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Ford a organizat o dezbatere pe teme de infrastructurã:
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Ford România împreunã cu

Asociaþia Constructorilor de
Automobile din România, au
gãzduit ieri în incinta fabricii
Ford de la Craiova o masã
rotundã cu tema „Infrastruc-
tura de transport, principala
provocare a industriei auto”.
Vicepremierul României -
Costin Grigore Borc, Ministrul
Transporturilor - Sorin Buºe,
Anca Dana Dragu – Ministrul
Finanþelor Publice precum ºi
Ambasadorul Statelor Unite
la Bucureºti, Excelenþa Sa,
Hans Klemm, alãturi de
autoritãþile locale, dar ºi de
alþi jucãtori importanþi ai
industriei auto au participat
la acest eveniment. Obiecti-
vul acestei mese rotunde a
fost de a identifica soluþii
pentru provocãrile generate
de infrastructura de trans-
port deficitarã din zona de
sud a þãrii printr-un dialog
constructiv între industrie
ºi autoritãþi. Industria auto
din România oferã peste
200.000 de locuri de muncã
ºi genereazã o cifrã de
afaceri de aproximativ 20 de
miliarde de euro.
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Încã o datã -Încã o datã -Încã o datã -Încã o datã -Încã o datã -
Craiova!Craiova!Craiova!Craiova!Craiova!

Craiova – inima Olteniei,
nucleul naþionalitãþii române,
cum o numea B.P. Haºdeu, în
Istoria criticã a românilor –
unul dintre marile muncipii ale
þãrii, a fãcut prin reprezentanþii
sãi, ieri ºi alaltãieri, o primire
fireascã, prieteneascã de-a
dreptul, circumscrisã deplin
exigenþelor diplomatice,
Excelenþei Sale Hans
Klemm, ambasadorul SUA la
Bucureºti. Ca de fiecare datã.
Vizibil afectat de cele petrecu-
te anterior, în povestea cu
steagul Þinutului Secuiesc... UcisUcisUcisUcisUcis

de propriul câinede propriul câinede propriul câinede propriul câinede propriul câine

ParcurileParcurileParcurileParcurileParcurile
Craiovei,Craiovei,Craiovei,Craiovei,Craiovei,
redescoperiteredescoperiteredescoperiteredescoperiteredescoperite
în tot ce auîn tot ce auîn tot ce auîn tot ce auîn tot ce au
mai frumosmai frumosmai frumosmai frumosmai frumos

Localitate de câmpie, municipiul
nostru este adesea sufocat de un
trafic rutier intens, de agitaþia spe-
cificã unui centru universitar ºi de
apãsarea fireascã, pe care un fur-
nicar uman ce ajunge la circa
300.000 de oameni o provoacã zil-
nic. În ultima vreme, multe din
parcurile Craiovei au intrat în rea-
bilitãri profunde. Acum, în zile în-
sorite de toamnã, locuitorii pot sã
adauge la experienþele de relaxare
o plimbare prin „Puºkin” sau „Ni-
colae Romanescu”.

StagiuneaStagiuneaStagiuneaStagiuneaStagiunea
copiilor ºicopiilor ºicopiilor ºicopiilor ºicopiilor ºi
tinerilor începetinerilor începetinerilor începetinerilor începetinerilor începe
cu 10 atelierecu 10 atelierecu 10 atelierecu 10 atelierecu 10 ateliere
de creaþie.de creaþie.de creaþie.de creaþie.de creaþie.
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Elevii nu mai trebuie sã solicite
adeverinþe pentru a-ºi valida
calitatea de asigurat CNAS

Elevii ºi studenþii nu mai
trebuie sã solicite adeverin-
þe pentru a-ºi valida sau
actualiza calitatea de asigu-
rat ai Casei Naþionale de
Asigurãri de Sãnãtate
(CNAS), anunþã Ministerul
Educaþiei. “Procedurile de
gestionare a calitãþii de
asigurat pentru elevii ºi
studenþii (inclusiv doctoran-
zii) cu vârsta între 18 ºi 26
de ani se simplificã, ca
urmare a semnãrii unui
protocol pe aceastã temã
între Ministerul Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice (MENCª) ºi Casa
Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate (CNAS). Documen-
tul vizeazã debirocratizarea
sistemului de asigurãri
sociale de sãnãtate, printr-
un efort comun al celor
douã instituþii”, se aratã
într-un comunicat de presã
al Ministerului Educaþiei,
remis joi agenþiei MEDIA-
FAX. Sursa precizatã mai
aratã cã potrivit legislaþiei
în vigoare, elevii ºi studen-
þii (inclusiv doctoranzii) cu
vârsta între 18 ºi 26 de ani
sunt asiguraþi fãrã plata
contribuþiei de asigurãri de
sãnãtate, dacã nu realizeazã
venituri din muncã. “Pânã
în acest moment, pentru a-
ºi actualiza calitatea de
asigurat, persoanele în
cauzã erau obligate, la
începutul fiecãrui an de
învãþãmânt, sã depunã la
sediul casei de asigurãri de
sãnãtate în evidenþa cãreia
se aflã o adeverinþã elibera-
tã de instituþia în care
studiazã. Protocolul semnat
de MENCª ºi CNAS va
permite eliminarea acestei
formalitãþi, iniþial pentru
elevi, iar într-o etapã ulte-
rioarã ºi pentru studenþi/
doctoranzi”, mai scrie în
comunicat.

Ministerul Afacerilor Interne,
Dragoº Tudorache, a anunþat cã
va propune un secretar de stat
pentru relaþia cu prefecturile, în
contextul alegerilor parlamentare
din decembrie. “La începutul sãp-
tãmânii viitoare voi face o propu-
nere pentru postul de secretar de
stat pentru relaþia cu prefecturile.
Pânã luni sper ca aceastã numire
sã aibã loc pentru a avea un mic
cerc de comanda la nivelul Minis-
terului Afacerilor Interne. (...) Ieri
a avut loc prima ºedinþã a comi-
siei tehnice centrale, la care au
fost prezenþi toþi reprezentanþii
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Copreºedintele PNL Alina Gorghiu
a declarat joi cã partidul pe care îl
conduce ar putea forma o majorita-
te alãturi de USR, formaþiune care
”trebuie sã-ºi gãseascã locul în Par-
lament”, în vreme ce PMP ºi ALDE
sunt ”partide de niºã toxice”.

”Dacã mã uit la partidele mici
din România la acest moment, cã
e ALDE, cã e PMP, cã e USR -
altele nici nu meritã menþionate -,

cel pe care cred, sunt sigurã cã
meritã sã fie în Parlament ºi mi-aº
dori sã-l vãd în Parlament este
USR. În niciun caz cele douã par-
tide de niºã toxice, PMP ºi ALDE.
Cred cã este un partid care trebuie
sã-ºi gãseascã locul în Parlamen-
tul României ºi cred cã putem gãsi
cãi de comunicare pentru susþine-
rea unui viitor cabinet”, a declarat
Alina Gorghiu, la Adevarul Live.

Copreºedintele PNL a evitat sã
vorbeascã despre cine va fi nomi-
nalizarea partidului pentru funcþia de
premier, dar a spus cã ºi-ar dori ca
acesta ”sã aibã profilul lui Dacian
Cioloº”. ”Îmi doresc ca premierul
care va fi desemnat de majoritatea
ce se va forma în jurul PNL sã aibã
profilul lui Dacian Cioloº. Evident
cã îmi doresc asta. E un om mo-
dest, un om civilizat, un om cu pro-
fil european, un om care pânã una
alta a fãcut mai mult bine decât rãu
în aceastã perioadã ºi cred cã ar
reuºi sã adune în jurul sãu partidele
cu care noi putem fi compatibili
într-un anumit exerciþiu guverna-
mental”, a adãugat Gorghiu.

Ea ºi-a reiterat ”convingerea” cã,
indiferent cine câºtigã alegerile, pre-
ºedintele Klaus Iohannis nu va de-
semna la ºefia Guvernului o per-
soanã condamnatã sau urmãritã
penal. ”Am garanþia cã în Româ-
nia, oameni care sunt condamnaþi
penal sau care sunt urmãriþi penal
ºi ar putea fi o vulnerabilitate pen-
tru România în raport cu partenerii

europeni, nu o sã fie desemnatã
acea persoanã prim-ministru de
cãtre preºedinte. Din toate discur-
surile publice, din absolut orice po-
ziþie publicã pe care preºedintele a
avut-o a reieºit foarte clar cã nu va
miza pe un om compromis pentru
funcþia de prim-ministru”, a susþi-
nut copreºedintele PNL.

În ceea ce priveºte alte alianþe
post-electorale pe care PNL le-ar
putea încheia în vederea coalizãrii
unei majoritãþi parlamentare, Alina
Gorghiu a exclus atât PMP, cât ºi
PSD. ”Traian Bãsescu, dupã loca-
le, a fãcut majoritãþile cu PSD în
toatã þara asta, despre ce vorbim.
Evident cã interesele lor sunt co-
mune în acest moment, au niºte
situaþii mai speciale care-i îndeam-
nã ca în spatele uºilor închise sã-ºi
dea mâna toþi, ºi domnul Bãsescu,
ºi domnul Tãriceanu, ºi domnul
Dragnea, ºi domnul Ponta. E o gaº-
cã mare. Eu, ca PNL, mã bat cu
un monstru de coaliþie pe care ro-
mânii n-ar trebui sã-l ignore”, a spus
Gorghiu.
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Cãlin Popescu Tãriceanu a
ajuns, ieri dimineaþa, la sediul
DNA, fiind citat în calitate de
martor în dosarul în care Bog-
dan Olteanu este cercetat în arest
la domiciliu pentru cã ar fi primit
un milion de euro de la Sorin
Ovidiu Vîntu pentru intervenþii pe
lângã membri ai Guvernului. UP-
DATE: Fostul viceguvernator al
BNR, Bogdan Olteanu, a fost
adus ºi el la audieri.

Preºedintele Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, a declarat,
dupã ce a fost audiat la DNA,
ca martor, în dosarul lui Bogdan
Olteanu cã nu face telejustiþie ºi
cã nu a fost confruntat cu fos-
tul viceguvernator BNR. “Nu a
avut loc nicio confuntare. Nu

instituþiilor implicate în organiza-
rea ºi desfãºurarea alegerilor le-
gislative. Practic, s-a dat startul
organizãrii alegerilor. S-au elibe-
rat toate alocãrile bugetare cãtre
prefecturi, astfel au suportul pen-
tru a derula toþi paºii acestui pro-
ces. Prioritatea lor va fi derularea
achiziþiilor pentru buletinele de
vot, pentru a nu mai avea sincope
aºa cum s-a întâmplat în trecut,
când în unele zone acestea nu au
fost gata la timp”, a declarat Dra-
goº Tudorache la o conferinþã de
presã. Alegerile parlamentare vor
avea loc pe 11 decembrie.

Cãlin Popescu Tãriceanu, audiat la DNA în dosarul
lui Bogdan Olteanu: Nu sunt adeptul telejustiþiei

sunt adeptul telejustiþiei”, a spus
Cãlin Popescu Tãriceanu la ie-
ºirea de la DNA, precizând cã
nu va face alte declaraþii referi-

toare la audierea sa.
Preºedintele Senatului nu a fã-

cut nicio declaraþia la intrarea în
sediul Direcþiei Naþionale Antico-

rupþie. Singurele precizãri au fost
fãcute printr-un comunicat de pre-
sã al Biroului de Presã al Senatu-
lui, tranmis înainte ca Tãriceanu
sã ajungã la DNA. “În aceastã di-
mineaþã, la ora 09.00, domnul Cã-
lin Popescu-Tãriceanu, Preºedin-
tele Senatului României, a fost in-
vitat la DNA. Invitaþia a fost tri-
misã cu douã zile în urmã, dar
Preºedintele Senatului nu a fãcut-
o publicã pentru a vedea dacã
DNA continuã sã scurgã informa-
þii spre presã în scopuri propa-
gandist-electorale. Presa a aflat ºi
este prezentã la DNA înaintea au-
dierii. Aºa cum s-a întâmplat ºi în
situaþii anterioare, similare, Pre-
ºedintele Senatului nu va face de-
claraþii presei la DNA”.
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Încã o datã – Craiova!Încã o datã – Craiova!Încã o datã – Craiova!Încã o datã – Craiova!Încã o datã – Craiova!
MIRCEA CANÞÃR

Craiova – inima Olteniei, nu-
cleul naþionalitãþii române, cum
o numea B.P. Haºdeu, în „Is-
toria criticã a românilor” –,
unul dintre marile municipii ale
þãrii, a fãcut prin reprezentanþii
sãi, ieri ºi alaltãieri, o primire fi-
reascã, prieteneascã de-a
dreptul, circumscrisã deplin exi-
genþelor diplomatice, Excelen-
þei Sale Hans Klemm, amba-
sadorul S.U.A. la Bucureºti. Ca
de fiecare datã. Vizibil afectat
de cele petrecute anterior, în
povestea cu steagul Þinutului
Secuiesc, Domnia Sa a expli-
cat „acceptarea” din politeþe,
exclusiv, de a se poza la Sfântu
Gheorghe, în Covasna, în ipos-
taza cunoscutã, mãrturisind ul-
terior, cu suficient tact, cã „sin-
gurele steaguri importante”,
pentru persoana sa, sunt stea-
gul S.U.A. ºi cel al României.
Nu puþini analiºti politici, obser-
vatori, dar ºi jurnaliºti, au aºe-
zat gestul respectiv în câmpul in-
certitudinii – premeditare sau
inabilitate de moment – în con-
tinuarea afirmaþiilor brutale le-
gate de perspectiva unificãrii fã-
cute de ambasadorul american

„Trebuie sã mãrturisesc cã
i-am auzit astãzi pe unii colegi
eurodeputaþi vorbind despre
politica realã – realpolitik –,
deja într-un mod destul de
cinic. Dar foarte puþini au
vorbit despre principii ºi
valori. Turcia este o þarã
candidatã ºi trebuie sã garan-
teze standarde înalte privind
drepturile omului, libertatea
de exprimare ºi statul de
drept. Turcia a fãcut paºi spre
democraþie ºi secularism cu
multe decenii în urmã, conso-
lidându-ºi poziþia de actor
credibil ºi puternic pe scena
internaþionalã. Dar acest
lucru implicã obligaþii interne
ºi externe, precum ºi respon-
sabilitãþi faþã de toþi cetãþenii

la Chiºinãu. Sigur, când lucruri-
le sunt cum sunt, în regiunea
noastrã, dar ºi în Europa, sen-
sibilitãþile, dar mai ales suspiciu-
nile, sunt mari. Viktor Orban,
premierul Ungariei, þarã cãreia
ºeful diplomaþiei luxemburghe-
ze, Jean Asselborn, într-un in-
terviu pentru cotidianul german
„Die Welt”, solicitã excluderea
din UE, cu numai trei zile înain-
tea summit-ului de la Bratisla-
va, poate derapa în retorica nu
rareori abrazivã, aidoma celei a
liderilor UDMR, când expun
planul lor radical de autonomie.
Dar domnul ambasador al S.U-
.A., Hans Klemm, care ne spu-
nea cã a audiat cursurile profe-
sorului de literaturã comparatã
Matei Cãlinescu, la Indiana Uni-
versity, nu se putea fotografia cu
steagul Þinutului Secuiesc, cu o
altã simbolisticã, decât cea evo-
catã (n.r. – în 1599, secuii au
luptat alãturi de Mihai Viteazu),
decât cu riscul de a da apã la
moarã. Noi, prin pãrþile locului,
rãmânem convinºi cã nu aºa ceva
s-a dorit. Sigur cã rãmân în dis-
cuþie naþionalismul, destul de ane-
mic momentan, ºi antioccidenta-

lismul conjunctural, cam de pa-
radã, dar nu Mircea Eliade („Na-
þionalismul”) considera cã fãrã un
naþionalism bine intenþionat, fãrã
a ne impune nota noastrã apãsat,
în concernul european, riscãm sã
fim dizolvaþi, înghiþiþi? O sublinie-

re de esenþã: naþionalismul româ-
nesc, momentan, subliniem, des-
tul de firav, influenþat de ortodo-
xie, s-a demarcat pregnant de ul-
tranaþionalismul manifestat în
Franþa. Dar, asta este o altã po-
veste. La Craiova, în capitala Ol-

teniei, ambasadorul S.U.A.,
Hans Klemm, a simþit cã este pri-
vit, în continuare, cu maximã în-
credere, perenã simpatie ºi deo-
sebit respect, domina sa catali-
zând Parteneriatul strategic al Ro-
mâniei cu S.U.A.

„T„T„T„T„Turcia îºi submineazã prin acþiunileurcia îºi submineazã prin acþiunileurcia îºi submineazã prin acþiunileurcia îºi submineazã prin acþiunileurcia îºi submineazã prin acþiunile
sale      angajamentele pentrusale      angajamentele pentrusale      angajamentele pentrusale      angajamentele pentrusale      angajamentele pentru

respectarea drepturilor omului”respectarea drepturilor omului”respectarea drepturilor omului”respectarea drepturilor omului”respectarea drepturilor omului”
Eurodeputatul PSD Victor Boºtinaru a

subliniat cã, dupã tentativa de puci, Tur-
cia îºi submineazã prin acþiunile sale an-
gajamentele pentru respectarea drepturi-
lor omului, a libertãþii de exprimare ºi a
statului de drept. Declaraþia eurodeputa-
tului român a avut loc în plenul Parlamen-
tului European, reunit la Strasbourg,
dupã prezentarea din partea Înaltului Re-
prezentant al Uniunii Europene pentru Afa-
ceri Externe ºi Politicã de Securitate, Fe-
derica Mogherini, a situaþiei din Turcia. 

sãi. Astãzi realizãm faptul cã,
dupã eºecul puciului, parcur-
sul Turciei submineazã aceste
angajamente. De la tentativa
de puci, guvernul turc a lansat
o epurare masivã. Mai bine de
100.000 de oameni au fost
concediaþi sau suspendaþi ºi
mulþi alþii au fost arestaþi.
Solicit Turciei dreptul la
justiþie ºi la un proces corect
pentru toþi cetãþenii sãi ºi
pentru strãinii care locuiesc în
aceastã þarã....”, a subliniat
europarlamentarul român.

„Solicit Turciei sã joace
un rol constructiv
în toate aceste acþiuni”

Totodatã, contextul interna-

þional, face ca situaþia Turciei
sã fie cu atât mai complicatã
în opinia eurodeputatului Vic-
tor Boºtinaru cu cât Turcia se
confruntã cu multe amenin-
þãri, inclusiv cu terorismul,
acolo unde cooperarea cu
Uniunea Europeanã este
fundamentalã. „Însã, într-un
alt aspect important, Turcia
este un actor cheie în gãsirea
unei soluþii în privinþa Siriei,
în lupta împotriva ISIS ºi în
gestionarea crizei siriene ºi a
fluxului de refugiaþi. De aceea
solicit Turciei sã joace un rol
constructiv în toate aceste
acþiuni....”, a mai subliniat
deputatul european.

MARGA BULUGEAN

98 de poliþiºti de la IPJ Dolj au fost avansaþi98 de poliþiºti de la IPJ Dolj au fost avansaþi98 de poliþiºti de la IPJ Dolj au fost avansaþi98 de poliþiºti de la IPJ Dolj au fost avansaþi98 de poliþiºti de la IPJ Dolj au fost avansaþi
Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-

þat cã, ieri, 15 septembrie a.c., în
Amfiteatrul „General Ion Eugen
Sandu” de la sediul Inspectoratu-
lui de Poliþie Judeþean Dolj, a avut
loc o festivitate în cadrul cãreia au
fost avansaþi în gradul profesional
urmãtor poliþiºtii care au avut re-
zultate meritorii în activitatea des-
fãºuratã. Astfel, au fost avansaþi
în gradul profesional urmãtor, la
împlinirea stagiului minim, 98 de

poliþiºti doljeni, dintre care 16 ofi-
þeri de poliþie ºi 82 de agenþi de
poliþie. Cu acest prilej, conduce-
rea Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean Dolj le-a transmis felicitãri
celor avansaþi pentru rezultatele
obþinute, urându-le mult succes în
continuare în activitatea desfãºu-
ratã, ºi i-a asigurat de sprijinul ne-
cesar pentru a-ºi putea îndeplini
atribuþiile de serviciu.

CARMEN ZUICAN



4 / cuvântul libertãþii vineri, 16 septembrie 2016evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã scandalul s-a pe-
trecut pe strada Dimitrie Gerota, din
cartierul craiovean 1 Mai, pe 22
august, dimineaþa, în jurul orei 4.00.
Dantes Parnicã, de 30 de ani, din
Craiova a fost agresat pe stradã, de
trei bãrbaþi care au venit acolo cu o
maºinã ºi, imediat dupã ce l-au bã-
tut, au dispãrut. Victima a ajuns cu
o ambulanþã la Unitatea de Primiri
Urgenþe a Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, în stare gravã,
prezentând leziuni la nivelul capu-
lui, dar ºi pe corp. Bãrbatul a fost
operat de urgenþã, rãmânând inter-
nat în Clinica de Ortopedie a spita-
lului. Pe lângã bãtaia primitã, Par-
nicã a fost lovit ºi de maºinã. Poli-
þiºtii au demarat cercetãrile, au des-
chis un dosar penal sub aspectul
comiterii infracþiunii de lovire ºi alte
violenþe, însã având în vedere gra-

Magistraþii Tribunalului Dolj au
respins contestaþia cetãþeanului
grec Athanasios Bekiaris, de 51 de
ani, reþinut vineri, dupã ce a provo-
cat un accident în centrul Craiovei
ºi a fugit. Mai mult, judecãtorii i-au

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, miercuri searã, în jurul orei
21.00, poliþiºtii craioveni au fost
sesizaþi prin 112 de Ioana M., de
67 de ani, din Craiova cu privire
la faptul cã, în curtea imobilului
se aflã o persoanã decedatã în
urma unui atac canin. La faþa lo-
cului s-a deplasat echipa operati-
vã din cadrul Secþiei 2 Poliþie Cra-
iova care a constatat cã aspectele
sesizate se confirmã, în curtea
imobilului respectiv fiind identifi-
cat un câine de talie mare, agre-
siv, rasa Rottweiler, care nu per-
mitea accesul altor persoane, iar
în apropierea sa, pe sol, se afla
un bãrbat, care prezenta urmele
unei muºcãturi la nivelul gâtului,
fãrã a mai avea semne vitale.
„Pentru pãtrunderea echipelor de

Ucis de propriul câineUcis de propriul câineUcis de propriul câineUcis de propriul câineUcis de propriul câine
Poliþiºtii craioveni efectueazã cercetãri în cazul unui craiovean
ucis de câine. Este vorba despre un bãrbat de 58 de ani, gãsit
decedat în curte, cu urme de muºcãturi, ce a cãzut victimã
propriului câine, un Rottweiler. Poliþiºtii au fost nevoiþi sã

apeleze la un vânãtor care a împuºcat câinele, pentru a putea
intra în gospodãrie ºi recupera trupul neînsufleþit.

intervenþie a fost solicitatã pre-
zenþa unui vânãtor autorizat, care
a executat 3 focuri de armã, fo-
losind muniþie cu alice, reuºind
uciderea câinelui”, a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol. În urma ve-
rificãrilor ºi cercetãrilor efectua-
te de poliþiºti s-a stabilit cã Ilie
Popa, de 58 de ani, domiciliat în
comuna Giurgiþa, locuia cu chirie
în Craiova, de aproximativ 7 ani,
iar câinele care l-a atacat îi aparþi-
nea. Cadavrul a fost transportat
la morga Spitalului „Filantropia”
din Craiova, în vederea efectuãrii
necropsiei, în cauzã fiind întoc-
mit dosar de cercetare penalã sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
ucidere din culpã, au mai declarat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Mandat de arestare în lipsã pentruMandat de arestare în lipsã pentruMandat de arestare în lipsã pentruMandat de arestare în lipsã pentruMandat de arestare în lipsã pentru
autorul tentativei de omor din „1 Mai”autorul tentativei de omor din „1 Mai”autorul tentativei de omor din „1 Mai”autorul tentativei de omor din „1 Mai”autorul tentativei de omor din „1 Mai”

Procurorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au obþinut, miercuri, 14 sep-
tembrie a.c., mandat de arestare preventi-
vã în lipsã pe numele unui craiovean de 38
de ani, suspect principal în cazul tentativei
de omor asupra lui Dantes Parnicã, din 22
august, din cartierul craiovean 1 Mai. Tri-

bunalul Dolj a emis mandat pe 30 de zile,
valabil de la data prinderii, pe numele lui
Alin Gheorghe Dinu care l-ar fi lovit cu
maºina ºi l-ar fi tãiat pe Dantes Parnicã, cel
din urmã ajungând la spital cu rãni grave,
pentru vindecarea cãrora are nevoie de 120-
140 de zile de îngrijiri medicale.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

vitatea rãnilor ºi faptul cã medicii
legiºti au stabilit cã leziunile suferi-
te îi pun viaþa în primejdie, ieri, do-
sarul a ajuns la Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, încadrarea fap-
tei fiind schimbatã în tentativã de
omor, dupã cum au precizat la mo-
mentul respectiv procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj. În
urma anchetei, poliþiºtii ºi procuro-
rii au reuºit sã stabileascã ce s-a
petrecut acolo: ”pe fondul unui
conflict mai vechi, autorul a lovit
cu maºina victima ccare se deplasa
cãtre domiciliul sãu, dupã care a
coborât de la volan ºi i-a aplicat
mai multe lovituri cu un obiect tã-
ietor în zona capului. Victima agre-
siunii a suferit leziuni care necesi-
tã 120-140 de zile pentru vindeca-
re. Dupã comiterea faptei, autorul
a fugit, iar în prezent se sustrage

urmãririi penale”, ne-a declarat
procuror Magda Bãdescu, purtãtor
de cuvânt al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. În aceste con-
diþii, procurorii au solicitat instan-
þei mandat de arestare preventivã
în lipsã pe numele autorului, Alin
Gheorghe Dinu, de 38 de ani, pen-
tru a putea fi apoi dat în urmãrire
internaþionalã întrucât se pare cã ar
fi fugit din þarã. Magistraþii Tribu-
nalului Dolj au admis, miercuri, 14
septembrie a.c., propunerea procu-
rorilor ºi au emis mandat pe o pe-
rioadã de 30 de zile pe numele bãr-
batului, acuzat de tentativã de omor:
„Admite propunerea formulatã de
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj cu privire la luarea mãsurii
arestãrii preventive faþã de incul-
patul Dinu Alin Gheorghe. Dispu-
ne arestarea preventivã în lipsã a

inculpatului DINU ALIN GHEOR-
GHE, pe o duratã de 30 zile înce-
pând cu data punerii în executare
a mandatului de arestare preventi-
vã ºi pânã la expirare. Dispune
emiterea, de îndatã, a mandatului
de arestare preventivã pentru incul-
patul Dinu Alin Gheorghe. În baza
art. 275 alin. (3) Cod Procedurã
Penalã, Cheltuielile judiciare
avansate de stat rãmân în sarcina
acestuia. Cu drept de contestaþie în

termen de 48 de ore de la comu-
nicare. Pronunþatã în camera de
consiliu, astãzi, 14.09.2016”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei. Reprezentanþii Parchetului
au mai precizat cã în cauzã mai
sunt cercetate ºi alte persoane,
urmând sã se stabileascã, în ca-
drul anchetei, participaþia fiecãre-
ia la comiterea faptei, însã tentati-
va de omor a fost reþinutã doar în
sarcina lui Dinu.

ªoferul grec, care a accidentat doi craioveni
ºi a fugit, ar fi vrut sã scape de arest

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au respins, miercuri,
contestaþia ºoferului grec arestat la sfârºitul sãptãmânii
trecute, ca ºi solicitarea acestuia de a fi plasat în arest la
domiciliu. Este vorba de cetãþeanul grec de 51 de ani,
acuzat de vãtãmare corporalã din culpã, conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice ºi pãrãsirea locului acciden-
tului, dupã ce, vineri dimineaþã, a accidentat doi tineri
craioveni care traversau regulamentar strada.

respins ºi cererea de a fi plasat în
arest la domiciliu, astfel cã bãrbatul
rãmâne în arestul IPJ Dolj cel puþin
pânã la expirarea celor 30 de zile:-
 „Respinge contestaþia formulatã
de contestatorul-inculpat Bekiaris

Athanasios, împotriva încheierii de
ºedinþã nr.74 din data de
10.09.2016 a judecãtorului de drep-
turi ºi libertãþi din cadrul Judecã-
toriei Craiova. Respinge cererea de
înlocuire a mãsurii arestãrii preven-
tive, cu mãsura preventivã a ares-
tului la domiciliu, formulatã de
cãtre inculpat. Definitivã. Pronun-
þatã în Camera de Consiliu din
14.09.2016”, 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 autoturism
Maserati, pe strada A.I. Cuza cã-

tre Popa ªapca, la trecerea de
pietoni din zona Teatrului Na-
þional a accidentat uºor douã
persoane, Adrian D., de 19 ani
ºi Florentina B., de 20 de ani,
din Craiova, care traversau
strada regulamentar, pe trece-
rea de pietoni. Dupã produce-
rea accidentului ºoferul a pã-
rãsit locul accidentului fãrã în-
cuviinþarea organelor de poli-
þie, fiind depistat în urma in-
vestigaþiilor ºi cercetãrilor
efectuate de poliþiºtii rutieri,
într-un apartament din Craio-
va, câteva ore mai târziu. Bãr-
batul a fost testat de poliþiºti
cu aparatul alcooltest, rezul-
tând o concentraþie de 0,55
mg/l alcool pur în aerul expi-
rat, astfel cã a fost dus la spi-
tal pentru recoltarea probelor
biologice, ulterior fiind reþinut
pentru 24 de ore.
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Municipiul Craiova, la ultimul
recensãmânt al populaþiei din
2011, avea 269.506 de locuitori.
Demografic, scãderea este îngri-
jorãtoare, comparativ cu anii an-
teriori. Se construieºte din plin,
autorizaþii de construire imobile
cu destinaþia de locuinþe se eli-
bereazã în ritm accelerat. Nece-
sitatea de a investi în spaþiile
verzi, de recreere, este o priori-
tate pentru noi toþi. Dacã, iniþial,
Grãdina Botanicã a intrat în „co-
limatorul” administraþiei locale ºi
a fost refãcutã aproape în între-
gime, au urmat parcul „Nicolae
Romanescu” ºi parcul „Puºkin”.
Reabilitãrile de zone verzi nu se
opresc aici, parcul din Corniþo-
iu, al cãrui canal colector din
apropiere a fost casetat pe toatã
lungimea sa, fiind ºi acesta prin
în strategia municipalitãþii.

Parcul „Puºkin”, reabilitat
În urmã cu puþin timp, mai

precis în iulie a.c., autoritãþile
locale au decis cã trebuie inves-

tit ºi în parcul Crizantemelor,
cunoscut de craioveni drept par-
cul „Puºkin”. Laterala parcului,
dinspre zona de locuinþe, a fost
acoperitã cu gazon ºi mulþi tran-
dafiri. Cele douã locuri de joacã
au fost delimitate prin garduri viu
colorate. Bãncile au fost înlocui-
te ºi puse des, din 4 în 4 metri.
Au fost schimbaþi ºi stâlpii de ilu-
minat. Zona este destul de um-
britã datoritã vegetaþiei existente
aici. Un motiv în plus pentru pen-
sionarii din apropiere sã zãbo-

Localitate de câmpie, municipiul nostru
este adesea sufocat de un trafic rutier in-
tens, de agitaþia specificã unui centru uni-
versitar ºi de apãsarea fireascã, pe care
un furnicar uman ce ajunge la circa
300.000 de oameni o provoacã zilnic. În
ultima vreme, multe din parcurile Craio-
vei au intrat în reabilitãri profunde. Acum,
în zile însorite de toamnã, locuitorii pot sã

Parcurile Craiovei,
redescoperite în tot
ce au mai frumos

Parcurile Craiovei,
redescoperite în tot
ce au mai frumos

Parcurile Craiovei,
redescoperite în tot
ce au mai frumos

Parcurile Craiovei,
redescoperite în tot
ce au mai frumos

Parcurile Craiovei,
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ce au mai frumos

Parcurile Craiovei,
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ce au mai frumos

Parcurile Craiovei,
redescoperite în tot
ce au mai frumos

Parcurile Craiovei,
redescoperite în tot
ce au mai frumos

Parcurile Craiovei,
redescoperite în tot
ce au mai frumos

veascã câteva ore, în interiorul
celor douã foiºoare refãcute.
Toatã aceastã investiþie face parte
din strategia de înverzire a Cra-
iovei, pe actualul mandat al pri-
marului Lia Olguþa Vasilescu. Aºa
cum a promis primarul, strãzile
adiacente parcului au intrat în

reparaþie, sporind astfel confor-
tul celor ce locuiesc în apropie-
re. De precizat cã, în suprafaþa
exterioarã ce delimiteazã locuri-
le de joacã s-a realizat alei din
piatrã cubicã.

„Depozitul de oxigen” al
Craiovei respirã ca odinioarã

În parcul „Nicolae Romanescu”
am constatat, ieri, cã atmosfera de
odinioarã, cea de piesaj natural
unic ºi loc de promenadã al Craio-
vei, a revenit. Cele aproximativ 100

ha de aici atrag ca un aspirator
praful din sudul oraºului. ªi putem
spune cã este mai mult decât un
simplu parc. Este o stare de spirit,
un loc unde reveria se poate de-
clanºa în mintea oricãrei persoa-
ne, iar senzaþia cã timpul le aºeazã
pe toate la locul lor nu pare depar-
te de adevãr.

Am vizitat, de la bun început,
latura parcului dinspre str. Pote-
lu. Aici, gardul este executat com-
plet. Inclusiv porþile de acces sunt
funcþionale. Pãcat doar, cã van-
dalismul unora a lãsat amprentele
„de civilizaþie”, sub forma unor
scrieri obscene cu ajutorul spray-
urilor. La nici 6-7 paºi de poarta
principalã de acces zãrim aleea
destinatã ºi bicicliºtilor. Marcatã
corespunzãtor, aceasta îºi urmea-
zã cursul spre celelalte ieºiri ale
parcului.

Scãrile spre podul suspendat,
lucrate în genunchi

Mãcinate de-a lungul anilor de
intemperii, scãrile ce duc spre po-
dul suspendat sunt, acum, reabili-
tate definitiv. La cele patru nivele
de înãlþime strãjuiesc tot atâþia
stâlpi de iluminat, de-o parte ºi de
alta a scãrilor. Ar trebui sã preci-
zãm cã miile de pietre cubice folo-
site la aceste scãri au fost montate
manual. De fapt, muncitorii au stat
în genunchi ºi au fixat, piatrã lân-
gã piatrã, pânã ce scãrile au fost
gata. N-ar strica sã ne oprim câte-
va clipe ºi sã încercãm un exerci-
þiu de contemplare a muncii din
acest parc colosal. Se pot reproºa
multe ºi administraþiei locale: cã nu

se strânge mai repede gunoiul, cã
unele coºuri au fost distruse ºi tre-
buiesc urgent înlocuite, cã restu-
rile de materiale de construcþii nu
au fost ridicate în întregime; dar
nici buna-creºtere nu ne dã afarã
din casã, pe unii dintre noi. Multe
dintre pagubele provocate dupã
reabilitare ne pot fi imputate, fãrã
doar ºi poate. Sã sperãm, cã cei
ce supravegheazã sistemul video
al parcului „Nicolae Romanescu”
îºi vor face datoria.

Alei nou-construite
Insula situatã vis-a-vis de De-

barcader a fost ºi ea transfor-
matã. Aici, accesul se face gra-
þie celor douã poduri reabilitate.
ªi, tot pe insulã, douã foiºoare
vopsite într-o culoare ce predis-
pune la meditaþie îºi aºteaptã în
amurgul misterios de toamnã
perechile de îndrãgostiþi. Nici
ploile care se anunþã peste câte-
va zile nu vor fi un impediment,
stuful de deasupra fiind prins cu
simþ de rãspundere.

Au fost construite câteva alei
noi. Una dintre ele pleacã dinspre
cuºca porcilor mistreþi ºi se in-
tersecteazã cu aleea principalã de
la „Casetelul Fermecat”. Alta por-
neºte dinspre „Ciobãnaºul” ºi co-

boarã spre lac. Din piatrã cubicã
au fost construite ºi micile alei,
ce ºerpuiesc acum prin aproape
tot parcul „Nicolae Romanescu”.
Un contur pus în evidenþã de
pietriº este vizibil, de la mare

distanþã, de-o parte ºi de alta a
pârâului care porneºte din zona
lacului ºi ajunge la ieºirea dinspre
str. Nicolae Romanescu.

Grãdina Botanicã,
renãscutã la superlativ

Despre importanþa Grãdinii Bo-
tanice din Craiova, cotidianul nos-
tru a scris cu argumentaþia de ri-
goare, poate mai mult decât orici-
ne. Nu am ezitat sã introducem în
demersul nostru, personalitãþi con-
temporane cu marele profesor Ale-
xandru Buia, creatorul Grãdinii
Botanice ºi ne referim la prof.u-
niv.dr. Aurel Preda ºi ing. Vasile
Dulgheru, doi dintre cei mai impli-
caþi în lucrãrile de naºtere a fai-
moasei opere. Foºtii studenþi ai pro-
fesorului Alexandru Buia au avut
încredere cã Grãdina Botanicã va
redeveni la statutul avut odatã.
Ceea ce s-a ºi întâmplat, prin pre-
luarea ei de cãtre Primãria Craio-
va. Evident cã, ºi aici, este obliga-
toriu de a duce lucrurile cãtre per-
fecþiune. Pentru cã, dacã tot folo-
sim titulatura de Grãdinã Botanicã
este nevoie ca sistematica plante-
lor, plantele cultivate, flora globu-
lui, sectorul ornamental, rosariul,
flora României, flora Olteniei sã fie
prezente, aici, þinând cont cã vor-

bim de o adevãratã instituþie ºtiin-
þificã. Identificarea, descrierea
plantelor ºi clasificarea lor în uni-
tãþi sistematice de diferite valori
sunt prioritate în acest sens, pen-
tru a alcãtui un sistem natural de
clasificare.

adauge la experienþele de relaxare o plim-
bare prin „Puºkin” sau „Nicolae Roma-
nescu”. Sub coronamentul copacilor, miº-
cat de adieri domoale de vânt, frunzele
galbui cãzute se miºcã atinse doar de ceva
nevãzut. Momente de respiro, de liniºte
sufleteascã ºi, de ce nu, de reîntoarcere
la gânduri mai bune, natura fiind cea care
ne aºeazã o oglindã proprie.
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Au fost publicate normele me-
todologice de aplicare a Legii nr.
85/2016 privind plata diferenþelor
salariale cuvenite personalului di-
dactic din învãþãmântul de stat
pentru perioada octombrie 2008 –
13 mai 2011. „Prezentele norme
au ca obiect stabilirea proceduri-
lor în vederea plãþii diferenþelor de
drepturi salariale cuvenite perso-
nalului didactic. Este vorba de su-
mele cuvenite celor din predare,
conducere, îndrumare ºi control,
precum ºi personalului didactic
auxiliar din învãþãmântul de stat,
inclusiv biblioteci centrale univer-
sitare, în baza prevederilor Ordo-
nanþei Guvernului nr.15/2008 pri-
vind creºterile salariale ce se vor

Toate unitãþile ºcolare din învãþãmântul preuniversitar doljean au
fost înºtiinþate pentru punerea în aplicare a legislaþiei, în ceea ce pri-
veºte plata diferenþelor salariale cuvenite personalului didactic din în-
vãþãmântul de stat, pentru perioada octombrie 2008 – 13 mai 2011.

acorda în anii 2008 ºi 2009 perso-
nalului din învãþãmânt, aprobatã cu
modificãri prin Legea nr. 221/2008,
cu completãrile ulterioare ale Le-
gii – cadru nr. 330/2009 privind
salarizarea unitarã a personalului
plãtit din fondurile publice, cu com-
pletãrile Legii nr. 284/2010, la care
se adaugã modificãrile survenite
prin Legea nr.285/2010 privind
salarizarea în anul 2011 a perso-
nalului plãtit din fonduri publice, ºi
neachitate, aferente intervalului 1
pctombrie 2008 – 13 mai 2011.
Plata diferenþelor de drepturi sa-
lariale cãtre beneficiari se realizea-
zã eºalonat, pe o perioadã de cinci
ani, aºa vum prevede metodolo-
gia. Vom aplica tot ceea ce þine

de legislaþie ”, a precizat prof.  Ni-
cuºor Cotescu (foto), inspector
general adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Reguli de platã...
Ca beneficiari, apar cei care

fac parte din personalul didactic
ºi didactic auxiliar , cel de condu-
cere, de îndrumare ºi control în
învãþãmântul preuniversitar ºi uni-
versitar de stat, precum ºi cele
din bibliotecile centrale universi-
tare, încadraþi în perioada 1 oc-
tombrie 2008 – 13 mai 2011, res-
pectiv într-un interval din aceeaºi
perioadã, dar care nu au benefi-
ciat de platã în alte condiþii lega-
le. Sursele de finanþare pentru

alocarea fondurilor necesare plãþii
diferenþelor se asigurã din mai
multe pãrþi: pentru unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar de stat –
din sumele defalcate din TVA, de
la bugetul de stat, prin structurile
locale; pentru instituþiile de învã-
þãmânt superior ºi cele subordo-
nate MENCS – de la bugetul de
stat, prin cel al ministerului. Cei
care sunt pensionaþi pânã pe 8 mai
2016 inclusiv sunt îndreptãþiþi sã
primeascã drepturile cuvenite,
într-o singurã tranºã. Pentru cei
care îºi înceteazã activitatea, prin
ieºirea la pensie, dupã 8 mai 2016,
li se achitã totalul, în termenul de
cinci ani prevãzut de lege, cel mai
târziu la data pensionãrii, diferen-

þa dintre drepturile cuvenite ºi
cele efectiv fiins  plãtite în tranºe
trimestriale egale. În vederea
calculãrii diferenþelor de drepturi
salariale care se cuvin beneficia-
rilor, angajatorii vor proceda la
calculare pentru intervalul amin-
tit, dupã caz, prin multiplicare cu
1,000 a valorii de 400 de lei, în
locul celei utilizate la momentul
plãþii salariilor. Diferenþele se de-
terminã prin scãderea din salariul
brut lunar rezultat prin utilizarea
coeficientului de multiplicare a
venitului brut aferent lunii în cva-
re de face calculaþia. Pentru cei
care au prestat, în perioada amin-
titã, în mai multe unitãþi, fiecare
angajator va efectua calculele.

Au apãrut primele prevederi le-
gale privind aprobarea unor mãsuri
de recunoaºtere a autorizãrii ºi
acreditãrilor unitãþilor de învãþãmânt
profesional ºi licel tehnologic, prin
recunoaºterea, de la un nivel la al-
tul, al calificãrilor obþinute. „Prin
Ordinul Ministrului Educaþiei Naþi-
onale ºi Cercetãrii ªtiinþifice nr.
4959/18.08.2016, publicat în Mo-
nitorul Oficial al României din
08.09.2016, a fost fãcutã cunos-
cutã corespondenþa între nivelurile
de calificare din ciclurile de învãþã-
mânt 3 (cel profesional, cu perioa-
da de trei ani), respectiv 4 (liceal
tehnologic). Cu alte cuvinte, dacã

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Cinci „maximi” premiaþiCinci „maximi” premiaþiCinci „maximi” premiaþiCinci „maximi” premiaþiCinci „maximi” premiaþi
guvernamentalguvernamentalguvernamentalguvernamentalguvernamental

Ministrul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice,  Mircea
Dumitru  a emic ordinul nr. 5166/
2016, prin care vor fi aprobate
stimulente financiare elevilor care
au obþinut nota maximã atât la
Evaluarea naþionalã, cât ºi la Ba-
calaureat, în sesiunile din aceas-
tã varã. Fiecare dintre cei care
au obþinut perfecþiunea la „Capa-
citate” va primi 1.000 de lei, iar

la „Maturitate” performanþa este
recompensatã cu 3.000 de lei.
Sumele vor ajunge la cei în drept
prin intermediul inspectoratelor
ºcolare judeþene. În Dolj, recu-
noºterea pecuniarã va ajunge la
singura deþinãtoare a notei maxi-
me în aceastã varã,  Georgiana
Iustina Mateescu  (absolventã
al Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” - foto), iar patru puºtani

foarte deºtepþi, , cu „10” la Eva-
luarea naþionalã ( Erminia Pe-
tra Popa  - Colegiul Naþional
„Carol I”, Alin Gabriel Diþa –
ªcoala Gimnazialã „Alexandru
Macedonski” din Craiova, Ale-
xa Carola Mîlcomete – ªcoala
Gimnazialã „Mircea Eliade” din
Craiova ºi  Elena Iulia Turco-
man – ªcoala Fimnazialã din Fi-
liaºi), vor primi aceeaºi onoare.

Corespondenþã legiferatã între
specializãrile de la

„profesionalã” ºi „tehnologic”
o instituþie de rang superior este
acreditatã ºi autorizatã pentru o
calificare, automat aceasta este va-
labilã ºi pentru nivelul imediat infe-
rior, chiar dacã denumirile pot di-
feri. Ca sã dau un exemplu, dacã,
la liceu, este vorba de „tehnician
mecatronist”, corespondenþa sa de
la „profesional” este „mecanic echi-
pamente hidraulice ºi pneumatice”.
În prezent, sunt 49 de calificãri de
„nivel 4”, cu o corespondenþã la „ni-
vel 3”, aºa cum este legiferat ”, a
precizat prof.  Simona Ciulu , in-
spector pentru învãþãmântul pro-
fesional ºi tehnologic în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
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A colaborat cu artiºti celebri precum
tenorii Placido Domingo ºi Andrea Bocelli

Eduardo Gonzalez a studiat la Accade-
mia Musicale Chigiana din Siena, (Italia),
la Universitatea din Veracruz (Mexic), la
Carnegie Mellon University (S.U.A.) ºi în
particular cu prof. Alun Francis (fost direc-
tor artistic al Berliner Symphoniker). A fost
beneficiarul mai multor burse oferite de Fun-
daþia Fulbright ºi de statul mexican.

Remarcabilul talent pe care îl posedã îl
plaseazã printre cei mai de seamã muzicieni
mexicani din generaþia sa. Debutul sãu de
succes cu National Symphony Orchestra
of Mexico la Palacio de Bellas Artes din
Mexico City a atras atenþia criticii de spe-
cialitate. Ca urmare, Eduardo Gonzalez apa-

Prime audiþii într-un concert dedicatPrime audiþii într-un concert dedicatPrime audiþii într-un concert dedicatPrime audiþii într-un concert dedicatPrime audiþii într-un concert dedicat
Zilei Naþionale a MexiculuiZilei Naþionale a MexiculuiZilei Naþionale a MexiculuiZilei Naþionale a MexiculuiZilei Naþionale a Mexicului

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Orchestra Simfonicã ºi Corul bãrbãtesc ale
Filarmonicii „Oltenia”, dirijate de Eduardo
Gonzalez, prezintã astã-searã, de la ora 19.00,
un concert extraordinar dedicat Zilei Naþiona-
le a Mexicului. Evenimentul este sãrbãtorit cu
un efervescent program, solistul serii fiind chi-

taristul mexican Rodolfo Perez Berrelleza, un
interpret sensibil ºi imaginativ, al cãrui album,
„Mexican fantasy”, a cucerit iubitorii muzicii
de gen. Biletele se gãsesc la Agenþia Filarmo-
nicii „Oltenia” ºi costã 25 lei, iar pentru elevi,
studenþi ºi pensionari – 20 lei.

 16 septembrie, Ziua Naþionalã a Mexicului, marcheazã înce-
putul luptei pentru câºtigarea independenþei faþã de Spania, miºcare con-
dusã de eroul naþional, Miguel Hidalgo.
 Mariachi, faimoºii muzicieni stradali pot fi întâlniþi în oraºele

mexicane la tot pasul, aºteptând sã fie angajaþi pentru o serenadã, o
nuntã sau pentru orice alt eveniment. Componenþa grupului este de mini-
mum trei artiºti, îmbrãcaþi în costume tradiþionale, purtând faimoasele
sombreros.
 Dansul naþional, „Dansul Pãlãriei”, este inspirat de cel mai fru-

mos sentiment uman, dragostea. Poate fi executat în cuplu sau de mai
mulþi dansatori.

În program:
Blas Galindo: Sones de mariachi
Ramon Noble: Concertino

mexicano pentru chitarã ºi orches-
trã de coarde

Manuel M. Ponce: Muzica de
scenã pentru chitarã, cor bãrbãtesc
ºi orchestrã de coarde

Eduardo Gamboa: Fanfarria
Arturo Marquez: Conga del

fuego nuevo
Ricardo Castro: Intermezzo din

„Atzimba”
Arturo Marquez: Danzon No. 2
Jose Pablo Moncayo: Huapango

re frecvent ca dirijor invitat ºi a fost direc-
tor muzical al proiectului Family Concerts
Series, susþinut de National Symphony Or-
chestra of Mexico.

Potrivit unui comunicat de presã al Filar-
monicii „Oltenia”, a colaborat cu artiºti ce-
lebri precum tenorii Placido Domingo ºi An-
drea Bocelli, soprana Lourdes Ambriz ºi vio-
lonistul Vadim Brodsky, iar în 2010 a debutat
în Europa dirijând Orchestra Filarmonicii
„Oltenia” într-o galã de muzicã latino-ameri-
canã. Tot în 2010 a fost semifinalist la Orqu-
esta de Cadaques International Conducting
Competition (Spania). Ca instrumentist (flaut),
a câºtigat Premiul I la Young Artists Compe-
tition organizat de Orquesta Sinfonica de
Xalapa ºi a evoluat ca solist cu orchestre
mexicane de prestigiu. A fost primul flautist

mexican invitat sã susþinã o audiþie la Berliner
Philharmoniker, cu Sir Simon Rattle (2004).

Rodolfo Perez a cântat pe importante
scene din Statele Unite ºi Europa

Chitarist, producãtor muzical ºi manager
de proiect cultural, Rodolfo Perez Berrelle-
za s-a nãscut în Culiacan, Sinaloa (Mexic).
A studiat la Universitatea din Sinaloa cu He-
riberto Soberanes, apoi la National School
of Music (UNAM) din Mexico City, la clasa
prof. Juan Carlos Laguna. A participat la
numeroase cursuri de mãiestrie susþinute de
personalitãþi muzicale precum Manuel Bar-
rueco, Leo Brouwer, Zoran Duckic, Costas
Costasiolis, David Tanembaum, Victor Pel-
legrini, Ricardo Gallen. În cei peste 10 ani
de activitate solisticã, a cântat pe cele mai

importante scene din Mexic, precum ºi în
Statele Unite ºi Europa. A fondat Trio-ul de
chitare „Culiacan” ºi a fost invitat sã susþinã
concerte în compania unor orchestre din
Italia ºi Mexic (2005).

Cu Sinaloa Symphony Orchestra a reali-
zat premierele lucrãrilor Fantasia Sinaloense
(pentru chitarã ºi orchestrã) ºi Concierto In-
surgente (Trio „Culiacan” ºi orchestrã) ale
compozitorului Angel Ramirez. În paralel cu
activitatea concertisticã, deþine calitatea de
membru fondator al Fundacion Cultural de la
Guitarra. În perioada 2009-2011 a fost direc-
tor al Festivalului de chitarã de la Culiacan,
unul dintre cele mai importante în spaþiul lati-
no-american. A imprimat trei CD-uri: Con-
trastes, XXV Cuadros Magicos (Adlib Mu-
cis) ºi Fantasia Mexicana (Brilliant Classics).

Luni, ora 17.00: „Dincolo de poveste” (co-
ord. Rodica Prisãcaru), atelier destinat co-
piilor cu vârste cuprinse între 4 ºi 7 ani, în care
vor descoperi tehnici de animaþie ºi le vor adu-
ce în scenã, la teatru. Numãr participanþi: 15.

Marþi, ora 17.00: „Micii creatori” (co-
ord. Ionica Dobrescu), atelier de introdu-
cere în arta teatrului de animaþie, pentru co-
piii cu vârsta între 5 ºi 7 ani, folosind tehnici
teatrale (dicþie, atitudine, improvizaþie, ritm,
ureche muzicalã, lucrul cu obiecte animate,
miºcare scenicã). Numãr participanþi: 10.

Marþi, ora 17.00: „Experiment creativ”
(coord. Iulia Goanþã), atelier destinat co-
piilor cu vârste cuprinse intre 8 ºi 12 ani,
plin de culoare, unde vor învãþa diferite teh-
nici: acuarelã, creion, acrilic, colaj. Va îmbi-
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Înscrieri din 19 septembrie!Înscrieri din 19 septembrie!Înscrieri din 19 septembrie!Înscrieri din 19 septembrie!Înscrieri din 19 septembrie!

În perioada 3 octombrie – 11 decembrie, Te-
atrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” organi-
zeazã o nouã serie de ateliere de creaþie, pen-
tru fiecare existând un numãr limitat de locuri.
Celor 9 ateliere deschise în stagiunea trecutã
li se adaugã cel sub coordonarea scenografei
Iulia Goanþã, care s-a alãturat echipei artiºti-
lor craioveni în aceastã varã, fiind implicatã ºi
în ediþia de foc a Festivalului „Puppets Occupy
Street”. Absolventã a Facultãþii de Arte Deco-
rative ºi Design din cadrul Universitãþii de Arte
Bucureºti, Iulia Goanþã a colaborat în ultimii
ani ºi cu Opera Naþionalã Bucureºti.

Înscrierile la ateliere se fac în intervalul
19-26 septembrie, prin formular online, pe
site-ul instituþiei www.teatrulcolibri.ro ºi pe
pagina de Facebook https://www.facebook-
.com/TeatrulColibri. Pentru completare,
persoanele interesate vor accesa link-ul
dorit, vor scrie datele necesare ºi vor apã-
sa pe butonul de trimitere, astfel se va în-
registra înscrierea. Preþul unui atelier este
150 lei, perioada obligatorie de achitare a
taxei fiind 19-26 septembrie. Atelierele se
vor finaliza cu serbare-spectacol pe scena
Teatrului „Colibri”.

na arta, sub toate formele ei, cu influenþe
craft and hobby. Numãr participanþi: 10.

Miercuri, ora 17.00: „Primul pas pe
scenã” (coord. Alis Ianoº), pentru catego-
ria de vârstã 5 – 8 ani, atelier în cadrul cãru-
ia copiii descoperã variate tehnici teatrale ºi
îºi pun în valoare abilitãþile artistice, care, la
finalul cursurilor, vor fi prezentate într-un
spectacol pe scena Teatrului „Colibri”. Nu-
mãr participanþi: 10.

Joi, ora 17.00: „Bebeti – Magazinul de
teatru” (coord. Laura Pumnea), pentru
copii cu vârsta între 3 ºi 6 ani, atelier susþi-
nut cu sprijinul Bebeti – primul magazin de
jucãrii din lemn pentru copii din Craiova. Este
o aventurã în care copiii dau roluri de teatru
jucãriilor dragi. Numãr participanþi: 15.

Vineri, ora 17.00: „Cine sunt eu!” (co-
ord. Geo Dinescu), pentru copiii cu vârsta
între 4 ºi 7 ani, atelier ce urmãreºte dezvol-
tarea personalitãþii copilului de vârstã micã
prin modalitãþi specifice actului de creaþie
artisticã. Numãr participanþi: 20.

Vineri, ora 17.00: „Zece degete, nu doar
douã mâini” (coord. Marin Fagu), pentru
copii ºi adolescenþi (vârsta minimã accepta-
tã: 10 ani), un atelier în care se bucurã sã
desluºeascã tainele construcþiei de pãpuºi.
Numãr participanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 16.00: „Fabrica de po-
veºti” (coord. Adriana Teodorescu), pen-
tru copiii cu vârsta între 3 ºi 6 ani, destinat
dezvoltãrii abilitãþilor practice ºi imaginaþiei,
stimulãrii fanteziei. Prichindeii vor avea po-

sibilitatea sã realizeze colaje din diverse ma-
teriale, sã dea formã ºi culoare ideilor. Nu-
mãr participanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 17.00: „Gazetarul de tea-
tru” (coord. Laura Pumnea), vârsta mini-
mã 10 ani, este cu ochii pe tot ce miºcã în
teatru. Vede spectacole ºi scrie cronici, ia
interviuri, realizeazã articole despre ºi cu
actori, regizori, scenografi, oamenii din spa-
tele scenei. Totul pentru Gazeta de teatru.
Numãr participanþi: 15.

Sâmbãtã, ora 16.00: „Dincolo de mas-
cã” (coord. Geo Dinescu), pentru copii de
minim 8 ani, atelier prin care descoperã cea
mai cunoscutã formã a teatrului de improvi-
zaþie, commedia dell’arte, ºi învaþã sã con-
struiascã mãºti. Numãr participanþi: 15.
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Ford România împreunã cu
înalþi reprezentanþi ai Guvernului
României ºi cu sprijinul Asociaþiei
Constructorilor de Automobile din
România (ACAROM), au gãzduit
ieri în fabrica din Craiova o masã
rotundã cu tema : „Infrastructura
de transport, principala provoca-
re a industriei auto”. Vicepremie-
rul României,  Costin Borc, Minis-
trul Transporturilor, Sorin Buºe,
Ministrul Finanþelor Publice, Anca
Dana Dragu precum ºi Ambasa-
dorul Statelor Unite ale Americii,
Excelenþa Sa, Hans Klemm, au fost
de asemenea prezenþi la acest eve-
niment. Întâlnirea organizatã de
compania americanã a venit ºi ca
urmare a anunþului fãcut de Ford
în luna martie a acestui an, potri-
vit cãruia va face o investiþie su-
plimentarã de pânã la 200 de mili-
oane de euro la uzina sa din Craio-
va, pentru lansarea producþiei mo-
delului Ford EcoSport, programa-
tã în toamna anului viitor.

Costin Borc:
„România are

astãzi o industrie
auto puternicã”
Obiectivul dezbaterii de la

Craiova a fost acela de a discu-
ta cu pãrþile interesate cele mai

Ford a organizat o dezbatere pe teme de infrastructurãFord a organizat o dezbatere pe teme de infrastructurãFord a organizat o dezbatere pe teme de infrastructurãFord a organizat o dezbatere pe teme de infrastructurãFord a organizat o dezbatere pe teme de infrastructurã

Ford România împreunã cu Asociaþia Constructorilor de Automobile din
România, au gãzduit ieri în incinta fabricii Ford de la Craiova o masã rotun-
dã cu tema „Infrastructura de transport, principala provocare a industriei
auto”. Vicepremierul României - Costin Grigore Borc, Ministrul Transportu-
rilor - Sorin Buºe, Anca Dana Dragu – Ministrul Finanþelor Publice precum
ºi Ambasadorul Statelor Unite la Bucureºti, Excelenþa Sa, Hans Klemm, alã-
turi de autoritãþile locale, dar ºi de alþi jucãtori importanþi ai industriei auto
au participat la acest eveniment. Obiectivul acestei mese rotunde a fost de a
identifica soluþii pentru provocãrile generate de infrastructura de transport
deficitarã din zona de sud a þãrii printr-un dialog constructiv între industrie
ºi autoritãþi. Industria auto din România oferã peste 200.000 de locuri de
muncã ºi genereazã o cifrã de afaceri de aproximativ 20 de miliarde de euro.

importante proiecte de interes
pentru regiune, respectiv îmbu-
nãtãþirea infrastructurii rutiere ºi
feroviare, dar ºi stabilirea unui
grup de lucru la nivel guverna-
mental responsabil cu livrarea
acestor proiecte prioritar.

„Aceastã întâlnire este rezulta-
tul unei discuþii pe care am avut-o
în urmã cu câteva luni, atunci când
s-a anunþat începerea construcþiei
unui nou model ºi continuare pro-
ducþiei în fabrica Ford. Atunci ne-
am pus problema cum se poate
face un ecosistem în jurul acestei
uzine, cum putem sã ajutãm fur-
nizorii locali, cum putem favoriza
Uzina Ford astfel încât ea sã-ºi
atingã capacitatea ºi investiþia care
se face acum sã nu fie ultima, ci
ea sã fie urmatã de creºteri de in-
vestiþii în aceastã regiune. Dupã
cum ºtiþi România are astãzi o in-
dustrie auto puternicã, ne-am în-
tâlnit astãzi, aici cu producãtorii de
la Ford ºi de la Dacia. Ei au nevoie
de infrastructurã serioasã, ei au
nevoie de furnizori locali pentru cã
industria nu poate sã supravieþu-
iascã decât cu furnizori locali, de-
cât cu inovaþie pentru cã vorbim
astãzi de maºini, vorbim despre
maºinile viitorului, despre maºini
autonome ºi asta înseamnã o legã-
turã pe care România o poate re-

aliza între industria IT ºi indus-
tria auto ºi atunci când punem
toate aceste lucruri împreunã tre-
buie sã ne gândim la o dezvoltare
comunã în jurul acestei regiuni,

în jurul industriei auto, legate de
furnizori locali, legate de centre
universitare”, a precizat vicepre-
mierul Costin Borc.

Autostrada
ar urma sã fie

inauguratã
în 2020

Potrivit datelor oferite de Minis-
terul Transporturilor ºi Infrastruc-
turii, 90% din intrãrile de transport
marfã din þara noastrã se fac prin
intermediul ºoselelor, însã numai
64 km de autostrãzi au fost des-
chise traficului în România în
2015, însumând astfel un total de
711 km de autostradã. Aceasta re-
prezintã o creºtere cu 9,4% faþã
de anul precedent, dar chiar ºi aºa,

austostrãzile reprezintã doar 4,2%
din drumurile naþionale din Româ-
nia. Ministrul Transporturilor,
Petru Sorin Buºe, a declarat, în
cadrul întâlnirii cã, la 1 noiem-
brie a.c., vor fi lansate licitaþii-
le pentru autostrada Craiova –
Piteºti, Centura ocolitoare a
Balºului ºi cea a Slatinei. „ De
la preluarea mandatului, am lu-
crat la o aliniere a nevoilor Ford
ºi a prioritãþilor ºi, astãzi (n.r ieri),
am venit cu niºte rãspunsuri con-
crete nu numai pentru Ford, ci ºi
pentru Craiova, pentru Oltenia,
întreaga regiune. Îmi face plãce-
re sã vã confirm, astãzi, cã lici-
taþia pentru Autostrada Piteºti-
Craiova va fi lansatã pe 1 no-
iembrie ºi prevedem ca aceastã
autostradã sã fie finalizatã, con-
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John Oldham,John Oldham,John Oldham,John Oldham,John Oldham,
Preºedintele Ford RomâniaPreºedintele Ford RomâniaPreºedintele Ford RomâniaPreºedintele Ford RomâniaPreºedintele Ford România : : : : :

„Ne dorim sã fim cât mai competitivi, astfel ca o re-
þea de autostrãzi este vitalã pentru Craiova, iar obþinerea
unui termen limitã pentru acest proiect este absolut ne-
cesarã pentru operaþiunile noastre din România. Ford are
un angajament foarte puternic faþã de Craiova ºi faþã de
România ºi acest lucru este susþinut prin investiþia noas-
trã de peste 1 miliard de euro”.

form Masteplanului, în anul
2020. De asemenea, rãspunzând
nevoilor Ford, o sã anticipãm lu-
crãrile la centurile ocolitoare
Balº-Slatina, care o sã facã parte
din porþiuni din autostradã. La
Centura Balº, din nou, licitaþia va
începe pe 1 noiembrie. CNANDR
ºi-a asumat aceastã lucrare în re-
gie proprie ”ºi de aceea va fi ter-
minatã într-un timp record de 2
ani. Centura Slatina este puþin mai
complicatã din cauza podului peste
Olt. Licitaþia va începe tot la 1 no-
iembrie, lucrarea va fi finalizatã
în 2019”, a menþionat  Sorin Buºe,
ministrul Transporturilor.

40% din industria
auto activeazã
în sudul þãrii

Industria auto joacã un rol che-
ie în economia româneascã, ofe-
rind peste 200.000 de locuri de
muncã ºi generând o cifrã de afa-
ceri de circa 20 de miliarde de
euro. Aproximativ 40% din aceas-
tã forþã de muncã activeazã în
zona de sud a þãrii, iar îmbunãtã-
þirea infrastructurii rutiere ºi fe-
roviare ar putea atrage ºi mai mulþi
investitori în regiune. „Tema prin-
cipalã pentru care ne-am întâlnit
astãzi la Craiova a reprezentat-o
necesitatea unei infrastructuri fia-
bile, moderne, necesare pentru
industria auto. Acum încerc sã fac
câteva precizãri. În primul rând,
importanþa pe care a acordat-o
Guvernul României prin participa-
rea celor trei miniºtri, a mai mul-
tor secretari de stat ºi directori cu
responsabilitãþi. Asta ne aratã cã
lumea a început sã acorde o aten-
þie cu totul ºi cu totul deosebitã
comparativ cu ceea ce a fost pânã
acum. A doua precizare. Toatã
admiraþia pentru iniþiativa Ford de
a organiza la Craiova un astfel de
eveniment. Pe parcursul lucrãri-
lor, mã simt nevoit sã scot în evi-
denþã, coincidenþã sau nu, valida-
rea Masterplanului General de
Transporturi care a avut loc ieri
ºi care vine sã betoneze direcþiile

de acþiune ºi sã nu mai dea posi-
bilitatea celor care o sã mai vinã
la putere sã mai facã alte schim-
bãri de direcþie. Cu alte cuvinte,
de aceastã datã avem un drum si-
gur ºi am înþeles cã nu mai e ne-
voie sã mai meargã la lege. Eu
sunt destul de pretenþios, în felul
meu, dar de data asta, m-au sa-
tisfãcut rãspunsurile. S-au pus
probleme delicate, grele ºi pornind
de la stadiul respectiv, care în
unele zone este foarte slab, ter-
menele care s-au dat astãzi ºi
modul în care au fost gândite,
personal, mi-au dat speranþe ºi
doresc sã le respecte ºi nu uit cã
în scurt timp vom avea alegeri dar
sper ca urmãtorii care vor veni la
conducere sã asigure o continui-
tate pentru cã asta este una din
marile pacoste ale poporului ro-
mân...lipsa de continuitate”, a
subliniat directorul Dacia Piteºti.

Infrastructura
ºi logistica, douã

teme majore
pentru

activitatea Ford
la Craiova

De la preluarea uzinei de la Cra-
iova în 2008 ºi pânã în prezent,
Ford a investit în România peste 1
miliard de euro pentru a susþine
operaþiunile sale de producþie de
vehicule ºi motoare. John Oldham,
Preºedintele Ford România ºi di-
rectorul uzinei din Craiova a de-
clarat cã infrastructura ºi logistica
sunt douã teme importante pentru
Ford. „Infrastructura ºi logistica
sunt douã teme majore pentru ac-
tivitatea Ford la Craiova ºi am
subliniat acest aspect încã de la
începutul acestui an, când am
anunþat noi investiþii la uzina noas-
trã din România. Este esenþial sã
menþinem un dialog cât mai con-
structiv cu autoritãþile române, dar
ºi cu ceilalþi jucãtori din industrie,
pentru a gãsi soluþii în rezolvarea
acestor provocãri....”, a adãugat
John Oldham.

Ambasadorul SUA
în România, Excelenþa
Sa, Hans Klemm:

„Pentru companiile americane mari, precum Ford, care este cel mai
mare investitor american în România, transportul reprezintã un obstacol
important în calea unei posibile creºteri a operaþiunilor de la Craiova pe
care o ia în considerare. Felicit guvernul pentru adoptarea  Masterplanu-
lui de Transport care va contribui la creºterea competitivitãþii ºi atractivi-
tãþii României pentru investitorii americani”

VicepremierulVicepremierulVicepremierulVicepremierulVicepremierul     Costin BorcCostin BorcCostin BorcCostin BorcCostin Borc : : : : :

„Pentru a putea atrage mai mulþi investitori este nece-
sarã inclusiv îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere ºi fe-
roviare. În dezvoltarea regiunii Sud-Est Oltenia, Ford are
o contribuþie importantã, atât prin cei peste 2600 de sa-
lariaþi care lucreazã în cadrul companiei, cât ºi prin re-
þeaua de furnizori de componente auto formatã în jurul
întreprinderii. Localizarea acesteia în România a contri-
buit la creºterea competitivitãþii furnizorilor locali, dar ºi
la atragerea de noi furnizori strãini care s-au integrat în
lanþul de producþie al Ford. De asemenea, trebuie re-
marcat aportul pe care compania îl are asupra balanþei
comerciale a României, producþia Ford fiind orientatã
aproape 100% cãtre export”.

Ministrul TMinistrul TMinistrul TMinistrul TMinistrul Transporturilorransporturilorransporturilorransporturilorransporturilor,,,,,
Sorin BuºeSorin BuºeSorin BuºeSorin BuºeSorin Buºe : : : : :

„Mai existã o listã întreagã de drumuri naþionale
ºi vor fi finalizate în cursul acestui an sau în anul
viitor. De asemenea, am anunþat lucrãri de amelio-
rare a infrastructurii feroviare, am studiat împreu-
nã cu Ford un punct multimodal. Studiem punctul
de la Iºaniþa cu partenrii noºtri ºi niºte mãsuri con-
crete de fludizare a traficului începând de la Cur-
tici pânã la Craiova. Unele fiind implementate într-
un termen foarte scurt. Bineineþeles cã sunt ºi mã-
suri cu termen mediu sau mãsuri cu termen lung
care þin de reabilitarea ºi refacerea liniilor ferate”

Constantin Stroe,Constantin Stroe,Constantin Stroe,Constantin Stroe,Constantin Stroe,
preºedintele ACAROMpreºedintele ACAROMpreºedintele ACAROMpreºedintele ACAROMpreºedintele ACAROM : : : : :

„ Din punctul de vedere ACAROM avem mari
aºteptãri privitor la validarea de cãtre Guvern a
Master Planului de Transport pentru a avea ga-
ranþia cã atât puterea actualã cât ºi cea care se va
instala dupã alegeri, vor lucra pe acest important
capitol fãrã a mai schimba ceva”
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Boris Johnson: Procesul de pace
din estul Ucrainei depinde în
principal de Rusia

Ministrul britanic de Exter-
ne, Boris Johnson, a declarat
la Kiev cã progresul în proce-
sul de pace din estul Ucrainei
depinde în principal de Rusia.
“Evident în primul rând ruºii
sunt cei care trebuie sã facã
progrese în ceea ce priveºte
securitatea. Dar cred cã toate
pãrþile implicate în acest dia-
log trebuie sã progreseze îm-
preunã”, a spus Johnson cu
ocazia primei sale vizite la
Kiev. Oficialul britanic a mai
declarat cã este crucial ca sta-
tele occidentale sã menþinã
sancþiunile impuse Rusiei.
Johnson a mai reiterat ºi spri-
jinul Marii Britanii pentru
Ucraina, în cadrul unei între-
vederi cu omologul sãu de la
Kiev, Pavlo Klimkin.

Guvernul Italiei va decide pe 26
septembrie data referendumului
privind reformele constiutuþionale

Guvernul italian se va reuni
pe 26 septembrie pentru a de-
cide data la care ar urma sã
fie organizat referendumul
naþional privind reformele
constiutuþionale propuse de
guvern ºi care au fost aproba-
te ºi de Parlament, a declarat
premierul Matteo Renzi. An-
terior, Renzi a declarat cã re-
ferendumul ar urma sã aibã
loc între 15 noiembrie ºi 5 de-
cembrie. Viitorul Cabinetului
Renzi ar putea depinde de re-
zultatul referendumului pri-
vind reformele constiutuþio-
nale care au drept scop sã re-
ducã rolul Senatului ºi sã þinã
în frâu administraþiile regio-
nale. Sondajele de opinie su-
gereazã un rezultat strâns în
cazul referendumului.

Cel puþin ºase morþi ºi peste 150
de rãniþi, în urma coliziunii a douã
trenuri în Pakistan

ªase persoane au murit ºi
alte peste 150 sunt rãnite,
dupã ce douã trenuri au intrat
în coliziune în Pakistan, în di-
mineaþa zilei de ieri. Un tren
de cãlãtori ce se îndrepta spre
Karachi a intrat în coliziune
cu un tren de marfã care sta-
þiona. În urma ciocnirii s-au
rãsturnat patru vagoane ale
trenului de cãlãtori. Acciden-
tul a avut la aproximativ 25
de kilometri de oraºul Multan
din regiunea Punjab, aflatã în
centrul Pakistanului. Aproxi-
mativ zece rãniþi sunt în sta-
re gravã. Reþeaua feroviarã
din Pakistan este într-o stare
avansatã de degradare din ca-
uza lipsei investiþiilor ºi a uzu-
rii. Un grav accident feroviar
a avut loc în iulie 2005, atunci
când trei trenuri s-au ciocnit
în zona unei staþii din provin-
cia Sindh, în urma accidentu-
lui murind aproximativ 130 de
oameni.

Ungaria are nevoie de strãini,
din þãri cu “tradiþii culturale
asemãnãtoare”, pentru a
acoperi deficitul de pe
piaþa muncii, afirmã mi-
nistrul ungar al Econo-
miei, Mihaly Varga, ci-
tat de publicaþia Heti Va-
lasz. “În sectoarele în
care ne confruntãm cu
penurii, sunt convins cã
trebuie sã gãsim o so-
lu þ ie  t emporarã  p r in
aducerea de for þã  de
muncã din Uniunea Eu-
ropeanã sau din þãri ter-
þe”, a declarat Mihaly

Confruntãri între localnici de extremã-Confruntãri între localnici de extremã-Confruntãri între localnici de extremã-Confruntãri între localnici de extremã-Confruntãri între localnici de extremã-
dreapta ºi solicitanþi de azil în Germaniadreapta ºi solicitanþi de azil în Germaniadreapta ºi solicitanþi de azil în Germaniadreapta ºi solicitanþi de azil în Germaniadreapta ºi solicitanþi de azil în Germania

Aproximativ 80 de localnici
de extremã-dreapta s-au con-
fruntat cu 20 de solicitanþi de azil
în oraºul din estul Germaniei,
Bautzen. Solicitanþii de azil au
fost alergaþi pânã la azilul în care
erau gãzduiþi, unde au solicitat
protecþia gãrzilor de Poliþie. Ten-
siunile anti-imigrare au escala-
dat în luna februarie în Bautzen,
în momentul în care localnicii au
întâmpinat cu urale incendiul

asupra unei clãdiri în care lo-
cuiau imigranþi. În luna martie,
preºedintele german, Joachim
Cauck, a fost abuzat verbal în
timpul vizitei sale în Bautzen
care avea scopul de a discuta
fluxul imigranþilor din Germania.
În Bautzen ºi Niedergurig, un
oraº aflat în apropiere, se aflã
patru azile în care locuiesc soli-
citanþii de azil. Bautzen se aflã
în apropierea oraºului Dresda,

unde s-au pus bazele miºcãririi
Pegida, Patrioþii Europeni împo-
triva Islamizãrii Vestului. De la
sosirea celor 1,1 milioane de
imigranþi ºi refugiaþi pe terito-
riul statului german, în unele
zone din Germania, în mod spe-
cial cele din est, s-au înregistrat
o creºtere a violenþelor împotri-
va imigrãrii ºi a susþinerii Parti-
dului anti-Islam Alternativã pen-
tru Germania (APG). Potrivit
Forþele federale ale Poliþiei, de
la începutul anului 2016 ºi pânã
în prezent, au avut loc 700 de
atacuri asupra azilurilor imigran-
þilor ºi refugiaþilor, inclusiv 57
de incendieri premeditate. În altã
ordine de idei, cancelarul ger-
man Angela Merkel a declarat,
ieri, cã Germania trebuie sã gã-
seascã o “soluþie viabilã” pentru
integrarea mai rapidã a refugia-
þilor pe piata forþei de muncã,
dupã ce marile companii germa-
ne au angajat mai puþin de 100
de refugiaþi din cei aproximativ
un milion care în þarã în 2015.
Merkel s-a întâlnit miercuri la
Berlin cu liderii unora dintre cele

mai mari firme din Germania pen-
tru a discuta despre modul în care
ar putea sã se facã integrarea re-
fugiaþilor în rândul forþei de mun-
cã. Cancelarul german a afirmat
cã mulþi refugiaþi sunt deja înscriºi
în cursuri de integrare, “aºa cã
trebuie sã dãm dovadã de puþinã
rãbdare, însã trebuie sã fim gata
în orice moment sã dezvoltãm
soluþii viabile”. Multe dintre fir-
mele din aceastã þarã susþin cã
imposibilitatea de comunicare în
limba germanã, lipsa de califica-
re ºi nesiguranþa privind permi-
siunea de a rãmâne în Germania
sunt principalele motive pentru
care nu angajeazã mai mulþi re-
fugiaþi. Un sondaj realizat de Reu-
ters, în care au fost incluse cele
mai mari 30 de firme listate la
Bursa germanã, a relevat cã aces-
tea au angajat un total 63 de re-
fugiaþi. Din cei 63 de refugiaþi,
50 au fost angajaþi de compania
Deutsche Post DHL care a co-
municat cã a aplicat o “abordare
pragmaticã” ºi a angajat refugia-
þii pentru slujbe precum sortarea
ºi livrarea de colete ºi scrisori.

PE a validat numirea lui Julian King în funcþia
de comisar pentru securitatea UE

Candidatul susþinut de Marea
Britanie pentru funcþia de comi-
sar pentru securitatea UE, Julian
King, a fost validat, joi, de Par-
lamentul European prin vot se-
cret, cu 394 de voturi în favoa-
rea sa din cele 638 de voturi ex-
primate în plenul PE. Julian King
a fost validat de plenul PE în
funcþia de comisar pentru secu-
ritatea UE cu 394 de voturi în
favoarea sa, 161 „împotrivã” ºi
83 de abþineri, din cel 638 de de
voturi exprimate. Julian King a
fost nominalizat de Londra dupã
ce predecesorul sãu, Jonathan
Hill, a demisionat din funcþia de
comisar european, în urma refe-

rendumului din Marea Britanie
privind separarea de UE. King a
declarat în faþa parlamentarilor
europeni cã va respecta decizia
populaþiei britanice, însã de ase-
menea va fi loial Uniunii Europe-
ne. “Am susþinut cu tãrie poziþia
guvernului britanic în timpul
campaniei privind referendumul
din Marea Britanie”, a mai preci-
zat King. “Am fost întotdeauna
mândru sã fiu britanic ºi mândru
sã fiu european ºi nu vãd nici o
contradicþie între cele douã. Dar,
la data de 23 iunie, majoritatea e
compatrioþilor mei au decis cã do-
resc sã pãrãseascã UE. Trebuie
sã respectãm aceastã decizie”.

Ungaria are nevoie de strãini pentruUngaria are nevoie de strãini pentruUngaria are nevoie de strãini pentruUngaria are nevoie de strãini pentruUngaria are nevoie de strãini pentru
acoperirea deficitului de pe piaþa munciiacoperirea deficitului de pe piaþa munciiacoperirea deficitului de pe piaþa munciiacoperirea deficitului de pe piaþa munciiacoperirea deficitului de pe piaþa muncii

Varga. În contextul dezvoltãrii
industriei auto, Ungaria are ne-

voie de cel puþin 50.000 spe-
cialiºti, în principal tehnicieni

mecanici ºi elec-
troniºti. “Ar fi pã-
cat sã ratãm vreo
investiþ ie majorã
d in  cauza  l ipse i
forþei de lucru”, a
sub l in ia t  Varga .
Ministrul Econo-
miei a insistat cã
imigraþia pe care
intenþioneazã sã o
favorizeze va viza
în principal cetã-
þeni “ai þãrilor care
au tradiþii cultura-

le asemãnãtoare” cu Ungaria.
La fel ca majoritatea þãrilor cen-
tral ºi est-europene, Ungaria se
confruntã cu o crizã demogra-
ficã generatã de scãderea nata-
litãþii ºi de migraþia angajaþilor
spre Occident. Peste 400.000
de cetãþeni ungari au plecat la
lucru în Europa Occidentalã în
ultimii opt ani. Premierul Vik-
tor Orban a luat mãsuri dure
pentru limitarea imigraþiei ex-
tracomunitare, iar pe 2 octom-
brie în Ungaria va avea loc un
referendum pe tema cotelor de
distribuire a imigranþilor impu-
se de Uniunea Europeanã.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asisten-

þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, organizeazã concurs pen-
tru ocuparea urmãtoarelor
posturi vacante: 1 post inspec-
tor specialitate gr. II, 1 post in-
spector specialitate gr. III, 3
posturi asistent social, 3 posturi
psiholog practicant. Condiþii ge-
nerale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile generale pre-
vãzute la art. 3 din Regulamen-
tul-cadru privind stabilirea prin-
cipiilor generale de ocupare a
unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile
ulterioare. Condiþii specifice de
participare la concurs: · 1 post
inspector specialitate gr.III (Cra-
iova) - studii universitare absol-
vite cu diplomã de licenþã în do-
meniul ºtiintelor sociale sau ºtiin-
þelor umaniste; · 1 post inspec-
tor specialitate gr.II (Craiova) -
studii universitare absolvite cu
diplomã de licenþã în domeniul
stiintelor sociale sau ºtiintelor
umaniste; - vechime în speciali-
tate minimum 1 an; · 3 posturi
asistent social (Craiova) - studii
universitare de licenþã absolvite
cu diplomã în domeniul asisten-
þei sociale. · 3 posturi psiholog
practicant (Craiova) - studii uni-
versitare de licenþã absolvite cu
diplomã în domeniul psihologiei.
Concursul se organizeazã la se-
diul Direcþiei Generale de Asis-
tenþã  Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj  în data 18 octombrie
2016, ora 10.00 (probã scrisã) ºi

în data de 20 octombrie 2016, ora
14.00 (interviul). Dosarele de con-
curs se depun la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã si
Protecþia Copilului Dolj, în ter-
men de 10 zile lucrãtoare de la
data publicãrii prezentului anunþ,
respectiv pânã pe data de
29.09.2016. Relaþii suplimentare
se pot obþine la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, telefon
0251/407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

1.INFORMAÞII generale pri-
vind concedentul, în special de-
numirea, codul fiscal, adresa, nu-
mãrul de telefon, telefax ºi/sau
adresa de e-mail ale persoanei
de contact: Comuna Rast, str.
Dunãrii, nr. 158, judeþul Dolj, cod
fiscal: 5002134, tel: 0251.324.001,
fax: 0251.324.415, e-mail: ras-
t@cjdolj.ro. 2. Informaþii genera-
le privind obiectul concesiunii,
în special descrierea ºi identifi-
carea bunului care urmeazã sã
fie concesionat: concesionare
teren intravilan în suprafaþã de
15.85Ha situat în T51, P74, P74/
1, P76/1, P78/1, P221 în comuna
Rast, judetul Dolj, pe o perioadã
de 49 ani. 3.Informaþii privind
documentaþia de atribuire: de la
sediul Primãriei Comunei Rast.
3.1.Modalitatea sau modalitãþile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exem-
plar al documentaþiei de atribui-
re: prin solicitare de la sediul
Primãriei Comunei Rast. 3.2. De-
numirea ºi adresa serviciului/

compartimentului din cadrul
concedentului, de la care se poa-
te obþine un exemplar din docu-
mentaþia de atribuire: Comp.Con-
tabilitate -Primãria Comunei Rast,
str. Dunãrii, nr. 158, judeþul Dolj.
3.3. Costul ºi condiþiile de platã
pentru obþinerea acestui exem-
plar, unde este cazul, potrivit pre-
vederilor Ordonanþei de Urgen-
þã a Guvernului nr. 54/2006: nu
este cazul. 3.4. Data limitã pen-
tru solicitarea clarificãrilor:
06.10.2016, ora 14.00. 4. Informaþii
privind ofertele: 4.1.Data limitã de
depunere a ofertelor: 17.10.2016,
ora 10.00. 4.2. Adresa la care tre-
buie depuse ofertele: Comp. Con-
tabilitate -Primãria Comunei Rast,
str. Dunãrii, nr. 158, judeþul Dolj.
4.3.Numãrul de exemplare în care
trebuie depusã fiecare ofertã: O-
ferta se depune într-un exemplar
original ºi un exemplar copie. 5.
Data ºi locul la care se va desfã-
ºura ºedinþa publicã de deschi-
dere a ofertelor: 18.10.2016, ora
10.00, la Primãria Comunei Rast,
str.Dunãrii, nr.158, judeþul Dolj,
sala de ºedinþe. 6.Denumirea,
adresa, numãrul de telefon, tele-
fax ºi/sau adresa de e-mail ale in-
stanþei competente în soluþiona-
rea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei: Tribu-
nalul Dolj, Craiova, str.Brestei,
nr.12, cod poºtal: 200581, judeþul
Dolj, telefon: 0251.418.612, e-
mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data trans-
miterii anunþului de licitaþie cãtre
instituþiile abilitate în vederea pu-
blicãrii: 14.09.2016.
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Anunþul tãu! Anunþul tãu! Anunþul tãu!
CASA Corpului Didactic Dolj

anunþã concurs pentru ocuparea
a 3 posturi de profesor metodist în
data de 17 octombrie 2016, ora
10.00. I.Condiþii de participare. Con-
form OMECTS nr.5554/07.10.2011
privind Regulamentul de organiza-
re ºi funcþionare a Casei Corpului
Didactic ºi Anexa privind Metodo-
logia de organizare ºi desfãºurare
a concursului pentru ocuparea
posturilor de profesor metodist
vacante la casa corpului didactic,
art.2, la concursul pentru ocuparea
posturilor didactice vacante de la
casa corpului didactic pot candida
cadre didactice care îndeplinesc
urmãtoarele condiþii: -studii univer-
sitare, cu diplomã de licenþã, cores-
punzãtoare funcþiei didactice din
învãþãmântul preuniversitar; -titu-
lar în învãþãmântul preuniversitar;
-cel puþin gradul didactic II; -vechi-
me în muncã de minimum 6 ani, cu
competenþe dobândite în manage-
mentul educaþional, managemen-
tul de proiect, precum ºi competen-
þe dobândite în activitatea cu adul-
þii în domeniul formãrii continue; -
calificativul « foarte bine»în ultimii
5 ani; -nu a fost condamnat penal
printr-o hotãrâre judecãtoreascã
definitivã ºi irevocabilã pentru sã-
vârºirea unei infracþiuni cu inten-
þie.” Concursul se va desfãºura la
sediul CCD Dolj, str.Ion Maiorescu,
Nr.6, etaj IV, camera 407, în data de
17 octombrie 2016, ora 10.00. Data
limitã pânã la care se pot depune
actele pentru dosarul de concurs
este 27 septembrie 2016, ora 14.00,
Casa Corpului Didactic Dolj, etaj IV,
camera 403. Date contact secreta-
riat comisie concurs: Daniela Su-
rugiu (mobil: 0762.248.241/
tel.0251.421.159).

C O N V O C A T O R Consiliul
de Administraþie al SC COMAT
DOLJ SA în coformitate cu preve-
derile Legii 31/1990 ,cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, convoa-
cã: Adunarea Generalã Ordinarã  a
Acþionarilor în ziua de  17 octom-
brie 2016, ora 12.00, la sediul socie-
tãþii din Craiova, str. Sãrarilor nr. 31
cu urmãtoarea ORDINE DE ZI 1. Ale-
gerea Consiliului de Administraþie.
2. Aprobarea prelungirii liniei de cre-
dit la Banca Transilvania. 3. Apro-
barea unui Contract de Servitute de
Trecere cu SC ELECROPUTERE
SA. 4. Aprobarea dezmembrãrii te-
renului din Craiova, Calea Bucu-
reºti nr. 78 în patru loturi. 5. Aproba-
rea Actelor Adiþionale cu SC BRAI-
LA WINDS CONCEPT SRL. 6. Di-
verse. Dacã la data de 17.10.21016
nu se va întruni cvorumul, se con-
voacã o nouã adunare generalã or-
dinarã în data de 21.10.2016.

UNITATEA TERITORIAL ADMI-
NISTRATIVÃ MUNICIPIUL BÃILEªTI
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu privind proiectul: ÎN-
FIINÞARE PARCARE AUTO STRA-
DA PRINÞUL ALEXANDRU BARBU
ªTIRBEY NR.15 propus a fi ampla-
sat în Bãileºti, str. Prinþul Alexandru
Barbu ªtirbey, nr. 15 judeþul Dolj. Pro-
iectul DECIZIEI DE ÎNCADRARE ºi
motivarea care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj, stra-
da Petru Rareº, nr.1 în zilele de L-V,
între orele 9-14, precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. pânã la data de
20.09.2016. Observaþiile publicului
se primesc zilnic la sediul APM Dolj
strada Petru Rareº nr. 1.

PRIMÃRIA COMUNEI LEU
anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a avi-
zului de mediu pentru proiectul”
AMPLASARE INSTALAÞIE MONO-
BLOC TIP SKID DE DISTRIBUÞIE
ªI ALIMENTARE CU GPL LA AU-
TOVEHICULE” , în sat Leu, coum-
na Leu , judeþul Dolj. Informaþiile
privind proiectul pot fi consultate
la sediul autoritãþii competente
A.J.P.M. DOLJ ºi la sediul primãriei
LEU în zilele de L-V, orele 8.00- 12.00.

GRÃDINIÞA cu Program Pre-
lungit ,,Sfânta Lucia” Craiova, cu
sediul în localitatea Craiova, str. I.
G. Duca, nr. 5, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiei contractual vacante pe pe-
rioada nedeterminatã de îngrijitor-
2 posturi, conform HG 286/2011.
Concursul se va desfãºura astfel:
Proba scrisã în data de 10.10.2016,
ora 10.00, Proba interviu în data de
10.10.2016, ora 13.00, Proba practi-
cã în data de 10.10.2016, ora 14.30.
Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: 1. Condiþii gene-
rale, cf. HG nr. 286/2011; 2. Condiþii
specifice: a) Studii medii; b) Abili-
tãþi de relaþionare- comunicare cu
întreg personalul unitãþii de învãþã-
mânt; c) Abilitãþi de muncã în echi-
pã; d) Nu este necesarã vechime.
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs în termen de
10 zile lucrãtoare de la publicarea
anunþului în Monitorul Oficial, Par-
tea a III-a, la sediul Grãdiniþei cu Pro-
gram Prelungit ,,Sfânta Lucia”
Craiova, în  str. I. G. Duca nr. 5,
judeþul Dolj. Relaþii suplimentare
la sediul: Grãdiniþei cu Program
Prelungit ,,Sfânta Lucia” Craiova,
în str. I. G. Duca nr. 5, judeþul Dolj,
persoanã de contact: Raþã Iusti-
na, telefon: 0768.144.859.
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ANUNÞ

Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj organi-
zeazã în data de 10.10.2016, ora 11:00(susþinerea probei scrise) ºi 13.10.2016, ora
10:00(susþinerea interviului), concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi contractuale,
pe perioadã determinatã vacante(pânã la data de 31.12.2016):

· O.G. nr. 42/2004:
- inginer, grad profesional debutant – 1 post;
· Ord. Presed. ANSVSA nr. 113/2008 :
      - inginer, grad profesional II – 1 post;

Termenul limitã pentru depunerea dosarelor:
- 29.09.2016, ora 16:30
Dosarele se vor depune la secretariatul Direcþiei Sanitare Veterinare ºi pentru Sigu-

ranþa Alimentelor Dolj
     Condiþii specifice pentru ocuparea postului de inginer gradul profesional debu-

tant, O.G. nr.42/2004:
-  studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare

de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul tehnologia
produselor alimentare, specializarea tehnologia prelucrarii produselor agricole;

-  vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul;
    Condiþii specifice pentru ocuparea postului de inginer gradul profesional II, Ord.

presedintelui A.N.S.V.S.A nr. 113/2008:
-  studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare

de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã în domeniul tehnologia
produselor alimentare, specializarea tehnologia prelucrarii produselor agricole;

-  vechime în specialitatea studiilor absolvite 1an;
    Informaþii suplimentare privind bibliografia ºi actele necesare în vederea partici-

pãrii la concurs se vor solicita de la Compartiment Juridic ºi Resurse Umane din cadrul
DSVSA Dolj din cadrul DSVSA Dolj, str. Fântâna Popova  Nr.30 sau la numarul de
telefon 0251/428791 int. 115.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din
str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarei
funcþii publice de conducere vacante:

- director executiv în cadrul Direcþiei Elaborare ºi Implementare
Proiecte, din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cra-
iova – un post.

Concursul va avea loc la sediul Primãriei Municipiului Craiova
din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 19.10.2016, ora 10.00 – proba scrisã,
urmând ca proba de interviu sã se stabileascã potrivit art. 60 alin. 2
din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

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

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

- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul adminis-
traþiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare
exercitãrii funcþiei publice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice: 3 ani.

Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primãriei
Municipiului Craiova ºi trebuie sã cuprindã obligatoriu documentele
prevãzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare.

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

rior 358, Serviciul Resurse Umane.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane
cu Clio, în Craiova ºi
judeþul Dolj. Telefon:
0770/333.559
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
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, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªimni-
cu de Jos, utilitãþi- la
DJ, cadastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.

Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 con-
venabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310 pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0770/333.559.

STRÃINE
Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Tele-
fon: 0767/470.040.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
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 impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4;
- Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negocia-
bil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/ 153.551.

Vând Robot patise-
r ie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/
236.667.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/ 231.610.
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Craio-
va) parcela G, rândul
4, plaþul 4- mormânt
- construit din ci-
ment, gard  fier, 3/1,5
m,  douã locuri su-
prapuse. Telefon:
0745/601.438; 0740/
012.173.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Te-
lefon: 0735/445.339.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 16 septembrie 2016

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

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

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.

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 TV Color D 102
cm, pat mecanic,
centralã Bosch, sobã
teracotã, cãrucior
handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând bicicletã copii, bi-
cicletã damã, cadru bi-
cicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.

Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme
mici. Telefon: 0785/
959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr Dicþionar En-
ciclopedic Român, Edi-
tura Politicã Bucureºti,
1964, Academia Re-
publicii Populare Ro-
mâne. Telefon: 0251/
548.870.

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

ÎNCHIRIERI OFERTE
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat, 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
COSTI & ALEDA SRL
declarã pierdut certifi-
cat constatator sediu
social J 16/ 1246/
2009. Se declarã nul.
CONDOLEANÞE
Colectivul Teatrului
National „Marin So-
rescu” este alãturi de
colega lor Bogdana
Dumitriu, regizor teh-
nic, în aceste momen-
te de grea suferinþã
pricinuitã de dispari-
þia tatãlui, Dumitriu
Radu, 87 ani. Sincere
condoleanþe.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

DIGI SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Bo-

toºani – Viitorul, Pandurii – ASA Tg. Mureº.
DIGI SPORT 2
13:00, 16:30 – FORMULA 1 – Marele

Premiu al statului Singapore: sesiuni de an-
trenamente / 18:00 – HANDBAL (F) – Liga
Naþionalã: HC Zalãu – CSM Bucureºti / 19:45
– VOLEI (M) – Calificãri Campionatul Eu-
ropean 2017: Estonia – România (se joacã
la Craiova) / 21:45 – FOTBAL Franþa – Li-
gue 1: Caen – Paris SG.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Sam-

pdoria – Milan.
DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL Spania – Primera Divi-

sion: Betis – Granada.
DOLCE SPORT 1
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC

Botoºani – Viitorul, Pandurii – ASA Tg.
Mureº.

LIGA CAMPIONILOR – GRUPE – PRIMA ETAPÃ

Real revine miraculos în final, Dortmund înscrieReal revine miraculos în final, Dortmund înscrieReal revine miraculos în final, Dortmund înscrieReal revine miraculos în final, Dortmund înscrieReal revine miraculos în final, Dortmund înscrie
pe bandã rulantã, Juve se împiedicã chiar la Tpe bandã rulantã, Juve se împiedicã chiar la Tpe bandã rulantã, Juve se împiedicã chiar la Tpe bandã rulantã, Juve se împiedicã chiar la Tpe bandã rulantã, Juve se împiedicã chiar la Torinoorinoorinoorinoorino
Deþinãtoarea trofeului, Real

Madrid, a repurtat, miercuri sea-
rã, pe “Santiago Bernabeu”, un
succes, deloc scontat la un mo-
ment dat, în compania lui Spor-
ting Lisabona, scor 2-1. Lusita-
nii, cu o prestaþie extrem de so-
lidã, per-ansamblu, au deblocat
tabela în startul pãrþii secunde
(47), prin Bruno Cesar, care l-a
învins pe Kiko Casillas cu un ºut
la colþul lung. “Galacticii” au gã-
sit drumul spre gol tocmai în
penultimul minut al timpului re-
gulamentar. Cristiano Ronaldo,
dintr-o loviturã liberã pe care o

ºi obþinuse, ºi-a penalizat echi-
pa la care s-a format, aºa cum
fãcuse ºi în cele douã ocazii an-
terioare, tot în grupe, în 2007,
pe când îmbrãca tricoul lui Man-
chester United.

Madridul a pus mâna pe toate
punctele datoritã lui Alvaro Mo-
rata, “vârful” revenit dupã îm-
prumutul la Juve înscriind cu o
loviturã de cap, în al patrulea
minut al prelungirilor.

Scorul serii a fost realizat în
celãlalt meci al acestei grupe (F),
Dortmund câºtigând cu 6-0 pe
terenul Legiei Varºovia. O vic-

torie categoricã ºi-a trecut în
cont ºi City, într-o disputã ce ar
fi trebuit sã aibã loc marþi, dar
care a fost amânatã din cauza
unei furtuni care s-a abãtut asu-
pra Manchesterului. “Cetãþenii”
au trecut cu 4-0 de Monchen-
gladbach, cu largul aport al lui
Aguero, autor al unui hat-trick.
ªi campioana Angliei, Leicester,
a avut un start lansat, 3-0 la Bru-
ges. În schimb, Juve, Porto ºi
Leverkusen au fost þinute în ºah,
pe teren propriu, de Sevilla, Co-
penhaga ºi ÞSKA Moscova, toa-
te încheind la egalitate.

Rezultatele complete ºi marcatorii

Grupa A
Paris SG – Arsenal 1-1
(Cavani 1 / A. Sanchez 77)
FC Basel – Ludogoreþ 1-1
(Steffen 80 / Jonathan Cafu 45)

Grupa B
Dinamo Kiev – Napoli 1-2
(Harmash 26 / Milik 36, 45+2)
Benfica – Beºiktaº 1-1
(Cervi 12 / Talisca 90+3)
Grupa C
Barcelona – Celtic 7-0
(Messi 3, 27, 60, Neymar 50, Iniesta 59,

Suarez 75, 88)
Grupa D
Bayern M. – Rostov 5-0
(Lewandowski 28 pen., Muller 45+2,

Kimmich 53, 60, Bernat 90)
Eindhoven – Atletico M .0-1
(Saul 43)

GRUPA C
Man. City – M’gladbach     4-0
(Aguero 8, 28 pen., 77, Iheanacho 90+1)
GRUPA E
Leverkusen – ÞSKA Moscova    2-2
(Mehmedi 9, Calhanoglu 15 / Dzagoev

36, Eremenko 38)
Tottenham – AS Monaco      1-2
(Alderweireld 45 / Bernardo Silva

15, Lemar 31)
GRUPA F
Real Madrid – Sporting       2-1
(Cr. Ronaldo 89, Morata 90+4 /

Bruno Cesar 47)

Legia Varºovia – Dortmund          0-6
(Gotze 7, Sokratis 15, Bartra 17, Guer-

reiro 51, Castro 76, Aubameyang 87)
GRUPA G
Bruges – Leicester       0-3
(Albrighton 5, Mahrez 29, 61 pen.)

Porto – Copenhaga       1-1
(Otavinho 13 / Cornelius 52)

GRUPA H
Lyon – Dinamo Zagreb  3-0
(Tolisso 13, Ferri 49, Cornet

57)
Juventus – Sevilla       0-0

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 3-A
Universitatea II ºi Filiaºi
cautã primele victorii
Cu doar un punct acumulat în primele

douã etape, CS Universitatea II ºi Filiaºi
încearcã, astãzi, obþinerea primelor vic-
torii în campionat. Alb-albaºtrii, care vin
dupã un spectaculos 3-3 cu Steaua II, în-
tâlnesc, în deplasare pe CS Mioveni II,
formaþie care la rând-i a adunat un singur
punct. Partida din Argeº va fi arbitratã de
o brigadã compusã târg-mureºeanã, for-
matã din Claudiu ªtef, Cosmin Bojan ºi
Vlãduþ Gaspar.

Cât o priveºte pe Filiaºi, aceasta dã
piept pe “Chimia” cu FC Aninoasa. Oa-
menii lui Gigi Ciurea au cedat la scor runda
trecutã, 0-4 la Piteºti, însã ºi-au mai spã-

Astãzi, ora 17:00
CS Mioveni II – CS U Craiova II
CSO Filiaºi – FC Aninoasa
ACS ªirineasa – Atletic Bradu
Mâine, ora 17:00
FC Voluntari II – Urban Titu
Flacãra Moreni – Concordia II
Sporting Roºiori – SCM Piteºti
FCM Alexandria – Steaua Bucureºti II
CS Podari stã.
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.

lat din pãcatele acestui eºec cu o califi-
care în turul patru al Cupei României, 3-
0, marþi, cu teleormãnenii de la Unirea
Brânceni (Liga a IV-a). Aninoasa a fãcut
douã egaluri pânã acum, cel mai recent
un 0-0 cu CS Podari, care va sta în
aceastã etapã.

Confruntarea Filiaºiului va fi “fluiera-
tã” de Dragoº Piriu (Curtea de Argeº),
ajutat la cele douã tuºe de Andrei Pavel
(Braºov) ºi Lucian Þuþu (Târlungeni –
Braºov).

România a coborât ºapte poziþiiRomânia a coborât ºapte poziþiiRomânia a coborât ºapte poziþiiRomânia a coborât ºapte poziþiiRomânia a coborât ºapte poziþii
în clasamentul FIFîn clasamentul FIFîn clasamentul FIFîn clasamentul FIFîn clasamentul FIFA, ieºind din TA, ieºind din TA, ieºind din TA, ieºind din TA, ieºind din Top 30op 30op 30op 30op 30

Echipa naþionalã de fotbal a României a
coborât ºapte locuri în clasamentul Federa-
þiei Internaþionale de Fotbal (FIFA), dat pu-
blicitãþii ieri, ºi se aflã pe poziþia a 32-a, dupã
ce a debutat cu un rezultat de egalitate, scor
1-1, cu Muntenegru, în preliminariile Cam-
pionatului Mondial din 2018. Tricolorii înce-
puserã anul pe locul 16, dupã ce în august
2015 ajunseserã chiar pe locul 7 în lume.

Adversarele României în preliminariile CM
2018 ocupã urmãtoarele poziþii: Polonia –
17 (de pe 16), Danemarca – 46 (de pe 48),

Kazahstan – 83 (de pe 96), Muntenegru –
105 (de pe 95), Armenia – 112 (de pe 102).

În Top 10, Argentina ºi Belgia ºi-au pãs-
trat primele locuri, în vreme ce Germania
completeazã podiumul, dupã ce a fãcut ro-
cadã cu Columbia, naþionalã care împarte
locul 4 cu Brazilia (pe 9 luna trecutã). Pe
ºase se plaseazã Chile (de pe 5), urmatã de
Portugalia (în regres un loc), Franþa (a cã-
zut de asemenea un loc), Uruguay (care a
urcat pe 9 de pe 12) ºi Þara Galilor (în pro-
gres o poziþie).

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
13:00, 16:30 – FORMULA 1 – Marele Premiu

al statului Singapore: sesiuni de antrenamente
/ 18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HC
Zalãu – CSM Bucureºti / 21:45 – FOTBAL Spa-
nia – Primera Division: Betis – Granada.

DOLCE SPORT 3
15:00 – TENIS – Cupa Davis: Marea Bri-

tanie – Argentina.
EUROSPORT 1
18:00 – MOTOCICLISM VITEZÃ – Cupa

Mondialã Under 21 / 22:00 – FOTBAL Anglia
– Premier League: Chelsea – Liverpool.

EUROSPORT 2
21:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:

Koln – Freiburg.
LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – ASA

Tg. Mureº.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

Viitorul.

Marþi Miercuri
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1. Steaua 7 5 2 0 10-3 17
2. Botoºani 7 4 1 2 15-8 13
3. Craiova 7 4 1 2 11-8 13
4. Dinamo 7 3 3 1 12-7 12
5. Pandurii 7 3 3 1 9-5 12
6. Voluntari 7 3 2 2 14-8 11
7. Viitorul 7 3 1 3 9-9 10
8. CSMS Iaºi 7 2 3 2 7-5 9
9. Gaz Metan 7 2 2 3 7-10 8
10. Chiajna 7 2 1 4 3-9 7
11. Astra 7 1 2 4 7-14 5
12. CFR Cluj 7 2 4 1 10-6 4
13. ASA 7 1 0 6 7-16 -3
14. ACS Poli 7 1 1 5 8-17   -10

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 8-a

FC Botoºani – Viitorul, astãzi, ora 18
Pandurii – ASA, astãzi, ora 20.30
CFR Cluj – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 18
Dinamo – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 20.30
„U” Craiova – Concordia, duminicã, ora 17
ACS Poli – Steaua, duminicã, ora 20
Astra Giurgiu – Gaz Metan, luni, ora 20.30

Tehnicianul echipei de baschet
SCMU Craiova, Vladimir Vuksa-
novic, a prefaþat noul sezon într-o
conferinþã de presã. Sârbul a anun-
þat cã faþã de anul trecut bugetul
este mai mic, în consecinþã ºi pre-
tenþiile sunt altele. Dacã în sezo-
nul precedent echipa din Bãnie a
evoluat în Top 6 în mid-season,
acum are ca obiectiv atingerea
play-off-ului chiar ºi in extremis,
adicã de pe poziþia a opta, în con-
diþiile în care SCMU are al nouã-
lea buget din LNMB. „Avem o
echipã low-cost faþã de anul tre-
cut, dar vom încerca sã atingem
obiectivul, adicã sã intrãm în play-
off. La ce buget avem, cred cã
nimeni nu ne poate pretinde mai
mult decât ocuparea locului 8. ªi
noi am vrea sã intrãm în Top 6,
am vrea chiar titlul, dar trebuie sã
fim realiºti. În primul rând avem
în lot doar 4 strãini, încercãm sã-l
aducem ºi pe al cincelea, dar nu

Debutul echipei feminine de
handbal a Craiovei în Liga Na-
þionalã a fost unul fulminant,
cu o victorie categoricã, în de-
plasare, la Mãgura Cisnãdie.
Primul meci pe teren propriu se
anunþã la fel de facil pentru for-
maþia pregãtitã de Bogdan Bur-
cea, duminicã, de la ora 16, în
Sala Polivalentã oaspete fiind o
nou-promovatã, CSM Bistriþa.

Antrenorul secund al S.C.M.
Craiova, Grigore Albici, ºi ve-
deta formaþiei din Bãnie, Valen-
tina Ardean Elisei, au prefaþat
disputa. “Ne aºteaptã un meci
greu cu C.S.M. Bistriþa, chiar
dacã este echipã nou-promova-
tã, Bistriþa are în componenþã

Ardean:Ardean:Ardean:Ardean:Ardean: „Craiova poate fi o rivalã „Craiova poate fi o rivalã „Craiova poate fi o rivalã „Craiova poate fi o rivalã „Craiova poate fi o rivalã
pentru CSM Bucureºti”pentru CSM Bucureºti”pentru CSM Bucureºti”pentru CSM Bucureºti”pentru CSM Bucureºti”

jucãtoare care au evoluat în
Liga Naþionalã ºi la lotul naþio-
nal. Fetele trebuie sã trateze
serios acest joc, aºa cum au fã-
cut-o ºi în meciul cu Cisnãdie
ºi trebuie sã fie o victorie fãrã
emoþii pentru noi” a spus Albici.

Valentina Ardean a vorbit
despre meci, dar ºi despre fap-
tul cã specialiºtii avanseazã
SCM Craiova în postura de ri-
valã pentru campioana Euro-
pei, CSM Bucureºti, în între-
cerea internã. “Meciul cu
Bistriþa este important pentru
noi ºi ne dorim sã obþinem un
rezultat pozitiv. Va fi un meci
greu ºi îl vom trata cu maximã
seriozitate. Emoþii vor fi, dar

trebuie sã trecem peste cu aju-
torul publicului. Ne dorim sã fie
cât mai multã lume alãturi de
noi, sã ne susþinã, pentru a
obþine rezultate pozitive, sã fie
un public numeros la salã.
ªtim cã se cautã o rivalã pen-
tru CSM Bucureºti în Liga Na-
þionalã, dar trebuie sã fim rea-
liºti ºi sã recunoaºtem cã echi-
pa din Capitalã are o valoare
mare, confirmatã ºi în Liga
Campionilor. Noi ne pregãtim
foarte serios ºi, de ce nu, am
putea fi o concurentã pentru
CSM Bucureºti în acest cam-
pionat, chiar dacã va fi foarte
greu” a spus extrema stângã a
naþionalei României.
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este uºor, þinând cont de bugetul
pe care-l avem. Nu am reuºit sã
pãstrãm echipa de anul trecut, fi-
indcã jucãtorii au solicitat salarii
mai mari ºi noi nu le-am putut oferi.
ªtiu cã lumea îl regretã în special
pe Travis Bureau, dar cred cã
avem ºi acum jucãtori spectacu-
loºi care sã-l substituie. Vom în-
cerca sã îndeplinim obiectivul
printr-o mobilizare exemplarã.
ªtim cã avem a doua salã ca mã-
rime din România, dupã cea de la
Cluj, ºi suporteri numeroºi ºi pre-
tenþioºi, aºa cã vom da totul pe
teren pentru ei. Faþã de alte ora-
ºe, aici este un club multisportiv ºi
bugetul se împarte la fiecare echi-
pã, aºa cã trebuie sã ne mulþumim
cu ce primim. Am avut 40 de zile
la dispoziþie pentru a încropi relaþii
de joc ºi nu este uºor, þinând cont
cã avem o echipã complet schim-
batã, dar cred cã am atins un nivel
bun, demonstrat ºi sãptãmâna tre-

cutã, la Cupa Steaua”. Luni, de la
ora 18.30, SCMU Craiova va de-
buta în Liga Naþionalã în deplasa-
re, cu CSU Atlassib Sibiu. „Este
greu pentru orice echipã sã joace
la Sibiu, nu mergem acolo sã ne
predãm, vom juca ºi vom încerca
sã câºtigãm. Au fost câteva pro-
bleme cu accidentãrile, în special
cea a lui Florin Popa, un jucãtor
important”.

Fraseniuk: „Atuurile noastre
sunt vestiarul unit ºi fanii”

Venit la Craiova de la vice-

campioana BC Mureº, Yuri Fra-
seniuk, baschetbalist ucrainean,
va ocupa un loc de jucãtor român,
fiind naturalizat. El spune cã a
fost convins sã vinã în Bãnie de
antrenorul Vuksanovic ºi de at-
mosfera din Sala Polivalentã.
„Chiar dacã nu ni se dau prea
multe ºanse, noi avem încredere
cã vom face un sezon bun. În sta-
giunea trecutã nu s-au respectat
calculele hârtiei, toþi vedeau Clu-
jul ºi Steaua în finalã ºi ele au ju-
cat doar finala micã. Faþã de alte
echipe la care am jucat, la Craio-
va am gãsit un vestiar unit, o at-
mosferã deosebitã, acesta va fi
atuul nostru, alãturi de suportul
fanilor, care este unul major, aºa
cum am constatat în meciurile pe
care le-am jucat aici cu BC
Mureº. Am venit la Craiova da-
toritã antrenorului Vuksanovic ºi
pentru fanii de aici” a spus jucã-
torul de 30 de ani.

Lotul SCMU Craiova este
compus din jucãtorii: Jamar
Abrams (american), Marko Ma-
rinovic (sârb), Filip Sepa (sârb),
Willian Paul (american), Yuri Fra-
seniuk (româno-ucrainean), Flo-
rin Popa, Iulian Corneanu, Mihai
Gavrilã, Vlad Solopa, Andrei Da-
mian. Americanul Anthony Mor-
se a pãrãsit echipa din Bãnie îna-
intea începerii campionatului. Pri-
mul meci în Sala Polivalentã va
avea loc pe 23 septembrie, cu
nou-promovata Olimpic Baia
Mare. Aceasta are mari proble-
me financiare ºi riscã sã nu în-
ceapã chiar acest campionat. ªi
cealaltã nou-promovatã, CSM
Ploieºti, se confruntã cu proble-
me, chiar înaintea startului sezo-
nului fiind reziliate contractele ju-
cãtorilor strãini, printre care ºi
Darius Hargrove, americanul
care a avut evoluþii excelente pen-
tru SCMU Craiova anul trecut.
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