscatã în
localitãþile Malu Mare ºi Bechet, în
22 cazuri pentru acordarea asisten-
þei medicale de urgenþã, dar ºi în
douã situaþii mai puºin obiºnuite.
Pompierii au fost solicitaþi sã înde-
pãrteze douã cuiburi de viespi din
gospodãriile unor doljeni. Astfel,
potrivit reprezentanþilor ISU Dolj,
miercuri, la ora 20.45, Detaºamen-
tul 1 Pompieri Craiova a intervenit
cu o autospecialã pentru degajarea
unui cuib de gãrgãuni din podul lo-
cuinþei lui Petre P., din comuna Co-
þofenii din Dos. La intervenþie au
participat un echipaj de la Inspec-
toratul de Jandarmi Judeþean (IJJ)
Dolj, S.V.S.U. Coþofenii din Dos ºi
inspectorul ºef al Poliþiei Animale-
lor Dolj. Intervenþia a decurs fãrã
probleme, echipajele de intervenþie
reuºind sã îndepãrteze cuibul.

În aceeaºi searã, la ora 22.06,
Detaºamentul 1 Pompieri Craiova
a intervenit cu o autospecialã pen-
tru degajarea unui cuib de viespi din
podul locuinþei lui Viorel D., din
comuna Coþofenii din Dos. La in-
tervenþie au participat un echipaj de
la I.J.J. Dolj, S.V.S.U. Coþofenii din
Dos ºi inspectorul ºef al Poliþiei Ani-
malelor Dolj. Intervenþia a decurs
fãrã probleme, echipajele de inter-
venþie reuºind sã îndepãrteze cui-
bul de viespi. În ambele cazuri aces-
tea au fost arse, întrucât reprezintã
un real pericol pentru populaþie.

„Bifeazã” al treilea dosar la DNA Craiova:

Consilierã de la APIA Dolj trimisã în judecatãConsilierã de la APIA Dolj trimisã în judecatãConsilierã de la APIA Dolj trimisã în judecatãConsilierã de la APIA Dolj trimisã în judecatãConsilierã de la APIA Dolj trimisã în judecatã
pentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþiepentru infracþiuni de corupþie

Procurorii DNA - Serviciul Teritorial Cra-
iova au dispus trimiterea în judecatã a douã
femei, pentru infracþiuni de corupþie având
ca rezultat obþinerea pe nedrept de fonduri
europene. Pentru una dintre inculpate, Mi-
haela Bunciu (fostã Pîrvãnuºi), consilier su-

perior în cadrul APIA –Centrul Judeþean
Dolj, este al treilea dosar în care este trimi-
sã în judecatã de procurorii anticorupþie, într-
unul fiind complice al Mariei Schutz, a cãrei
finã este. Toate cele trei dosare se aflã acum
pe rolul Tribunalului Dolj.

tei, în sarcina cãreia s-a reþinut
sãvârºirea infracþiunii de compli-
citate la folosire sau prezentare, cu
rea-credinþã, de documente ori
declaraþii false, inexacte sau in-
complete, dacã fapta are ca rezul-
tat obþinerea pe nedrept de fonduri
europene, în formã continuatã. În
rechizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor, procurorii au reþinut
urmãtoarea stare de fapt: „în pe-
rioada 2011-2014, inculpata Roº-
ca Floarea, a solicitat ºi a obþinut
pe nedrept, de la Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agriculturã –
Centrul Judeþean Dolj, prin folosi-
rea de documente false, fonduri
nerambursabile din bugetul naþio-
nal ºi bugetul Uniunii Europene, în

valoare totalã de 167.033,87 lei. În
cursul anului 2011, inculpata Roº-
ca Floarea a depus la Primãria co-
munei Gighera, judeþul Dolj, un
contract de arendã pe care chiar
ea îl falsificase, pentru a fi înscris
în registrul de arendã. În scopul
obþinerii de subvenþii de la A.P.I-
.A. - Centrul Judeþean Dolj, aceasta
a completat ºi semnat pe proprie
rãspundere declaraþia de suprafa-
þã – 2011 pentru suprafaþa de 68,52
ha pe care nu o deþinea în mod real
ºi a declarat pe proprie rãspunde-
re, la aceeaºi primãrie, cã foloseº-
te respectiva suprafaþã. În aceeaºi
perioadã, inculpata Roºca Floarea
a beneficiat de ajutorul inculpatei
Bunciu Mihaela (fostã Pîrvãnuºi)

care, în calitate de consilier supe-
rior în cadrul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã –
Centrul Judeþean Dolj, a ajutat-o
cu prilejul administrãrii celor pa-
tru cereri unice de platã pe supra-
faþã, deºi documentele doveditoa-
re cu privire la suprafeþele decla-
rate, depuse de inculpata Roºca
Floarea la dosare erau false, ine-
xacte ºi incomplete”, dupã cum se
aratã în comunicatul DNA. Întru-
cât prejudiciul a fost recuperat în
totalitate, în cauzã nu s-a impus

luarea mãsurilor asigurãtorii. 
Dosarul a fost trimis spre ju-

decare Tribunalului Dolj, instanþã
unde Mihaela Bunciu mai este in-
culpatã, sub aceleaºi acuzaþii, în
alte douã dosare. Într-unul îi este
partenerã fosta liderã a femeilor
din PSD Dolj, Lili Maria Schutz,
a cãrei finã este, iar în cel de-al
doilea femeia este inculpatã alã-
turi de Floarea Roºca ºi de Gina
Ghiþã, tot pentru fraude cu fon-
duri europene. Nici unul din do-
sare nu a fost finalizat.

Administrator de firmeAdministrator de firmeAdministrator de firmeAdministrator de firmeAdministrator de firme
la judecatã pentru o evaziunela judecatã pentru o evaziunela judecatã pentru o evaziunela judecatã pentru o evaziunela judecatã pentru o evaziune

de peste 5,6 milioane leide peste 5,6 milioane leide peste 5,6 milioane leide peste 5,6 milioane leide peste 5,6 milioane lei
Administratorul mai multor societãþi comerciale a fost

trimis în judecatã de procurorii DNA – Serviciul Teritorial
Craiova pentru douã infracþiuni de evaziune fiscalã cu cerea-
le, prejudiciul creat de acesta fiind estimat la 5,6 milioane lei.

Dosarul a intrat în camera preliminarã la Tribunalul Dolj.

Cuiburi de viespi
distruse de pompieri

în scopul sustragerii de la îndepli-
nirea obligaþiilor fiscale ºi a de-
clarat ºi înregistrat în contabilitate
achiziþii nereale de marfã de la alte
trei societãþi comerciale. În perioa-
da septembrie 2008 - ianuarie 2009,
inculpatul Florescu Pãstorel, în
calitate de administrator în drept ºi
în fapt al altei societãþi comercia-
le, a declarat ºi înregistrat în con-
tabilitate achiziþii nereale de cereale
de la persoane fizice ºi de la patru
societãþi comerciale, pe baza cãro-
ra a dedus nelegal TVA în scopul
sustragerii de la îndeplinirea obli-
gaþiilor fiscale, toate acestea cu
consecinþa prejudicierii bugetului
de stat cu suma totalã de
5.687.595 lei reprezentând TVA ºi
impozit pe profit”, se aratã în co-
municatul DNA Craiova. Procurorii

nu au institut mãsuri
asigurãtorii în acest
caz întrucât inculpatul
Florescu Pãstorel nu
figureazã cu bunuri
mobile sau imobile im-
pozabile în evidenþele
fiscale. Dosarul a fost
trimis spre judecare
Tribunalului Dolj, unde
s-a înregistrat la sfâr-
ºitul lunii august, ºi a
intrat în camera preli-
minarã pentru a fi ana-
lizat de judecãtori. 
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Contemplând DãbuleniulContemplând DãbuleniulContemplând DãbuleniulContemplând DãbuleniulContemplând Dãbuleniul
de pe... scãrile Primãriei!de pe... scãrile Primãriei!de pe... scãrile Primãriei!de pe... scãrile Primãriei!de pe... scãrile Primãriei!

MIRCEA CANÞÃR

E cochetã de-a dreptul, vãzu-
tã de afarã, clãdirea Primãriei din
Dãbuleni, dacã are vreo relevan-
þã, de datã recentã datã în folo-
sinþã, dar mai ales deplin funcþi-
onalã ºi cu multã lume tânãrã,
angajatã, care se strãduie sã pro-
beze vizibilã solicitudine, nepãrã-
sitã de zâmbetul profesional. Cât
am putut sã ne dãm seama. De
pe scãrile Primãriei, dacã zãbo-
veºti puþin, desluºeºti o lume fe-
brilã, din cale afarã, fiecare cu
rostul sãu. Autoturisme de toate

tipurile, fie parcate, fie în miºca-
re dau senzaþia de adevãrat cen-
tru civic al unui mare oraº cu zeci
de spaþii comerciale. Numai cã
Dãbuleniul nu este deocamdatã
un mare oraº, nici nu îºi propune
un asemenea deziderat, dimpo-
trivã, nutreºte alte ambiþii, unele
mãrturisite, altele nu. Înnobilat cu
rangul de oraº, Dãbuleniul rãmâ-
ne o localitate vie, cu oameni
harnici, ahtiaþi dupã muncã, de
când se ºtiu, iuþi în gesturi, cãro-
ra greu le intrã în graþii un strãin.

L-au acceptat primar pe Aurel
Bãjenaru, dar era de-al lor, dã-
bulenar sadea, care se dovedeº-
te exact ce le lipsea, dupã ce fu-
sese ani de-a rândul procuror: un
primar cu legea în sânge. ªi e
mare lucru. Dacã s-au spart bos-
tãnãriile, mai peste tot, faima lo-
calnicilor augmentându-se ºi în
acest an, rãmân destule de fã-
cut. Inclusiv în planul unui comerþ
civilizat, racordat deplin vremu-
rilor. Discuþia e complexã. Frap-
teazã totuºi ceva la Dãbuleni,
acum când geme vara, încerca-
tã de puseele de rãcoare ºi nu
este deloc exagerare, fiindcã
doar la olandezi am mai vãzut aºa
ceva, ºi nu credem cã aceºtia din
urmã s-au molipsit: un cult al
muncii. Pânã ºi mirosul de bãle-
gar, scuzatã fie expresia, le pare
multora, dacã nu tuturor, ceva fi-
resc, condiþie obligatorie al unui
spor de recoltã ecologicã. Ceva
mai trebuie spus: ani de-a rândul
Dãbuleniul ºi-a etalat „trufia”
prin Staþiunea de cercetãri ºi cul-
tura plantelor pe nisipuri, despre
care s-a dus vorba, dacã nu ºi
faima, apoi câteva sedii de uni-
tãþi agricole, fie ele de stat, fie
cooperatiste, rase de-a dreptul
prin incompatibilitatea lor orga-
nizatoricã la ceea ce urma. Cum
ºi Staþiunea de cercetãri se aflã,

de o vreme, pe teritoriul comu-
nei Cãlãraºi, Dãbuleniul nu ºi-a
pierdut aura. ªi nu avea cum,
atâta vreme cât, spun istoricii,
inclusiv Carol I devenind rege,
se întreba deseori retoric: dar
dãbulenarii ce zic? Ultima nou-
tate, la Dãbuleni, deºi fiecare zi
aduce ºi ceva nou, este un pro-
iect After School deja depus, de
care se leagã speranþele noului
primar, Aurel Bãjenaru. Care
priveºte lucid înainte, convins de
dinamismul economic al locali-

tãþii pe care o administreazã. Sunt
multe ºantiere în lucru, ceea ce
pare firesc, ºi cu câteva zile îna-
intea deschiderii noului an ºco-
lar, nici nu se putea altfel, forfo-
ta maximã este în perimetrul uni-
tãþilor de învãþãmânt. Liceul
„Constantin Brâncoveanu” se
numãrã deja printre unitãþile de
învãþãmânt performante din ju-
deþ, ºi nu se putea ajunge aici
fãrã strãdania cadrelor didacti-
ce, despre care se vorbeºte
avantajos.

„Fãrã modificãri ale Codului
Fiscal!” ºi  „Învãþãmântul profe-
sional – o gurã de aer pentru co-
pii ºi mediul de afaceri”, au fost
temele dezbãtute ieri, de liberalii
doljeni, în cadrul unei conferinþe
de presã. Deputatul PNL Ionuþ
Stroe, preºedintele Organizaþiei
Municipale ºi Eugen Cãlinoiu, fost
director al Finanþelor doljene, se-
cretar executiv al PNL Dolj  i-au
asigurat pe cetãþeni, în special pe
cei cu profesii liberale, cã PNL nu

Întâlnire cu mediul de afaceri craiovean...

PNL se opune modificãrii
Codului Fiscal

va susþine ºi nici nu va permite
modificarea Codului Fiscal prin
majorarea impozitãrii ºi împovãra-
rea celor care au iniþiativã privatã
sau care creeazã locuri de muncã
ºi îºi asumã sã investeascã în Ro-
mânia. „În ciuda alarmãrii tuturor,
justificate de altfel ºi cauzatã de
reacþia intârziatã a Ministerului
Finanþelor, vreau sã dãm asigurãri
cã PNL va face totul pentru ca în
acest an, Codul Fiscal sã se res-
pecte în integralitatea lui. Consi-
der anormalã lansarea pe uºa din

dos, fãrã o discuþie preala-
bilã, a unui draft de modifi-
care a CF care cuprinde
modificãri de substanþã, în
condiþiile în care Ministerul
Finanþelor nici nu ºtie foar-
te bine care sunt rezultatele
în colectare dupã ultimele
modificãri”, susþine depu-
tatul Stroe.

„Crescându-i fiscalitatea
unui PFA cu 10%, practic
îl distrugi”

Finanþistul PNL, Eugen
Cãlinoi susþine cã la modificarea
trecutã, în plus faþa de dezbaterea
parlamentarã ºi publicã, Ministe-
rul de Finane a lucrat cu patrona-
tele, cu sindicatele si chiar jurna-
liºtii din presa economicã. „PFA
este fazã incipientã a unei viitoare
afaceri, modul cel mai simplu în
care se manifestã initiativa priva-
ta, pricipiu liberal 100%. Crescân-
du-i fiscalitatea cu 10%, practic îl
distrugi.  O eventualã ordonanþã de
urgenþã poate cuprinde cel mult
mãsuri de simplificare, stimulare,

debirocratizare, nu schimbãri de
CAS sau contribuþii, chestiuni care
se anunþã din timp pentru a asigu-
ra predictibilitate ºi stabilitate. Însã,
de aceastã datã, modificãrile Co-
dului Fiscal vehiculate în presã, nu
se justificau ºi nici bine venite nu
sunt. Dar iatã cã  exaltarea unui
secretar de stat pune însã ºi Gu-
vernul ºi ministerul de Finanþe într-
o situaþie foarte delicatã”, a subli-
niat Cãlinoiu.

Ionuþ Stroe a lansat invitaþia
reprezentanþiilor mediului de afa-
ceri craiovean la o întâlnire cu li-
beralii în care sã se discute con-
cret asupra fiscalitãþii, taxãrii mun-
cii ºi a capitalului, asupra proble-
melor cu care se confruntã acum,
ce nevoi au din punct de vedere
legislativ ºi ce idei, propuneri sau
recomandãri ar trebui sã conþinã
viitoarele proiecte.

Pârghie realã de formare
profesionalã a noilor angajaþi

Grupul PNL de la Camera De-
putatilor a avansat în aceastã sãp-
tãmânã o propunere legislativã prin

care se doreºte oferirea de stimu-
lente necesare pentru ca agenþii
economici sã transforme practica
elevilor ºi studenþilor într-o pârghie
realã de formare profesionalã a
noilor angajaþi.  „În acest mo-
ment,  peste 25 de mii de locuri
de muncã nu sunt ocupate, cau-
za unei asemenea stãri de fapt
fiind, în principal, lipsa calificã-
rilor dobândite de cãtre elevi ºi
studenþi în perioada studiilor,
chiar ºi dupã efectuarea unor
scurte stagii de practicã profesi-
onalã. Prin urmare, aºa cum ºtiþi,
învãþãmântul profesional dual
cum se numeºte el poate sã fie so-
luþia pentru rezolvarea acestei cri-
ze.  În acest context, propunerea
legislativã depusã de PNL intenþi-
oneazã sã instituie o relativã nor-
malitate în fiscalizarea cheltuielilor
pentru formarea profesionalã a vi-
itorilor angajaþi ºi anume conside-
rarea acestor cheltuieli ca fiind
cheltuieli deductibile, la calculul
impozitului pe profit...”, a subliniat
deputatul Ionuþ Stroe.

MARGA BULUGEAN
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Conferinþa este o manifestare
ºtiinþificã emblematicã pentru în-
tregul muzeu, reunind cercetãtori
de prestigiu din cadrul multor in-
stitute de cercetãri biologice din
þarã ºi strãinãtate: Institutul Naþio-
nal de Biologie din cadrul Acade-
miei Române, Bucureºti, Univer-
sitatea Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca,
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaºi,  Institutul de Biologie
din Chiºinãu, Universitatea din Ti-
rana – Albania, cadre universitare
ºi muzeografi, cunoscuþi la nivel
naþional ºi internaþional – academi-
cian Dumitru Murariu, dr. Gheor-
ghe Brezeanu, dr. Doina Codrea-
nu Bãlcescu, de la Institutul Naþi-
onal de Biologie Bucureºti, Dr.
Vlad Codrea, de la Universitatea
Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca, dr.
Maria Gonceariuc – Institutul de
Geneticã ºi protecþia Plantelor din
cadrul Academiei de ªtiinþe din
Chiºinãu.

Douã decenii de continuitate
„În cadrul lucrãrilor din sesiu-

nile trecute au fost comunicate
rezultatele cercetãtorilor de la Sec-
þia ªtiinþe Naturii a Muzeului Olte-
niei, dar ºi celorlaþi participanþi.
Prima ediþie a acestei manifestãri
ºtiinþifice a fost organizatã în 1993,
când Secþia de ªtiinþele Naturii s-a

Academician Gheorghe Brezeanu:
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Sala Mare de ªedinþe a Consiliului Ju-
deþean Dolj a gãzduit, ieri, Conferinþa In-
ternaþionalã „Muzeul ºi Cercetarea
ªtiinþificã”, ediþia XXIII – a. Organiza-
tã de Muzeul Oltenia Craiova, Secþia
„ªtiinþele Naturii”, manifestarea se va
desfãºura în intervalul 8-10 septembrie
ºi va prilejui dezbateri referitoare la
cercetãri actuale din domeniul ªtiinþe-
lor Naturii, propuse de specialiºti din
Chiºinãu, Tirana, Cracovia, Hamburg,

Porrentruy (Elveþia), precum ºi din Ro-
mânia. De remarcat cã, începând din
anul 2002, la Conferinþã au început sã
participe specialiºti de peste hotare. În
anul 2008, ea a cãpãtat caracter inter-
naþional, în anul 2011, fiind organizatã
a patra ediþie internaþionalã. Concluzii-
le comunicãrilor ºtiinþifice prezentate
vor fi dezbãtute la sediul secþiei, în ca-
drul unor mese rotunde, sâmbãtã, îna-
inte de încheierea manifestãrii.

Toate lucrãrile care vor fi susþinute au primit girul colegiului ºtiinþific
redacþional reprezentat de personalitãþi academice din þarã ºi strãinãtate
ºi vor fi tipãrite în anuarul secþiei ajuns la cel de-al XXXII-lea numãr,
revistã cotatã la categoria B+ ºi aflatã în baza de date Thomson-Reuters.
În programul conferinþei este cuprinsã ºi o excursie documentarã aplica-
tivã, care are ca scop evidenþierea ºi promovarea patrimoniului natural ºi
a obiectivelor turistice din zona Olteniei ºi, totodatã, stimularea interesu-
lui privind cercetarea ºtiinþificã.

desprins de simpozionul comun
organizat de celelalte douã secþii
ale Muzeului: cea de Etngrafie ºi
cea de Istorie. Iniþial, un rol deo-
sebit l-au avut doi colegi de-ai
noºtri – dr. Adrian Nãstase ºi dr.
Cornelia Chimiºliu. Sesiunea avea
caracter naþional, la început, par-
ticipând specialiºti din reþeaua
muzealã. Treptat au fost cooptaþi
specialiºti de la Institutul de Speo-
logie «Emil Racoviþã» Bucureºti,
Institutul de Geologie Bucureºti,
Institutele de Cercetãri Biologice
din þarã, Institutul de Zoologie al
Academiei de ªtiinþe a Moldovei.
În prezent, putem vorbi de o largã
participare naþionalã ºi internaþio-
nalã, fapt ce asigurã mediatizarea
Muzeului Olteniei ºi a rezultatului
cercetãrilor ºtiinþifice efectuate. În
concluzie, toþi suntem câºtigaþi. ªi
noi specialiºtii, dar ºi publicul ce
vine la Muzeul Olteniei. Astfel de
manifestãri nu ar fi fost posibile

fãrã sprijinul financiar pe care l-a
acordat CJ Dolj de fiecare datã”, a
precizat în cuvântul de deschide-
re, dr. Florin Ridiche, manager
al Muzeului Olteniei Craiova.

CJ Dolj a alocat, în timp,
12 milioane de euro

„În calitate de reprezentat al
conducerii Consiliului Judeþean
Dolj vã spun «Bine aþi venit!», atât
oaspeþilor strãini, cât ºi colabora-
torilor autohtoni ai Muzeului Olte-
niei. Într-adevãr, Consiliul Judeþean
Dolj se mândreºte cu aceastã in-
stituþie, cãreia i-a alocat circa 12
milioane de euro pentru reperaþii,
investiþii, dotãri. Cifrã impresio-
nantã. Dar sunt convis cã cei care
veþi vedea muzeul ºi secþiile sale
veþi înþelege cã acest efort a dat
rezultatele scontate. Mã bucur sã
constat cã sunt aproape douã de-
cenii de când s-a organizat prima
Conferinþã „Muzeul ºi cercetarea
ºtiinþificã”. Am constat cu plãcutã
surprizã cã tematica abordatã de
dumneavoastrã este diversificatã.
Sunt convins cã materiale ºi refe-
ratele pe care le veþi prezenta vor
aduce o contribuþie importantã la
identificarea unor mijloace de a
reduce efectele negative ale vieþii
moderne iar prin aceste cercetãri
ºi studii sunt sigur cã veþi avea un
aport însemnat la creºterea calitã-
þii vieþii”, a spus Gheorghe Bar-
barasã, secretar al Consiliului Ju-
deþean Dolj.

Multã rigoare, cheia succesului
„Am deosebita plãcere de a mã

afla, astãzi, printre specialiºti de
înaltã þinutã profesionalã. Deºi sunt
absolventã a Facultãþii de Horticul-
turã, cercetãrile din domeniul Bio-
logiei nu-mi sunt strãine, cele douã
domenii fiind strâns unite. Fiecare
dintre noi încearcã, cu resursele
de care dispune, sã realizeze lu-
crãri de valoare, an de an, ºi reu-
ºim. Dovadã ºi acest Anuar B+
«Oltenia. Studii ºi comunicãri», pe

care rãsfoindu-l am remarcat cã
are lucrãri de seamã ale unor cer-
cetãtori români ºi strãini. Cunosc
rigorile impuse de bazele de date
internaþionale privind indexarea ºi
cotarea revistelor ºtiinþifice. ªi,
pentru acest lucru, felicit pe de o
parte autorii pentru cã reuºesc, an
de an, sã aducã în faþa noastrã lu-
crãri de înaltã þinutã ºtiinþificã ºi
pe de altã parte, organizatorii, pen-
tru cã dau dovadã cã, an de an,
reuºeºc sã aducã la Craiova per-
sonalitãþi din domeniu ºi sã menþi-
nã la alt nivel acest simpozion. Am
fost ºi sunt pusã în situaþia de a
organiza simpozioane naþionale ºi
internaþionale. Cunosc eforturile pe
care le implicã aceastã manifesta-
re. Ceea ce faceþi acum, aici, este
o dovadã de profesionalism ºi im-
plicare. Felicit autorii pentru înal-
tele lucrãrile ºtiinþifice, organiza-
torilor pentru munca depusã ºi în
fiecare an sã facem dovada cã
ºtiinþa din România meritã luatã în
considerare ºi sã ne întâlnim la
anul, la cea de a 24-a ediþie, cu mult
mai multe lucrãri ºi cu mult mai
mulþi invitaþi” a declarat prof.univ-
.dr.habil. Sina Niculina Cosmu-
lescu, decan al Facultãþii de Hor-
ticulturã.

„Muzeul Olteniei Craiova
este o adevãratã Academie”

„Sunt un vechi prieten al aces-
tei instituþii de prestigiu, Muzeul
Olteniei, una dintre cele mai im-

portante din þarã. Spun acest lu-
cru pentru cã am prilejul sã parti-
cip, deseori, în arealul României
la astfel de sesiuni. Având aceas-
tã posibilitate sã fac o comparaþie
pot sã spun cã, aici, sunt reuniuni
de înalt nivel ºtiinþific ºi acade-
mic. Acestea sunt elemente care
ne fac sã considerãm cã Muzeul
Olteniei Craiova este o adevãratã
Academie, in care oamenii de
ºtiinþã vin sã-ºi facã cunoscutã
munca. Îl cunosc de foarte mulþi
ani ºi am asistat la modul cum
evolueazã aceastã instituþie. Pre-
zenþa umanã a acestui complex se
situeazã cel puþin spus între unul
dintre muzeele principale din þara
noastrã ºi aº putea spune unul
dintre cele mai interesante, pen-
tru cã am cunoscut asemenea
instituþii ºi prin Europa. Însuºi
faptul cã, an de an, deschiderea
ºedinþei noastre care întruneºte
foarte mulþi participanþi, face ca
nivelul de prezentare sã dove-
deascã cã efortul lor este din ce
în ce mai ridicat. Trebuie sã
subliniez intenþia Muzeului Olte-
niei de a ridica nivelul profesio-
nal al angajaþilor. Marea majori-
tate sunt doctori în ªtiinþe. Este
o dovadã cã interesul lor de a se
menþine la cote înalte din punct
de vedere cultura probeazã nive-
lul urbei” a precizat academician
Gheorghe Brezeanu, director al
Institutul de Biologie al Academiei
Române Bucureºti.
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Manifestarea de ieri, gãzduitã în
Aula „Buia” a Facultãþii de Agro-
nomie din cadrul Universitãþii din
Craiova, la care au participat ingi-
neri români de pretutindeni, a fost
deschisã de prof.univ.dr.ing.
Gheorghe Manolea, preºedintele
Sucursalei Dolj a AGIR: „Suntem,
aici, ingineri români de pretutindeni
ºi ne-am propus ca prin discuþiile
noastre sã înþelegem, cu toþii, con-
ceptul de dezvoltare inteligentã,
acel „Smart city”. Nu trebuie sã
ne aºteptãm la soluþii venite „la
pachet”, ci sã discutãm ºi sã ve-
dem ce soluþii pot fi aplicabile. Ne
dorim gãsirea unor rezolvãri, nu
pentru mâine, ci, chair dacã sunt
de actualitate a doua zi, pot fi va-
labile ºi poimâine. Vom lua legãtu-
ra ºi cu reprezentanþii administra-
þiei publice locale, cãrora le vom
prezenta concluziile, ºi vom încer-
ca gãsirea unor cãi prin care sã
dezvoltãm societatea”. Din partea
Universitãþii din Craiova, partene-
rã în program, a fost prezent
prof.univ.dr.ing.  Radu Constan-
tinescu, prorector al instituþiei de
învãþãmânt superior amintite, care
a precizat: „Sunt onorat ºi aduc ºi
mesajul domnului rector pentru
acest simpozion. Com fi tot tim-
pul deschiºi pentru cercetare, ino-
vare ºi tot ceea ce þine de procesul
academic. Nu putem fi decât
mândri pentru aceste acþiuni, pen-
tru care acordãm tot sprijinul”. La
rândul sãu, prof.univ.dr.ing.  Au-
rel Cîmpeanu, un reputat cadru

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Inginerii români din toatã lumea discutãInginerii români din toatã lumea discutãInginerii români din toatã lumea discutãInginerii români din toatã lumea discutãInginerii români din toatã lumea discutã
la Craiova despre inteligenþa tehnicãla Craiova despre inteligenþa tehnicãla Craiova despre inteligenþa tehnicãla Craiova despre inteligenþa tehnicãla Craiova despre inteligenþa tehnicã

 Ingineria româneascã a fost, este ºi sunt ºanse mari sã
fie  una de top în ceea ce priveºte rezultatele. A fost un
anume recul, dupã 1990, s-a revenit ºi se sperã în rezulta-
te mari, iar întreaga educaþie tehnicã trebuie începutã din
învãþãmântul preºcolar, cu o continuitate în cel gimnazial,
liceal ºi superior. Craiova a fost, ieri, gazda celei de-a
XII-a ediþii a SINGRO – simpozion ºtiinþific al inginerilor
români de pretutindeni, tema fiind „Soluþii pentru un oraº
inteligent”. Este pentru prima datã când o asemenea
manifestare de anvergurã are loc într-un alt oraº din
România, în afarã de Bucureºti, una dintre ediþii fiind
gãzduitã de Chiºinãu (Republica Moldova) . Acþiunea de
la Craiova a fost organizatã de Sucursala Dolj a Asocia-
þiei Generale a Inginerilor din România, cu sprijinul
Universitãþii din Craiova.

didactic, fost prorector al Univer-
sitãþii din Craiova ºi , în prezent,
preºedinte al Filialei Craiova a
Academiei de ªtiinþe Tehnice  din
România, cel care a fãcut posibilã
colaborarea cu Universitatea Teh-
nicã din Chiºinãu, a punctat: „Este
un lucru cât se poate de bun ºi sunt
convins cã toþi inginerii români,
oriune s-ar afla ei, vor contribui la
dezvoltarea cercetãrii. Nu trebuie
sã uitãm originile noastre ºi avem
obligaþia sã ne întoarcem la patria-
mamã”. Ieri, au fost prezenþi ºi
reprezentanþi din Republica Mol-
dova, unul dintre aceºtia, Petru
Todos, prim-rector al Universitãþii
Tehnice de la Chiºinãu, amintind
cã „deºi nu avem decât 50 de ani
de la înfiinþare, þinem sã mulþumim
pentru colaborare, de aceea îi pre-
miem pe prof. univ. dr. ing. Mari-
an Ciontu ºi prof. univ. dr. Ser-
giu Ivanov, decan, respectiv pro-
decan ai Facultãþii de Inginerie
Electricã din cadrul Universitãþii din
Craiova, cu medalii aniversare ºi
cu o diplomã care sã le ateste me-
ritele colaborãrii.”. Cu acelaºi pri-
lej, din partea AGIR a fost premiat
ºi prof.univ.dr.ing.  Alexandru
Marin, din Chiºinãu, la împlinirea
vârstei de 80 de ani.
Vorbesc românii din strãinãtate

Aºa cum spuneam, au fost pre-
zenþi mai mulþi ingineri români din
lume, doi dintre ei þinând sã punã
pe tapet problemele ingineriei ro-
mâneºti, cu toate implicaþiile. „Am

absolvit în România ºi, la un mo-
ment dat, m-am gândit cum îmi
pot pune în aplicare ceea ce învã-

þasem. Mi-am ales o cale a mea,
dar nu am unitat de unde am ple-
cat ºi, acolo unde sunt, cu alþi co-
legi români vrem sã contribuim la
dezvoltarea României ºi ºtim cã
sunt multe de fãcut” – prof.univ-
.dr.ing. Paul Vlase, din Franþa;
„Sunt un inginer plecat din Româ-
nia, locuiesc în Elveþia ºi am mai
multe cursuri pe care le susþin la
Universitãþi din Europa ºi Asia.
Craiova a fost ºi sunt cã este un
oraº inteligent. Am fost când încã
mai exista Fabrica de Avioane, unde
se fãcea cercetare, ºi îmi place sã
cred cã vom avea încã o datã i
astfel de performanþã ca atunci
când eram pe primele locuri în
lume, în acest domeniu. Aduc
mesajul ºi altor colegi din Elveþia
ºi sperãm ca ingineria româneas-
cã se reînvie.” O prezenþã puþin
aparte a fost cea a medicului  Ivo
Gheorghiev, de peste Dunãre:

„Sunt medic, am fãcut studiile la
Craiova ºi sunt convins cã nu poate
exista medicinã fãrã ingineri”.

Prof.univ.dr.ing. Mihai Mihãiþã:
„Un oraº inteligent se face cu
oameni inteligenþi”

Prof.univ.dr.  Mihai Mihãiþã ,
preºedinte al AGIR , a fost pre-
zent la Craiova ºi , ca oricare ol-
tean, fiind nãscut, cum chiar dân-
sul a menþionat, la „piciorul podu-
lui de la Severin” spune lucrurilor
pe nume: „Vorbim conceptul „oraº
inteligent”. Pãi de ce credeþi cã am
ales Craiova pentru aceastã ediþie,
cu tema amintitã? Un oraº inteli-
gent se face cu oameni inteligenþi”.
Într-o pauzã, l-am provocat la o
discuþie ºi, foarte volubil, ne-a dat
mai multe detalii. L-am întrebat ce
pãrere are de ingineria româneas-
cã , iar rãspunsul a fost unul pe
mãsura pregãtirii sale: „A fost o
scãdere a pregãtirii tehnice, dar s-
a mers pe cursul politicii. S-a tre-
cut de la o economie socialistã la

una capitalistã ºi s-a creat un dez-
echilibru. Lumea trebuie sã înþe-
leagã cã fãrã inginerie nu poate
exista economie, indiferent de do-
meniu – agriculturã, turism, me-
dicinã, orice. Acum, cerinþele sunt
altele, inginerii români au o des-
chidere mare, de aceea ºi exigen-
þele sunt mai mari.” O altã între-
bare a fost: „Ce ar trebui fãcut
pentru atragerea tinerilor spre teh-
nicã?” La fel de tranºant, Mihai
Mihãiþã a punctat: „Pãi, toatã pre-
gãtirea trebuie sã înceapã de la grã-
diniþã. Copilul trebuie sã fie învã-
þat sã gândeascã. Trebuie sã-i arãþi
logica lucrurilor din viaþã. Nu se
poate sã se meargã numai pe me-
morare, pe învãþarea pe dinafarã a
unor noþiuni, sã scoatem numai
filozofi. Nu vedeþi cã am ajuns la
o falie – nu mai existã intermediar
într muncitor ºi inginer, au dispã-
rut maiºtri, meseriaºii de sunt în
prezent mai au puþin pânã la pen-
sie, aºa cã ce punem în loc?! Tre-
buie un plan pe termen lung, nu
unul de patru ani, de acela electo-
ral. ªi, dacã tot vorbim de oraº
inteligent, pãi nu pot spune decât
un lucru, în ceea ce priveºte co-
laborarea cu autoritãþile locale –
facem studii, le punem la dispo-
ziþie, aºteptãm implicarea lor, fi-
indcã eu cred cã tuturor trebuie
sã ne fie conºtient pericolul la
care suntem expuºi din poluare,
dezvoltarea fãrã, pe undeva, fãrã
control a activitãþilor economice
ºi aºa mai departe ”. Dacã tot se
sãrbãtoresc 65 de ani de existen-
þã a învãþãmântului superior din
tomeniul electric la Craiova, dom-
nul Mihai Mihãiþã a menþionat:
„Pãi, dacã suntem cu toþii aici,
înseamnã cã avem o apreciere
pentru ºcoala tehnicã din Craiova
ºi, extrapolând, din toatã Oltenia”.
În plus, foarte puþine de spus.
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Ca în fiecare an, în ziua de 8 sep-
tembrie, Maglavitul este în sãrbãtoa-
re. Se întorc acasã copii, realizaþi pro-
fesional ºi care au plecat din localita-
te, dar care niciodatã nu uitã care le
sunt rãdãcinile. Se întorc acasã profe-
sori, doctori, generali de aviaþie, isto-
rici, toþi reprezentând mândria acestei
localitãþi care este recunoscutã, în

mod deosebit, prin minunea arãtãrii
lui Dumnezeu, care s-a petrecut pe
aceste locuri, cu mulþi ani în urmã.

Aceºti fii ai satului nu sunt uitaþi
niciodatã. Primarul Ion Dinu ºtie sã îi
menþioneze ºi sã îi treacã, de fiecare
datã, în cartea de onoare a Maglavi-
tului. Un loc aparte îl deþin ºi la mu-
zeul din localitate.

„În fiecare an, la 8 septembrie, este
ziua comunei Maglavit. În aceastã zi
avem o întâlnire cu fii satului ºi, în
acelaºi timp, participãm ºi la slujba
religioasã care are loc la mânãstire.
Am dezvelit, în aceastã dimineaþã, un
monument care atestã aºezarea loca-
litãþii noastre acum 2.700 de ani. Am
gãsit aceste date în studiul unui cer-
cetãtor ºi existã o hartã cartografiatã
în care este consemnatã localitatea
Maglavit. Este cea de-a 15-a ediþie,
pe care o sãrbãtorim prin participa-
rea la slujba religioasã, dupã-amiazã
avem spectacol de muzicã popularã,
la Cãminul Cultural, iar în final un foc
de artificii”, ne-a menþionat primarul
Ion Dinu, care se afla în mijlocul cre-
dincioºilor, adunaþi la slujbã.

Mânãstirea Maglavit,Mânãstirea Maglavit,Mânãstirea Maglavit,Mânãstirea Maglavit,Mânãstirea Maglavit,
locul de pelerinajlocul de pelerinajlocul de pelerinajlocul de pelerinajlocul de pelerinaj
al tuturor româniloral tuturor româniloral tuturor româniloral tuturor româniloral tuturor românilor

De Sfânta Maria Micã, mânãstirea Ma-
glavit este locul de pelerinaj pentru su-
tele de oameni care, în aceastã zi de toam-
nã, iau drumul la picioare din multe sate
ale judeþului ºi chiar mai de departe.
Dominatã de copacii înalþi precum niºte
lumânãri încoronate de razele soarelui,
curtea locaºului de cult îi primeºte deo-
potrivã pe toþi, bãtrâni, tineri ºi copii,

sãnãtoºi sau bolnavi, fiecare purtând în
suflete grãuntele credinþei. Marea sãrbã-
toare coincide ºi cu ziua comunei, în ca-
drul cãreia se organizeazã ºi întâlnirea cu
fii satului, anul acesta fiind a 15-a ediþie.
Purtând un respect deosebit acestui loc
încãrcat de spiritualitate, primarul Ion
Dinu a dezvelit un monument care atestã
aºezarea localitãþii acum 2.700 de ani.

Localitatea are o vechime
de aproape 3.000 de ani

Distins prin nota de spiritualitate
pe care i-o conferã prezenþa mânãsti-
rii, una dintre cele mai mari ºi mai fru-
moase ale judeþului nostru, Maglavi-
tul se poate lãuda ºi cu o istorie strã-
veche. Nu întâmplãtor a fost ridicat

monumentul pe care este scris anul
671 î.Hr, acesta fiind chiar anul pe care
cercetãtorii îl considerã ca fiind prima
datare istoricã a aºezãrii Maglavit.

„În lucrarea Studii de culturã ºi
civilizaþie româneascã, a unui istoric
cercetãtor care ºi-a petrecut 40 de ani
prin bibliotecile Apusului, descope-
rind, între altele, o hartã care repre-
zintã istoria comunei Maglavit, de la
anul 614 î.Hr. Este primul ºi singurul
document cartografic, elaborat. Sa-
tul s-a aflat, în prima sa locaþie, la
malul Dunãrii, acolo unde cercetãtori,
arheologi, istorici au descoperit re-
licve ale trecutului nostru, fel ºi fel
de piese care atestã vechimea cu mult
timp înainte, în mod sigur peste 3.000
de ani. Este vorba de acea perioadã
cunoscutã în istoria noastrã drept
epoca bronzului târziu, când s-a pro-
dus trecerea de la epoca bronzului la
epoca fierului. Documentele se gã-
sesc, sunt consemnate, ºi teoretic ºi
practic, ºi în piese existente la mu-
zeul localitãþii noastre ºi într-o colec-
þie particularã a profesorului de isto-
rie Cioanã Vasile. Deci localitatea este

strãveche, Maglavitul apare la 614,
iar Calafatul abia dupã 1.000 de ani,
constituit în jurul atelierelor de cãlã-
fãtuire. Avem o istorie onorabilã”, ne-
a mãrturisit Gelu Dumitru, care ºi-a
dedicat 40 de ani din viaþã la catedra
de limba românã la ºcoala din locali-
tate ºi care, pânã în prezent, a scris
23 de cãrþi.

„Maica Domnului a
vea sã fie atât de importantã

în istoria omenirii”
Însã, Maglavitul este, înainte de

toate, pe 8 septembrie, locul de pele-
rinaj pentru sutele de credincioºi care
o cinstesc, în mod deosebit, pe Mai-
ca Domnului. ªi ieri, curtea locaºului
de cult i-a primit pe toþi, precum o
catedralã în aer liber, cu coloanele îm-
pletite din trunchiurile drepte ale co-
pacilor. Slujba de hram a fost oficiatã
de un sobor de mulþi preoþi, care l-au
avut în mijlocul lor pe ÎPS Irineu, Mi-
tropolitul Olteniei.

„Sãrbãtoarea de astãzi, închinatã
Prea Sfintei Nãscãtoare de Dumne-
zeu, cu numele de Naºterea Maicii
Domnului, este prima sãrbãtoare de
la începutului anului bisericesc pe
care l-am serbat la 1 septembrie.
Aceastã sãrbãtoare ne aminteºte de-
spre cea care a nãscut pe Mântuito-
rul Iisus Hristos ºi care a venit pe
lume ca bucurie la întreaga fãpturã.
Maica Domnului este aceea care face
legãtura dintre cer ºi pãmânt ºi ne
reuneºte pe toþi, ea fiind reprezen-
tanta noastrã înaintea lui Dumnezeu,
cea mai aleasã dintre toate neamuri-
le, cea mai Sfântã ºi Preacuratã din-
tre toate fãpturile”.

Înalt Preasfinþitul Mitropolit a
vorbit apoi despre naºterea Maicii
Domnului ºi despre rugãciunile pu-

ternice ºi neîncetate pe care le aduce
înaintea Mântuitorului pentru toþi
oamenii de pe pãmânt.

„Ca orice om care vine pe lume, ºi
Maica Domnului are pãrinþii ei, Ioa-
chim ºi Ana, pe care îi vom serba
mâine (n.r. - astãzi). A venit atunci
când Dumnezeu a rânduit, când Dum-
nezeu a hotãrât ºi când toate s-au
împlinit. Prea Curata Fecioarã fiind
cea care moºteneºte toate rugãciu-
nile ºi aºteptãrile popoarelor. Atunci
când lumea aºtepta venirea Mântui-
torului, dupã proorocire, ea s-a nãs-
cut din Sfinþii Ioachim ºi Ana, ca rod
al rugãciunilor neîncetate. Din neam
preoþesc, Ioachim ºi Ana s-au învred-
nicit de acest mare har de la Duhul
Sfânt. Dacã Maica Domnului avea sã
fie atât de importantã în istoria ome-
nirii, ºi naºterea ei se cuvenea sã fie
dumnezeiascã. Cãci numai asemenea
fãpturi pot sã ducã la bun sfârºit toa-
te cerinþele de sfinþenie pe care Dum-
nezeu le poate accepta de la neamul
omenesc”, le-a vorbit credincioºilor
ÎPS Irineu.

Credincioºi din mai multe sate
au venit la slujbã

Pentru cã toate corturile cu mici ºi

bere au fost îndepãrtate de lângã zi-
durile mânãstirii ºi au plasate într-un
zãvoi de la mijlocul drumului de ac-
ces, slujba s-a putut asculta în liniº-
te, netulburatã de manele ºi aromele
fripturilor.

Cu câte un fir de busuioc parfu-
mat în mâini, bãtrânii ºi-au adus de
acasã scãunele pe care le-au aºezat
sub coroanele copacilor, ascultând,
în pace, rugãciunile preoþilor. Cei mai
tineri au urmãrit slujba în picioare,
ºi nu au fost puþini.

„Este prima oarã când vin aici. Nu
pot sã vin frecvent pentru cã lo-
cuiesc mai departe, am venit de la
Orodel. Mi se pare super aici, profe-
sioniºti adevãraþi... de obicei eu mã
duc, duminica ºi în toate zilele de
sãrbãtoare, la bisericã, dar acum fi-
ind vorba de hram, este ceva deose-
bit”, ne-a mãrturist o enoriaºã, care
avea un coº plin cu struguri.

„Noi suntem din Maglavit ºi am
venit cu drag, în fiecare an. În fieca-
re an sunt din ce în ce mai mulþi oa-
meni. Am avut o copilãrie frumoasã
aici ºi trebuie sã copilãreascã ºi co-
piii noºtri tot aici pentru cã este un
loc tare frumos. Veneam cu drag la
mãnãstire ºi atunci, ºi nu era aºa fru-
mos ca acum”, ne-a spus, cu zâmbe-
tul pe chip, o mamã care îºi adusese
copiii pentru a participa la aceastã
slujbã.

„Suntem foarte bucuroºi cã sun-
tem aici. Sunt o groazã de tineri aici
ºi asta este o minune. Noi sunt din
Bucureºti ºi lucrãm aici, pictãm bi-
serica. Semnificaþia aceste sãrbãr-
tori este naºterea Maicii Domnului
ºi este una dintre cele mai impor-
tante praznice împãrãteºti în biseri-
ca ortodoxã”, a spus un tânãr stu-
dent la Arte, din Bucureºti, care ºi-
a pus amprenta pe fresca din inte-
riorul bisericii de aici. De altfel,
noua frescã, una plinã de culoare
caldã, a locaºului de cult a strãlucit
mai frumoasã ca niciodatã, fiind ad-
miratã de credincioºii care au tre-
cut pragul pentru a se închina ºi la
icoanele de aici.
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Încã de dimineaþã, o mulþime de
copii, îmbrãcaþi în costume naþio-
nale, au umplut curtea Cãminului
Cultural din comuna Cãlãraºi, aflat
în imediata apropiere a Primãriei.
Toþi purtau, cu bucurie, gãtiþi ca
pentru o zi de mare sãrbãtoare, fru-
moasele straie populare care amin-
tesc, prin podoabele lor, de sudul
Olteniei. Maramele albe ale fetelor
ºi pãlãriile uºoare, împletite din
paie, de care era prinsã panglica
tricolorã, au atras toatã atenþia ºi
au fost motiv de mare mândrie ºi
pentru primarul comunei Cãlãraºi,
Vergicã ªovãilã, bucuros sã vadã
cã tinerii din localitate respectã cu
sfinþenie tradiþiile.

«Suntem la prima ediþie a „Sãr-
bãtorii toamnei în cântec ºi joc”,
eveniment pe care ni-l dorim unul
de tradiþie. Mã bucurã sã avem
aceºti copii minunaþi alãturi de noi.
Sunt o adevãratã comoarã pentru
localitatea Cãlãraºi ºi astãzi au de-
monstrat cât de talentaþi sunt. Aº
vrea sã le mulþumesc pentru cã ne-
au arãtat tuturor cât de frumos este
costumul popular oltenesc. Le do-
resc sã creascã mari ºi numele lor
sã ajungã cunoscute în întreaga

þarã», a declarat Vergicã ªovãilã,
primarul comunei Cãlãraºi.

Atmosferã de sãrbãtoare
în toatã comuna

Pentru cã a fost zi de sãrbãtoa-
re, localnicii au lãsat munca deo-
parte ºi au venit sã-i vadã pe micii
artiºti. Ce-i drept ºi vremea a þinut
cu cei din Cãlãraºi, pentru cã soa-
rele a strãlucit pe cer mai toatã ziua,
iar temperaturile au adus aminte
mai degrabã de cãldura verii.

Spectacolul s-a þinut în douã
reprize: de dimineaþã, începând cu
ora 10.00, la Cãminul Cultural din

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Aºa cum se obiºnuieºte la Cãlãraºi, la
orice mare sãrbãtoare, înadins pentru
a duce mai departe obiceiurile ºi portu-
rile populare moºtenite din strãbuni,
ieri, de Sfânta Maria Micã, zeci de co-
pii îmbrãcaþi în costume tradiþionale
olteneºti au oferit un adevãrat specta-
col folcloric. Talentaþii dansatori ºi in-

terpreþi au urcat pe scenã, unde au sus-
þinut recitaluri, fiind aplaudaþi de lo-
calnicii care s-au aflat în public. A fost
prima ediþie a „Sãrbãtorii toamnei în
cântec ºi joc”, un eveniment care, þinând
cont de bucuria cu care copiii au jucat
ºi au cântat,  se va þine, cu siguranþã,
ani buni de-acum înainte.

satul Cãlãraºi ºi dupã-amiazã, în-
cepând cu ora 16.00, în celãlalt sat
al comunei, la Sãrata, în noua salã
de festivitãþi, inauguratã în primã-
vara acestui an. Protagoniºti au
fost elevii ªcolii Generale din Cã-
lãraºi ºi membrii Ansamblului „Bor-
deiaºul” din localitate.

Scena a fost împodobitã de sãr-
bãtoare ºi, pentru cã vorbim de o
comunã bogatã, cu oameni mun-
citori ºi gospodari, pe mesele þãrã-

neºti, scunde, acoperite cu ºtergare
tradiþionale ºi înconjurate de scau-
ne cu trei picioare, au fost aºter-
nute cu multã grijã fructe ºi legu-
me de toamnã, rod al pãmânturilor
nisipoase muncite cu atâta trudã de
agricultori.

Paradã
a portului tradiþional oltenesc
Andreea ºi Cãtãlin, cei doi pre-

zentatori, au început prin a le ura
„La mulþi ani!” tuturor care ºi-au
sãrbãtorit, ieri, ziua onomasticã ºi
au vorbit despre ce înseamnã în
credinþa popularã, sãrbatoarea Naº-

terii Maicii Domnului. Aceasta re-
prezintã hotarul astronomic dintre
varã ºi toamnã, momentul în care
se dã startul lucrurilor agricole de
toamnã ºi momentul în care noul
anotimp începe sã îºi intre în drep-
turi. Este ziua în care poate începe
culesul de viilor, se bat nucii pen-
tru a avea rod bogat ºi anul viitor,
se jupoaie coaja ulmilor ºi se dã
startul târgurilor ºi iarmaroacelor
de toamnã.

Dupã ceastã introducerea a ur-
mat o paradã a portului tradiþional
oltenesc, prezentatã de elevi de la
clasa a doua, care pe acorduri de
muzicã popularã au adus pe scenã
coºuri cu fructe ºi flori de toamnã.
În plus, copiii au oferit gogoºi cal-
de tuturor spectatorilor prezenþi în
salã.  Apoi, rând pe rând, micii ar-
tiºti au urcat pe scenã, cu multã în-
drãznealã, ºi au oferit un spectacol
pe cinste, semn cã Ansamblul „Bor-

deiaºul” are viitorul asigurat ºi pro-
fesorii au de unde alege ºi în urmã-
torii ani. Foarte apreciat a fost mo-
mentul cãluºului, dar ºi doinele in-
terpretate de copii, cu mult talent.

„Bordeiaºul”,
un ansamblu cu tradiþie

Marele vis al copiilor care ieri
au jucat la Cãminul Cultural din
Cãlãraºi ºi la sala de festivitãþi din
Sãrata este sã ajungã la Ansam-
blul „Bordeiaºul”. Cu peste 50 de
ani de tradiþie în spate, acesta a
smuls, de-a lungul timpului, nu-
meroase aplauze. Datoritã profe-
sionalismului pe care-l aratã ori
de câte ori urcã pe scenã, dansa-
torii de pe Valea Dunãrii ºi-au

câºtigat deja un nume, fiind che-
maþi sã susþinã spectacole în
multe colþuri ale þãrii. De fiecare
datã când se întorc acasã, în lo-
calitatea natalã, vin cu zâmbetul

pe buze fiindcã au reuºit din nou,
o datã ºi încã o datã, sã impresi-
oneze publicul. Dacã îi priveºti,
nu poþi decât sã le dai dreptate
tuturor celor care îi felicitã de
fiecare datã.

Ceea ce impresioneazã acum
este grija care se acordã pentru ca
Ansamblul „Bordeiaºul” sã nu se
stingã vreodatã. Pe lângã ansam-
blul cel mare, autoritãþile se strã-
duiesc sã impulsioneze ºi ansam-
blul mic, al copiilor, care va înlo-
cui pe cel al adulþilor în câþiva ani.
Ansamblul copiilor este format din
peste 20 de elevi care au primit
costume populare ºi care vin în fie-
care sãptãmânã sã repete pe scena
Cãminului Cultural.

Spectacol ºi în sala de festivitãþi
de la Sãrata

ªi, ieri, Ansamblul „Bordeiaºul”
a impresionat, dansatorii fiind
apreciaþi pentru energia ºi pasiu-
nea cu care au jucat. Cu atât mai
mare mândria pãrinþilor prezenþi în
salã, dupã ce ºi-au vãzut copiii
aplaudaþi la scenã deschisã. ªi nu
doar la Cãminul Cultural, ci ºi la
sala de festivitãþi de la Sãrata, in-
auguratã chiar în primãvara aces-
tui an. A fost un tur de forþã pen-
tru dansatori ºi, cu siguranþã, o
primã ediþie reuºitã a „Sãrbãtorii
toamnei în cântec ºi joc”, care ºi
anul viitor se va þine tot pe data
de 8 septembrie de Sãrbãtoarea
Sfintei Maria Micã.
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Marea Britanie va trebui sã încea-
pã negocierile privind ieºirea din
Uniunea Europeanã cât mai curând
posibil, a declarat Donald Tusk, pre-
ºedintele Consiliului European, soli-
citând premierului britanic Theresa
May sã iniþieze procedurile oficiale
pentru Brexit. Ieri a avut loc prima
întrevedere între Donald Tusk ºi
Theresa May de când Marea Brita-
nie a votat ieºirea din cadrul Blocu-
lui comunitar într-un referendum
efectuat la data de 23 iunie. Tusk ºi
May au discutat despre mãsurile pen-
tru Brexit ce trebuie luate pe parcur-
sul urmãtoarelor luni. Theresa May
a afirmat cã nu va activa în anul 2016
articolul 50 al Tratatului de la Lisa-
bona de iniþiere a procedurilor de ie-
ºire a Marii Britanii din UE, pentru a
putea oferi timp Guvernului de la Londra sã ela-
boreze un plan de negociere în cadrul discuþii-
lor privind viitoarea relaþie a Regatului Unit cu
UE. “Þelul nostru este sã stabilim relaþii cât mai
apropiate între Marea Britanie ºi Uniunea Euro-
peanã. Mingea este în terenul Marii Britanii în

Premierul Armeniei
ºi-a anunþat
demisia

Premierul Armeniei, Hovik
Abrahamyan, care ocupa
aceastã funcþie de doi ani, a
anunþat în cadrul unei ºedinþe a
Consiliului de Miniºtri cã ºi-a
prezentat demisia. Abrahamyan
a demisionat în contextul
încetinirii creºterii economice,
al incidentelor violente ºi al
manifestaþiilor de amploare
care au avut loc în ultima lunã
în þara sa. Armenia este puter-
nic dependentã de ajutorul ºi
investiþiile Rusiei, ale cãrei
probleme economice o afecteazã
în mod indirect.

Doi bãrbaþi
suspectaþi
cã ar fi implicaþi
în activitãþi
de terorism,
arestaþi la Londra

Doi bãrbaþi suspectaþi cã ar fi
implicaþi în activitãþi de tero-
rism au fost arestaþi joi la
Londra, a anunþat Poliþia
Metropolitanã. Indivizii au fost
arestaþi într-o locuinþã din
vestul Londrei, în cadrul unei
operaþiuni antiteroriste. Unul
dintre ei, în vârstã de 19 ani, a
fost arestat în urma unor
suspiciuni cã ar plãnui acte
teroriste. Celãlalt, în vârstã de
20 de ani, este suspectat de
activitãþi de finanþare a teroris-
mului ºi nedivulgarea informa-
þiilor cu privire la un act
terorist. Ofiþerii de poliþie au
percheziþionat locuinþe ºi
vehicule din vestul ºi sud-estul
Londrei ºi în zona Thames
Valley. Nivelul de alertã teroristã
este ridicat în Marea Britanie,
ceea ce însemnã cã existã o
posibilitate mare sã aibã loc un
atentat.

Premierul
japonez solicitã
aplicarea strictã
a sancþiunilor
economice
împotriva Coreei
de Nord

Premierul japonez, Shinzo
Abe, a declarat cã o presiune
puternicã din partea comunitã-
þii internaþionale este singurul
mod de a opri lansarea de
rachete balistice ºi efectuarea de
teste nucleare de cãtre Coreea
de Nord, adãugând cã sancþiu-
nile economice trebuie aplicate
“în mod strict”. “Trebuie sã îi
facem sã înþeleagã faptul cã
statul nord-coreean va fi ºi mai
izolat de comunitatea internaþi-
onalã dacã vor continua cu
testele nuclare ºi cu lansarea de
rachete balistice”, a declarat
Abe la Vientiane, unde are loc
summitul ASEAN.

Ministerul rus de Externe a anunþat cã premierul
israelian Benjamin Netanyahu ºi preºedintele palesti-
nian Mahmoud Abbas au fost “în principiu” de acord
sã se întâlneascã la Moscova pentru discuþii, însã nu
este clar când va avea loc aceastã întrunire. Maria
Zakharova, purtãtoarea de cuvânt a Ministerul rus de
Externe, a declarat cã “cel mai important lucru este
sã alegem momentul potrivit,” indicând faptul cã
Mosova depune eforturi consistente pentru a organi-
za aceastã întâlnire. Marþi, Abbas a declarat cã a
acceptat propunerea preºedintelui rus Vladimir Putin
de a se întâlni cu Netanyahu la Moscova, pe data de
9 septembrie, însã ulterior a precizat cã reuniunea a
fost amânatã la cererea premierului israelian. Abbas
ºi Netanyahu s-au mai întâlnit pentru foarte scurt
timp la conferinþa privind schimbãrile climatice, care
a avut loc anul trecut la Paris, însã nu au mai avut o
reuniune publicã de lucru din anul 2010.

Turcia trebuie sã ofere dovezi clare
în privinþa participanþilor la tentativa
de loviturã de stat ºi sã evite vizarea
profesorilor ºi jurnaliºtilor care doar
au lucrat pentru firme asociate cu miº-
carea lui Gulen, a declarat Thorbjorn
Jagland, secretarul general al Consi-
liului Europei. În caz contrar, Ankara
riscã sã fie sancþionatã de Curtea Eu-
ropeanã a Drepturilor Omului, care are
rolul de asigura respectarea prevederi-
lor înscrie în Convenþia Europeanã a
Drepturilor Omului. Autoritãþile de la
Ankara au declarat cã procesul de an-
chetare ºi judecare a complotiºtilor va
fi unul complet transparent. În urma
tentativei de loviturã de stat, mii de mi-

Liderul regimului separatiste de la Ti-
raspol, Evgheni ªevciuc, a semnat un de-
cret privind punerea în aplicare a refe-
rendumului din 2006, în cadrul cãruia
97% dintre participanþii la scrutin au vo-
tat pentru independenþa regiunii ºi ade-
rarea ei ulterioarã la Federaþia Rusã. La
mai bine de 10 ani de la referendumul
din 2006, în care majoritatea participan-
þilor s-au pronunþat pentru independenþa
regiunii secesioniste ºi aderarea la Ru-
sia, liderul de la Tiraspol a decis legife-
rarea plebiscitului ºi punerea în aplicare
a rezultatelor acestuia, a scris Radio Chi-
ºinãu pe pagina sa electronicã. Astfel,
potrivit decretului semnat de acesta, prin
stabilirea celor douã obiective a fost de-

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Tusk: Londra trebuie înceapãusk: Londra trebuie înceapãusk: Londra trebuie înceapãusk: Londra trebuie înceapãusk: Londra trebuie înceapã
cât mai curând negocierile pentrucât mai curând negocierile pentrucât mai curând negocierile pentrucât mai curând negocierile pentrucât mai curând negocierile pentru

ieºirea Marii Britanii din UEieºirea Marii Britanii din UEieºirea Marii Britanii din UEieºirea Marii Britanii din UEieºirea Marii Britanii din UE

ceea ce priveºte iniþierea negocierilor. Este în
interesul tuturor ca acestea sã înceapã cât mai
curând posibil”, a scris Tusk într-o postare pe
Twitter. Miercuri, purtãtorul de cuvânt al pre-
mierului Theresa May a declarat cã premierul
britanic ºi preºedintele Consiuliului European

nu vor vorbi numai despre Brexit,
ci ºi despre subiecte ce vor fi abor-
date în cadrul întrunirii din octom-
brie a liderilor Uniunii Europene,
sugerând faptul cã Marea Britanie
încã plãnuieºte sã joace un rol im-
portant în cadrul UE. May a decla-
rat cã “nu va da cãrþile pe faþã” îna-
inte de începerea trativelor pentru
Brexit, oferind doar câteva detalii
despre solicitãrile Guvernului brita-
nic în momentul ieºirii din UE. Re-
ducerea imigrãrii în Marea Britanie
este crucialã dupã ce milioane de
britanici ºi-au exprimat frustrarea
prin votul lor. May a mai spus cã
doreºte cel mai bun acord pentru
Marea Britanie, refuzând sã declare
dacã statul britanic va mai face sau
nu parte din piaþa liberã europeanã.

Ministrul Comerþului, Liam Fox, a sugerat ca
Marea Britanie trebuie sã stabileascã planuri
de dezvoltare a unor relaþii comerciale cu sta-
te ce nu sunt membre ale Uniunii Europene,
solicitând parlamentului sã formeze un grup
de lucru care sã lucreze cu India.

Liderul de la Tiraspol, Evgheni ªevciuc, a semnat
decretul de aderare a Transnistriei la Rusia

finit vectorul de dezvoltare al regiunii pe
termen mediu ºi lung. În conformitate
cu decretul lui ªevciuc, legislaþia trans-
nistreanã urmeazã de urgenþã sã fie adu-
sã în conformitate cu cea a Rusiei, su-
gerând Sovietului Suprem de la Tiraspol
ºi executivului regional sã-ºi coordoneze
activitãþile în acest scop. Autoritãþile de
la Chiºinãu nu au comentat deocamdatã
acþiunea liderului de la Tiraspol. Însã mai
mulþi experþi, printre care ºi directorul
executiv al Asociaþiei “Promo-Lex”, Ion
Manole, calificã iniþiativa drept una po-
pulistã, în condiþiile în care în decem-
brie în regiune vor avea loc aºa-zise ale-
geri prezidenþiale, iar în acest fel ªev-
ciuc încearcã sã obþinã capital electoral.

Consiliul Europei: Turcia trebuie
sã facã o distincþie între

complotiºti ºi angajaþii lui Gulen

MAE rus: Liderul israelian
ºi cel palestinian au cãzut de acord

sã se întâlneascã la Moscova
litari au fost excluºi din forþele armate,
iar peste 100.000 de persoane, inlcu-
siv funcþionari publici, jurnaliºti sau
profesori au fost suspendaþi sau de-
miºi. “Nu sunt în mod necesar vino-
vaþi. Despre profesorii ºi jurnaliºtii care
au lucrat în ºcoli ºi instituþii media ale
lui Gulen - nu poþi spune automat doar
pentru atât cã sunt implicaþi în lovitu-
ra de stat militarã”, a mai spus oficia-
lul european. Ankara afirmã cã Fet-
hullah Gulen, un cleric musulman auto-
exilat în Statele Unite, ar conduce o or-
ganizaþie teroristã ce s-a infiltrat în in-
stituþiile turce de stat ºi cã ar fi or-
chestrat tentativa de rãsturnare a regi-
mului Erdogan.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Sadoveanu Marian anunþã elabo-

rarea primei versiuni a planului “Aviz
prealabil de oportunitate, elaborare
Plan Urbanistic Zonal si obþinere avi-
ze pentru construire imobil S+P+4-5
cu destinaþia locuinþe colective ºi
spaþii comerciale la parter” ºi declan-
ºarea etapei de încadrare pentru ob-
þinerea avizului de mediu. Consulta-
rea primei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM Dolj, str. Petru
Rares, nr. 1, Craiova, judetul Dolj ºi
sediul titularului, din Com. Pielesti, sat
Pielesti, str. Coþofenilor, nr. 4. jud. Dolj.
Comentariile ºi sugestiile se vor trans-
mite în scris la sediul APM Dolj in ter-
men de 15 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

Comuna Dranic, reprezentatã de
primar Andrei Marian Dãnuþ, titular
al proiectului: „Modernizarea infras-
tructurii de acces  agricolã în comuna
Drãnic, judeþul Dolj” anunta publicul
interesat asupra luarii deciziei eta-
pei de incadrare de catre Agentia
pentru Protectia Mediului Dolj: pro-
iectul nu se supune evaluarii impac-
tului asupra mediului si nu se supu-
ne evaluarii adecvate, in cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului si de evaluare adec-
vata pentru proiectul: „Modernizarea
infrastructurii de acces agricolã în
comuna Drãnic, judeþul Dolj” propus
a fi amplasat în Comuna Drãnic. Pro-
iectul deciziei de incadrare si moti-
vele care o fundamenteaza pot fi con-
sultate la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Dolj, str. Petru Rares
nr.1  in zilele luni pana joi, intre orele
8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-
14.00, precum si la urmatoarea adre-
sa de internet http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã în data de 14.09.2016.

Comuna Sopot, reprezentatã de
primar Cãtãlin Ion Trãistaru, titular al
proiectului: „Modernizare drumuri de
exploatare agricola in comuna Sopot,
judetul Dolj” anunta publicul intere-
sat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare de catre Agentia pentru
Protectia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluarii impactului asu-
pra mediului si nu se supune eva-
luarii adecvate, in cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asupra
mediului si de evaluare adecvata
pentru proiectul: „Modernizare dru-
muri de exploatare agricola in comu-
na Sopot, judetul Dolj”  propus a fi
amplasat în Comuna Sopot. Proiec-
tul deciziei de incadrare si motivele
care o fundamenteaza pot fi consul-
tate la  sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Dolj, str. Petru Rares
nr.1  in zilele luni pana joi, intre orele
8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-
14.00, precum si la urmatoarea adre-
sa de internet http//:apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deci-
ziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data publicãrii prezentului
anunþ, pânã în data de 14.09.2016.

SEMROM OLTENIA SA aduce la
cunoºtinþa acþionarilor societãþii cã
a fost publicat pe site-ul societãþii
raportul semestrial aferent semes-
trului I al anului 2016 conform regu-
lamentului 1/2006 CNVM.

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.
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Subscrisa, Primaria municipiului Calafat, va rugam sa publicati in confor-
mitate cu prevederile art 7 alin 1 si 4 din HG 286/2011, cu modificarile
ulterioare urmatorul anunt:

Primaria municipiului Calafat organizeaza concurs pentru ocuparea unei
(1) functii contractuale temporar vacanta, respectiv-casier, perioada deter-
minata in cadrul Biroul Gospodarie comunala, protectia mediului, adminis-
tratia pietelor.

Conditii generale :
-studii  medii  liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
Conditii specifice :
-virsta minima 21 ani
-certificat/diploma operare pe calculator
Concursul consta in 3 etape succesive :
-selectia dosarelor - conf art.19 alin 2 din HG 286/2011
-proba scrisa la data de 27.09.2016 la  sediul Primariei Mun.Calafat ora

10,30
-interviul la data stabilita odata cu afisarea rezultatelor la proba scrisa.
Dosarele de inscriere la concurs pot fi depuse in termen de 5 zile lucra-

toare de la data publicarii anuntului.
Relatii la  Serv.Resurse Umane, tel 0251231424 inter 107

Nitrogénmûvek ZRT.- Ungaria  este o companie dinamicã ºi de succes,
producãtoare de fertilizanþi pe bazã de azot prezentã pe plan internaþional
atât ca distribuitor de îngrãºãminte chimice cât ºi ca furnizor de inputuri de
bazã pentru agriculturã. Datoritã varietãþii de produse dar ºi a calitãþii ridica-
te a fertilizanþilor, Nitrogénmûvek ZRT. se aflã printre cele mai puternice
companii pe acest segment de piaþã.

Nitrogénmûvek ZRT. cautã persoane care sã se alãture echipei noastre de
vânzãri în poziþia

Reprezentant vânzãri (România)

Principale responsabilitãþi:
-Implementeazã programul naþional de vânzãri prin dezvoltarea planului

de vânzãri.
-Menþine volumul de vânzãri ºi preþul de vânzare, este la curent cu cererea

ºi oferta, schimbã orientarea ºi competitorii.
-Vinde îngrãºãmântul direct utilizatorilor finali.
-Contribuie la introducerea de noi produse pe piaþã.
-Þine legãtura permanent cu producãtorul, cu angrosiºtii ºi cu utilizatorii

finali.
-Sprijinã operaþiunile de logisticã.
Cerinþe:
-Studii universitare sau postuniversitare de agriculturã.
-Experienþã de minim 3 ani în vânzarea de îngrãºãminte chimice, seminþe

ºi substanþe de protecþia plantelor cãtre utilizatorii finali ºi distribuitori.
-Vorbirea fluentã a limbii engleze ºi/sau maghiare.
-Abilitaþi excelente în vânzãri, spirit întreprinzãtor.
-Calitãþi de bun negociator.
-Domiciliu în zonele Craiova sau Turnu Mãgurele.
Nitrogénmûvek ZRT. oferã
-Salar de bazã 1.500 euro/ lunã + sistem atractiv de comisioane în funcþie

de vânzãri
-Un job la nivel executiv cu o înaltã responsabilitate.
-Oportunitatea de a lucra la o companie stabilã ºi de perspectivã, cu o bunã

reputaþie pe piaþã.

Dacã sunteþi interesat de aceastã oportunitate de angajare, nu ezitaþi sã ne
trimiteþi CV-ul (în limba englezã) cu fotografie la adresa de e-mail: recruit-
ment@nitrogen.hu. Termen 15.10.2016

   Subscrisa Primaria municipiului Calafat, va rugam sa publi-
cati in conformitate cu prevederile  art.43 alin 4 din HG 611/2008,
urmatorul anunt:

Primaria municipiului Calafat organizeaza concurs pentru ocuparea
unei (1) functii  publice temporar vacante respectiv:

a)-denumire functia publica-inspector, cls l, grad Superior din ca-
drul Comp.Programe finantate din fonduri externe, nerambursabile si
monitorizarea serviciilor, utlitati publice ;

b)-conditii de desfasurare a concursului;
 - proba scrisa la sediul institutiei - str.T.Vladimirescu nr.24, in data

de 22.09.2016, ora 10,30.
 -interviul se va sustine in maxim 5 zile lucratoare de la sustinerea

probei scrise.
c)- termen de depunere a dosarelor-8 zile de la publicare la sediul

primariei, str.T.Vladimirescu nr.24-Serviciul Resurse umane.
d)- conditii de participare la concurs
-studii universitare de licenta absolvite cu diploma respectiv studii

superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echi-
valenta, profil economic

-conditia minima de vechime  in specialitatea studiilor - 9 ani
- sã îndeplineascã condiþiile generale, prevãzute de art. 54 din Le-

gea nr. 188/1999(r2).
-certificat/diploma operare pe calculator
Dosarul de inscriere se depune la Serv. Resurse umane-Salarizare,

si va cuprinde documentele doveditoare ca sunt indeplinite conditiile
generale si specifice functiei publice pentru care se organizeaza con-
cursul si documentele prevazute de art.49 din HG 611/2008, pentru
aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei func-
tionarilor publici.Relatii suplimentare la tel 0251231424 int 107.

Avand in vedere prevederile Hotararii 286/2011, cu modificari si com-
pletari, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, organizeaza concurs la
data 03.10.2016 , orele 10,00 – proba scrisa, respectiv 06.10.2016, orele
12,00 – interviu , la sediul unitatii din strada Calea Bucuresti, nr. 99  pentru
ocuparea urmatoarelor posturi vacante, din statul de functii:

-  un post de psiholog la Centru de Sanatate Mintala Copii - studii superi-
oare de specialitate, absolvite cu diploma de licenta in specialitatea psiho-
logie, atestat de libera practica in Psihologie Clinica, sub supervizare;

- un post de kinetoterapeut la Clinica de Recuperare Neurologica - vechi-
me minim 6 luni, studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de
licenta in specialitatea Kinetoterapie;

-  un post de asistent medical generalist la Clinica de Neuropsihiatrie In-
fantila - vechime in specialitate minim 1an, diploma de asistent medical cu
S.S., P.L., studii medii;

- trei posturi de asistent medical generalist debutant la Camera de Garda
a Clinicilor de Neurologie, Clinica de Neurologie I, Sectia Exterioara
Psihiatrie Cronici Melinesti - diploma de asistent medical cu S.S., P.L.,
studii medii;

-  un post de registrator medical la Clinica de Psihiatrie I – studii medii;
-  cinci posturi de infirmieri debutanti la Clinica de Recuperare Neurolo-

gica, Clinica de Neuropsihiatrie Infantila, Sectia Exterioara Psihiatrie Cro-
nici Melinesti - studii generale, diploma curs de infirmiera sau declaratie pe
propia raspundere ca in cazul admiterii la concurs, se obliga sub sanctiunea
desfacerii contractului de munca, sa obtina atestat de infirmier;

- un post de portar la  Sectia Exterioara Psihiatrie Cronici Melinesti -
studii generale, certificat de calificare profesionala paza si ordine, Atestat
IGPR, pentru exercitarea profesiei de agent paza si ordine.

Dosarele se depun incepand cu data de 12.09.2016 pana in data de
23.09.2016 orele 13,00 la Secretariatul Spitalului Clinic de Neuropsihia-
trie Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.99.

Concursul se va desfasura in data de 03.10.2016, orele 10,00 – proba
scrisa, 06.10.2016, orele 12,00 – interviu, la sediul unitatii.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0251/431189, persoana de
contact Lacraru Adriana, secretar comisie.
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ANUNT ANGAJARE
SC GENERAL MEEL ELECTRIC SRL, cu se-

diul in Baicoi, judetul Prahova, str.C.D Gherea, nr.2
BIS, angajeaza electricieni cu si fara experienta,
pentru urmatoarele posturi :

- instalatii electrice interioare = 5 posturi
- retele electrice joasa tensiune = 5 posturi
- retele electrice medie tensiune = 5 posturi
- iluminat public= 5 posturi
- constructii montaj= 5 posturi
- automatizari= 5 posturi
- tablouri electrice= 5 posturi
Se ofera: cazare gratuita, salariu atractiv, tiche-

te masa, echipament de protectie, contravaloarea
transportului lunar de la domiciliu la sediul compa-
niei, contract de munca pe termen nelimitat sau la
alegere pe termen limitat, scolarizare (daca este
cazul), specializare (daca este cazul).

Cei interestati se pot adresa la urmatoarele
numere de telefon sau pot transmite cv-urile prin
e-mail:

                     -tel. mobil-0740170032
                     -tel.fix-0244262801
                     -fax:0244262801

 - general.meel.ro@gmail.com
 - general_meel@yahoo.com

Primãria Craiova, prin SC Salu-
britate Craiova SRL, vã aduce la
cunoºtinþã cã, în perioada
16.09.2016-10.10.2016, pe raza
municipiului Craiova (spaþii verzi,
ghene de gunoi, platforme gospo-
dãreºti) se va desfãºura acþiunea
de deratizare, folosindu-se substan-
þele din grupa a treia de toxicitate
Jade Pastã ºi Jade Grain, avizate
de cãtre Ministerul Sãnãtãþii.

Persoanele ce intrã în contact cu
substanþele respective vor folosi ca
antidot Vitamina K, sub suprave-
gherea unui cadru medical.

“TITULAR: MUNICIPIUL CA-
LAFAT, anunþã publicul interesat
asupra elaborãrii primei versiuni a
“ACTUALIZAREA PLANULUI
URBANISTIC GENERAL AL
MUN. CALAFAT”, MUN. CALA-
FAT”, str. T. VLADIMIRESCU, nr.
24 ºi declanºarea etapei de încadrare
pentru obþinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la  sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, CRA-
IOVA, JUD. DOLJ, site APD Dolj:
http://apmdj.anpm.ro, la sediul titu-
larului Mun. Calafat, str. T. Vladi-
mirescu, nr. 24, site: www.munici-
piulcalafat.ro. Comentariile ºi suges-
tiile se vor transmite în scris la se-
diul APM Dolj, în termen de 18 zile
calendaristice de la data publicãrii
prezentului anunþ.

OFERTE DE SERVICI
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã in-
dependentã în An-
glia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la cu-
rãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.-
com. Cuplurile ale-
se vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
de fiecare, fãrã alte
costuri.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.

DJ - organizez eve-
nimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane
cu Clio, în Craiova
ºi judeþul Dolj. Tele-
fon: 0770/333.559
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.

Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã cu 2400
mp teren intravilan în
satul Zãnoaga. Tele-
fon: 0726/662.182.
Vând casã în Meli-
neºti-Dolj, strada
Principalã, lângã li-
ceu. Telefon: 0760/
161.033.
Vând casã modes-
tã - 1400 mp, Leam-
na de Sus, lângã
bisericã. Telefon:
0740/330.526.

Vând casã Catar-
giu, teren 400 mp
sau schimb. Tele-
fon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã
comuna Pieleºti,
judeþul Dolj –
1820 mp. Infor-
maþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

LICITAÞII
COMUNA Drãnic,
judeþul Dolj, organi-
zeazã în data de
12.10.2016, ora
10.00, licitaþie publi-
cã deschisã privind
vânzarea suprafe-
þei de 1.347mp te-
ren intravilan, pro-
prietate privatã a
comunei Drãnic, si-
tuatã în satul Pa-
dea, str.Principalã,
nr.84, judeþul Dolj,
având numãrul ca-
dastral 31464,  în-
scris în cartea fun-
ciarã. Terenul este
grevat de sarcini,
pe acesta se aflã
construcþii ce apar-
þin numitului Cãlu-
ºaru Virgil. Relaþii
suplimentare. tel/
fax. 0251.351.070;
0769.058.038,
adresã email: pri-
mariadranic@ya-
hoo.com

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Zonã centralã, te-
ren 760 mp, utilitãþi
+ casã demolabilã.
Telefon: 0724/
309.640.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, cadas-
tru, pomi fructiferi,
vie la 10 km de Cra-
iova schimb –
apartament + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300
convenabil, avan-
tajos pentru progra-
mul Rabla. Tele-
fon: 0728/272.925
- Craiova.



14 / cuvântul libertãþii vineri, 9 septembrie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 9 septembrie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând auto Volvo
Break înscris în
Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã,
4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pi-
lot automat, stare
impecabilã. Preþ
3900 euro, nego-
ciabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Cimitirul
Ungureni (zona
Eroilor) parcela G,
rândul 4, plaþul 4-
mormânt - construit
din ciment ºi cu
gard de fier, 3/1,5
m, cu douã locuri
suprapuse. Tele-
fon: 0745/601.438
sau 0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cã-
rucior handicap, po-
lizor 2500 W, dia-
film, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidrau-
licã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând Robot pati-
serie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut
goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, origi-
nal, pretabil terase,
grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând doi cãþei, lup
frumoºi strada Bi-
bescu Nr. 2A. Tele-
fon: 0729/059.942.

Vând bicicletã
copii, bicicletã
damã, cadru bici-
cletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm
preþ mic. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mo-
bil EBODA, cutii
pãstrare arma-
ment mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie
argãsite, combinã
muzicalã Stereo
205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã
ºi diverse scule
aºchietoare. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos,
lãmâi, canistrã, pie-
se Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 per-
soane, 2 comparti-
mente ºi verandã,
douã aragaze vo-
iaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/
801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (douãs-
prezece) taburele
din material mela-
minat. Telefon:
0728/911.350.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.

Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600,
arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5
locuri. Telefon:
0745/589.825.
Aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând televizor
Goldstar – 100 lei,
4 gropi suprapuse
Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana.
Telefon. 0729/
977.036.

Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, fotolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament
2 camere, Aeroport,
cu garsonierã, plus
diferenþã. Telefon:
0766/425.114.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonie-
rã Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Ofer spre închiriere
apartament ultra-
central, complet
mobilat 2 camere
decomandate, mi-
crocentralã, aer
condiþionat, igienã ºi
liniºte deplinã. Tele-
fon: 0722/ 956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Acordãm credite
pensionarilor ºi
salariaþilor cu veni-
turi minime. Tele-
fon: 0768/885.255.
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Astãzi pleacã la drum
noul sezon al Ligii Naþio-
nale, cu meciul de la Râm-
nicu-Vâlcea, dintre HCM
ºi Universitatea Cluj. SCM
va intra in focuri îu ultima
zi a acestei sãptãmâni,
când va înfrunta, în depla-
sare, pe CS Mãgura Cis-
nãdie. Meciul va debuta la
ora 16:00 ºi va putea fi ur-
mãrit în direct la TVR 1 ºi
TVR HD.

Într-o conferinþã de
presã organizatã ieri, teh-
nicianul Bogdan Burcea a
prefaþat disputa din prima
etapã a campionatului.
“Întâlnim o echipã care s-
a întãrit în aceastã varã, au
venit 12 jucãtoare noi, ju-
cãtoare cu experienþã, în
mod sigur nu ne aºteaptã un
meci facil. Singurul lucru pe
care ni-l dorim este sã ne întoar-
cem cu cele trei puncte puse în

Echipa femininã de handbal SCM Craiova debuteazã, duminicã, în noua ediþie a Ligii Naþionale

Bogdan Burcea: “Mergem la CisnãdieBogdan Burcea: “Mergem la CisnãdieBogdan Burcea: “Mergem la CisnãdieBogdan Burcea: “Mergem la CisnãdieBogdan Burcea: “Mergem la Cisnãdie
sã ne adjudecãm punctele”sã ne adjudecãm punctele”sã ne adjudecãm punctele”sã ne adjudecãm punctele”sã ne adjudecãm punctele” SCM „U” Craiova a câºtigat

ambele jocuri de pregãtire din
Serbia, de la Cacak. Dupã ce,
luni, baschetbaliºtii alb-albaºtrii s-
au impus în faþa formaþiei gazdã
KK Borac, scor 72-70, miercuri
a venit un succes contra unei re-
prezentante a Bulgariei, BC Ril-
ski Sportist, scor 74-69. Pentru
trupa lui Vladimir Vuksanovic au
marcat: Fraseniuc (16 puncte),
Marinovic (15), Sepa (15), Paul
William (10), Lupuºavei (8), So-
lopa (7), Morse (3). Abrams ºi

Baschetbaliºtii craioveni, victorioºi
în douã amicale disputate în Serbia

Popa nu au evoluat.
SCM “U” a revenit ieri-noapte

acasã, iar sâmbãtã ºi duminicã
vor susþine douã partide amicale
în Bucureºti, în cadrul Cupei
Steaua. Mai întâi va da piept cu
bulgarii de la Lukoil Academic
Sofia, iar mai apoi cu echipa or-
ganizatoare.

Craiovenii vor susþine primul
meci oficial al noului sezon în
data de 19 septembrie, în cam-
pionat, pe terenul lui BC-CSU
Sibiu.

joc.Stãm foarte bine din punct
de vedere fizic, dar mai avem de
lucrat la omogenitate. Mergem
la Cisnãdie sã practicãm un

handbal eficient ºi sã ne ad-
judecãm punctele”, a spus
tehnicianul craiovean.

Lotul alb-albastru la
startul acestui sezon

Portari: Yuliya Dumanska
(20 de ani), Mirela Nichita-
Paºca (30), Florentina Gre-
cu-Stanciu (34);

Extreme stânga: Valenti-
na Ardean-Elisei (34), Car-
men Ilie-ªelaru (24);

Interi stânga: Cristina
Zamfir (26), Alexandra Go-
goriþã-Andrei (25);

Centri: Daniela Bãbeanu
(27), Ana Maria Þîcu-Api-
pie (24), Andreea Rãdoi-Ia-
naºi (23);

Interi dreapta: Jelena
Trifunovic (25), Yuliya Za-
remba (28);

Extreme dreapta: Zeljka Ni-
kolic (25), Andra Þãlu (17);

Pivoþi: Laurisa Landre (30),
Iaroslava Burlacenko (24).

Simona Halep (favoritã 5) a pierdut, joi di-
mineaþã, cel mai important meci din 2016,
fiind învinsã de Serena Williams (1 WTA), în
sferturile de finalã de la US Open, scor 2-6,
6-4, 3-6, dupã douã ore ºi 17 minute de joc.

În manºa inauguralã, Halep a intrat parcã

Halep se înclinã în faþa liderului mondial,
Serena Williams, în sferturi la US Open

strivitã de greutatea unei asemenea ciocniri,
situaþie în care n-a putut contracara jocul
Serenei, fiind surprinsã de loviturile nãucitoare
ale liderului mondial! Simona a fost ezitantã,
iar Williams a început în forþã, câºtigând fãrã
probleme primele trei game-uri. Constãnþean-

ca s-a apropiat la 2-3, dar n-a putut menþine
ritmul cu favorita principalã, care a închis
actul dupã alte trei game-uri consecutive!

Setul al doilea a fost fãrã îndoialã cel mai
bun al Simonei din aest sezon. Jucãtoarea
antrenatã de Darren Cahill a dominat-o pe
Serena de pe linia de fund, jucând agresiv,
variat, dar mai ales inspirat! Dupã un game
infernal de 12 minute prin care a egalat la 1,
Halep, semifinalistã an ul trecut la Flushing
Meadows, ca de altfel ºi Serena, s-a dezlãn-
þuit ºi a controlat aproape toate raliurile. E
drept cã a fost ajutatã ºi de Williams, care a
greºit prea mult pentru standardele ei! În
aceste condiþii, break-ul reuºit de Simona în
game-ul trei a fost decisiv, românca þinân-
du-ºi serviciul pânã la finalul setului.

Actul decisiv a fost unul ciudat, pentru
cã Halep ºi-a scãzut brusc nivelul, iar douã
duble greºeli comise de favorita 5 în game-
ul al doilea au anunþat dezastrul! Simona a
pãrut stoarsã de energie dupã turul de forþã

realizat în setul al doilea, iar Serena nu iartã
o adversarã aflatã în suferinþã. Spre deose-
bire de primul set, în care a jucat slab din
cauza mentalului, românca a clacat în deci-
siv pentru cã n-a putut þine pasul din punct
de vedere fizic cu o adversarã pregãtitã de
rãzboi. Halep ºi-a cedat serviciul la 1-2, iar
finalul nu a mai avut istoric: Williams ºi-a
fãcut norma de aºi, reuºind 18 în total, a
defilat cu serviciul ºi a dus scorul întâlniri-
lor directe la 8-1.

Azi noapte, în semifinale, Serena Williams
a dat piept cu Karolina Pliskova (Cehia, fa-
voritã 10), iar Angelique Kerber (Germania,
favoritã 2) cu Caroline Wozniacki (Danemar-
ca, 74 WTA).

Pe tabloul masculin, în acestã searã/noap-
te, partidele din penultimul act sunt Novak
Djokovic (Serbia, favorit 1) – Gael Monfils
(Franþa, favorit 10) ºi Stanislas Wawrinka
(Elveþia, favorit 3) – Kei Nishikori (Japonia,
favorit 6).

Mâine, ora 11:00
Arena Bulls Preajba – Metropolitan Iºalniþa
Ajax Dobroteºti – Unirea Leamna
Progresul Segarcea – ªtiinþa Malu Mare
Tractorul Cetate – Dunãrea Calafat
Recolta Ostroveni – Viitorul Cârcea
Luceafãrul Craiova – ªtiinþa Danubius Bechet

Clasament
1. Cârcea 6 7. Bechet 3
2. Iºalniþa 6 8. Dobroteºti 3
3. Ostroveni 6 9. Malu Mare 1
4. Cetate 4 10. Preajba 0
5. Segarcea 3 11. Calafat 0
6. Luceafãrul 3 12. Leamna 0

LIGA A IV-A –
ETAPA A 3-A DIGI SPORT 1

17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov –
UTA Bãtrâna Doamnã / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Gaz Metan – Pandurii / 5:00 – SPORTURI DE
CONTACT – Kickboxing, Gala “Glory 33”.

DIGI SPORT 2
10:00, 14:15 – MOTO GP – Marele Premiu al

Statului San Marino: sesiuni de antrenamente /
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM Rm.
Vâlcea – “U” Cluj / 19:30 – SPORTURI DE CON-
TACT – Kickboxing – “Respect World Seriies”.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Paris SG –

St. Etienne.
DIGI SPORT 4
21:00 – ATLETISM – Etapã din Liga de Dia-

mant.
DOLCE SPORT 1
17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov –

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
UTA Bãtrâna Doamnã / 20:30 – FOTBAL – Liga I:
Gaz Metan – Pandurii.

DOLCE SPORT 2
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM

Rm. Vâlcea – “U” Cluj / 21:45 – FOTBAL Spania
– La Liga: Sociedad – Espanyol.

EUROSPORT 1
16:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 19-a

/ 19:00, 22:00, 1:15 – TENIS – US Open, la New
York: ziua a 12-a.

EUROSPORT 2
12:45 – FOTBAL AUSTRALIAN: Geelong Cats

– Hawthorn / 21:30 – FOTBAL Germania – Bun-
desliga: Schalke – Bayern Munchen.

LOOK TV
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League: Beveren

– Bruges.
LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Liga I: Gaz Metan – Pandurii.
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1. Steaua 6 4 2 0 9-3 14
2. Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
3. Craiova 6 4 0 2 11-8 12
4. Botoºani 6 3 1 2 14-8 10
5. CSMS Iaºi 6 2 3 1 7-4 9
6. Pandurii 6 2 3 1 6-4 9
7. Voluntari 6 2 2 2 10-7 8
8. Gaz Metan 6 2 2 2 6-7 8
9. Viitorul 6 2 1 3 7-8 7
10. Chiajna 6 2 1 3 2-7 7
11. Astra 6 1 2 3 7-13 5
12. CFR Cluj 6 2 3 1 10-6 3
13. ASA 6 0 0 6 5-15 -6
14. ACS Poli 6 1 1 4 7-16    -10

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Cupa Ligii – sferturi de finalã

ACS Poli - Concordia 2-1
Au marcat: Artean 13, Croitoru 78 / Albu 74.
CFR Cluj – ASA 4-5 (1-1), dupã lovituri de departajare.
Au marcat: Bud 83 / Kuku 64.
Meciul FC Botoºani – Steaua s-a jucat asearã.
Meciul Astra – Dinamo a fost amânat.
ACS Poli – ASA Tg. Mureº este prima semifinalã din Cupa Ligii.

Liga I – etapa a 7-a

Gaz Metan – Pandurii, astãzi, ora 20.30
FC Voluntari – ACS Poli, sâmbãtã, ora 17.30
CFR Cluj – „U” Craiova, sâmbãtã, ora 20.30
CSMS Iaºi – FC Botoºani, duminicã, ora 18
Steaua – Astra Giurgiu, duminicã, ora 20.30
Viitorul – Concordia Chiajna, luni, ora 18
ASA Tg. Mureº – Dinamo, luni, ora 20.30

În urmã cu o lunã, Universitatea
era eliminatã din Cupa Ligii de CFR
Cluj, dupã executarea loviturilor de
departajare, fiindcã Bancu, Vãtãje-
lu ºi Ivan au tras în peluza din Gru-
ia. În cele 120 de minute de joc,
alb-albaºtrii scãpaserã “nevãtãmaþi”
datoritã intervenþiei lui Calancea la
un penalty executat de Davide Pe-
trucci. Între timp, italianul,  proba-
bil cel mai bun jucãtor al lui Miriu-
þã, a pãrãsit gruparea ardeleanã ºi
s-a transferat în Turcia, la Caykur
Rizespor. Alþi doi fotbaliºti impor-
tanþi au pãrãsit lotul lui CFR în fi-
nalul perioadei de mercato, croatul
Antonio Jakolis, cumpãrat de Stea-
ua cu 400.000 de euro, ºi atacantul
Cristian Lopez, achiziþionat de RC
Lens, grupare din Ligue II. În ace-
laºi timp, Miriuþã nu poate miza în
partida de mâine searã nici pe cãpi-
tanul echipei, Mario Camora, fun-
daºul stânga fiind accidentat. ªtiin-
þa poate specula aceste absenþe din
tabãra adversã, dar ºi faptul cã “fe-
roviarii” ar putea sã nu fie la capa-
citate maximã din punct de vedere
fizic, dupã ce au jucat miercuri sea-
ra un meci epuizant, de 120 de mi-
nute, contra celor de la ASA Tg.
Mureº, care i-au ºi eliminat pe Bud
ºi compania din Cupa Ligii. “Spe-

Etapa a doua a seriei a treia din Liga a III-a
programeazã astãzi un derby al “sateliþilor”, Uni-
versitatea II Craiova – Steaua II, pe “Extensiv”,
de la ora 17. Intrarea spectatorilor este liberã.
Dacã echipa a doua a lui Gigi Becali debuteazã în
acest sezon, în prima rundã având pauzã, Craio-
va II a cedat în deplasare în faþa nou-promovatei
ACS ªirineasa, scor 1-2. Partida de astãzi va fi
condusã la centru de vâlceanul Iulian Mihai, aju-
tat de asistenþii Daniel Nagy ºi Vasile Duþã, ob-

Derby-ul sateliþilorDerby-ul sateliþilorDerby-ul sateliþilorDerby-ul sateliþilorDerby-ul sateliþilor, pe “Extensiv”, pe “Extensiv”, pe “Extensiv”, pe “Extensiv”, pe “Extensiv”
servatori fiind: Viorel Voicu din Slatina ºi Ionel
Catanã, din Motru.

O altã echipã din Dolj joacã astãzi, CSO Fi-
liaºi, întâlnind în deplasare pe SCM Piteºti. În
schimb, ACSO Podari evolueazã mâine, tot pe
teren strãin, la FC Aninoasa. În celelalte meciuri
ale etapei: CS Mioveni II – ACS ªirineasa, Atle-
tic Bradu – FC Voluntari II, Concordia II Chiaj-
na – Sporting Roºiori, Urban Titu – Flacãra Mo-
reni, FCM Alexandria stã.

Universitatea Craiova are din nouUniversitatea Craiova are din nouUniversitatea Craiova are din nouUniversitatea Craiova are din nouUniversitatea Craiova are din nou
ºansa de a trece pe primul loc, dacãºansa de a trece pe primul loc, dacãºansa de a trece pe primul loc, dacãºansa de a trece pe primul loc, dacãºansa de a trece pe primul loc, dacã
învinge în deplasare pe CFR Clujînvinge în deplasare pe CFR Clujînvinge în deplasare pe CFR Clujînvinge în deplasare pe CFR Clujînvinge în deplasare pe CFR Cluj

rãm sã ne refacem pânã la meciul
cu Craiova, fiindcã întâlnim o echi-
pã bunã, pregãtitã de un tehnician
valoros, care are o filosofie ofensi-
vã ºi pe care îl cunosc foarte bine”
a declarat noul jucãtor al CFR-ului,
Laurenþiu Rus. Acesta a sosit în
Gruia pe ultima sutã de metri a pe-
rioadei de transferuri, alãturi de
croaþii Tomislav Gomelt ºi Tomis-
lav Sorsa, de atacantul francez Billel
Omrani, de la Olympique Marseil-
le, via Arles, de Dan Roman, de la
CSMS Iaºi, de Cosmin Sârbu, de
la FCM Baia Mare ºi Alexandru
Chiriþã de la Rapid.

De partea cealaltã, Craiova nu a
înregistrat schimbãri în lot în pe-
rioada de întrerupere a campiona-
tului, iar unica problemã a lui Mul-
þescu este absenþa lui Andrei Ivan,
care s-a accidentat în meciul cu
Viitorul ºi, dupã ce a ratat acþiunea
naþionalei de tineret, va lipsi ºi în
jocul de mâine searã. Cel mai pro-
babil, jucãtorul “under” care-l va
înlocui pe Ivan va fi Alin Manea,
remarcatul partidei precedente de
campionat. Au revenit de la loturile
naþionale încã de luni Kay, Nuno
Rocha ºi Vãtãjelu. Alb-albaºtrii au
încehiat ieri cantonamentul de la
Braºov ºi s-au deplasat la Cluj. Bi-

letele de intrare în sectorul galeriei
craiovene pe arena “Doctor Con-
stantin Rãdulescu” costã 15 lei.

Meciurile cu Chiajna ºi Botoºani
se joacã pe “Extensiv”

Mutarea la Severin a alb-albaº-
trilor va fi amânatã cu douã me-
ciuri, doar derby-ul cu Dinamo,
programat la jumãtatea lunii oc-

tombrie, urmând sã se dispute pe
“Municipalul” drobetan. Decalarea
plecãrii din Bãnie a survenit dupã
ce LPF ºi televiziunile au progra-
mat meciurile Universitãþii de aca-
sã cu Concordia Chiajna ºi FC
Botoºani la ore care nu necesitã
nocturnã. Astfel, partida Universi-
tatea Craiova – Concordia Chiajna
se va juca duminicã, 18 septem-
brie, de la ora 17, iar cea dintre
Universitatea ºi FC Botoºani este

programatã sâmbãtã, 24 septem-
brie, de la ora 15.  Între cele douã
jocuri, alb-albaºtrii vor întâlni pe
FC Voluntari, dar nu pe arena ilfo-
venilor, ci pe teren neutru, la Plo-
ieºti, pe arena “Ilie Oanã”, acolo
unde formaþia pregãtitã de Florin
Marin va disputa urmãtoarele jo-
curi de acasã. Meciul FC Volun-
tari – Universitatea Craiova este
programat miercuri, 21 septem-
brie, de la ora 20.30.
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