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- A început ºcoala ºi începem
ºi noi, Popescule, iar compuneri,
iar probleme...

De astãzi, va începe
noul an ºcolar. În judeþul
Dolj, peste 95.000 de
elevi, din toate structuri-
le învãþãmântului preuni-
versitar, vor începe
cursurile, în condiþiile
stabilite de metodologia
legalã, aºa cum a fost ea
adoptatã. Fiecare unitate
de învãþãmânt va organi-
za propria festivitate de
deschidere oficialã, la
unele dintre acestea fiind
anunþatã ºi participarea
unor personalitãþi. Ori-
cum, anul de învãþãmânt
începe sub auspicii încu-
rajatoare, iar, pentru
judeþul Dolj, este plin de
speranþã, cu atât mai
mult cu cât rezultatele
obþinute la principalele
examene – Evaluarea
naþionalã ºi Bacalaureat
sunt pe un trend crescã-
tor, unul care se vrea
continuat.
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Contenciosul Dãbuleniului
cu Amãrãºtiul de Jos, legat de
hotarul celor douã localitãþi dol-
jene, nu este atât unul insolit,
cât mai degrabã unul care se
tergiverseazã de multã vreme.
Amânarea sine die a gãsirii
unei soluþii raþionale a fost po-
sibilã în timp, de fapt înlesnitã,
prin faptul cã ambii foºti pri-
mari, atât Nicolae Drãgoi cât ºi
Ion Dinu, aparþineau aceluiaºi
partid ºi nu aveau cum ridica
tonul unul la celãlalt, ca sã nu
mai vorbim de calea justiþiei.
Despre ce este vorba?

AmbulatoriulAmbulatoriulAmbulatoriulAmbulatoriulAmbulatoriul
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S-au scurs, deci, patru se-
cole ºi un sfert de la moartea
voievodului Mihai Viteazul,
scurt timp dupã acea temera-
rã tentativã de a aduce sub
sceptrul sãu unic ºi memora-
bil cele trei provincii româ-
neºti despãrþite nu doar de
munþi ºi de vitregii externe
voinþei lor, ci ºi de vrajbe ºi
gelozii interioare. Acum dupã
ce am pãºit biniºor ºi oare-
cum mahmuri într-un nou veac
ºi un nou mileniu, când Isto-
ria pare cã devine, vorba po-
etului, o cârpã de ºters lam-
pa cu ea…
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România reprezintã 10%

din piaþa privatã de sãnãtate

din Europa Centralã
România reprezintã în

prezent doar 10% din piaþa
privatã de sãnãtate din Europa
Centralã, un sector pe care
compania de cercetare de piaþã
PMR îl estimeazã la 21 mld.
euro, însã va avea în urmãtorii
cinci ani cel mai rapid ritm de
creºtere din regiune ºi va depãºi
Cehia pânã în 2021. România
ºi Bulgaria sunt statele în care,
potrivit analizei PMR, se va
observa o creºtere a utilizãrii
serviciilor medicale private în
urmãtorii ºase ani, iar Polonia
îºi continua traseul ascendent în
acest domeniu pe care îl
dominã în regiune. Statele din
regiune care ocupã cea mai
mare parte din cota de piaþã a
sectorului de servicii medicale
private, potrivit estimãrilor
PMR, sunt Polonia, o þarã cu
un numãr mare de locuitori,
care a fãcut reforme eficiente în
sistemul de sãnãtate, ºi Unga-
ria, care a investit în cumpãra-
rea de medicamente. Cota de
piaþã estimatã pentru România
este de 10%. Creºterea cotei de
piaþã în România ºi Bulgaria se
va baza pe cererea pentru
serviciile medicale private ºi pe
evoluþia investiþiilor din acest
sector, mai aratã raportul PMR.
Între 2015 ºi 2021, Slovacia ºi
Cehia vor înregistra cele mai
mari scãderi ale cotei de piaþã
în urma unor reforme nefavo-
rabile, lucru care se va putea
observa ºi în cazul Ungariei.
Sectorul asigurãrilor private de
sãnãtate din Europa Centralã
nu este reglementat, fiecare stat
aplicând propriile reguli. Topul
celor mai mari jucãtori din
piaþa de servicii private de
sãnãtate este dominat de
MedLife, cu o cifrã de afaceri
de 450 de milioane de lei în
2015, pe locul doi plasându-se
reþeaua Regina Maria, cu o
cifrã de afaceri de 290 de
milioane de lei anul trecut,
aratã datele Ministerului de
Finanþe.
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Cei doi preºedinþi executivi ai PMP, Eugen
Tomac ºi Valeriu Steriu, vor sã candideze pe
lista pe care PMP o va depune la Bucureºti,
pentru Camera Deputaþilor, aripa PMP invo-
când procentul obþinut de Tomac la alegerilor
locare din Bucureºti (7.38%, în Sectorul 1),
iar aripa UNPR structurile de partid bine roda-
te din judeþele în care PMP fie a obþinut un
scor slab, fie nu a avut candidaþi, au declarat,
pentru MEDIAFAX, surse din PMP. PMP dis-
cutã, de asemenea, ºi o posibilã candidaturã a
lui Robert Turcescu la Camera Deputaþilor.
Noul PMP sperã, aºa cum a fãcut ºi la alegeri-
le locale, cã Traian Bãsescu va intra în com-
petiþia electoralã pentru a ridica scorul forma-
þiunii, însã liderul PMP ezitã sã ia o decizie
înainte de a vedea ce spun analizele sociologi-
ce, fiind astfel trenatã ºi discuþia privind can-
didaþii care vor deschide listele pe care PMP
le va depune în Bucureºti, au declarat surse
din PMP pentru MEDIAFAX.

Liderul formaþiunii, Traian Bãsescu, a de-
clarat, sâmbãtã, la ªcoala de Varã OTPMP cã
va candida la alegerile parlamentare dacã este
în avantajul partidului ºi cã se vor face analize
sociologice pentru a stabili acest lucru. PMP
sperã sã obþinã, în Bucureºti, 4 mandate la Ca-

Dragnea a afirmat cã i-a cerut
lui Ponta sã facã acelaºi lucru ca
orice membru al PSD care se im-
plicã în campania electoralã, trans-
mite corespondentul MEDIAFAX.
”Nu putem vorbi de împãcare pen-
tru cã nu ne-am certat. Am avut o
comunicare foarte inteligentã în
doi. Am avut o discuþie bunã, lun-
gã, în care am discutat mult de-
spre ce se întâmplã astãzi în Ro-
mânia, aºa cum am discutat, în
2010, când am discutat sã pornim
un proiect, care s-a dovedit a fi
bun. Am discutat ce provocãri sunt
în faþa þãrii noastre, câte lucruri
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PMP face la sfârºitul lunii un

sondaj pentru a vedea în ce mãsurã o
candidaturã a lui Traian Bãsescu ar

ajuta PMP, au declarat, pentru
MEDIAFAX, surse din PMP, afir-
mând cã Eugen Tomac ºi Valeriu

Steriu vor sã candideze în Bucureºti,
la Camera Deputaþilor, în calcul

fiind luat ºi Robert Turcescu.

mera Deputaþilor ºi 2 la Senat, potrivit estimã-
rilor din partid, au precizat sursele citate. Pe
listele pe care PMP le va depune la Bucureºti,
pentru cã numãrul mandatelor pe care sperã
sã le obþinã este redus, nu se vor regãsi per-
sonalitãþi din societatea civilã. Filialele PMP
trebuie sã transmitã pânã pe 15 septembrie
propunerile de candidaþi, urmând ca acestea
sã fie analizate, iar listele finale sã fie validate
de Traian Bãsescu.

Preºedintele PMP, Traian Bãsescu, le-a re-
comandat candidaþilor sã aibã o meserie. “Am
fãcut o recomandare ºi anume: preºedinþii de
organizaþii sã recomande doritorilor sã fie oa-
meni care au o meserie. Când spun oameni care

au o meserie nu mã refer la oameni care sã aibã
o diplomã, ci la oameni care sã îºi fi practicat
meseria ºi care sã fie politicieni liberi. Atunci
când nu ai practicat o meserie ºi te trezeºti
proaspãt absolvent parlamentar nu vei face nici-
un rabat de la slugãrnicia de a rãmâne în politi-
cã cu orice preþ. Cei care au o meserie vor face
politicã relaxaþi, pentru cã vor ºti cã, dacã nu
mai ies parlamentari la legislatura urmãtoare,
dacã sunt verticali în faþa ºefilor politici, au un
refugiu în propria lor meserie”, a declarat Tra-
ian Bãsescu la finalul ºedinþei Consiliului Exe-
cutiv Naþional al PMP, în care s-a agreat ter-
menul impus filialelor privind transmiterea cã-
tre centru a CV-urilor candidaþilor propuºi.

Liviu Dragnea îi cere lui Victor Ponta
“sã clarifice fãrã dubiu” cã nu susþine alt partid

Preºedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la
Þebea, cã Victor Ponta trebuie sã clarifice dacã susþine sau

nu Partidul România Unitã (PRU), adãugând cã nu s-a
certat cu fostul premier ºi cã acesta urmeazã sã promoveze

programul de guvernare al social-democraþilor.

trebuie schimbate, rânduiala care
trebuie pusã în toate instituþiile ºi-
n economie ºi nu numai, despre
partid, despre viitor. Din punctul
meu de vedere discuþia a fost bunã,
corectã, a fost o discuþie relaxatã,
între doi prieteni, a venit la mine
acasã. Sigur cã am discutat ºi de-
spre subiectul ãsta. El trebuie sã
clarifice fãrã dubiu cã nu susþine
alt partid. Este un lucru cinstit, fi-
resc pe care trebuie îl facã orice
membru PSD, care se implicã în
campania electoralã“, a declarat
preºedintele PSD.

Liviu Dragnea a mai a spus cã

este prematur sã se vorbeascã de-
spre ce funcþii vor ocupa fiecare
dintre liderii partidului, dupã alege-
rile din 11 decembrie, într-un even-
tual guvern PSD-ALDE. ”Nu am
discutat despre funcþii. Nu am dis-
cutat nici despre funcþia în care
mã vãd eu, nici a lui. Printre ob-
iectivele noastre nu se regãseºte ce
funcþii ocupã unii, alþii, sau altele.
Am discutat despre programul nos-
tru de guvernare care este finali-
zat. I-am propus, i-am cerut ca
Victor sã promoveze, în toatã
aceastã perioadã care urmeazã,
partea de finanþe publice din pro-
gramul de guvernare. Dupã alegeri,
dacã cetãþenii români vor avea în-
credere în noi sã ducem aceastã
þarã spre mai bine, atunci împreu-
nã ºi cu partenerii din ALDE vom
stabili ce funcþii, poziþii vizeazã fie-
care. Public, am refuzat mereu sã
vorbesc despre nume pentru cã mi

s-ar pãrea o lipsã de respect faþã
de oameni, fiindcã nu sunt alegeri
nici pentru prim-ministru nici pen-
tru miniºtri. Dacã oamenii ne vor
acorda încrederea, atunci avem ce
sã discutãm, dacã nu, asta e. Nu
am discutat, efectiv, despre func-
þii, ceea ce pe mine m-a bucurat
foarte mult“, a mai afirmat preºe-
dintele PSD.

Liviu Dragnea a participat, ieri,
la Serbãrile Naþionale de la Þebea,
judeþul Hunedoara, alãturi de alþi
lideri politici - Traian Bãsescu, Va-
sile Blaga ºi Alina Gorghiu. Mani-
festãrile sunt organizate, în fieca-
re an, în memoria lui Avram Ian-
cu, la Panteonul Moþilor din comu-
na Baia de Criº. Peste 3.000 de
persoane au participat la ceremo-
nialul public ºi spectacolele folclo-
rice. Anul acesta, pe 11 septem-
brie, s-au împlinit 144 de ani de la
moartea lui Avram Iancu.
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Contenciosul Dãbuleniului cu Amã-
rãºtiul de Jos, legat de hotarul celor
douã localitãþi doljene, nu este atât unul
insolit, cât mai degrabã unul care se ter-
giverseazã de multã vreme. Amânarea
sine die a gãsirii unei soluþii raþionale a
fost posibilã în timp, de fapt înlesnitã,
prin faptul cã ambii foºti primari, atât
Nicolae Drãgoi cât ºi Ion Dinu, aparþi-
neau aceluiaºi partid ºi nu aveau cum
ridica tonul unul la celãlalt, ca sã nu mai
vorbim de calea justiþiei. Despre ce este
vorba? De mai mulþi ani, un numãr de
peste 200 de cetãþenii din Amãrãºtii de
Jos, împroprietãriþi în temeiul legii 18/
1991, cu suprafeþele revendicate, cu-
prinse între 25 ºi 50 de ari, plãtesc im-
pozite la Primãria Amãrãºtii de Jos. Tar-
lalele (nr. 48, 49, 50 ºi 51) în care se
gãsesc perimetrele respective (identifi-
cate pe planul cadastral scara 1:10.000
Dãbuleni) aparþin unitãþii administrativ-
teritoriale Dãbuleni. În discuþie este vor-
ba de vreo 400 de hectare. Pe cale de

consecinþã, împroprietãriþii ar trebui sã-
ºi plãteascã impozitele aferente la Pri-
mãria Dãbuleni, ceea ce nu convine din
cauza regimului diferit de taxe, localita-
tea având statut de oraº. La 6 octom-
brie 2015, deci anul trecut, cu mult îna-
inte alegerilor locale din acest an, s-a
încercat o nouã rundã de mediere, con-
form ordinului instituþiei prefectului de
Dolj, numãrul 167/17 septembrie 2015,
între membrii comisiei de delimitare ai
comunei Amãrãºtii de Jos ºi membrii
comisiei similare Dãbuleni, sub autori-
tatea reprezentanþilor Oficiului de Ca-
dastru ºi Publicitate Imobiliarã Dolj, o
mediere anterioarã, conform procesu-
lui verbal 11766/10 septembrie 2012,
dovedindu-se inoperantã. Pe ortofoto-
plan, hotarul dintre unitatea administra-
tiv teritorialã Amãrãºtii de Jos ºi entita-
tea similarã Dãbuleni este identificat ºi
recunoscut. În conformitate cu preve-
derile legii cadastrului ºi publicitãþii imo-
biliare (nr. 7/13 martie 1986 - republi-

catã) „limitele unitãþilor administrativ-
teritoriale sunt identificate, marcate,
rectificate ori actualizate de Comisia de
delimitare numitã în acest sens prin or-
din al prefectului (...). Dupã semnarea
ºi ºtampilarea procesului verbal de deli-
mitare ºi a tuturor anexelor de cãtre
membrii Comisiei de delimitare ºi apro-
barea de cãtre prefect, limitele devin
oficiale ºi sunt introduse în sistemul in-
tegrat de cadastru ºi  carte funciarã”
(art. 11, al. 4, 5). Contestaþiile unitãþi-
lor adminstriativ teritoriale privind lim-
tele pot fi rezolvate pe cale amiabila prin
instituþia prefectului sau pe cale jude-
cãtoreascã, mai spune legea cadastru-
lui ºi publicitãþii imobiliare. Ceea ce nu
e chiar aºa. Din pãcate. Contenciosul
Dãbuleniului cu Amãrãºtii de Jos este
unul derivat dintr-o stare de fapt, mai
mult decât anacronicã, în sensul cã tar-
lalele litigioase cu numerele 48, 49, 50
ºi 51 au fost preluate de la fosta coope-
rativã agricolã Prapor, sat aparþinãtor al

comunei Amãrãºtii de Jos. Controlorii
financiari ai Camerei de conturi Dolj
identificând aiureala existentã, au cerut,
cum era ºi firesc, intrarea în legalitate,
adicã încasarea impozitelor aferente.
Eventual retroactiv. Dacã prin absurd Pri-
mãria Dãbuleni ar închide ochii la starea
de lucruri, s-ar acoperi de vinovãþie, fi-
indcã diminuarea de patrimoniu nu se
face decât prin referendum, nici mã-
car pe calea justiþiei, dupã care ar urma
elaborarea unui proiect de lege ºi aºa mai
departe. Cu alte cuvinte, aici avem o ne-
sincronizare între legea cadastrului ºi
publicitãþii imobiliare ºi legea administra-
þiei publice locale. Problema a devenit
acutã datoritã... tergiversãrii ei. „Batista
pe þambal”, cum se spune, nu mai poate
fi þinutã. Ca sã nu mai spunem cã un alt
anacronism îl constituie apartenþa satu-
lui Ocolna de Amãrãºtii de Jos, când el
de fapt se aflã pe vatra Dãbuleniului, din
al cãrui fond silvic se ºi... „îndestulea-
zã” ilicit rromii aºezãrii.

Documentul este postat pe
site-ul municipalitãþii ºi poate fi
consultat de cãtre publicul
interesat pânã la data de 26
septembrie. În tot acest timp,
persoanele interesate pot veni cu
propuneri, sugestii sau opinii cu
valoare de recomandare cu
privire la acest proiect.

Potrivit municipalitãþii,
regulamentul privind constituirea
ºi funcþionarea acestei comisii
trebuia refãcut ca urmare a
schimbãrii de legislaþie, iar
principala modificare este cea
cu privire la termenul de actuali-
zare a dosarelor. „Având în
vedere modificãrile legislative
intervenite prin H.G. nr.251/
14.04.2016, pentru anul 2016,
termenul de actualizare a
dosarelor de locuinþe pentru
tineri este de la data de
1.10.2016 pânã la data de
30.11.2016”, se precizeazã în
noul regulament.

Lista de prioritate se stabileºte
ºi se reface anual. În aceastã
listã, sunt cuprinºi toþi solicitan-
þii care îndeplinesc criteriile, în
ordinea descrescãtoare a
punctajului primit.

Numãrul de camere al
locuinþelor se stabileºte în
funcþie de numãrul de persoane
din familie, respectiv o persoanã
- 1 camerã, douã persoane -
douã camere, 3,4 persoane - 3
camere, 5,6 persoane - 4

Primãria Craiova reînnoieºte la acte ºi comisii
Craiovenii care au depuse, de ani buni, dosare

pentru obþinerea unei locuinþe sociale trebuie sã îºi
actualizeze toate documentele în cursul lunilor
octombrie ºi noiembrie. Totodatã, autoritãþile
locale au conceput ºi noul regulamentul pentru

organizarea ºi funcþionarea comisiei sociale care
repartizeazã locuinþelor destinate închirierii.

camere, 7,8 persoane - 5
camere. În situaþia epuizãrii
numãrului legal de camere la
care au dreptul solicitanþii de
locuinþã, aceºtia pot sã opteze în
ordinea de prioritate pentru
repartizarea unei locuinþe cu un
numãr de camere inferior.

Dacã te înscrii,
nu înseamnã
cã ºi primeºti

Municipalitatea precizeazã cã
înscrierea în aceste liste „nu
implicã ºi obligativitatea reparti-
zãrii unei locuinþe având în
vedere faptul cã, pe de o parte
numãrul solicitanþilor poate fi
mai mare decât numãrul locuin-
þelor ce se construiesc/devin
vacante din fondul închiriat, iar
pe de altã parte, la data reparti-
zãrii efective a locuinþelor,
solicitanþii pot sã nu mai îndepli-
neascã toate criteriile prevãzute
de lege, unii dintre aceºtia pot
avea situaþia locativã deja
rezolvatã sau pot sã refuze
locuinþa repartizatã”, dupã cum
se precizeazã în regulament.

Solicitanþii înscriºi în listele
de prioritãþi, care nu pot benefi-
cia de repartizarea unei locuinþe
în limita fondului disponibil din
anul respectiv, pot primi reparti-
þii în anii urmãtori. Asta însã în
limita fondului disponibil în
fiecare an ºi în noua ordine de
prioritate stabilitã.

Comisia socialã
face dosarele ºi
anchetele sociale

Comisia socialã a Primãriei
Craiova va avea aceleaºi atribuþii
ca ºi pânã acum. Potrivit
regulamentului, stabileºte ºi
propune spre aprobare CLM
Craiova lista documentelor
justificative necesare în analiza
cererilor de locuinþã destinate
închirierii. De asemenea,
stabileºte criteriile ºi sistemul de
punctare. În ceea ce priveºte
criteriile pe care le va adopta,

acestea se vor face cu avizul
Ministerului Dezvoltãrii Regiona-
le ºi Administraþiei Publice.

Tot comisia va analiza ºi
aviza ºi cererile de schimbare a
locuinþei repatizate iniþial. De
precizat cã locuinþele sociale nu
pot face obiectul unui contract
de vânzare-cumpãrare ºi nici nu
pot fi subînchiriate de cãtre cei
care le primesc de la Primãria
Craiova.

Regulamentul vine ºi cu
detalii despre cum trebuie sã se
procedeze în cazuri speciale.
Astfel, pentru întocmirea

corectã a listei de prioritãþi,
acolo unde existã neconcordan-
þe între declaraþiile titularilor ºi
documentele anexate la cerere,
comisia trebuie sã verifice
starea de fapt prin efectuarea
de anchete sociale.

De cealaltã parte, RAADPFL
Craiova este obligatã, tot prin
acest regulament, sã solicite
comisiei sociale, prin interme-
diul secretariatului tehnic al
acesteia, repartizarea locuinþelor
aflate în administrarea sa, care
au devenit vacante.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Magistraþii Judecãtoriei Craio-
va au admis, sâmbãtã dupã-amia-
zã, propunerea procurorilor Par-
chetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova ºi au dispus arestarea pre-
ventivã pentru 30 de zile a cetã-
þeanului grec Athanasios Bekiaris,
de 51 de ani, reþinut vineri, dupã
ce a provocat un accident în cen-
trul Craiovei ºi a fugit: „Admite
propunerea de arestare preventi-
vã formulatã de Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova. Dis-
pune arestarea preventivã a incul-
patului BEKIARIS ATHANA-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au emis,
sâmbãtã dupã-amiazã, mandat de arestare
preventivã pentru cetãþeanul grec de 51 de
ani, acuzat de vãtãmare corporalã din cul-
pã, conducere sub influenþa bãuturilor alco-
olice ºi pãrãsirea locului accidentului. Vineri

dimineaþã, bãrbatul, bãut fiind, la volanul
unui Maserati, a accidentat doi tineri care
traversau regulamentar strada, în zona Te-
atrului Naþional ºi a fugit, fiind depistat de
poliþiºti câteva ore mai târziu, în urma cer-
cetãrilor efectuate.

SIOS pe o duratã de 30 zile, în-
cepând de la data 10.09.2016 ºi
pânã la data de 09.10.2016, in-
clusiv. Respinge cererea formula-
tã de apãrãtorii aleºi ai inculpa-
tului de luare a mãsurii preventi-
ve a controlului judiciar sau ares-
tului la domiciliu. Cheltuielile
judiciare rãmân în sarcina statu-
lui. Cu drept de contestaþie în 48
de ore de la pronunþare. Pronun-
þatã în camerã de consiliu azi,
10.09.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, vineri diminea-

þa, în jurul orei 06.30, bãrbatul,
în timp ce conducea un autotu-
rism Maserati, pe strada A.I. Cuza
cãtre Popa ªapca, la trecerea de
pietoni din zona Teatrului Naþio-
nal a accidentat uºor douã persoa-
ne, Adrian D., de 19 ani ºi Flo-
rentina B., de 20 de ani, din Cra-
iova, care traversau strada regu-
lamentar, pe trecerea de pietoni.
Dupã producerea accidentului
ºoferul a pãrãsit locul accidentu-
lui fãrã încuviinþarea organelor de
poliþie, fiind depistat în urma in-
vestigaþiilor ºi cercetãrilor efec-

tuate de poliþiºtii rutieri, într-un
apartament din Craiova, câteva
ore mai târziu. Bãrbatul a fost
testat de poliþiºti cu aparatul al-
cooltest, rezultând o concentra-

þie de 0,55 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat, astfel cã a fost dus la
spital pentru recoltarea probelor
biologice, ulterior fiind reþinut pen-
tru 24 de ore.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, la
acest sfârºit de sãptãmânã, efectivele Ser-
viciului Rutier Dolj – Biroul Drumuri Na-
þionale ºi Europene, împreunã cu agenþii
rutieri din cadrul Biroului Rutier Craiova
ºi ai formaþiunilor rutiere din Dolj au or-
ganizat o acþiune pe principalele drumu-
rile naþionale ºi europene, dar ºi pe prin-
cipalele artere rutiere din Craiova, pen-
tru prevenirea evenimentelor rutiere ca-
uzate de conducerea autovehiculelor sub
influenþa bãuturilor alcoolice. Poliþiºtii
rutieri au urmãrit ºi prevenirea acciden-
telor cauzate de nerespectarea regimului
legal de vitezã, precum ºi conºtientiza-
rea conducãtorilor auto ºi a pasagerilor
cu privire la importanþa portului centurii

Razie rutierã pentru
depistarea ºoferilor bãuþi

ºi a vitezomanilor
Poliþiºtii doljeni de la Rutierã au organizat o razie de am-

ploare, la acest sfârºit de sãptãmânã, care a vizat, în principal,
prevenirea accidentelor cauzate de conducerea autovehiculelor
cu vitezã sau de ºoferi aflaþi sub influenþa bãuturilor alcoolice.
Oamenii legii au aplicat 241 de amenzi, au reþinut opt permise

de conducere ºi au întocmit trei dosare penale.

de siguranþã. Ca urmare
a abaterilor constatate în
cadrul acestor activitãþi,
au fost aplicate 241
sancþiuni contravenþio-
nale de peste 54.600 lei,
dintre care 2 amenzi
pentru conducere sub
influenþa bãuturilor alco-
olice, alte 55 sancþiunii
fiind aplicate pentru în-
cãlcarea regimului legal
de vitezã. De asemenea,
au fost reþinute în vede-
rea suspendãrii dreptu-
lui de a conduce auto-
vehicule pe drumurile
publice 8 permise de
conducere, iar 5 certifi-
cate de înmatriculare au
fost retrase pentru nere-
gulile constatate. Poliþiºtii
rutieri au întocmit ºi trei

dosare de cercetare penalã. Unul dintre cei
care s-a ales cu dosar penal în cadrul ac-
tivitãþilor desfãºurate a fost Emil D., de
51 de ani, din comuna Brabova, Dolj, care
a fost depistat în timp ce conducea un au-
toturism, pe strada Mihai Eminescu din co-
muna Iºalniþa, având o alcoolemie de 0,62
mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a
refuzat recoltarea de probe biologice în ve-
derea stabilirii alcolemiei. De asemenea, dol-
jeanul a condus un vehicul având permisul
de conducere necorespunzãtor categoriei
din care face parte vehiculul. În cauzã s-
a întocmit dosar penal, dupã cum a pre-
cizat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, sâmbãtã,
10 septembrie a.c., poliþiºti craioveni aflaþi în
executarea atribuþiilor de serviciu au depistat
trei craiovence în timp ce ofereau spre vânza-
re 83 pachete þigãri (1660 þigarete) care nu
aveau aplicate elemente de fiscalizare ale auto-
ritãþilor din România. Mai exact, în jurul orei
08.30, o echipã din cadrul Secþiei 5 Poliþie Cra-
iova, în urma activitãþilor specifice desfãºura-
te, a depistat-o pe P.M., de 17 ani, din Craio-
va, care oferea spre vânzare 33 pachete de

Craiovence cercetate penal dupã ce au
fost prinse cu þigãri de contrabandã

Trei craiovence sunt cercetate penal
de poliþiºtii Secþiei 5 din Craioviþa
Nouã dupã ce, sâmbãtã dimineaþã,
oamenii legii le-au prins în timp ce
vindeau þigãri de contrabandã.

þigãri care nu aveau aplicate elemente de fisca-
lizare ale autoritãþilor din România. În aceeaºi
zi, la ora 1300, poliþiºti din cadrul aceleiaºi secþii
de poliþie care acþionau împreunã cu jandarmi
le-au depistat pe Gabriela J., de 27 de ani ºi
Cristina V., de 32 de ani, din Craiova care ofe-
reau spre vânzare 50 pachete de þigãri ce nu
aveau aplicate elemente de fiscalizare ale auto-
ritãþilor din þara noastrã. „Þigãrile au fost ri-
dicate în vederea confiscãrii, acestea urmând
a fi predate reprezentanþilor Direcþiei Regio-
nale pentru Accize ºi Operaþiuni Vamale Cra-
iova pentru calcularea prejudiciului cauzat
bugetului de stat. Pe numele celor trei craio-
vence poliþiºtii au întocmit dosar penal, cer-
cetãrile fiind continuate sub aspectul comite-
rii infracþiunii de contrabandã cu þigãri”, a
precizat agent ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Cei doi craioveni care au vrut sã mituiascã
un poliþist al Secþiei 3 Poliþie Craiova cu 900
de lire sterline au fost arestaþi preventiv pentru
30 de zile, în baza mandatelor emise vineri sea-
rã, de magistraþii Tribunalului Dolj: „Admite
propunerea de arestare preventivã a Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj. Dispune
arestarea preventiva a inculpaþilor Guluº Vio-
rel ºi Cimpoeru Aurelia Daniela, pe o
perioadã de 30 de zile, începând cu data
de 09.09.2016, pânã la data de
08.10.2016, inclusiv”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei. Reamintim cã
ofiþerii Direcþiei Generale Anticorupþie
(D.G.A.) - Serviciul Judeþean Anticorup-
þie (S.J.A.) Dolj, sub coordonarea pro-
curorului desemnat din cadrul Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj au organi-
zat joi, 8 septembrie a.c., prinderea în
flagrant a douã persoane, Daniela Cim-

Mandate de arestare pe 30 de zile
pentru craiovenii prinºi cu ºpaga de 900 de lire sterline

poeru, de 32 de ani ºi Viorel Guluº, de 49 de
ani, în timp ce ofereau suma de 900 lire sterli-
ne unui agent de poliþie din cadrul Secþiei 3
Poliþie Craiova, pentru a interveni pe lângã un
coleg de-al sãu sã schimbe declaraþiile într-un
dosar penal în care Viorel Guluº este cercetat
pentru infracþiunea de viol. Cei doi pot con-
testa arestarea la Curtea de Apel Craiova.
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Asumatã concret prin alocare
financiarã, investiþia masivã în sis-
temul local de sãnãtate publicã a
conducerii municipiului Craiova,
prin refacerea spaþiilor cu destina-
þie sanitarã ºi, acum, continuarea
construcþiilor la Amulatoriul Spi-
talului Municipal „Filantropia” vin
sã dea o altã imagine sistemul me-
dical din Craiova. Aici se vor muta
4 dintre secþiile Spitalului „Filan-
tropia”. La unele corpuri de clãdi-
re se va mai adãuga un etaj, iar la
final toate cele patru corpuri noi
vor fi cuprinse în aceeaºi curte.
În corpul C va fi amenajatã Secþia
Medicalã I, în corpul B – Secþia
Medicalã II, iar în corpul A (care
va fi înãlþat cu douã etaje) – Secþia
Medicalã III ºi Urgenþa. În corpul
de clãdire rãmas va fi amenajatã o
Secþie de Fizioterapie.

Se lucreazã în ritm alert
Corpul B are, deja, finalizate ten-

Primãria ºi Consiliul Local Iºal-
niþa au organizat în perioada 10-
11 septembrie a.c. „Zilele Locali-
tãþii”, prilej cu care locuitorii au
putut petrece ore întregi alãturi de
cântãreþi ºi ansambluri folclorice
de renume. A devenit o tradiþie ca,
în septembrie, locuitorii comunei
Iºalniþa, poate cei mai harnici din
întreg judeþul, sã aibã ocazia sã

se simtã foarte bine, alãturi de toþi
cei dragi. Cu un program artistic
pliat pentru toate categoriile de
vârstã, primarul Ovidiu Flori a
dovedit ºi de aceastã datã cã, omul
de-al locului fiind, îi ºtie cel mai
bine pe locuitorii din Iºalniþa. Pe
scenã au urcat artiºti precum:
Constantin Enceanu, Camelia Bal-
mu, Marcela Fota, Sanda Argint,

Paula Butuºinã, Manuela Motocu,
Cristian Bãnãþeanu.

Butoaiele cu bere rece ºi grã-
tarele ademenitoare au fost luate
cu asalt de oameni, iar petrece-
rea a continuat pânã târziu în
noapte. Locaþia evenimentului a
etalat puterea financiarã a comu-
nei Iºalniþa ºi nivelul foarte înalt
al executivului de aici. Primarul
Ovidiu Flori va inaugura, peste
puþinã vreme, cea mai modernã
salã de sport din judeþ, dacã nu
chiar din Oltenia. De altfel, joi, 1
septembrie a.c., a ºi avut loc re-
cepþia sãlii de sport cu tribunã.
Doar câteva date tehnice sunt
edificatoare: 180 de locuri pen-
tru public; teren de sport cu par-
dosealã din polipropilenã de înal-
tã densitate cu absorþie de
ºocuri; 4 vestiare pentru sportivi;
2 grupuri sanitare sportivi: 4 du-
ºuri (3 normale + 1 duº cu ban-
chetã pentru persoane cu dizabi-
litãþi), cabinã de WC cu lavoar ºi

cabinã WC dimensionatã pentru
accesul atât a sportivilor, cât ºi
al persoanelor cu dizabilitãþi; ves-
tiar antrenori/profesori (dimensi-
onat pentru 4-6 persoane, cu
grup sanitar dotat cu scaun WC,
duº ºi lavoar); foaier, depozit
materiale sportive, cabinet medi-
cal, oficiu, camerã de pazã; 2

grupuri sanitare pentru public (cu
câte 2 lavoare ºi 2 cabine de
WC); 2 spaþii tehnice: centralã
termicã ºi camerã tablou electric;
suprafaþa construitã: 1.445 m²;
suprafaþa desfãºuratã: 1.750 m²;
suprafaþa utilã totalã: 1.664,84
m²; regim de înãlþime P+1Etaj
(parþial): 10,50 m.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Reþeaua sanitarã a municipiului Craiova
se va extinde, din primãvara viitoare, cu noi
sedii medicale. Executivul local, prin aloca-
rea celor 33 de milioane de lei proiectului
de creare a Ambulatoriului Spitalului nr. 2,
dovedeºte cã intenþiile de a ridica nivelul
de infrastructurã medicalã au prins contur,

ba chiar multe edificii au fost deja inaugu-
rate, dacã ne referim la modernizãrile din
toate celelalte spitale muncipale. Firma
Recon, aºa cum ne-a obiºnuit, þine la bla-
zon ºi confirmã acum finalizarea tencuieli-
lor la interior, a compartimentãrilor ºi a in-
stalaþiilor sanitare de apã ºi canalizare.

cuielile la interior. La fel ºi com-
partimentãrile cu gips carton. În
prezent, aici, se monteazã peretele
cortinã la faþada Est. Instalaþiile
electrice sunt ºi acestea gata.
Coloanele pentru instalaþiile sa-
nitare de apã ºi canalizare au fost
executate. La Corpul C, tencuie-
lile la interior au fost efectuate
complet la etajele 1,2 ºi 3. S-a
realizat compartimentarea, iar in-
stalaþia electricã este finalizatã.
Etajele 1 ºi 2 de la Corpul D sunt
compartimentate ºi se executã
în prezent lucrãri de hidroizo-
laþii la terasã. Aici, scãrile exte-
rioare sunt în lucru, fiind în
câteva sãptãmâni realizate.

„Investiþia în Sãnãtate este
prioritatã în mandatul meu. La
noul spital municipal din Craio-
va, constructorul se miºcã în
ritm alert ºi vom putea în aces-
te condiþii ca, de la anul, sã fim
trataþi într-o nouã unitate sani-

tarã, ce va îndeplini standardele de
calitate cerute de legislaþie. Terme-
nul de finalizare a lucrãrilor este
15 martie 2017 ºi, aºa cum se lu-
creazã de responsabil, nu am nici-
un dubiu cã firma constructoare
îºi va îndeplini lucrarea în terme-
nul stabilit. Clãdirile noi vor fi le-
gate de cele ale Spitalului de Boli
Infecþioase «Victor Babeº» prin
douã pasarele acoperite, una la ni-
velul etajului întâi pentru a lega blo-
cul alimentar ºi alta cãtre labora-
torul de analize care va rãmâne în
spital”, ne-a precizat Lia Olguþa
Vasilescu, primarul municipiului
Craiova.

Tentative au mai fost
În Programul de investiþii publi-

ce 2016, având ca sursã venituri

curente, municipalitatea Craiovea-
nã are prevãzutã la cap. 66.02 Sã-
nãtate – Amenajare clãdire pavilion
pentru secþii aferente Spitalului Fi-
lantropia suma de 9.481 mii lei. Sã
mai precizãm cã pânã la actuala
decizie a municipalitãþii au mai fost
douã tentative de a continua lucrã-
rile la corpurile abandonate. Prima
a fost în perioada 1993, când se
intenþiona ca aici sã se realizeze un
spital pentru cei infectaþi cu viru-

sul HIV, dar lipsa ulterioarã de
fonduri ºi-a spus cuvântul. A ur-
mat o a doua tenativã de a cu-
prinde clãdirea abandonatã în pro-
gramul de investiþii al Ministeru-
lui Sãnãtãþii, propunându-se con-
struirea unui spital cu 150 de pa-
turi ºi extinderea spitalului. ªi de
aceastã datã, a fost tãiat de pe
listã din lipsa banilor.

Zeci de mii de pacienþi, trataþi
în „Filantropia”

Ambulatorul integrat spitalului
Filantropia oferã servicii medica-
le clinice (consultaþii) ºi paraclini-
ce (investigaþii analize medicale,
investigaþii radiologice, investiga-
þii anatomo-patologice) pentru pa-
cienþii care se prezintã cu bilet de

trimitere, cât ºi la cerere, contra
cost. Se oferã servicii medicale cli-
nice la urmãtoarele cabinete: aler-
gologie, recuperare ºi reabilitare fi-
zicã, cardiologie, chirurgie genera-
lã, ortopedie, dermato-venerologie
adulþi ºi copii, diabet ºi boli de nu-
triþie, endocrinologie, medicinã in-
ternã, medicina muncii, neurologie,
obstetricã-ginecologie, oftalmologie
adulþi ºi copii, oncologie, ORL adulþi
ºi copii, psihiatrie, urologie, plani-
ficare familiala, hematologie, pedia-
trie ºi stomatologie.

În cadrul Spitalului Clinic Mu-
nicipal Filantropia Craiova s-au
efectuat, în 2013, consultaþii cli-
nice la 41.592 pacienþi iar la 1.676
de pacienþi s-au realizat consultaþii
recuperare ºi reabilitare. În 2014,
numãrul a crescut: consultaþii cli-
nice pentru 44.284 pacienþi ºi
consultaþii recuperare ºi reabilita-
re la 1.619 pacienþi. Tot în 2014,
numãrul consultaþiilor stomatolo-
gice oferite a fost de 509. Anul
2015 a însemnat un numãr de
66.623 pacienþi consultaþi ºi alte
1.612 persoane consultate pentru
recuperare ºi reabilitare. Au mai
fost consemnate consultaþii stoma-
tologice altor 660 pacienþi.

Comuna Iºalniþa, la ceas de sãrbãtoareComuna Iºalniþa, la ceas de sãrbãtoareComuna Iºalniþa, la ceas de sãrbãtoareComuna Iºalniþa, la ceas de sãrbãtoareComuna Iºalniþa, la ceas de sãrbãtoareComuna Iºalniþa, la ceas de sãrbãtoareComuna Iºalniþa, la ceas de sãrbãtoareComuna Iºalniþa, la ceas de sãrbãtoareComuna Iºalniþa, la ceas de sãrbãtoare

Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,
în fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craiovei

Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,
în fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craiovei

Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,
în fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craiovei

Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,
în fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craiovei

Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,
în fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craiovei

Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,
în fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craiovei

Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,
în fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craiovei

Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,
în fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craiovei

Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,Ambulatoriul „Filantropia”,
în fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craioveiîn fapt, un nou spital al Craiovei



6 / cuvântul libertãþii reportajreportajreportajreportajreportaj
luni, 12 septembrie 2016

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cu un primar nou ºi tânãr, dor-
nic impulsioneze lucrurile ºi sã
schimbe faþa localitãþii, împreunã
cu noul consiliu local, sâmbãtã,
localnicii din comuna Afumaþi au
avut parte de o mulþime de surpri-
ze, cu prilejul celei de-a doua ediþii
a Zilei Comunei Afumaþi. Manifes-
tãrile au început încã de diminea-
þã, cu o serie de competiþii sporti-
ve, la care localnicii, dar ºi oameni
din comunele învecinate (pentru
care Primãria a pus la dispoziþie
transport gratuit), s-au putut de-
lecta sau chiar au participat. Ast-
fel, echipele de fotbal Viitorul Afu-
maþi ºi Recolta Urzicuþa au oferit
un meci demonstrativ, în timp ce
la Muzeul satului din Afumaþi s-a
defãºurat un joc demonstrativ de
ºah pentru copii. ªi tot la muzeu a
urmat Cupa Comunei Afumaþi la
ºah, în timp ce pentru iubitorii de
miºcare a fost organizat un con-
curs de ciclism pe ruta Covei-Bou-
reni-Afumaþi, dar ºi Cupa Comu-
nei Afumaþi la tenis de masã.

Dascãlul Florea Ceauºu, cetã-
þean de onoare post-mortem

Activitãþile însã au avut ºi o laturã
emoþionantã, de recunoaºtere a me-
ritelor unui mare dascãl, un fiu al
comunei. Este vorba despre Florea
Ceauºu, o personalitate a localitãþii,
învãþãtor, director ºi inspector ºco-
lar, cãruia i-au trecut prin mânã zeci
de generaþii de copii. Consiliul Local
al comuneiAfumaþi a hotãrât acor-

„Ziua comunei este buletinul de identitate al unei localitãþi...”

Localnicii din comuna doljeanã Afumaþi au lãsat, sâmbãtã, toa-
te treburile, s-au gãtit de sãrbãtoare, ºi au ieºit, cu mic cu mare,
în centrul localitãþii. Asta pentru cã Primãria ºi Consiliul local
Afumaþi au pus la cale un program extrem de variat, pe toate
gusturile, pentru cea de-a doua ediþie a Zilei Comunei Afumaþi.
De la competiþii sportive, la programe artistice susþinute de elevi
ai ºcolii din comunã, dar ºi din alte localitãþi din judeþ, la care s-a
adãugat un spectacol folcloric susþinut de interpreþi consacraþi,
cu Andrei Pãunescu invitat special ºi un foc de artificii ce luminat
cerul la finalul manifestãrilor, totul a fost gândit sã-i bucure pe
oameni. Iar promisiunea noii administraþii locale este cã lucuru-
rile nu se vor opri aici, mai ales cã au fost demarate în forþã o
serie de investiþii care sã le îmbunãtãþeascã viaþa localnicilor.

Nu poate fi doar sãrbãtoare, pentru cã oamenii au nevoie de condiþii
bune de trai, de infrastructurã, pentru a se putea bucura. Tocmai de aceea,
având experienþa cãpãtatã la Primãria Urzicuþa, noul primar din Afumaþi,
Titel Stoenescu, a pus lucrurile în miºcare. Astfel, în cele câteva luni tre-
cute de la alegeri, a fost depus deja proiectul pentru sistem de alimentare
cu apã ºi canalizare, declarat eligibil, a fost fãcutã vizita în teren de repre-

zentanþii AFIR, astfel cã se aºteaptã
finanþarea. A fost demaratã asfalta-
rea drumurilor din comunã ºi urmea-
zã înfiinþarea unui after-school, cu
o capacitate de 50 de locuri, unde
copiii sã poatã primi o masã caldã ºi
sã-ºi facã temele supravegheaþi.
„Ce-mi doresc eu? Vreau sã aduc
comuna Afumaþi acolo unde îi este
locul, ºi unde meritã oamenii care
trãiesc aici – între primele din Dolj,
pentru cã se poate. Ne ocupãm de
infrastructurã în primul rând, ast-
fel ca oamenii sã simtã cã fac par-
te dintr-o comunitate europeanã,
aºa cã încercãm sã atragem fon-
duri europene pentru dezvoltare. ªi
sunt convins cã vom reuºi”, ne-a
explicat primarul comunei Afumaþi,
Titel Stoenescu.

darea titlului de Cetãþean de Onoare
al comuneiAfumaþi post-mortem,
domnului Ceauºu Florea, pentru în-
treaga activitate desfãºuratã în sco-
pul dezvoltãrii învãþãmântului în co-
munaAfumaþi. Placheta ºi diploma
le-a primit, cu lacrimi în ochi, soþia
dascãlului. „Consider cã fiecare co-
munitate are propria identitate, de-
finitã prin patrimoniul material ºi
cultural, obiceiuri ºi tradiþii, dar ºi
valoarea moralã a locuitorilor sãi.
Noi, cei care gestionãm vremelnic des-
tinele unei comunitãþi, avem dato-
ria moralã de a pãstra tradiþiile, de
a le conserva ºi transmite generaþii-
lor urmãtoare. Cred cã Ziua Comu-
nei este buletinul de identitate al unei
localitãþi ºi mã voi strãdui ca în fie-
care an sã sãrbãtorim Ziua Comu-
nei Afumaþi, oferind locuitorilor un
prilej de bucurie ºi întalniri cu ar-
tiºti ºi interpreþi îndrãgiþi. Vreau sã
vã spun cã reuºita organizãrii aces-
tui eveniment deosebit ºi unic în viaþa
comunei se datoreazã implicãrii în-
tregii comunitãþi, Consiliului Local
ºi echipei din Primãrie, carora le
multumesc. În acelaºi timp, doresc
sã mulþumesc ºi sponsorilor, celor 13
societãþi  de pe raza comunei care
au rãspuns „prezent” ºi care ºi-au
adus contribuþia la  organizarea
acestei manifestãri. ªi pentru cã Ziua
Comunei Afumaþi este un moment
special, am profitat de asceastã oca-
zie deosebitã pentru a aduce un semn
de recunoaºtere a meritelor unei per-
sonalitãþi a vieþii sociale a comunei
noastre, un om care ºi-a dedicat în-
treaga activitate dezvoltãrii ºi edu-
cãrii multor generaþii de elevi. Con-
siliul Local al comunei Afumaþi a
hotarât acordarea titlului de Cetã-
þean de Onoare, post-mortem, dom-
nului Ceauºu Florea, pentru întrea-
ga activitate desfãºuratã în scopul
dezvoltãrii învãþãmântului în comu-
na Afumaþi”, a spus Titel Stoenes-
cu, primarul comunei Afumaþi.

De la folcloric ... la folk
Cum însã nu poate fi sãrbãtoare

fãrã cântec, joc ºi voie bunã, pe sta-
dion a fost organizat un spectacol
folcloric cu artiºti consacraþi, pre-
cedaþi de un program artistic la care
au participat elevi ai ªcolii Gimna-
ziale Afumaþi, Ansamblul Dunãrea-
na din Rast ºi Ansamblul Bobocica
din Bãileºti. Petricã Mîþu Stoian,

Niculina Stoican, Marcela Fota, Va-
sile Andrei, Cristian Bãnãþeanu ºi
Manuela Motocu i-au încântat apoi
pe cei prezenþi cu repertoriul lor ºi
au reuºit sã-i ridice la hore. Finalul
spectacolului a adus pe scenã un in-
vitat special – Andrei Pãunescu –
ce a reuºit, cu chitara sa, sã emoþi-
oneze ºi sã reamintescã multora
poeziile tinereþilor... ªi, ca o promi-
siune pentru anul viitor, în încheie-
re cerul a fost luminat minute bune
de un foc de artificii. „Faþã de anul
trecut, acum am diversificat activi-
tãþile din cadrul acestui eveniment,
reuºind sã organizãm, în afara spec-
tacolului artistic ºi întreceri sporti-
ve care s-au bucurat de o partici-
pare bunã, iar câºtigãtorii au fost
premiaþi, cu sprijinul sponsorilor.
Ne-am strãduit sã fie un spectacol
deosebit, ne-au vizitat soliºti de mar-
cã, iar promisiunea este cã vom
continua sã organizãm acest eveni-
ment”, a mai declarat Titel Stoenes-
cu, primarul comunei Afumaþi.
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S-au scurs, deci, patru secole ºi un sfert
de la moartea voievodului Mihai Viteazul,
scurt timp dupã acea temerarã tentativã de
a aduce sub sceptrul sãu unic ºi memora-
bil cele trei provincii româneºti despãrþite
nu doar de munþi ºi de vitregii externe voin-
þei lor, ci ºi de vrajbe ºi gelozii interioare.
Acum dupã ce am pãºit biniºor ºi oarecum
mahmuri într-un nou veac ºi un nou mile-
niu, când Istoria pare cã devine, vorba po-
etului, o cârpã de ºters lampa cu ea, fapte-
le Viteazului domnitor român, pornit de pe
scaunul Bãniei în aventura sa aproape don-
quijotescã nu mai are, din nefericire, nici
ecoul ºi nici reverberaþiile de mai demult.
Fãrã a nutri nostalgia campaniilor ideologi-
ce de pe vremea regimului comunist ºi chiar
fãrã regretul efluviilor naþionaliste de pe la
începutul trecutului secol, figura ºi faptele
domnitorului stau mai curând sub semnul
nemotivat al derizoriului în care ne ducem
existenþa cotidianã.

Când în plenul nu ºtiu cãrei academii
americane trei savanþi se chinuiesc sã-ºi
convingã confraþii în favoarea clonãrii uma-
ne, când rachete balistice cu simandicoase
încãrcãturi nucleare brãzdeazã spaþiul cos-

mic în cãutarea unor þinte de dimensiunea
unor mari þãri sau a unor continente, când
în jurul nostru, la fiece pas, omul pare sã-ºi
fi asumat cu ridicolã semeþie rolul de homi-
nis lupus, a-l pomeni pe Mihai Viteazul ca
pe un martir al neamului seamãnã cu un gest
de o gratuitate bezmeticã. Cãci ce ne mai
spune Istoria acum, când, din an în an, þâº-
nesc de prin arhivele secrete ale ei docu-
mente arestate de regimuri vremelnice ºi,
sub pagoda unor impulsuri de tot artificiale,
se rescriu pagini, dacã nu capitole întregi?
ªi cine mai are rãgazul astãzi sã-ºi întoarcã
privirile, de la praful de pe tobã al atâtor mode
ºi modele detracate, multe dintre ele de im-
port, spre pilde de vitejie, de jertfã ºi de
martiraj al atâtor eroi risipiþi prin pulberile
veacurilor ce-au trecut?

A vorbi, azi, de Mihai Viteazul e ca ºi cum,
spre a-l parafraza pe Arghezi, a-i striga într-
o peºterã goalã. Asta ºi fiindcã bicicliºtii vea-
cului, ai noului veac ºi mileniu, desigur, sunt
prea grãbiþi ca sã mai asculte. ªi, totuºi.
Unicul gest merituos, dar ºi acesta pulveri-
zat de indiferenþa cvasi-generalizatã s-a pe-

trecut în august 2001, în Aula Magna a
Academiei Române, într-o adunare solem-
nã. ªi s-a fãcut cu virtutea, cu elanul, cu
pioºenia ºi cu tactul revendicate ºi meritate
de tragedia ºi mãreþia celor douã clipe: a celei
care a fost, odinioarã, pe Câmpia Turzii, când
falnicul Voievod român s-a prãbuºit secerat
miºeleºte de securea trãdãrii, ºi a celei de
azi când zdrenþuiþi în sãrãcia unui prezent
infirm, cãtãm a ne regãsi mãcar umbra a
ceea ce fost-am cândva ºi, poate, nu mai
vom fi nicicând.

Acolo, în Aula Academiei Române, câte-
va personalitãþi de elitã ale istoriografiei ro-
mâneºti au omagiat figura, oricum atipicã, a
marelui voievod. Sã ne amintim, totuºi, cã
atunci, la tribuna omagialã s-au succedat Ion
Iliescu ºi regele Mihai I. Un semn, oricât de
stingher, cã împãcarea între români încã mai
poate veni, cã nu s-a risipit de tot ºansa re-
concilierii noastre cu noi înºine. O împãca-
re însã ce n-avea sã dureze nici cât lectura
câtorva pagini dintr-un manual de istorie,
fiindcã peste doar câþiva ani, într-o altã Aulã
ºi o altã tribunã, a Parlamentului, un alt pre-

ºedinte a refuzat sã se alãture Regelui dupã
ce în prealabil îl distribuise cameleonic în
rândul „trãdãtorilor de Þarã”.

Recitind discursul regal, la un sfert de
veac distanþã, regãsesc, cu oarece înfrigu-
rare, una dintre realitãþile cele mai stânjeni-
toare pe care le trãim de atunci încoace ºi,
probabil, de multe alte secole: vrajba ºi vrãj-
mãºia cuibãrite înãuntrul þãrii, pândind hi-
doase în ungherele sufletelor noastre de
români refuzând reconcilierea: Cu propria
Istorie. ªi ACASã.

Cãci dincolo de starea industriei, a eco-
nomiei, de sãrãcia majoritãþii în contrast cu
îmbogãþirea nesãþioasã a unei minoritãþi tot
mai  hulpave, un adevãr axiomatic preseazã
din interstiþiile trecutului nostru istoric: re-
gãsirea de noi înºine ca un comandament
fãrã de care prezentul, viitorul, ca ºi trecu-
tul de altfel, refuzã sã-ºi dezvãluie chipurile.
Iar fãrã a le vedea ne va fi tot mai greu,
dacã nu de-a dreptul cu neputinþã, sã dãm
consistenþã speranþei pe care ar trebui s-o
culegem din faptele eroice ale strãbunilor,
din pildele lui Mihai-voievod.

Istoria ºi Istoria ºi Istoria ºi Istoria ºi Istoria ºi lapsus memoriaelapsus memoriaelapsus memoriaelapsus memoriaelapsus memoriae

“Cea mai frumoasã recunoaº-
tere poate veni din partea semeni-
lor noºtri. Am fost plãcut surprinºi
de numãrul mare de aplicaþii ºi am
descoperit, printre noi, oameni care
trãiesc valorile organizaþiei noastre
ºi îi spijinã pe cei din jurul lor sã
devinã mai buni.”, ne-a declarat
Diana Mardarovici, preºedinte JCI
România 2016.

Scopul proiectului de a promo-
va tinerii (18 – 40 ani) care exce-
leazã în domeniile lor de activitate
a fost atins. Comunitatea s-a im-
plicat în identificarea modelelor
pentru noua generaþie. “Tinerii ro-
mâni sunt extraordinari ºi meritã
recunoaºterea noastrã atât la nivel
national, cât ºi internaþional. Pen-
tru echipa JCI România, TOYP
reprezintã ocazia de a oferi inspi-

A început etapa de evaluare pentru nominalizaþii JCI TOYP România 2016
Cei 20 de finaliºti vor fi prezentaþi astãziCei 20 de finaliºti vor fi prezentaþi astãziCei 20 de finaliºti vor fi prezentaþi astãziCei 20 de finaliºti vor fi prezentaþi astãziCei 20 de finaliºti vor fi prezentaþi astãzi

Proiectul internaþional JCI TOYP, desfãºurat în acest an ºi
în România, a trecut în etapa de evaluare a nominalizãrilor com-
pletate pe website-ul toyp.jciromania.ro pâna la 01 Septembrie
2016.  Prin intermediul organizaþiilor locale JCI din România,
dar ºi cu sprijinul ONG-urilor partenere: Federaia VOLUM,
AIESEC, KIWANIS, Teach For Romania, American Councils
For International Education, Fundaþia Leaders, Best Bucha-
rest, Asociaþia Young Initiative, Fundaþia Naþionalã a Tinerilor
Manageri au fost înscrise ºi validate 59 de candidaturi.

raþie ºi motivaie pentru o generaþie
de oameni creativi, inteligenþi, per-
formanþi ºi ambiþioºi. Prin exem-
plele oferite de nomilalizaþi, Româ-
nia va deveni mai bunã!”, a preci-
zat Diana Mardarovici.

Toþi participanþii înscriºi în proiect
sunt lideri ai generaþiei lor

Evaluarea se va realiza în douã
etape. “Într-o primã fazã reprezen-
tanþii organizaþiilor noastre locale
implicate în proiect: Bucureºti, Iaºi,
TârguMureº, Cluj Napoca, Craio-
va, Constanþa, Ploieºti, Braºov ºi
Timiºoara vor analiza aplicaþiile ºi
cu ajutorul instrucþiunilor din ghi-
dul internaþional vor selecta fina-
liºtii cu punctajulcelmai mare. Cei
20 de finaliºti vor fi anunþaþi  ºi pre-
zentaþi astãzi pe website-ul proiec-

tului”, a menþionat Oana Radu, co-
ordonatorul proiectului JCI TOYP
România 2016. “Indiferent de re-
zultate, toþi participanþii înscriºi în
proiect sunt lideri ai generaþiei lor,
apreciaþi prin rezultatele ºi impli-
carea lor.”, a subliniat Oana.

Etapa a doua a evaluãrii, reali-
zatã cu ajutorul juriului format din
cinci persoane, reprezentanþi ai
JCI, antreprenori, persoane publi-
ce sau reprezentanþi ai parteneri-
lor, se va desfãºura în perioada  12-
24 septembrie a.c. Juriul va eva-
lua finaliºtii pe baza a trei criterii
generale. Primul criteriu constã în
cât de bine candidatul exemplificã
valorile JCI. Al doilea, criteriu se
referã la  mãsura în care realizãrile
candidatului sunt în beneficiul co-
munitãþii, naþiunii sau lumii. Al trei-

lea criteriu este cum reuºeºte can-
didatul prin realizãrile sale ºi prin
modul sãu de acþiune sã devinã
model pentru alþii.

8 octombrie - Gala de premiere
Gala de premiere a celor zece

finaliºti pentru România va avea
loc la Iaºi, pe 08 octombrie 2016.
Ceremonia, parte a programului
Conferinþei Naþionale JCI Româ-
nia (06-09 Octombrie) va fi un
prilej de întâlnire a antreprenorilor,
autoritãþilor, voluntarilor ºi parte-
nerilor implicaþi în susþinerea va-
lorilor româneºti.

Junior Chamber Internaþional
(JCI), este una dintre cele mai im-
portante organizaþii non-guverna-
mentale (ONG, non-profit) din lume,
având peste 100 organizaþii naþiona-

le afiliate, cu peste 200.000 membri,
personae între 18 ºi 40 ani, cu filiale
în peste 5.000 comunitãþi locale de
pe tot globul. Junior Chamber Inter-
national România a fost întemeiatã
în 2003 ºi este alcãtuitã în prezent
din organizaþiile locale JCI Bucureºti,
JCI Constanþa, JCI Timiºoara, JCI
Cluj, JCI Braºov, JCI Iaºi, JCI Cra-
iova, JCI Prahova, JCI Târgu Mureº
ºi  grupurile de iniþiativã din Galaþi ºi
Impact (Bucureºti). Cu peste 250 de
membri activi, la nivel naþional, or-
ganizaþia are ca scop implicarea ti-
nerilor activi cu vârste cuprinse în-
tre 18 – 40 de ani pentru dezvoltarea
de impact pozitiv în comunitãþi. JCI
România este membrã cu drepturi
depline a organizaþiei Junior Cham-
ber Internaþional.

MARGA BULUGEAN
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Anul ºcolar 2016/2017 va avea
un numãr de 35 de sãptãmâni, în-
sumând 169 de zile lucrãtoare, dar
sunt prevãzute ºi anumite excepþii.
Astfel, pentru clasele terminale din
învãþãmântul liceal, sunt 32 de sãp-
tãmâni, cursurile încheindu-se pe
26 mai 2017; cei din clasa a VIII-a
au douã sãptãmâni în plus, pânã pe
9 iunie anul viitor; clasele din învã-
þãmântul liceal – filiera tehnologicã,
cu excepþia claselor terminale, su-

ªcolile din Dolj îºi deschid porþile pentru 95.000 de eleviªcolile din Dolj îºi deschid porþile pentru 95.000 de eleviªcolile din Dolj îºi deschid porþile pentru 95.000 de eleviªcolile din Dolj îºi deschid porþile pentru 95.000 de eleviªcolile din Dolj îºi deschid porþile pentru 95.000 de elevi
De astãzi, va începe noul an ºcolar. În judeþul

Dolj, peste 95.000 de elevi, din toate structurile
învãþãmântului preuniversitar, vor începe cursu-
rile, în condiþiile stabilite de metodologia legalã,
aºa cum a fost ea adoptatã. Fiecare unitate de
învãþãmânt va organiza propria festivitate de des-
chidere oficialã, la unele dintre acestea fiind

anunþatã ºi participarea unor personalitãþi. Ori-
cum, anul de învãþãmânt începe sub auspicii în-
curajatoare, iar, pentru judeþul Dolj, este plin de
speranþã, cu atât mai mult cu cât rezultatele ob-
þinute la principalele examene – Evaluarea naþi-
onalã ºi Bacalaureat sunt pe un trend crescãtor,
unul care se vrea continuat.

rata cursurilor este cea stabilitã prin
planurile cadru de învãþãmânt; în-
vãþãmântul special cls. a IX-a – a
XI-a, durata este de 37 de sãptã-
mâni. Semestrul I se va desfãºura
în perioada 12 septembrie 2016 – 3
februarie 2017, vacanþa de iarnã fi-
ind între 24 decembrie – 8 ianuarie,
iar între 29 octombrie – 6 noiem-
brie copiii din învãþãmântul primar
ºi cel preºcolar se aflã în vacanþã.
Pauza intersemestrialã este prevã-

zutã în intervalul 4 – 12 februarie,
dupã aceasta urmând cea de-a doua
parte a anului ºcolar, cu o vacanþã
între 19 – 30 aprilie. Programul na-
þional „ªcoala altfel” este structu-
rat diferit faþã de anul precedent: în-
vãþãmântul preºcolar ºi primar – 21
noiembrie – 2 decembrie; 27 februa-
rie – 31 martie; 15 mai – 9 iunie;
pentru celelalte forme – 17 octom-
brie – 2 decembrie; 27 februarie –
31 martie; 15 mai – 9 iunie.

În ultima sãptãmânã, 60 de tineri defavori-
zaþi din judeþele Dolj, Botoºani ºi Hunedoara
au participat la o tabãrã organizatã de Socie-
tatea Naþionalã de „Cruce Roºie” din Româ-
nia, în localitatea Saulia din judeþul Mureº.
„Copiii au participat la ateliere de dezvoltare
personalã, cursuri de acordare a primului aju-
tor, diverse activitãþi distractive, totul fãcând
parte din Proiectul „Incluziunea socialã a co-
piilor ºi tinerilor din România, cu sprijinul ºi
implicarea comunitãþii – Centre comunitare de

La fel ca în ultimii ani, Bucu-
reºti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaºi,
Târgu-Mureº ºi Timiºoara vor fi
cele ºase centre de examinare.
Metodologia de examen va presu-
pune subiecte unice la nivel naþio-
nal ºi clasificare unicã pe loc ºi
post la nivel naþional, pornind de
la principiul unui examen cu cla-
sificare naþionalã, care sã rãspun-
dã nevoilor sistemului de sãnãtate
de acoperire cu personal medical
înalt calificat. De asemenea, vor
fi introduse noi specilitãþi – cardi-
ologie pediatricã, gastro-enterolo-
gie pediatricã, nefrologie pediatri-
cã, onco-hematologie pediatricã,
pneumologie pediatricã ºi micro-
biologie clinicã.

Înscrierile au loc în perioada
14-28 octombrie

Conform calendarului, lista lo-
curilor ºi posturilor disponibile va
fi publicatã pânã cel târziu la data
de 14 octombrie în sãptãmânalul

Rezidenþiatul, programat pe 20 noiembrieRezidenþiatul, programat pe 20 noiembrieRezidenþiatul, programat pe 20 noiembrieRezidenþiatul, programat pe 20 noiembrieRezidenþiatul, programat pe 20 noiembrie

Copii din Dolj, din familii dezavantajate,
participanþi la o tabãrã naþionalã

zi pentru copii ºi tineri din comunitãþi deza-
vantajate”, organizat cu partenerii noºtru –
„Crucea Roºie” din Danemarca ºi Fundaþia
„Velux”. S-a bazat pe prezenþa a 30 de volun-
tari, opt dintre aceºtia fiind din Dolj, inclusiv
medicul taberei. De asemenea, de la noi au
fost prezenþi 17 copii care au frecventat Cen-
trul de zi  de la Craiova, însoþiþi de coordona-
torul  Ramona Riza ºi asistentul social Iulia
Cecilia Pãtru”, a precizat Maria Vintilã, di-
rector al Filialei Dolj a „Crucii Roºii”.

În aceastã toamnã, rezidenþiatul va avea loc pe data de 20 noiembrie în ºase centre universitare din
toatã þara. La Craiova se va desfãºura concursul pentru posturile publicate în judeþele Braºov, Dolj,
Gorj ºi Vâlcea ºi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova ºi Braºov.

„Viaþa Medicalã” ºi pe site-ul
www.rezidentiat.ms.ro.

Înscrierea candidaþilor va avea
loc în perioada 14 - 28 octom-
brie (ora 14.00) la sediile Direc-
þiilor de Sãnãtate Publicã judeþe-
ne ºi a Municipiului Bucureºti.

Pentru Domeniul medicinã
dentarã ºi Domeniul farmacie, te-
matica ºi bibliografia sunt identi-
ce cu cele din sesiunea 15 no-
iembrie 2015. Pentru Domeniul
medicinã, tematica ºi bibliografia
sunt modificate.

La concurs se pot prezenta
candidaþii care au diplomã de li-
cenþã în profil medico-farmaceu-
tic uman sau o diplomã echiva-
lentã cu aceasta, rezidenþii aflaþi
în pregãtire, specialiºtii care do-
resc sã efectueze pregãtire în cea
de-a doua specialitate.

De asemenea, pot participa
specialiºtii care au efectuat pro-
gramul de pregãtire prin reziden-
þiat, forma pe post ºi pot obþine

a doua specialitate dupã îndepli-
nirea condiþiei din actul adiþional
încheiat la contractul de muncã,
candidaþii care îndeplinesc con-
diþiile privind cetãþenia stabilite
de Legea nr. 95/2006, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioa-
re, ºi au diplomã de licenþã în
profil medico-farmaceutic uman
sau o diplomã echivalentã cu
aceasta.

Anul trecut aproape
6.000 de candidaþi au participat

la rezidenþiat
În ultimii ani rezidenþiatul s-a

desfãºurat sub forma unui test-
grilã cu 200 de întrebãri, pe o
duratã de patru ore. Cele 200 de

întrebãri de concurs sunt de douã
tipuri: 25% sunt întrebãri tip
complement simplu, cu un sin-
gur rãspuns corect posibil din 5,
se noteazã fiecare întrebare cu
rãspuns corect cu 4 puncte; 75%
din total sunt întrebãri tip com-
plement multiplu, cu 2-4 rãspun-
suri corecte.

Medicii, medicii dentiºti ºi far-
maciºtii care devin rezidenþi pe lo-
curi încheie un contract individual
de muncã pe perioadã determina-
tã, egalã cu durata rezidenþiatului,
cu unitatea sanitarã la care au fost
repartizate locurile pentru reziden-
þiat. Medicii, medicii dentiºti ºi far-
maciºtii care devin rezidenþi pe
post încheie contract individual de
muncã pe perioadã nedeterminatã

cu unitatea sanitarã publicã ce a
publicat postul respectiv. Reziden-
þii au obligaþia sã efectueze pregã-
tirea ºi sã susþinã examenul de
specialist în specialitatea pentru
care au optat, în maximum 5 ani
de la data încheierii programului
de pregãtire.

În ceea ce priveºte durata spe-
cialitãþilor, ea este stabilitã de Mi-
nisterul Sãnãtãþii, însã pregãtirea
în rezidenþiat dureazã între cinci
ºi ºapte ani. Dupã ce sunt admiºi
în rezidenþiat, absolvenþii de stu-
dii medicale încep pregãtirea în
unitãþi de pregãtire ºi sub supra-
vegherea coordonatorilor, directo-
rilor de program ºi a responsabili-
lor de formare. Mai exact, în ca-
binete individuale de medicinã de
familie sau în institute clinice, spi-
tale de urgenþã, spitale judeþene
sau orãºeneºti.

La nivel naþional, anul trecut,
absolvenþii universitãþilor de me-
dicinã, medicinã dentarã ºi far-
macie au concurat pe un numãr
de 3.388 locuri ºi posturi pentru
medicinã, 263 locuri ºi posturi
pentru medicinã dentarã, precum
ºi 152  locuri ºi posturi pentru
farmacie.

Din cei 5.777 tineri medici care
s-au înscris la concursul de rezi-
denþiat, 4.302 au optat pentru do-
meniul medicinã, 1.066 pentru do-
meniul medicinã dentarã ºi 409
pentru farmacie.

RADU ILICEANU
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Regimul sirian a aprobat acordul ruso-
american privind armistiþiul din Siria care
trebuie sã între în vigoare luni între regim
ºi rebeli, a informat agenþia oficialã Sana.
“Guvernul sirian a aprobat acordul ruso-
american (...) printre ale cãrui obiective
se numãrã gãsirea unei soluþii politice la
criza din Siria”, a anunþat agenþia, sublini-
ind cã “va avea loc o încetare a ostilitãþi-
lor în oraºul Alep din motive umanitare”.
Statele Unite ºi Rusia au anunþat în cursul
nopþii de vineri spre sâmbãtã un acord în
privinþa Siriei, ce prevede o încetarea a

Vehicul în care se aflau
douã butelii de gaz,
gãsit în apropiere
de o sinagogã din Marsilia

Un vehicul suspect, încãrcat cu
douã butelii de gaz, a fost gãsit
sâmbãtã dimineaþa în apropiere de o
sinagogã din oraºul francez Marsi-
lia, relateazã La Province. Douã
butelii de gaz au fost gãsite în
interiorul vehiculului însã “niciun
dispozitiv de aprindere a focului”, a
explicat Laurent Nunez, prefectul
poliþiei din departamentul Bouches-
du-Rhône, pentru La Provence.
Potrivit acestuia, nu existã nicio
legãturã între maºina gãsitã dumini-
ca trecutã în apropiere de catedrala
Notre-Dame din Paris ºi acest
eveniment. Echipele de deminare au
intervenit, iar un dispozitiv de
securitate a fost moblizat.

Incendiu devastator
la o fabricã din Bangladesh:
Cel puþin 23 de morþi

Un incendiu care a izbuncnit la o
fabricã de ambalaje din Balgladesh
s-a soldat cu moartea a 23 de per-
soane, au anunþat oficiali, temându-
se cã bilanþul victimelor ar putea
creºte. Cauza incediului care s-a
produs în zona industrialã Tongi, la
aproximativ 20 de kilometri nord de
capitala Dhaka, nu a fost aflatã
imediat, dar oficiali au spus cã o
explozie a unui boiler a provocat
probabil incidentul, în jurul orei
locale 08.00. “Nu putem confirma
dacã se aflã persoane înãutru, dar
este prioritatea noastrã sã îi salvãm
dacã da”, a declarat un responsabil
al echipei de pompieri, pentru
Reuters, adãugând cã explozia este
acum sub control. “Erau aproxima-
tiv 100 de persoane înãuntru când a
izbucnit incendiul”, a declarat
Mohammad Nayan, un muncitor
care participa la operaþiunea de
salvare a victimelor.

Ministrul bavarez
de Interne cere mãsuri
mai aspre în ceea
ce priveºte imigraþia

Ministrul bavarez de Interne,
Joachim Herrmann, a pledat pentru
mãsuri mai aspre în ceea ce priveºte
imigraþia, inclusiv deportarea
imigranþilor care nu au primit azil
în Germania, fapt ce semnaleazã o
tot mai adâncã rupturã între Merkel
ºi aliaþii sãi conservatori din Bava-
ria. Uniunea Social Creºtinã (CSU)
se aratã tot mai nemulþumitã de
politicile privind imigraþia ale
cancelarului german Angela Mer-
kel, mai ales în urma rezultatelor
dezamãgitoare în recentele alegeri
regionale. Herrmann, citat de
cotidianul Bild, pledeazã pentru
repatrierea imigranþilor care nu au
obþinut drept de azil în Germania,
acþiune pe care Merkel a refuzat sã
o adopte. Oficialul bavarez a mai
cerut ºi crearea unor centre de
tranzit la frontierele Germaniei,
unde sã fie posibilã reþinerea
imigranþilor care nu au documente
de identificare.

Coreea de Nord a cerut ieri Statelor Unite sã
o recunoascã drept “stat dotat cu arme nuclea-
re”, la douã zile de la al cincilea test nuclear
efectuat de regimul de la Phenian. “Obama face
tot ce poate pentru a refuza Coreei de Nord
statutul strategic de stat dotat cu arme nuclea-
re, însã acest lucru este la fel de stupid pre-
cum a încerca sã eclipsezi soarele cu palma”,
a declarat un purtãtor de cuvânt al Ministerului
nord-coreean de Externe, citat de agenþia
KCNA. Trimisul special american pentru rela-
þia cu Coreea de Nord a anunþat cã Statele Uni-
te ar putea întreprinde acþiuni unilaterale îm-
potriva statului nord-coreean. “În afarã de
mãsurile Consiliului de Securitate al ONU, atât
Statele Unite cât ºi Japonia, alãturi de Coreea
de Sud, vor studia mãsuri unilaterale, precum
ºi mãsuri bilaterale ºi o posibilã cooperare tri-
lateralã”, a declarat Sung Kim.

Iranul ºi Rusia au început,
sâmbãtã, construirea a douã
noi reactoare nucleare la cen-
trala de la Buchehr, situatã pe
coasta iranianã a Golfului Per-
sic. Mahmoud Jafari, respon-
sabil cu proiectul centralei nu-
cleare de la Buchehr, a preci-
zat cã lucrãrile de construcþie
ale acestor douã reactoare cu
o capacitate de 1.000 de me-
gawaþi fiecare vor dura 10 ani
ºi vor costa 10 miliarde de do-
lari. Când reactoarele “vor fi

focului începând de luni, urmatã, o sãptã-
mânã mai târziu, de un nou parteneriat
militar care sã vizeze Stat Islamic ºi Al-
Qaida ºi stabilirea unor noi limite asupra
forþelor lui Assad. Dupã o zi de negocieri
finale care au avut loc la Geneva, secreta-
rul de Stat american, John Kerry, a spus
la puþin dupã miezul nopþii cã planul ar putea
reduce violenþa în Siria ºi ar putea conduce
la o tranziþie politicã urmãritã de mult timp,
punând capãt la peste cinci ani de conflicte
violente. El a numit acordul un potenþial
“punct de cotiturã” într-un conflict în care

au murit aproximativ 500.000 de oameni,
dacã se respectã condiþiile de cãtre Guver-
nul sirian susþinut de Rusia ºi de cãtre gru-
purile rebele susþinute de Statele Unite. Ar-
mistiþiul începe în seara zilei de 12 sep-
tembrie, a spus Kerry. “Astãzi, Statele
Unite ºi Rusia anunþã un plan prin care
sperãm cã se va reduce violenþa, se va uºu-
ra suferinþa ºi se va relua miºcarea spre o
pace negociatã ºi o tranziþie politicã în Si-
ria”, a spus Kerry. “Anunþãm o înþelegere
despre care credem cã poate dura, dar de-
pinde de alegerile poporului”.

operaþionale, vom economisi
11 milioane de barili de petrol
pe an ºi vom împiedica emisia
a 7 milioane de tone de gaz cu
efect de serã”, a mai spus Ja-
fari. În prezent, Iranul are un
s ingur  reac tor  nuc lear  de
1.000 de megawaþi la centrala
de la Buchehr, funcþional din
2011 ºi construit de Rusia. Pe
data de 14 iulie 2015, Iranul a
încheiat la Viena un acord cu
marile puteri privind programul
sãu nuclear.
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ANUNÞ

Inspectoratul ªcolar al Judeþului Dolj anunþã organizarea concursu-
lui pentru ocuparea funcþiilor vacante de director ºi de director ad-
junct din unitãþile de învãþãmânt de stat din judeþul Dolj, dupã cum
urmeazã:

o CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA DOLJ - 1 funcþie
director

o CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDU-
CATIONALA - 1 funcþie director

o CLUBUL SPORTIV SCOLAR CRAIOVA - 1 funcþie director
o COLEGIUL “STEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA - 1 funcþie

director, 2 funcþii director adjunct
o COLEGIUL NATIONAL “CAROL I” CRAIOVA - 1 funcþie

director, 2 funcþii director adjunct
o COLEGIUL NATIONAL “ELENA CUZA” CRAIOVA - 1 func-

þie director, 2 funcþii director adjunct
o COLEGIUL NATIONAL “FRATII BUZESTI” CRAIOVA - 1

funcþie director, 2 funcþii director adjunct
o COLEGIUL NATIONAL “NICOLAE TITULESCU” CRAIO-

VA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC “GHEORGHE CHI-

TU” CRAIOVA - 1 funcþie director, 2 funcþii director adjunct
o COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “STEFAN VELO-

VAN” CRAIOVA - 1 funcþie director, 2 funcþii director adjunct
o COLEGIUL TEHNIC “COSTIN D. NENITESCU” CRAIO-

VA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII “CONSTAN-

TIN BRANCUSI” CRAIOVA - 1 funcþie director, 1 funcþie director
adjunct

o COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA CRA-
IOVA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct

o COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CRAIOVA - 1 funcþie di-
rector, 1 funcþie director adjunct

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “CASTELUL
FERMECAT” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “CASUTA CU
POVESTI” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “CASUTA FER-
MECATA” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “CURCUBEUL
COPILARIEI” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “DUMBRAVA
MINUNATA” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “EDEN” CRA-
IOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ELENA FARA-
GO” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOARE AL-
BASTRA” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOAREA
SOARELUI” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ION CREAN-
GA” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “NICOLAE RO-
MANESCU” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PARADISUL
COPIILOR” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PETRACHE
POENARU” CRAIOVA - 1 funcþie director

o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PHOENIX”

CRAIOVA - 1 funcþie director
o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PINOCCHIO”

CRAIOVA - 1 funcþie director
o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “PITICOT”

CRAIOVA - 1 funcþie director
o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “SF. ANA” CRA-

IOVA - 1 funcþie director
o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “SF. LUCIA”

CRAIOVA - 1 funcþie director
o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TRAIAN DE-

METRESCU” CRAIOVA - 1 funcþie director
o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “TUDOR VLA-

DIMIRESCU” CRAIOVA - 1 funcþie director
o GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “VOINICEII”

CRAIOVA - 1 funcþie director
o LICEUL “CHARLES LAUGIER” CRAIOVA - 1 funcþie direc-

tor, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL “MATEI BASARAB” CRAIOVA - 1 funcþie director,

2 funcþii director adjunct
o LICEUL “TRAIAN VUIA” CRAIOVA - 1 funcþie director, 1

funcþie director adjunct
o LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRISCU”

CRAIOVA - 1 funcþie director, 2 funcþii director adjunct
o LICEUL DE ARTE “MARIN SORESCU” CRAIOVA - 1 funcþie

director, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEHNOLOGIC “GEORGE BIBESCU” CRAIOVA -

1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA - 1 funcþie direc-

tor, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRA-

IOVA - 1 funcþie director, 2 funcþii director adjunct
o LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL “BEETHOVEN” CRAIO-

VA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE

CRAIOVA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA - 1 funcþie

director
o LICEUL TEORETIC “HENRI COANDA” CRAIOVA - 1 funcþie

director, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEORETIC “TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA - 1

funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL”VOLTAIRE” CRAIOVA - 1 funcþie director
o PALATUL COPIILOR CRAIOVA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “ALEXANDRU MACEDONSKI”

CRAIOVA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA “ANTON PANN” CRAIOVA - 1

funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA “DECEBAL” CRAIOVA - 1 funcþie

director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA “ELENA FARAGO” CRAIOVA - 1

funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE BIBESCU” CRAIO-

VA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE TITEICA” CRAIO-

VA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA “ION CREANGA” CRAIOVA - 1

funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA “ION TUCULESCU” CRAIOVA -

1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “LASCAR CATARGIU” CRAIO-

VA - 1 funcþie director
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o SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI EMINESCU” CRAIOVA -
1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct

o SCOALA GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA -
1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct

o SCOALA GIMNAZIALA “MIRCEA ELIADE” CRAIOVA - 1
funcþie director, 1 funcþie director adjunct

o SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE BALCESCU” CRAIO-
VA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct

o SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE ROMANESCU” CRA-
IOVA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct

o SCOALA GIMNAZIALA “SF. DUMITRU” CRAIOVA - 1
funcþie director, 1 funcþie director adjunct

o SCOALA GIMNAZIALA “SF. GHEORGHE” CRAIOVA - 1
funcþie director, 1 funcþie director adjunct

o SCOALA GIMNAZIALA “TRAIAN” CRAIOVA - 1 funcþie
director, 1 funcþie director adjunct

o SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA “SF. MINA” CRAIO-
VA - 1 funcþie director

o SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA “SF. VASILE” CRA-
IOVA - 1 funcþie director

o SCOALA PROFESIONALA SPECIALA CRAIOVA - 1 func-
þie director

o SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFANTUL GRIGO-
RIE TEOLOGUL” CRAIOVA - 1 funcþie director,

o COLEGIUL NATIONAL MILITAR “TUDOR VLADIMIRES-
CU” CRAIOVA -  1 funcþie director adjunct

o LICEUL TEHNOLOGIC “STEFAN ANGHEL” BAILESTI -
1 funcþie director

o LICEUL TEORETIC “MIHAI VITEAZUL” BAILESTI - 1
funcþie director, 1 funcþie director adjunct

o SCOALA GIMNAZIALA “AMZA PELLEA” BAILESTI - 1
funcþie director

o SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BAILESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 BAILESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 “AV. P. IVANOVICI” BAI-

LESTI - 1 funcþie director
o LICEUL TEORETIC BECHET - 1 funcþie director, 1 funcþie

director adjunct
o COLEGIUL TEHNIC “STEFAN MILCU” CALAFAT - 1 funcþie

director
o LICEUL TEORETIC “INDEPENDENTA” CALAFAT - 1 funcþie

director
o SCOALA GIMNAZIALA “CONSTANTIN GEROTA” CALA-

FAT - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA “GHEORGHE BRAESCU” CALA-

FAT - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN BRANCOVEANU”

DABULENI - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DABULENI - 1 funcþie

director
o LICEUL TEHNOLOGIC “DIMITRIE FILISANU” FILIASI -

1 funcþie director, 2 funcþii director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA FILIASI - 1 funcþie director, 2 func-

þii director adjunct
o LICEUL TEHNOLOGIC “HORIA VINTILA” SEGARCEA -

1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA - 1 funcþie director, 1

funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA AFUMATI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “ION GH. PLESA” ALMAJ - 1 func-

þie director
o LICEUL TEORETIC AMARASTII DE JOS - 1 funcþie direc-

tor, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA AMARASTII DE SUS - 1 funcþie

director
o SCOALA GIMNAZIALA APELE VII - 1 funcþie director
o SCOALA PROFESIONALA “CONSTANTIN ARGETOIA-

NU” ARGETOAIA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEORETIC “ADRIAN PAUNESCU” BARCA - 1

funcþie director

o SCOALA GIMNAZIALA BELOT - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA BISTRET - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “EUFROSINA POPESCU” BOTO-

SESTI-PAIA - 1 funcþie director,
o SCOALA GIMNAZIALA “ILIE MARTIN” BRABOVA - 1

funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA BRALOSTITA - 1 funcþie director,

1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA BRATOVOESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “IOAN GRECESCU” BRADESTI

- 1 funcþie director,
o SCOALA GIMNAZIALA BREASTA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA BUCOVAT - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “MARIN SORESCU” BULZESTI -

1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA CALOPAR - 1 funcþie director, 1

funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA CARAULA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA CARPEN - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA CASTRANOVA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA CATANE - 1 funcþie director
o LICEUL TEHNOLOGIC “PETRE BANITA” CALARASI - 1

funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN IANCULESCU”

CARCEA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA CARNA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “INV. M. GEORGESCU” CELA-

RU - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA CERAT - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “PETRACHE CERNATESCU”

CERNATESTI - 1 funcþie director,
o LICEUL TEORETIC “GH. VASILICHI” CETATE - 1 funcþie

director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA CIOROIASI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE CARAS” CIUPERCE-

NII NOI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA COSOVENI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA COTOFENII DIN DOS - 1 funcþie

director
o SCOALA GIMNAZIALA COTOFENII DIN FATA - 1 funcþie

director
o SCOALA PROFESIONALA DANETI - 1 funcþie director, 1

funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA DESA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “CAROL AL II-LEA” DIOSTI - 1

funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA DOBRESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA DOBROTESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA DRAGOTESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA DRANIC - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA FARCAS - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA FRATOSTITA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GALICEA MARE - 1 funcþie

director
o SCOALA GIMNAZIALA GALICIUICA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GANGIOVA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GHERCESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GHIDICI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GHINDENI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GIGHERA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GIUBEGA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GIURGITA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GOGOSU - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “TUDOR SEGARCEANU”

GOICEA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GOIESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA GRECESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “ELIZA OPRAN” ISALNITA - 1

funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA IZVOARE - 1 funcþie director
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o SCOALA GIMNAZIALA “NICOLAE GH. POPESCU” IN-
TORSURA - 1 funcþie director

o SCOALA GIMNAZIALA LESILE - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “NICA BARBU LOCUSTEANU”

LEU - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “PETRE MANARCESCU” LIPO-

VU - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “STEFAN ISPAS” MAGLAVIT - 1

funcþie director
o LICEUL TEHNOLOGIC “ING. IONETE AURELIAN” MALU

MARE - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA MACESU DE JOS - 1 funcþie di-

rector
o SCOALA GIMNAZIALA “SF. DUMITRU” MACESU DE SUS

- 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MARSANI - 1 funcþie direc-

tor, 1 funcþie director adjunct
o LICEUL TEHNOLOGIC “ALEXANDRU MACEDONSKI”

MELINESTI - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA “ALECSANDRU NICOLAID” MIS-

CHII - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOTATEI - 1 funcþie direc-

tor, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA MURGASI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA NEGOI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA ORODEL - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA OSTROVENI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “HENRI COANDA” PERISOR - 1

funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA PIELESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA PISCU VECHI - 1 funcþie director
o LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN NICOLAESCU-

PLOPSOR” PLENITA - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA PLESOI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA PODARI - 1 funcþie director
o LICEUL TEORETIC “GEORGE ST. MARINCU” POIANA

MARE - 1 funcþie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA PREDESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA RADOVAN - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “GH. JIENESCU” RAST - 1 funcþie

director
o SCOALA GIMNAZIALA ROBANESTII DE JOS - 1 funcþie

director
o SCOALA GIMNAZIALA ROJISTE - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA DAMIAN-SADOVA - 1 funcþie di-

rector
o SCOALA GIMNAZIALA SADOVA - 1 funcþie director, 1 funcþie

director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA SALCUTA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA SCAESTI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA SEACA DE CAMP - 1 funcþie direc-

tor
o SCOALA GIMNAZIALA “OPSICHIE CAZACU” SEACA DE

PADURE - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA SECU - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA SILISTEA CRUCII - 1 funcþie

director
o SCOALA GIMNAZIALA TALPAS - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA TEASC - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA TERPEZITA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA TESLUI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA TUGLUI - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA UNIREA - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA “BARBU IONESCU” URZICUTA

- 1 funcþie director
o SCOALA PROFESIONALA VALEA STANCIULUI - 1 func-

þie director, 1 funcþie director adjunct
o SCOALA GIMNAZIALA VARTOP - 1 funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA VARVORU DE JOS - 1 funcþie

director
o SCOALA GIMNAZIALA “ILIE MURGULESCU” VELA - 1

funcþie director
o SCOALA GIMNAZIALA VERBITA - 1 funcþie director

Concursul se organizeazã în baza Metodologiei privind organizarea
ºi desfãºurarea concursului pentru ocuparea funcþiilor de director ºi
director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar, aprobatã
prin OMENCª nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcþiei vacante de director sau de
director adjunct din unitãþile de învãþãmânt de stat pot candida per-
soanele care îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele condiþii:

a) au absolvit cu diplomã de licenþã/absolvire studii universitare,
respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcþiei de director în
grãdiniþe sau de director adjunct din unitãþi de învãþãmânt, studii uni-
versitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomã de licen-
þã/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului naþional de experþi în management
educaþional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) ºi art. 257 alin. (1)
din Legea educaþiei naþionale nr.1/2011 cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

c) sunt titulare în învãþãmântul preuniversitar, având încheiat con-
tract de muncã pe perioadã nedeterminatã, au cel puþin gradul didac-
tic II sau titlul ºtiinþific de doctor în domeniul în care îºi desfãºoarã
activitatea;

d) dovedesc calitãþi profesionale, manageriale ºi morale, reflecta-
te prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani ºcolari
lucraþi efectiv la catedrã în funcþii didactice sau în funcþii de condu-
cere din unitãþi de învãþãmânt/inspectorate ºcolare/casele corpului
didactic/Palatul Naþional al Copiilor/Ministerul Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice ori în funcþii de îndrumare ºi control din
inspectorate ºcolare/ funcþii de specialitate specifice Ministerul Edu-
caþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, indiferent de perioada în
care ºi-au desfãºurat activitatea;

e) nu au fost sancþionate disciplinar în ultimii 4 ani ºcolari
anteriori anului desfãºurãrii concursului, lucraþi efectiv la cate-
drã, în funcþii didactice sau în funcþii de conducere din unitãþi de
învãþãmânt/inspectorate ºcolare/casele corpului didactic/Palatul
Naþional al Copiilor/Ministerul Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice ori în funcþii de îndrumare ºi control din inspectorate
ºcolare/funcþii de specialitate specifice în Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, indiferent de perioada în care
ºi-au desfãºurat activitatea;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcþie de conducere
în învãþãmânt prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã de condamnare
penalã;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea func-
þiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrãtor al Securitãþii” sau „colaborator al
Securitãþii”.

Dosarele candidaþilor se vor depune electronic în perioada 13 sep-
tembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere elec-
tronica a candidaþilor pentru ocuparea funcþiilor vacante de direc-
tor / director adjunct din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de
stat, care va fi disponibilã pe site-ul inspectoratului ºcolar judeþean
www.isjdolj.ro Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea
strictã a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobatã prin
OMENCª nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisã va avea loc în data de 12 octombrie 2016.
Probele de interviu ºi evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfã-

ºura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie 2016 în locaþiile sta-
bilite de inspectoratul ºcolar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fiºele
posturilor pentru director ºi director-adjunct, lista funcþiilor vacante
ºi lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afiºeazã la se-
diul ºi pe site-ul inspectoratului ºcolar.

Informaþii suplimentare se pot obþine la nr. de telefon 0351-407395,
0735-366405, de luni pânã vineri, între orele 09:00 – 16:00

INSPECTOR ªCOLAR GENERAL,
Prof. Elena Lavinia CRAIOVEANU
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Anunþul tãu!
Primãria comunei Bratovo-

eºti organizeazã în perioada
04.10 - 05.10.2016, ora 10.00,
concurs pentru ocuparea postu-
lui vacant de casier I, pe perioa-
dã nedeterminatã, candidaþii tre-
buie sã fie absolvenþi ai studii-
lor medii liceale, finalizate cu
diplomã de bacalaureat. Data li-
mitã de depunere a actelor pen-
tru dosarul de concurs este
27.09.2016, ora 12.00. Relaþii la
telefon 0251/371029.

ANUNÞ

Titular: Municipiul Calafat anunþã
publicul interesat asupra elaborãrii
primei versiuni a „ ACTUALIZAREA
PLANULUI URBANISTIC GENE-
RAL AL MUNICIPIULUI CALA-
FAT”, Municipiul  Calafat, Strada Tu-
dor Vladimirescu, nr. 24 ºi declanºa-
rea etapei de încadrare pentru obþine-
rea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova, judeþul Dolj, site: APM Dolj:
http://apmdj.anpm.ro. la sediul titu-
larului, Municipiul Calafat, Strada
Tudor Vladimirescu, nr. 24, site:
www.municipiulcalafat.ro.

 Comentariile ºi sugestiile se vor
transmite în scris la sediul APM Dolj,
în termen de 15 zile calendaristice de
la data publicãrii prezentului anunþ.

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

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

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

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

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

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

S.C. 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.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã
în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lu-
creazã împreunã la
curãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi
pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
de fiecare, fãrã alte
costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane
cu Clio, în Craiova ºi
judeþul Dolj. Telefon:
0770/333.559
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.

Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã cu
2400 mp teren in-
travilan în satul
Zãnoaga. Telefon:
0726/662.182.
Vând casã în Meli-
neºti-Dolj, strada
Principalã, lângã li-
ceu. Telefon: 0760/
161.033.
Vând casã modestã
- 1400 mp, Leamna
de Sus, lângã biseri-
cã. Telefon: 0740/
330.526.
Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
0761/049.374;
0753/626.631.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-îm-
bunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.
Zonã centralã, teren
760 mp, utilitãþi +
casã demolabilã. Te-
lefon: 0724/309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 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, avanta-
jos pentru progra-
mul Rabla. Telefon:
0728/272.925 -
Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 12 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:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele 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, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Cimitirul Un-
gureni (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. Telefon:
0745/601.438 sau
0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, poli-
zor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând Robot patise-
rie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte -
100 RON. Telefon:
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, ca-
dru bicicletã, ta-
blouri Sfinþi, 85-43
cm preþ mic. Tele-
fon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãs-
trare armament mic
ºi cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite,
combinã muzicalã
Stereo 205, pantofi,
bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchie-
toare. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
809.908.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând 12 (douãs-
prezece) taburele
din material melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 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 cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. 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 garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat 2
camere decomanda-
te, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi li-
niºte deplinã. Telefon:
0722/ 956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Acordãm credite  pen-
sionarilor ºi salariaþilor
cu venituri minime. Te-
lefon: 0768/885.255.
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La închiderea

ediþiei
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã, etapa 1:
CS Mãgura Cisnãdie – SCM Craiova xx-xx (xx-xx).

Speranþele Universitãþii Craiova ºi
cele ale Stelei au pus în scenã un spec-
taculos 3-3, într-o partidã jucatã vi-
neri, pe stadionul Extensiv. Alb-albaº-
trii au deschis scorul prin Alex Popes-
cu (min. 18), cu un ºut din 10 metri,
dar oaspeþii au revenit repede pe tabe-
lã (21), dupã o reuºitã semnatã de
Chitoºcã. Bãieþii lui Corneliu Papurã
aveau sã preia din nou conducerea
chiar înainte de odihnã (45+1), Suru-
giu transformând o loviturã de la 11
metri dictatã ca urmare a unui fault
asupra lui Burlacu. Mihalcea (66) ºi
Raiciu (72) au înclinat balanþa în fa-
voarea bucureºtenilor, iar rezerva Ho-
dea (77), dintr-o centrare a lui Suru-
giu, a stabilit rezultatul final.

Universitatea II: C. Popescu – Vlã-
doiu (Marcu 89), Cioinac, Hreniuc, Io-
nescu – Buzan, Screciu (Hodea 69),
Al. Dinu (Enache 86) – Surugiu, Al.
Popescu, Burlacu (V. Constantin 67).

Steaua II: Poianã – Vlad, I. Dinu,
Chiochinã, Nicola (Ion 88) – Raiciu –
Vâlceanu, Enceanu, Mihalcea, Chitoºcã
(R. Gavrilã 70) – Botã (Obreja 58).

LIGA A III-A – ETAPA A 2-A

Recital ofensivRecital ofensivRecital ofensivRecital ofensivRecital ofensiv
în derby-ul sateliþilorîn derby-ul sateliþilorîn derby-ul sateliþilorîn derby-ul sateliþilorîn derby-ul sateliþilor

Rezultate complete
CS U Craiova II – Steaua Bucureºti II 3-3
SCM Piteºti – ACSO Filiaºi 4-0
FC Aninoasa – ACS Podari 0-0
CS Mioveni II – ACS ªirineasa 1-2
Atletic Bradu – FC Voluntari II 2-1
Concordia II – Sporting Roºiori 0-0
Urban Titu – Flacãra Moreni 1-1
FCM Alexandria a stat.

Clasament
1. ªirineasa 6 9. Alexandria* 1
2. Bradu 4 10. Podari* 1
3. Roºiori 4 11. Craiova II 1
4. Piteºti* 3 12. Mioveni II 1
5. Moreni 2 13. Voluntari II 1
6. Aninoasa 2 14. Titu 1
7. Chiajna II 2 15. Filiaºi 1
8. Steaua II* 1
* - un joc mai puþin.

Filiaºiul – surclasatã
la Piteºti

Tot vineri, ACSO Filiaºi a cedat la
scor pe terenul lui SCM Piteºti, 0-4.
Gazdele au rezolvat ecuaþia învingãtoa-
rei dupã doar o jumãtate de reprizã:
David (5, 23 pen.), Istudor (19 aut.).
Cealaltã reuºitã a argeºenilor a cãzut
în ultimul sfert de orã (78) ºi a fost
semnatã de Nãstãsie. Gigi Ciurea, prin-
cipalul filieºenilor s-a rezumat sã lau-
de jocul adversarului: ”Am întâlnit cea
mai bunã echipã din aceastã serie. Ju-
cãtorii mei parcã nu au vrut sã alerge,
dar chiar ºi aºa nu aveam cum sã emi-
tem pretenþii. Am comis greºeli prea
mari iar soarta partidei s-a decis în mai
puþin de 30 de minute. Trebuie sã mer-
gem înainte pentru cã nu avem ce
face”.

Echipa doljeanã a mizat pe: Mogo-
ºanu – Istudor, D. Bãlaºa, Lupu, Calu
– Moraru, Bogdanovici, Borneci, Du-
riþã – Tãnase, Fotescu. Pe parcurs au
mai intrat Cimpoieru, Cale, Borhot ºi
Zamfir.

Podariul începe
cu o remizã
Obligatã sã stea în

runda  inaugura lã ,
dupã ce SCM Piteºti
ºi-a amânat vizita la
Podari, pe motiv cã a
avut trei jucãtori convocaþi la loturi-
le naþionale U17 ºi U19, formaþia pre-
gãtitã de cãtre Florin ªoavã a luat
startul cu un egal în noua stagiune,
0-0, sâmbãtã, în fieful celor de la FC
Aninoasa.

Podãrenii au evoluat în formula ur-
mãtoare: Mecea – Ciocârlã, Avram,
Chircan, Ciocioanã – D. Stancu, Du-
mangiu – Raicea, Velica, Fieraru – Cl.
Bãlan. Au mai intrat: I. Sârmon, Pre-
da ºi G. Neacºu.

În proxima rundã, Podari va
sta, satelitul Craiovei va evolua
pe terenul celor de la CS Mio-
veni II, iar Filiaºi o va primi
pe FC Aninoasa (ambele me-
ciuri sunt programate vineri,
de la ora 17:00).

Germanca Angelique Kerber (fa-
voritã 2) ºi-a adjudecat, sâmbãtã
noapte, al doilea sãu titlu de Grand
Slam din carierã, dupã ce a învins-
o în ultimul act al Openului ameri-
can pe cehoaica Karolina Pliskova
(favoritã 10), scor 6-3, 4-6, 6-4,
la capãtul a douã ore ºi 9 minute
de joc.

Pentru succesul de la
New York, Kerber a pri-
mit un cec în valoare de
3,5 milioane de dolari ºi
2000 de puncte WTA,
puncte care o vor ajuta
sã urce, începând de azi,
pe cea mai înaltã treaptã
a clasamentului WTA, în
locul Serenei Williams,
care se afla la conduce-
re din 18 februarie 2013.
Cât o priveºte pe Plisko-

DIGI SPORT 1

18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Viitorul – Concordia
Chiajna, ASA Rg. Mureº – Di-
namo.

DIGI SPORT 2

18:00 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: Dinamo – CSM
Bucureºti / 21:45 – FOTBAL
Italia – Serie A: Empoli – Cro-
tone.

DOLCE SPORT 1

18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Viitorul – Concordia
Chiajna, ASA Rg. Mureº – Di-
namo.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DOLCE SPORT 2

18:00 – HANDBAL (M) – Liga
Naþionalã: Dinamo – CSM Bucu-
reºti.

EUROSPORT 1

22:00 – FOTBAL Anglia – Pre-
mier League: Sunderland – Everton.

EUROSPORT 2

21:15 – FOTBAL Germania –
2.Bundesliga: Nurnberg – Mun-
chen 1860.

LOOK TV

18:00, 20:30 – FOTBAL –
Liga I: Viitorul – Concordia Chiaj-
na, ASA Rg. Mureº – Dinamo.

Angelique Kerber, campioanã la US Open
va, aceasta ºi-a asigurat 1.300 de
puncte în clasamentul mondial ºi
1,75 milioane de dolari, ea urmând
sã avanseze în ierarhia mondialã de
pe locul 12 pe 6 (cea mai bunã cla-
sare din carierã).

Celãlalt titlu de Mare ªlem al lui
Kerber venise tot în acest an, la

Australian Open, când o învingea
în finalã pe Serena Williams.
Nemþoiaca ajungea apoi sã lupte cu
trofeul pe masã ºi la Wimbledon
(Serena îºi lua revanºa), iar în cele
din urmã la Jocurile Olimpice, unde
a ratat surprinzãtor aurul în faþa
Monicãi Puig (Puerto Rico). Aºa-

dar, un veritabil 2016 de
graþie pentru nemþoaicã.

Finala masculinã s-a
jucat azi noapte, între
Novak Djokovic (Serbia,
1 ATP) ºi Stanislas Waw-
rinka (Elveþia, 3 ATP).

În semifinalele de vineri,
Djokovic l-a învins pe favo-
ritul 10, Gael Monfils (Fran-
þa), scor 6-3, 6-2, 3-6, 6-2,
iar Wawrinka pe favoritul 6,
Kei Nishikori (Japonia), scor
4-6, 7-5, 6-4, 6-2.

Campioana Doljului, Tractorul Cetate, a des-
fiinþat pur ºi simplu Dunãrea Calafat, cãreia i-a
administrat, sâmbãtã, un neverosimil 11-1. For-
maþia din urbea lui Gicã Popescu este o umbrã
comparativ cu cea din sezoanele trecute, când
se bãtea la primul loc, dupã ce ºi-a pierdut în
varã cei mai mulþi dintre jucãtori. Revenind, un
succes fãrã istoric a obþinut ºi Viitorul Cârcea,
care, în aºa-zisul derby al etapei, s-a impus la

LIGA A IV-A – ETAPA A 3-A

Cetate ºi Cârcea înscriu împreunã
de 18 ori, înaintea disputei directe

Ostroveni cu 7-1.
Cârcea ºi Cetate se vor afla faþã în faþã etapa

viitoare (17 septembrie, ora 11:00), pe terenul
celei dintâi. În rest, programul aratã astfel: Uni-
rea Leamna – Arena Bulls Preajba, ªtiinþa Malu
Mare – Ajax Dobroteºti, Dunãrea Calafat – Pro-
gresul Segarcea, ªtiinþa Danubius Bechet – Re-
colta Ostroveni, Metropolitan Iºalniþa – Lucea-
fãrul Craiova.

Rezultate complete

Arena Bulls Preajba – Metropolitan Iºalniþa 0-3*
Ajax Dobroteºti – Unirea Leamna 1-2
Progresul Segarcea – ªtiinþa Malu Mare 3-1
Tractorul Cetate – Dunãrea Calafat 11-1
Recolta Ostroveni – Viitorul Cârcea 1-7
Luceafãrul Craiova – ªtiinþa Danubius Bechet 2-4
* - rezultat stabilit la “masa verde”, dupã ce gazdele s-au retras

dupã teren.
Clasament

1. Cârcea 9 7. Luceafãrul 3
2. Iºalniþa 9 8. Dobroteºti 3
3. Cetate 7 9. Leamna 3
4. Segarcea 6 10. Malu Mare 1
5. Bechet 6 11. Preajba 0
6. Ostroveni 6 12. Calafat 0
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1. Steaua 6 4 2 0 9-3 14
2. Craiova 7 4 1 2 11-8 13
3. Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
4. Pandurii 7 3 3 1 9-5 12
5. Voluntari 7 3 2 2 14-8 11
6. Botoºani 6 3 1 2 14-8 10
7. CSMS Iaºi 6 2 3 1 7-4 9
8. Gaz Metan 7 2 2 3 7-10 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 7 2 4 1 10-6 4
13. ASA 6 0 0 6 5-15 -6
14. ACS Poli 7 1 1 5 8-17    -10

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 7-a

Gaz Metan – Pandurii 1-3
Au marcat: Llulaku 21 / Þucudean 34, 43, Mrzljak 90.
FC Voluntari – ACS Poli 4-1
Au marcat: Marinescu 21, Popadiuc 41, Cernat 73, 86 / Hen-

rique 72.
CFR Cluj – „U” Craiova 0-0
Meciurile CSMS Iaºi – FC Botoºani ºi Steaua – Astra Giur-

giu s-au jucat asearã.
Viitorul – Concordia Chiajna, astãzi, ora 18
ASA Tg. Mureº – Dinamo, astãzi, ora 20.30

Dupã cum a arãtat primul „11”
al ªtiinþei în Gruia, cât ºi aºezarea
în teren, alb-albaºtrii au mers în
Ardeal pentru a scoate un punct.
L-au ºi obþinut, dar cu regret, fi-
indcã ºi celelalte douã le erau la
îndemânã, fiindcã au evoluat 70 de
minute în superioritate numericã.
Fãrã Kay, Ivan ºi Bãluþã, ºi cu
metronomul Zlatinski doar pe ban-
cã, oltenii au stat la cutie în spe-
ranþa unui contraatac, deºi clujenii
trebuiau sã fie extenuaþi dupã cele
120 de minute jucate cu douã zile
în urmã în Cupa Ligii. Avântul gaz-
delor din start a fost topit de intra-
rea inconºtientã a lui Andrei Mu-
reºan la Popov, pedepsitã cu eli-

CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0
Stadion: Dr. Constantin Rãdulescu, spectatori: 2.500
CFR: Mincã 7 – Tiago Lopes 7, Larie 7, Mure’an 4, Camora 7 –

Gomelt 6, Nascimento 6 – Rus 6 (90 Peteleu), Ruiz 5 (50 Horj) 7, Pãun
6 (65 Nouvier) 5 – Bud 6. Antrenor: Vasile Miriuã

Universitatea: Calancea 6 – Briceag 5, Kelic 7 (44 Zlatinski) 6, Acka 7,
Vãtãjelu 6 – Madson 7 (72 Gustavo) 6, Popov 6 – Manea 5, Bancu 4,
Nuno Rocha 5 – Mãzãrache  5 (54 Rambe) 6. Antrenor: Gheorghe Mu-
lescu

Arbitru: Ovidiu Haegan 8.
Observatori: Romulus Gabor, Aron Huzu
Eliminat: A. Mureºan 23

La final, jucãtorii Craiovei s-au
dus spãºiþi în faþa celor 50 de fani
care i-au încurajat pe arena din Gru-
ia, recunoscând ºi la conferinþa de
presã cã au prestat un joc slab, în
condiþiile în care au jucat aproape
un meci întreg cu un jucãtor în plus.

Antrenorul Gheorghe Mulþescu
a recunoscut cã s-a ratat o ºansã
mare de a trece pe primul loc, însã
echipa n-a fost pregãtitã sã abor-
deze meciul în superioritate nume-
ricã ºi când gazdele s-au blocat în
propria jumãtate alb-albaºtrii n-au
avut soluþii: „N-am avut inspiraþie,
îndemânare, ne-a lipsit ultima exe-
cuþie: fie cã e pasul cu caracter
tactic, fie cã e vorba de ºutul la
poartã. ªi când am avut cât de cât
a scos Mincã. N-am avut în faþa
porþii scânteia aia de jucãtor de cla-
sã. N-am avut nici ºansã. Nouã ne-
a fãcut mai rãu eliminarea lui Mu-
reºan, decât lor. Spun asta pentru
cã în prima reprizã au ieºit la joc,
am avut spaþii, dar dupã aceea s-
au blocat total. Din pãcate am ra-
tat ºansa sã urcãm pe primul loc,

Alb-albaºtrii ºi-au asumatAlb-albaºtrii ºi-au asumatAlb-albaºtrii ºi-au asumatAlb-albaºtrii ºi-au asumatAlb-albaºtrii ºi-au asumat
prestaþia modestãprestaþia modestãprestaþia modestãprestaþia modestãprestaþia modestã

dar e din cauza noastrã. Suntem
pe locul doi, dar sunt supãrat pen-
tru cã am avut o ºansã mare sã
câºtigãm. Astãzi am avut un arbi-
traj excepþional, de top. Era o sa-
tisfacþie sã fim acolo sus mãcar
pentru o zi, pentru cã era o muncã
de ºapte etape, cu o evoluþie con-
stant bunã, cã asta e cel mai greu,
sã pãstrezi echipa în formã”.

Mijlocaºul Nicuºor Bancu, cel
care a avut o prestaþie execrabilã
la Cluj, a spus: „Sunt dezamãgit de
jocul nostru. Nu ne-am creat prea
multe ocazii, deºi am avut un om
în plus încã din minutul 23. N-am
ºtiut sã profitãm ºi nu ºtiu ce s-a
întâmplat. Pânã la urmã e un re-
zultat de egalitate, plecãm neînvinºi
ºi trebuie sã ne revenim, sã vedem
cum procedãm la antrenament în-
cât sã ne creãm mai multe ocazii
în meciul urmãtor. ªtiu cã toatã
lumea vorbea cã putem trece pe
primul loc, dar aici, la Cluj, este
foarte greu de câºtigat ºi s-a vãzut
asta. Nu eram de acord cu egalul
înainte de meci, pentru cã ºi eu, ºi

echipa, intrãm cu gândul de a câº-
tiga fiecare meci. E important me-
ciul cu Chiajna, jucãm pe teren
propriu ºi trebuie sã câºtigãm.

Cãpitanul Bogdan Vãtãjelu a de-
clarat: „Atunci când deþinem con-
trolul jocului nu ajungem de multe
ori la finalizare, cum s-a întâmplat
astãzi. ªi în meciul cu Timiºoara a
fost la fel, am controlat jocul, dar
atunci ne-am creat mai multe oca-
zii. Poate cã era mai bine ca CFR-
ul sã rãmân în 11 oameni, poate
ne cream mai multe faze. S-au
apãrat ºi nu ºtiu dacã am ajuns la
poarta lor de cinci ori tot meciul.
Când echipa advrsã se apãrã, cu
pasa lungã nu putem sã facem ni-
mic. Am pierdut douã puncte. Ni-
meni din conducere sau din staff
nu ne-a transmis sã câºtigãm ca
sã trecem pe primul loc mãcar o
noapte, dar în sinea noastrã am
vrea sã fim lideri. Am avut ºansa
ºi la Timiºoara, ºi acum, se pare
cã e o presiune prea mare ºi tre-
buie sã gestionãm mult mai bine
aceste momente”.

Universitatea a avut în GruiaUniversitatea a avut în GruiaUniversitatea a avut în GruiaUniversitatea a avut în GruiaUniversitatea a avut în Gruia
obiective mici ºi n-a fost capabilãobiective mici ºi n-a fost capabilãobiective mici ºi n-a fost capabilãobiective mici ºi n-a fost capabilãobiective mici ºi n-a fost capabilã
sã câºtige, deºi a jucat 70 de minutesã câºtige, deºi a jucat 70 de minutesã câºtige, deºi a jucat 70 de minutesã câºtige, deºi a jucat 70 de minutesã câºtige, deºi a jucat 70 de minute
în superioritate numericãîn superioritate numericãîn superioritate numericãîn superioritate numericãîn superioritate numericã

minare, deºi ºi un galben era sufi-
cient pentru a-l trimite la cabine,
fiind al doilea. Rolurile s-au schim-
bat, dar nu brusc, ci dupã pauzã,
Craiova neºtiind ce sã facã ime-
diat dupã ce s-au vãzut obligaþi sã
atace. Dupã întreruperea jocului,
alb-albaºtrii au ocupat jumãtatea ad-
versã, având cu o posesie netã, dar
ineficientã. Doar douã ocazii au
avut oamenii lui Mulþescu, ambele
prin Madson, în rest dominarea
fiind doar pentru impresia artisti-
cã. Tehnicianul Universitãþii a fã-
cut nu doar un prim „11” ciudat,
ci ºi niºte schimbãri bizare. Ram-
be a fost aruncat în avanposturi,
dar nu a fost suficient utilizat de

coechipieri, din „pivotãrile” sale
putând apãrea câteva oportunitãþi
de gol.. Zlatinski a fost trimis pe
teren chiar înainte de pauzã, deºi
schimbarea putea aºtepta încã un
minut, sau putea surveni mai de-
vreme, imediat dupã eliminare. Ca
aºezare, nu s-a schimbat mare lu-
cru, practic Popov coborând pe
locul debutantului Kelic, impeca-
bil pânã atunci, în special în jocul
aerian. Madson, poate cel mai bun

jucãtor al Craiovei, a fost schim-
bat surprinzãtor pentru a-i face
loc lui Gustavo, care s-a remar-
cat doar printr-o loviturã liberã
executatã decent, de la 30 de me-
tri. În schimb, pe teren au rãmas
Briceag ºi Bancu, de departe cei
mai slabi alb-albaºtri la Cluj. Gaz-
dele ºi-au apãrat foarte bine punc-
tul, iar Craiova nu a reuºit sã mar-

cheze în Gruia în cele 210 minute
pe care le-a disputat cu CFR-ul
în decurs de o lunã. Universitatea
s-a dus la Cluj pentru un egal ºi l-
a ºi obþinut, însã a ratat ocazia de
a-ºi recupera punctele pierdute/
furate la Timiºoara. Oltenii sunt
pe 2 pânã joacã Dinamo ºi sãptã-
mâna viitoare joacã acasã, cu
Chiajna.
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