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- Nu ºtiu cum Popescu mai
trage la mãsea, pentru cã nu mai
are niciun dinte.

În zeci de comune
din Dolj, terenurile
agricole se tranzacþi-
oneazã mai abitir ca
oricând. Procesul de
comasare a marilor
exploataþii agricole
este în plinã desfãºu-
rare. Din Sadova ºi
pânã în Almãj, extra-
vilanul este la mare
cãutare. Piaþa nu este
feritã de firmele ce se
interpun între pro-
prietari ºi beneficiarii
finali ai terenurilor
agricole. La nivelul
Direcþiei pentru Agri-
culturã Dolj, numai în
luna august a.c., sunt
arhivate oferte de
vânzare terenuri
provenite din peste 70
de comune doljene. dezvoltare ruralã / 6
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S-a stins din viaþã, ieri, la vâr-
sta de 80 de ani, actorul Sebas-
tian Papaiani, unul din puþinii
monºtri sacri, pe care îi mai avea
cinematografia noastrã. Legendar
interpret al unor personaje, pre-
cum Fãniþã, Cãpºunã, Eremia,
Sucã, Peneº Curcanul, Pãcalã,
Sebastian Papaiani a fost un actor
iubit, încã de la debutul sãu, în
comedia regizorului Geo Saizes-
cu, pe un scenariu al lui Dumitru
Radu Popescu „Un surâs în pli-
nã varã” (1963).
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Ceea ce cu doar un an în
urmã nu depãºea limita unei
tentative utopice declanºate
pe mai multe „fronturi” (di-
plomatice, fireºte, dar ºi de
naturã religioasã) a primit,
alaltãieri, într-o atmosferã fes-
tivã dar nelipsitã de aerul fu-
nebru al unei comemorãri, un
prim pas spre legitimitatea
absolutã. În mica localitate
din nordul Columbiei, cu un
nume de un simbolism mile-
nar, Cartagena, s-a semnat, în
sfârºit, acordul de pace
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Ministrul Apãrãrii,
Mihnea Motoc:

Primele ºase
aeronave F-16
Fighting Falcon

vor fi preluate
astãzi

Ministrul Apãrãrii Naþio-
nale, Mihnea Motoc, a
anunþat cã primele ºase
aeronave F-16 Fighting
Falcon vor fi preluate astãzi
din Portugalia, etichetând
ziua drept una “istoricã”.
“Primele ºase aeronave F 16
Fighting Falcon care poartã
pe fuselaj însemnul tricolor
al Forþelor Aeriene Române
vor fi preluate oficial din
Portugalia mâine, 28 sep-
tembrie. Deºi ezit sã folosesc
cuvinte mari, atunci când
vorbesc despre achiziþii, fie
ele ºi majore, trebuie sã
spun cã mâine va fi o zi cu
adevãrat istoricã pentru
România ºi armata sa”, a
scris ministrul Apãrãrii
Naþionale, Mihnea Motoc, pe
pagina sa de Facebook.
Primii militari ai Forþelor
Aeriene Române, respectiv
23 de ofiþeri ºi maiºtri
militari din Forþele Aeriene,
au plecat în Portugalia în
luna septembrie 2014,
pentru un curs de pregãtire
pentru trecerea pe aeronave
F-16. Aeronavele, care sunt
modernizate la standardul F-
16 MLU M5.2, vor fi opera-
þionale din 2017, iar pregãti-
rea piloþilor a fost fãcutã în
douã etape. Avioanele F-16
achiziþionate din Portugalia
vor avea resurse de zbor în
medie de peste 4.500 de ore
de zbor fiecare, iar perioada
de exploatare va fi de mini-
mum 20 de ani, în condiþiile
unui nivel de instruire de
minimum 200 de ore de zbor
pe avion.
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Preºedintele a spus cã deci-
zia a fost luatã în CSAT, la pro-
punerea Ministerului Apãrãrii
Naþionale, ca parte distinctã a
planului de acþiune privind apli-
carea mãsurilor convenite la
Summit-ul NATO de la Varºo-
via. Iohannis a mai spus cã s-
au fãcut paºi importanþi în ceea
ce priveºte punerea în practi-
cã a deciziilor NATO de la Var-
ºovia.

El a precizat cã grupul de lu-
cru constituit pentru punerea în
aplicare a acestor mãsuri, la ni-
vel naþional, a prezentat între-

Este foarte probabil ca aceastã
lege sã fie prezentatã viitorului
Parlament”, a spus Iohannis, la
finalul ºedinþei CSAT, precizând
cã actualul Legislativ se pregãteº-
te de alegeri ºi se va ocupa mai
puþin cu legiferarea. Iohannis a
mai spus cã tema securitãþii ci-
bernetice nu trebuie sã devinã sub-
iect de campanie electoralã, mai
ales cã în trecut astfel de iniþiati-
ve au dus la ”discuþii”.

ªeful statului a mai susþinut cã
trebuie sã ajungem la un nivel de

ªeful statului a subliniat cã ga-
ranþiile le-a oferit românilor atunci
când a depus jurãmântul de preºe-
dinte, legãmântul sãu fiind cã va
face tot ce îi stã în putere în avan-
tajul României. ‘’Orice punere sub
semnul întrebãrii este o obrãznicie
politicã’’, a concluzionat preºedin-
tele. Copreºedintele ALDE Cãlin

Brigada multinaþionalã NABrigada multinaþionalã NABrigada multinaþionalã NABrigada multinaþionalã NABrigada multinaþionalã NATTTTTOOOOO
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Preºedintele Klaus Iohannis a anunþat ieri,
la finalul ºedinþei CSAT, cã brigada multinaþi-

onalã convenitã la summit-ul NATO de la
Varºovia va funcþiona la Craiova, având la

bazã Brigada II Infanterie Rovine.
gul plan de acþiune, care însã
nu este ”comunicabil”. ªeful
statului a refuzat sã dea detalii
despre stadiul negocierilor pri-
vind ce state ºi cu ce efective
vor participa, spunând cã dis-
cuþiile vor continua la ministe-
riala Apãrãrii din octombrie.

Iohannis a reiterat faptul cã
în cursul anului 2017 va fi de-
claratã capacitatea iniþialã a bri-
gãzii, ceea ce înseamnã cã or-
ganizarea va începe, urmând ca
în 2018 - în cel mai optimist
scenariu - brigada sã devinã
funcþionalã.

Iohannis: N-am ce garanþii sã-i dau domnului
Tãriceanu, este o obrãznicie politicã

Preºedintele Klaus Iohannis a calificat ieri solicitarea
preºedintelui Senatului, Cãlin Popescu Tãriceanu, care a

cerut ca ºeful statului sã ofere garanþii publice cã va respec-
ta rezultatul votului din 11 decembrie când va desemna

premierul, drept o ‘’obrãznicie politicã’’. ‘’Domnului Tãri-
ceanu n-am ce garanþii sã-i dau’’, a spus Iohannis, întrebat

ce rãspuns are pentru copreºedintele ALDE.

Popescu Tãriceanu i-a cerut marþi
ºefului statului, Klaus Iohannis, sã
spunã ”fãrã echivoc” dacã va res-
pecta rezultatul alegerilor parlamen-
tare ºi va nominaliza un Guvern pe
baza majoritãþii rezultatã în alegeri.

El a amintit despre propunerea
pe care a lansat-o în urmã cu o
sãptãmânã partidelor politice de a

accepta un acord prin care sã se
consfinþeascã, prin voinþa tuturor,
cã viitorul Cabinet se va baza pe
majoritatea rezultatã din votul cetã-
þenilor, având ca bazã numãrul de
mandate din Parlament. Liderul
ALDE a arãtat cã afirmaþiile copre-
ºedintelui PNL Alina Gorghiu, po-
trivit cãrora e previzibil cã niciun
partid nu va reuºi sã câºtige majo-
ritate absolutã, iar premierul va fi
desemnat de preºedintele Klaus Io-
hannis, sunt contrare spiritului de-
mocratic ºi spiritului Constituþiei.

”Am înþeles foarte clar de la
doamna Gorghiu urmãtorul lucru,
cã pentru domnia sa, pentru PNL

ºi aici îmi pun un mare semn de
întrebare, dacã ºi pentru preºedin-
tele Iohannis (..) nu va conta ce
voteazã românii, ci care sunt jo-
curile de culise. Cu doamna Gor-
ghiu m-am obiºnuit de multã vre-
me sã desconsidere valorile demo-
cratice, aºtept de la preºedintele
Iohannis o precizare fãrã echivoc,
prin care sã ne spunã dacã va res-
pecta votul majoritar al românilor,
la viitoarele alegeri”, a spus Cãlin
Popescu Tãriceanu. Tãriceanu a
caracterizat afirmaþiile recente ale
ºefului statului referitoare la nece-
sitatea unui guvern politic, dupã
alegeri, drept ‘’un pas înainte’’.

Guvernul lucreazã la un proiect de lege privind securitatea
ciberneticã care va fi prezentat viitorului Guvern

Preºedintele Klaus Iohannis a precizat ieri cã Guvernul
lucreazã la un proiect de lege privind securitatea ciberneti-
cã, urmând ca acesta sã fie finalizat pânã la sfârºitul acestui

an, dar sã intre în dezbaterea viitorului Parlament.

conºtientizare în acest domeniu,
sã înþelegem de ce este importan-
tã securitatea ciberneticã.

Foarte multe societãþi furnizoa-
re de utilitãþi publice sunt infor-
matizate ºi ar trebui sã se punã
problema ce s-ar întâmpla dacã
sistemul de apã potabilã dintr-un
mare oraº s-a opri în urma unui
atac cibernetic. ”Un asemenea in-
cident este teoretic posibil. Este
vital sã ne protejãm infrastructu-
ra ciberenticã în toate instituþiile
publice”, a mai spus Iohannis.
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MIRCEA CANÞÃR

S-a stins din viaþã, ieri, la vâr-
sta de 80 de ani, actorul Sebas-
tian Papaiani, unul din puþinii
monºtri sacri, pe care îi mai
avea cinematografia noastrã.
Legendar interpret al unor per-
sonaje, precum Fãniþã, Cãpºu-
nã, Eremia, Sucã, Peneº Curca-
nul, Pãcalã, Sebastian Papaiani
a fost un actor iubit, încã de la
debutul sãu, în comedia regizo-
rului Geo Saizescu, pe un sce-
nariu al lui Dumitru Radu Po-
pescu „Un surâs în plinã
varã” (1963). A jucat în 67 de
filme, fiind actorul fetiº al regi-
zorului Geo Saizescu, mehedin-
þean de obârºie, ºi meritã zãbo-
vit puþin asupra filmului de de-
but, bine confecþionat, în care
mesajul propagandistic, teribil,
este eclipsat literalmente de va-
loarea distribuþiei. În 1963 gos-
podãria colectivã era un fapt
împlinit, chiaburii lichidaþi ºi nu
mai existau decât eventual rã-
tãciþi care nu înþelegeau mersul
istoriei. Filmul nu îºi propune alt-
ceva decât sã discrediteze ide-
ea de iniþiativã privatã, motiv

pentru care „Fãniþã” eºueazã la-
mentabil ca întreprinzãtor parti-
cular, deºi are mintea ascuþitã,
fie cã vinde gogoºi, ouã, oglinzi
sau ciuperci etc. Din adaos co-
mercial – speculã, cum era con-
sideratã –, nu se poate trãi.
Munca în comun era chezãºia
prosperitãþii, care întârzia sã
vinã. În cele din urmã „Fãniþã”
încearcã ºi un compromis, mai
degrabã o propunere de asocie-
re cu cooperativa agricolã, ob-
iectul de activitate constituindu-
l apicultura, numai cã solicitã
20% din profitul afacerii care,
evident, picã. Este îndemnat cu
„vorbe dulci” de preºedintele
cooperativei, George Constan-
tin, „nea Grigore”, sã perseve-
reze, numai cã în comunism
ideile sunt un bun comun ºi nu
se plãtesc individual. Cu Dem
Rãdulescu, Draga Olteanu Ma-
tei, Puiu Cãlinescu, Rodica
Mandache în distribuþie ºi, bi-
neînþeles Sebastian Papaiani,
tânãr ºi frumos, îndrãgostit lu-
lea de frumoasa Liorica (Flori-
na Luican) filmul se salveazã

de la un eºec previzibil. Pânã
ºi iubirea Lioricãi faþã de „Fã-
niþã”, destul de aprinsã, dar ºi
tristã pe alocuri, este condiþio-
natã de intrarea acestuia în co-
operativa agricolã. Nu se râde
în hohote, dar se zâmbeºte co-

pios, la un film eminamente de
propagandã, în care Sebastian
Papaiani îºi face debutul anun-
þând o carierã teribilã. Pânã într-
o zi în care, dupã o îndelungatã
suferinþã, îºi încheie socotelile
în aceastã lume, în care a fost

totuºi, cum spuneam, iubit, do-
vadã cã pe Aleea celebritãþi-
lor din Piaþa Timpului, din Ca-
pitalã, are numele încrustat. În
aproape toate apariþiile sale, to-
nice, ne-a provocat un surâs.
Indiferent de anotimp.

În perioada 1-2 octombrie, la Sala Palatu-
lui din Bucureºti va avea loc o nouã ediþie a
Târgului de Universitãþi Internaþionale (RIUF).
Vor fi prezente instituþii de învãþãmânt supe-
rior din 13 þãri (40 din Marea Britanie, 15 din
Olanda, printre ele fiind
„Imperial College Lon-
don” ºi „University of
Amsterdam”), iar elevii
vor afla cum pot studia un
an de liceu în Statele Uni-
te ale Americii, cu bursã
completã. Ca noutãþi, pe
lîngã cele prezentate an-
terior, vor participa Uni-
versitatea din Bucureºti,
Academia de ªtiinþe Eco-
nomice ºi Universitatea
Româno-Americanã, plus
o delegaþie de la opt Uni-
versitãþi din Australia, iar
mai mulþi specialiºti ro-
mâni, de la diverse insti-
tuþii de învãþãmânt supe-
rior din strãinãtate, vor
participa la o conferinþã de
dezvoltare personalã ºi profesionalã dedicatã
elevilor. „Am trimis în judeþ, pe adresa insti-
tuþiilor de învãþãmânt preuniversitar, oferta,
giratã ºi de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
Cercetãrii ªtiinþifice. Acþiunea este este adre-
satã, în special, elevilor din clasele a X-a – a
XII-a, iar profesorii care participã la RUIF,
în calitate de însoþitori, pentru un grup de
minimum 20 de elevi, vor beneficia de o di-

Elevii români, aºteptaþi în strãinãtateElevii români, aºteptaþi în strãinãtateElevii români, aºteptaþi în strãinãtateElevii români, aºteptaþi în strãinãtateElevii români, aºteptaþi în strãinãtate
Pentru elevii doljeni se aratã mai multe oportunitãþi de continuare

ºi desãvârºire a studiilor în strãinãtate. Din pãcate, aceasta este reali-
tatea: tinerii deºtepþi din România pleacã în alte þãri, puþini se întorc.

plomã ce atestã implicarea acestora în susþi-
nerea elevilor în demersul lor de a deveni stu-
denþi”, a menþionat prof.  Simona Chiriþã,
inspector pentru activitãþi extra-ºcolare în
cadrul Inspectoratului ºcolar Judeþean Dolj.

Craiova, gazdã pentru oferte de tabere
internaþionale

Tot pe acest palier, se încadreazã ºi con-
ceptul „Educaþie 3600 – totul despre edu-
caþia în strãinãtate”. În perioada 23 sep-
tembrie – 1 octombrie 2016 este organizat
„World Education Fair (WEF)”, în mai
multe oraºe din þarã – Timiºoara, Bucu-

reºti, Iaºi, Constanþa, Galaþi ºi Craiova. În
cadrul acþiunii, vor fi prezentate peste 300
de oferte de tabere în strãinãtate, cu desti-
naþii diverse, unele în þãri îndepãrtate –
China, Japonia, Australia, Noua Zeelandã,
Canada, SUA, Maroc, state din America
Latinã. În cadrul evenimentului, toþi cei in-
teresaþi de studii liceale, universitare ºi post
- universitare vin sã discute cu reprezen-

tanþii instituþiilor din strãinãtate,
care îºi vor prezenta oferta edu-
caþionalã ºi posibilitãþile de finan-
þare. Totul vine pe un fond de creº-
tere (30%), comparativ cu 2015,
a cererilor pentru taberele de stu-
diu în alte þãri, dedicate elevilor ,
conform celor declarate de cãtre
Alexandra Piha, consultant în ca-
drul „IntegralEdu”, iniþiatoarea ac-
þiunii, acceptatã ºi de Ministerul
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii
ªtiinþifice: „Aceastã creºtere ne
face sã credem cã gradul de con-
ºtientizare a importanþei pe care o
are educaþia de calitate, încã de la
vârste fragede, este tot mai mare
în rândul pãrinþilor români”. Þãri-
le cele mai cãutate de români au
fost Marea Bitanie, Germania,
Franþa , iar cei mai mulþi partici-
panþi au avut vârste între 12-14 ani,

dar au fost ºi copii de ºapte ani, atât în
tabere individuale, cât ºi în cele de grup, ºi
chiar de cinci ani, în cele de zi. Fiind prins
pe harta proiectului, municipiul Craiova va
fi gazdã, dacã nu intervine ceva neaºteptat,
pe 1 octombrie, pentru prezentarea ºi, dupã
caz, acceptarea ofertelor.

CRISTI PÃTRU

S-a finalizatS-a finalizatS-a finalizatS-a finalizatS-a finalizat
distribuireadistribuireadistribuireadistribuireadistribuirea

Ieri, a avut loc ºedinþa Consiliului de Ad-
ministraþie al Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj, în cadrul cãreia s-a aprobat com-
ponenþa Comisiilor de concurs pentru ocu-
parea funcþiei de director/director adjunct
la unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de
stat din teritoriu. „Am respectat metodolo-
gia ºi am desemnat , din partea ISJ, câte un
reprezentant în comisii. Sunt 194 de centre
preuniversitare, vã daþi seama cã nu avem
atâþia inspectori, astfel cã va fi vorba de dis-
tribuirea fiecãrui inspector pe mai multe
comisii ”, a precizat prof.  Elena Lavinia
Craioveanu, inspector general al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj. Altfel ,
aceasta a mai menþionat, referitor la distri-
buirea manualelor ºcolare pentru clasele a
XI-a ºi a XII-a : „Mai mult de jumãtate din
manuale sunt deja distribuite ºi am convin-
gerea cã nu vom avea dificultãþi în respec-
tarea termenului – 3-5 octombrie – de pri-
mire, de cãtre elevii ultimelor clase de li-
ceu, a acestora”.

CRISTI PÃTRU
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Reamintim cã poliþiºtii Brigã-
zii de Combatere a Criminalitã-
þii Organizate (BCCO) Craiova,
împreunã cu un procuror al DII-
COT – Serviciul Teritorial Cra-
iova, au organizat, la începutul
lunii decembrie, o acþiune vi-
zând destructurarea unei gru-
pãri de traficanþi de droguri de
risc. Astfel, în baza informaþii-
lor pe care le aveau, poliþiºtii
antidrog l-au prins în flagrant,
în parcarea hipermarketului
Lidl, joi 3 decembrie 2015, pe
Cãtãlin Deliu, de 17 ani, din
Craiova, în timp ce încerca sã
vândã o jumãtate de kilogram de
haºiº contra sumei de 10.000
lei. Imediat dupã flagrant, oa-
menii legii au descins ºi la Ma-
rius Gabriel Bãlan, de 22 de ani,
din Craiova, dar ºi la tatãl tânã-
rului prins cu drogurile, Cris-
tian Deliu, de 43 de ani, fiind
percheziþionatã ºi locuinþa aces-
tuia din Bistreþ. În urma perche-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au amânat,
luni, 26 septembrie a.c., judecarea craioveni-
lor, doi dintre ei tatã ºi fiu, prinºi în parcarea
hipermarketului Lidl, în timp ce încercau sã
vândã aproximativ jumãtate de kilogram de

haºiº cu suma de 10.000 lei. Patru persoane au
fost trimise în judecatã în acest dosar pentru
trafic internaþional de droguri de risc, iar în

acest moment doar doi dintre inculpaþi se mai
aflã dupã gratii, arestaþi preventiv.

ziþiilor, oamenii legii au mai gã-
sit ºi ridicat alte 60 de grame
de canabis, dar ºi un pistol le-
tal, de calibrul 6 mm ºi 9 car-
tuºe cu glonþ. Cei trei au fost
duºi la sediul DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova, au fost
audiaþi de procurorul de caz,
fiind reþinuþi pe bazã de ordo-
nanþã pentru 24 de ore. Pe 4
decembrie au fost prezentaþi
Tribunalului Dolj cu propunere
de arestare preventivã pentru
30 de zile, propunere admisã de
instanþã care a dispus arestarea
celor trei, sub acuzaþiile de tra-
fic de droguri de risc, introdu-
cere în þarã de droguri de risc
ºi constituire de grup infracþi-
onal organizat.

Procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova au finali-
zat cercetãrile ºi i-au trimis în
judecatã pe cei trei, împreunã
cu o altã persoanã, Alissa De-
liu, pentru comiterea infracþiu-

nii de trafic internaþional de dro-
guri de risc. Dosarul, înregis-
trat la Tribunalul Dolj pe 21 ia-
nuarie a.c., a intrat în proce-
dura camerei preliminare, iar pe
13 aprilie a.c. instanþa a con-
statat legalitatea probatoriului
administrat de procurorii DII-
COT ºi a respins cererile ºi ex-
cepþiile formulate de inculpaþi.-
 Ulterior, Cãtãlin Deliu a fost
plasat sub control judiciar.

La termenul de luni, 26 sep-
tembrie a.c., judecãtorii de la
Tribunalul Dolj au anunþat cã
amânã cauza, conform deciziei

luate în Adunarea Generalã a Ju-
decãtorilor de la Tribunalul
Dolj, ca mãsurã de protest, în-
trucât nu este vorba despre o
urgenþã. A fost menþinutã, însã,
arestarea preventivã a celor doi
bãrbaþi care se aflã încã în spa-
tele gratiilor: „Menþine mãsura
arestãrii preventive dispusã faþã
de inculpaþii Deliu Cristian ºi
Bãlan Marius  Gabrie l ,  z is
“Dinte”. Menþine mãsura con-
trolului judiciar dispusã faþã de
inculpatul Deliu Cãtãlin. Res-
pinge cererea de modificare a
controlului judiciar formulatã

de inculpatul Deliu Cãtãlin, ca
nefondatã. Respinge cererile de
înlocuire a mãsurii arestului
preventiv cu mãsura arestului
la domiciliu formulate de in-
culpaþii Deliu Cristian ºi Bã-
lan Marius Gabriel, ca nefon-
date. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 ore de la comuni-
care”, dupã cum se aratã în ho-
tãrârea Tribunalului. Contesta-
þiile lor au fost respinse de ma-
gistraþii Curþii de Apel Craiova.
urmãtorul termen de judecatã în
dosar a fost stabilit pe 10 oc-
tombrie a.c.

Reprezentanþii Tribunalului
Dolj anunþã cã, în temeiul art.
13 alin. 2 din Legea nr. 208/
2015, privind alegerea Senatu-
lui ºi a Camerei Deputaþilor,
precum ºi pentru organizarea ºi
funcþionarea Autoritãþii Electo-
rale Permanente, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare,
în data de 30 septembrie a.c.,

Se aleg judecãtorii
pentru Biroul Electoral

de Circumscripþie
ora 15.00, se va efectua, în
ºedinþã publicã,  tragerea la
sorþi pentru desemnarea jude-
cãtorilor care vor face parte din
Biroul Electoral de Circum-
scripþie. ªedinþa de tragere la
sorþi se desfãºoarã la sediul
Tribunalului Dolj din Craiova,
strada Brestei, nr. 12, biroul
preºedintelui.

Conform reprezentanþi lor
IPJD olj, în cursul zilei de luni,
26 septembrie a.c., în urma ac-
tivitãþilor specifice desfãºurate,
poliþiºtii Serviciului de Investi-
gaþii Criminale, în colaborare cu
lucrãtorii Secþiei 3 Poliþie Cra-
iova, sprijiniþi de luptãtorii Ser-
viciului de Acþiuni Speciale, l-au
depistat pe Laurenþiu Cãlin Pop,
de 44 de ani, din localitate, pe
numele cãruia magistraþii Jude-
cãtoriei Craiova, au emis un
mandat de executarea a pedep-
sei cu închisoarea. Craioveanul
a fost condamnat sã execute în
regim de detenþie o pedeapsã de
10 luni închisoare pentru comi-
terea infracþiunilor de tulburare

Craiovean urmãrit internaþional
prins dupã doi ani

Un craiovean de 44 de
ani, dat în urmãrire

internaþionalã de aproape
doi ani, dupã ce a fost

condamnat definitiv
pentru un scandal petre-
cut în 2012, a ajuns, luni
dupã-amiazã, în arestul

IPJ Dolj, „sãltat” cu
„macaþii” IPJ Dolj.

a ordinii ºi liniºtii publice ºi
portul sau folosirea fãrã drept de
obiecte periculoase. Scandalul
pentru care a fost condamnat La-
urenþiu Cãlin Pop (împreunã cu
alþi doi craioveni) s-a petrecut
în august 2012, la o terasã de
pe strada „Drumul Apelor” din
Craiova. În 2013 cei trei au fost
trimiºi în judecatã, iar în anul
2014 a fost pronunþatã sentinþa

definitivã. Pop însã a fugit din
þarã înainte de pronunþare, ast-
fel cã a fost pus în urmãrire la
nivel naþional ºi internaþional din
luna noiembrie 2014. Acum a
fost încarcerat în Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova
pentru ispãºirea pedepsei, dupã
cum a precizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU

Ceea ce cu doar un an în urmã nu depãºea
limita unei tentative utopice declanºate pe mai
multe „fronturi” (diplomatice, fireºte, dar ºi
de naturã religioasã) a primit, alaltãieri, într-o
atmosferã festivã dar nelipsitã de aerul fune-
bru al unei comemorãri, un prim pas spre
legitimitatea absolutã. În mica localitate din
nordul Columbiei, cu un nume de un simbo-
lism milenar, Cartagena, s-a semnat, în sfâr-
ºit, acordul de pace între partea guvernamen-
talã reprezentatã de preºedintele în funcþie
Juan Manuel Santos ºi liderii grupãrii „Fuer-
zas armadas revolucionarias”.

Cum se ºtie, lungi ºi spinoase tratative cu
concursul unor organisme internaþionale ºi
a unor state – Norvegia, Cuba, Chile, Vene-
zuela, Vaticanul, UE, ONU ºi SUA – au con-
dus la decizia, ea însãºi istoricã, convenitã
între pãrþile în conflict la 24 august a.c. Nu
puþini, inclusiv columbieni, îndeosebi des-
cendenþii direcþi ai celor 250 de mii de victi-
me, 45 de mii de dispãruþi ºi 7 milioane de
refugiaþi, nu doar cã n-au crezut în even-
tualitatea unui acord, dar au continuat sã-ºi
strige suferinþa în demonstraþii la rându-le
sângeroase.

Declanºat în 1964, cu brigãzi ale unor

nãpãstuiþi ai soartei într-o þarã sãrãcitã ºi
supuse unei jefuiri nemiloase din partea unor
grupuri de interese locale ºi strãine, trans-
formatã, apoi, într-un bazin al celui mai im-
petuos ºi mai temerar „comerþ” cu droguri
ce-avea sã condiþioneze existenþa cotidianã
din cele mai diverse þãri ale lumii, rãzboiul
civil a cunoscut momente controversate din
care n-a lipsit nici factorul „ideologic” (un
marxism de pustã încurajat de comunismul
castro-brejnevist) ºi nici ripostele, egal sãl-
batice, ale oficialitãþilor. Sutele de mii de vic-
time s-au distribuit, desigur, nu totdeauna
egal, dar la fel de nemotivat, de toate pãrþile,
inclusiv în rândul unor mii de nevinovaþi,
majoritatea oameni simpli încercând sã nu
se amestece în conflict.

Or, pacea pe care o ovaþionau, în Piaþa
Centralã a micului oraº din Nordul þãrii su-
tele de mii de participanþi la care au fost pre-
zenþi 2500 de invitaþi, între care 15 preºe-
dinþi de state ºi 27 de delegaþii guvernamen-
tale,  a fost posibilã, aºa cum s-a tot repetat
în aceastã ultimã lunã de dezbateri interne ºi
internaþionale, ºi în baza deciziei de impuni-
tate faþã de crimele sãvârºite ºi probate ce

vor face obiectul unor procese penale. Pace
fãrã…imunitate, aºadar, ori, mai exact, cum
stã scris în acord, pace ºi puniþiune.

Printre protagoniºtii de la Cartagena nu
putea lipsi arhiepiscopul Luis Castro Quiro-
ga, unul dintre ce s-a aflat, de-a lungul ulti-
milor ani, în prima linie a acestei dure ºi tu-
multuoase bãtãlii pentru încetarea conflic-
tului. El e cel care, aºa cum declara într-un
interviu chiar la faþa locului, a trebuit sã în-
soþeascã, în mai multe rânduri, delegaþii al-
cãtuite, de fiecare datã, din 12 membri ai
victimelor rãzboiului, la Havana, în cele zece
luni de tratative. Urmare a acestor repetate
ºi disperate întreprinderi, sub semnul sufe-
rinþei împãrtãºite cu cei ce nu-ºi puteau uita
morþii, a ºi scris o carte ce-avea sã contri-
buie, la rându-i, la pacea acum consemnatã.
Cartea intitulatã „Inima victimelor” e consi-
deratã de autor, de altfel un gânditor ºi un
scriitor cu o operã considerabilã, un fel de
testament al Pãcii care poate surveni chiar
ºi atunci când ura ºi neînþelegerea sunt trans-
formate în „teologii” ale rãului.

Ce va urma? – o întrebare care n-a lipsit
nici din ambianþa euforicã de acum. Întâi,

referendumul de duminicã, fie ºi necondiþio-
nat de acord, cu ºanse mari de câºtig. Apoi,
depunerea armelor de cãtre toate grupãrile
rebele, inclusiv cele neparticipante la tratati-
ve, desemnarea, pentru douã legislaturi, a câte
10 locuri în Parlament pentru „revoluþiona-
rii” din FARC, în paralel cu investigarea ºi
pedepsirea celor gãsiþi vinovaþi de crime ºi,
abia, apoi, într-un interval prefigurat de 10
ani, pacificarea definitivã a þãrii, concomitent
cu o dramaticã operã de reconstrucþie.

Operaþiunea, aceasta din urmã, cu siguran-
þã cea mai dificilã, date fiind realitãþile de pe
teren. Cãci opozanþii nu vor lipsi, de la latifun-
diarii proprietãþilor agricole care reprezintã doar
4 la sutã din columbieni, mari ºi impunãtoare
multinaþionale cu vechi legãturi în zona rezer-
velor naturale ale þãrii, inclusiv ºi mai ales te-
muta „armatã” încã ascunsã a drogurilor, la
rândul ei condiþionatã de grupuri de interese,
politice ori doar de afaceri. Lor pacea nu le
convine. Însã procesul de pacificare are toate
ºansele unei izbânzi mãcar ºi fiindcã lumea de
astãzi saturatã de conflicte priveºte acum spre
Columbia ca spre una din experienþele crucia-
le ale istoriei sale de mâine.
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Craiovenii dornici sã-i ajute pe
cei care au nevoie de transfuzii
sanguine, precum victimele ac-
cidentelor, cei ce suferã operaþii
dificile sau bolnavii care necesi-
tã tratamente împotriva canceru-
lui, sunt aºteptaþi la sfârºitul
acestei sãptãmâni, vineri ºi sâm-
bãtã, la Casa de Culturã a Stu-
denþilor. Campania se desfãºoa-
rã cu sprijinul Centrului Regio-
nal de Transfuzii Sanguine din
Craiova.

De altfel, la dispoziþia donato-
rilor sunt cadre medicale specia-
liste în domeniu ce respectã cu
stricteþe normele internaþionale
de igienã în timpul actului de do-

Campanie de donare de sânge, la CraiovaCampanie de donare de sânge, la CraiovaCampanie de donare de sânge, la CraiovaCampanie de donare de sânge, la CraiovaCampanie de donare de sânge, la Craiova
La fiecare trei secunde un pacient are

nevoie de sânge. Este o problemã acutã
cu care se confruntã spitalele ºi medicii
din România. Ultimele studii aratã cã
doar douã din o sutã de persoane obiº-
nuiesc sã doneze sânge. Prin urmare, nu
de puþine ori cantitatea colectatã se do-
vedeºte a fi insuficientã comparativ cu

cererea foarte mare înregistratã de uni-
tãþile sanitare. Pentru a promova dona-
rea de sânge, la Casa Studenþilor din Cra-
iova are loc o campanie organizatã sub
sloganul „Fiecare picãturã de sânge în-
seamnã un zâmbet”. Craiovenii sunt aº-
teptaþi vineri ºi sâmbãtã, în orele 8.00-
13.00 sã doneze sânge.

nare. Ca mãsurã de siguranþã pen-
tru pacienþii din spitale ce vor be-
neficia de produsele prelevate, se
efectueazã ºi o serie de teste în
laboratoare de specialitate pentru
a exclude eventuala transmitere
a unei boli prin transfuzie. Din
cantitatea de sânge recoltatã se
vor face preparate din sânge ne-
cesare pentru intervenþiile chirur-
gicale, aºa cum ar fi masa eri-
trocitarã, plasma congelatã sau
concentratul trombocitar.

În Uniunea Europeanã se în-
registreazã anual peste 20 de mi-
lioane de donãri de sânge. În Ro-
mania, doar 2% din populaþia
adultã doneazã sânge, faþã de

66% în Austria sau 52% în Fran-
þa. De aceea, la noi în þarã existã
o nevoie permanentã atât de sân-
ge ºi de preparate sangvine, cât
ºi de donatori fideli. În aceste
condiþii, se încurajeazã donarea
benevolã de sânge.

Condiþii pentru a dona sânge
Aceastã sesiune, prin sângele

recoltat, oferã o ºansã în plus pa-
cienþilor din spitale ºi ajutã persoa-
nele interesate sã contribuie la sal-
varea de vieþi omeneºti. Pentru a
putea asigura anumite preparate,
dar ºi pentru a creºte siguranþa
produselor sanguine, sistemul
transfuzional are nevoie de dona-

tori fideli, voluntari,
care doneazã perio-
dic, din responsabi-
litate faþã de semeni
ºi societate.

În cazul în care
donatorul suferã de o
boalã transmisibilã,
acesta va fi informat
asupra stãrii lui de
sãnãtate. Înainte de
toate, pentru a dona
sânge craiovenii tre-
buie sã îndeplineas-
cã o serie de condi-
þii. Eligibile sunt doar
persoanele cu vârsta
cuprinsã între 18 ºi
50 de ani. Totodatã,
donatorii trebuie sã
aibã asupra lor bule-
tinul sau cartea de
identitate, sã aibã o

stare de sãnãtate bunã, sã fie odih-
niþi, sã nu consume alcool cu 48
de ore înaintea donãrii, sã aibã
greutatea peste 60 kg, sã nu sufe-
re de afecþiuni precum hepatitã,
TBC, malarie, boli de piele, ulcer
sau diabet zaharat ºi sã nu figure-
ze în registrele medicale cu boli de
inimã. Persoana care doreºte sã
doneze sânge nu trebuie sã fie aler-
gicã sau sã fi donat sânge cu 72
de zile înainte de recoltare. În di-
mineaþa recoltãrii de sânge pot fi
consumate cel mult douã felii de
pâine cu margarinã ºi gem. De ase-
menea, trebuie consumate multe
lichide. Sunt interzise în schimb ali-
mentele bogate în grãsimi ºi lapte-
le. Nici fumatul nu este recoman-
dat înainte de a dona sânge din
cauza riscului de lipotimie.

Beneficii pentru donatori
Pentru a-i încuraja sã doneze

sânge, craiovenii sunt atraºi ºi cu
câteva facilitãþi: ºapte bonuri de
masã în valoare totalã de 60 de lei
ºi analize gratuite în valoare de 100
lei pentru depistarea hepatitei B ºi
C, a HIV/SIDA ºi a leucemiei. De
asemenea, tot cu aceastã ocazie
sunt determinate hemoglobina,
grupa sanguinã ºi Rh-ul. Tot pe lis-
ta de beneficii figureazã ºi o redu-
cere de 50% pe transportul în co-
mun timp de o lunã ºi o zi liberã la
serviciu sau ºcoalã.

Nu de puþine ori, medicii din
spitalele s-au plâns cã deficitul de
sânge se resimte, mai ales pe sec-
þii în care consumul este mare,
aºa cum ar fi cele de chirurgie
ori oncologie. Pentru ca interven-
þiile chirurgicale sã nu mai fie
amânate din cauza lipsei sânge-
lui, ar fi nevoie ca mãcar 2,5%
din populaþie sã meargã frecvent
la centrele de donare.

RADU ILICEANU
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã elibe-
reazã adeverinþe pentru beneficiarii Mã-
surii 215 - Plãþi privind bunãstarea ani-
malelor, care intenþioneazã sã acceseze
credite în vederea finanþãrii activitãþilor
curente, de la instituþiile bancare ºi non-
bancare care au încheiat convenþii cu
APIA, pentru anul de cerere 2016. Ast-
fel, potrivit convenþiilor, la solicitarea
scrisã a fermierului, APIA elibereazã o
adeverinþã prin care confirmã cã acesta
a depus cerere de platã în perioada 1 iu-
lie - 15 iulie 2016, aferentã anului de an-
gajament 01.01.2016 - 31.12.2016, pen-
tru Mãsura 215 - Plãþi privind bunãsta-
rea animalelor, pentru pachetul porcine
sau pentru pachetul pãsãri.

De asemenea, prin adeverinþã se con-
firmã valoarea care reprezintã 70% din
suma aferentã cererii de platã pentru anul
de angajament 01.01.2016 – 31.12.2016
minus valoarea adeverinþei/adeverinþelor
eliberate anterior acestei date. Valoarea
creditului va fi de pânã la 90% din suma
înscrisã în adeverinþã cuvenitã benefi-
ciarului pentru Plãþile privind bunãstarea
animalelor. Fondul de Garantare a Cre-
ditului Rural IFN - SA (FGCR) ºi Fon-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

APIA elibereazã adeverinþe pentru accesãri de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesãri de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesãri de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesãri de crediteAPIA elibereazã adeverinþe pentru accesãri de credite
dul Naþional de Garantare a Creditului
pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii IFN
- SA (FNGCIMM) garanteazã creditele
acordate de bãnci fermierilor. În con-
formitate cu prevederile ordinului minis-
trului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr.
839/2016 privind modificarea si com-
pletarea ordinului ministrului agriculturii
si dezvoltarii rurale nr. 703/2013 privind
aprobarea condiþiilor în care se vor în-
cheia convenþiile dintre instituþiile finan-
ciare bancare ºi nebancare ºi agenþia de
plãþi ºi intervenþie pentru agriculturã, în
vederea finanþãrii de cãtre acestea a ac-
tivitãþilor curente ale beneficiarilor plãþi-
lor derulate prin agenþie, în baza adeve-
rinþelor eliberate de apia, banca trebuie
sa respecte nivelurile costurilor aferente
acordãrii creditelor pentru beneficiarii
plãþilor directe, astfel încât dobânda fi-
nalã aplicatã beneficiarului nu poate de-
pãºi robor 6m + maxim 2, 5 %, iar co-
misioanele aferente creditului sã fie în
limita de 1%. Toate convenþiile încheia-
te între APIA, instituþiile bancare ºi non-
bancare ºi FGCR/FNGCIMM vor fi
postate pe site-ul instituþiei la adresa:
www.apia.org.ro, în secþiunea Conven-
þii, Acorduri, Protocoale.

Robãneºti, Rast, Pleºoi, Uni-
rea, Piscu Vechi, Drãnic, Brabo-
va, Siliºtea Crucii, Coþofenii din
Faþã, Vârtop, Pieleºti, Sadova,
Predeºti, Giubega, Coºoveni,
Gherceºti, Giurgiþa, Periºor, Po-
iana Mare, Almãj, Dioºti, Teslui,
ªimnicu de Sus, Caraula sunt
doar câteva dintre cele peste 70
de localitãþi din Dolj, unde sunt
scoase la vânzare terenuri agri-
cole. La Mischii, o jumãtate de
hectar este vândut cu 4.000 de
lei. la Valea Stanciului, preþul de
9.980 lei se acordã pentru 1,42
ha. În Dãbuleni, pentru
0,34 ha se plãtesc 3.060
lei iar la Amãrãºtii de Jos
un hectar de teren agri-
col în extravilan se dã cu
5.060 lei. Preþuri mai ri-
dicate par sã se practice
în comuna Brabova. Aici,
pentru 1,89 ha se oferã
20.412 lei. La Greceºti,
hectarul se vinde cu
10.800 lei. Unul dintre
cele mai mari preþuri este
oferit în Bucovãþ, unde
pentru numai 500 mp se
plãtesc 10.000 de lei.

Preþul mediu,
9.000 de lei hectarul
Începând cu anul tre-

cut, comercializarea tere-
nurilor agricole a cunos-
cut o transformare ac-
centuatã odatã cu intra-
rea în vigoare la
31.05.2014 a Legii nr.
17/2014 privind unele

Sute de oferte de vânzareSute de oferte de vânzareSute de oferte de vânzareSute de oferte de vânzareSute de oferte de vânzare
a terenurilora terenurilora terenurilora terenurilora terenurilor, în Dolj, în Dolj, în Dolj, în Dolj, în Dolj

În zeci de comune din Dolj, terenurile agricole se tranzacþioneazã mai abitir ca
oricând. Procesul de comasare a marilor exploataþii agricole este în plinã desfãºura-
re. Din Sadova ºi pânã în Almãj, extravilanul este la mare cãutare. Piaþa nu este feritã
de firmele ce se interpun între proprietari ºi beneficiarii finali ai terenurilor agri-
cole. La nivelul Direcþiei pentru Agriculturã Dolj, numai în luna august a.c., sunt
arhivate oferte de vânzare terenuri provenite din peste 70 de comune doljene.

mãsuri de reglementare a vânzã-
rii – cumpãrãrii terenurilor agri-
cole situate în extravilan ºi de
modificare a Legii nr. 268/2001
privind privatizarea societãþilor
comerciale ce deþin în adminis-
trare terenuri proprietate publicã
ºi privatã a statului cu destinaþie
agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei Do-
meniilor Statului.

În luna august a anului trecut,
la Direcþia pentru Agriculturã Dolj
erau înregistrate aproximativ
6.400 de dosare privind oferte de
vânzare. Potrivit purtãtorului de

cuvânt al instituþiei, Obleagã
Meca Ovidiu, cel mai mic preþ a
fost de 3.000 lei/ha în zone, unde
comasarea agricolã nu a predo-
minat. Alta alta era situaþia în are-
alul de câmpie din sudul Dolju-
lui. Aici preþul a urcat la 3.750
euro/ha. Ca ºi atunci ºi în pre-
zent, preþul mediu cu care un
hectar de teren arabil în extravi-
lan se vinde în prezent este de
9.000 lei. În mare parte, prin
acest demers legislativ statul a
dorit sã aducã în legalitate actele
de vânzare-cumpãrare încheiate

anterior ce se bazau doar pe o
simplã chitanþã de mânã.

Aviz de la MADR, pentru vânzãri
mai mari de 25 ha

Potrivit Ordinului 719/2014
privind aplicarea nor-
melor metodologice
de aplicare a Legii 17/
2014, cei care doresc
sã-ºi vândã terenul
trebuie sã depunã la
primãrie cererea pri-
vind afiºarea ofertei
de vânzare însoþitã de
copie carte de identi-
tate, copie legalizatã a
actului de proprietate
asupra terenului vân-
dut, extras de carte
funciarã , precum ºi
alte acte solicitate.
Existã totuºi terenuri
ce pot fi vândute doar
în anumite condiþii
stricte. Este cazul te-
renurile agricole situa-
te în extravilan pe o
adâncime de 30 km
faþã de frontiera de
stat ºi þãrmul Mãrii
Negre, cãtre interior,
precum ºi cele situa-

te în extravilan la o distanþa de
pânã la 2.400 m faþã de obiecti-
vele speciale. Acestea pot fi în-
strãinate prin vânzare-cumpãra-
re doar cu avizul specific al Mi-
nisterului Apãrãrii Naþionale, eli-
berat în urmã consultãrii cu or-
ganele de stat cu atribuþii în do-
meniul siguranþei naþionale, prin
structurile interne specializate
menþionate la art. 6 alin. 1 din
Legea nr. 51/1991 privind se-
curitatea naþionala a României,
cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

La vânzarea mai mare de 25
ha, obligatoriu, se va solicitat avi-
zul Ministerului Agriculturii. Avi-
zul final se trimitã vânzãtorului ºi
este valabil doar 6 luni de la data
comunicãrii cãtre vânzãtor. O
singura excepþie existã aici, dacã
pãrþile au încheiat un antecon-
tract în perioada de valabilitate a
avizului. MADR are publicate în
acest an douã avize negative la
vânzarea-cumpãrarea de terenuri
agricole, motivând cã documen-
tul justificativ care atestã calita-
tea de preemptor – contractul de
arendare – a fost încheiat în te-
meiul dispoziþiilor Legii nr. 16/
1994 care a fost abrogatã.
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Birocraþia poate fi descurajatoa-
re pentru întreprinderile mici ºi pen-
tru cele nou-înfiinþate, care, uneori,
ar putea renunþa la oportunitãþile
oferite de fondurile ESI din cauza
procedurilor administrative. Astfel,
rãmâne nerealizat un potenial pre-
þios de îmbunãtãþire a competitivi-
tãþii Europei. La sfârºitul anului
2016, grupul se va concentra pe
rezolvarea problemei supraregle-
mentãrii, adicã a cerinþelor admi-
nistrative suplimentare impuse be-
neficiarilor de autoritãþile naþionale

sau locale. „Simplitatea ºi flexibili-
tatea sunt esenþiale pentru asigura-
rea succesului investiþiilor din fon-
durile ESI în Europa. Trebuie sã
ajutãm proiectele inovatoare ºi de
calitate sã se lanseze, facilitând ac-
cesul la fonduri al întreprinderilor
mici ºi al celor nou-înfiinþate. În
plus, recomandãrile grupului con-
tribuie direct la reflecþia noastrã
asupra viitorului politicii de coeziu-
ne dupã 2020....”, a subliniat co-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Pânã în prezent, grupul a emis un set de recomandãri  pentru
patru domenii:
 proceduri online;
 modalitãþi mai simple de rambursare a cheltuielilor;
 acces facilitat la finanþare pentru IMM-uri;
 creºterea nivelului de utilizare a instrumentelor financiare.

Unele dintre recomandãrile grupului au fost deja incluse în eva-
luarea la jumãtatea perioadei a cadrului financiar multianual, efec-
tuatã de Comisie. Aceste recomandãri includ:
 modalitãþi mai simple de rambursare a cheltuielilor; de exemplu,

beneficiarii nu ar mai trebui sã justifice fiecare element de cost, ci ar
putea utiliza rate forfetare sau preþuri fixe pentru anumite categorii de
costuri, inclusiv cheltuielile cu personalul sau alte cheltuieli profesionale,
precum cele cu asigurãrile ºi chiriile;
 promovarea principiului „doar o singurã datã”; documentele fur-

nizate de beneficiari ar trebui pãstrate pe suport digital ºi nu ar trebui
prezentate din nou la fiecare etapã a implementãrii proiectului;
 promovarea sinergiilor ºi a bunelor practici, precum cereri de

propuneri unice care ar putea îmbina diverse surse de finanþare din par-
tea UE. Acest lucru ar permite IMM-urilor sã solicite un singur pachet de
investiþii, mai degrabã decât sã participe la mai multe cereri de propuneri;
 Alinierea pe cât posibil la practica de piaþã a cerinþelor pentru

întreprinzãtorii care primesc împrumuturi prin instrumente financiare
sprijinite de fondurile ESI. Astfel, aceste cerinþe ar fi mai puþin oneroase
decât cele impuse în cazul granturilor obiºnuite, de exemplu ar fi necesa-
re mai puþine documente, iar perioadele de pãstrare a documentelor ar fi
mai scurte.

În conformitate cu iniþiativa „Un buget UE axat pe rezultate” ºi cu eforturi-
le pentru o mai bunã legiferare, Comisia a trecut în revistã activitatea desfã-
ºuratã de Grupul la nivel înalt privind simplificarea în favoarea beneficiari-
lor a fondurilor structurale ºi de investiþii europene (fondurile ESI).

misarul pentru politica regionalã,-
 Corina Creþu. 

„Trebuie sã ne strãduim
în continuare sã înlãturãm

blocajele”
Pe baza recomandãrilor gru-

pului, Comisia a propus, de ase-
menea, facilitarea combinãrii
cu Fondul european pentru inves-
tiþii strategice (FEIS), cu ajutorul
unui singur set de proceduri per

solicitant, în locul unor reguli se-
parate pentru fiecare fond.  FEIS
stã la baza Planului de investiþii
pentru Europa. Acesta îºi propu-
ne sã corecteze disfuncþionalitã-
þile actuale ale pieþei prin elimi-
narea lacunelor ºi mobilizarea in-
vestiþiilor private. El va sprijini in-
vestiþii strategice în domenii-che-
ie, cum ar fi infrastructura, edu-
caia, cercetarea ºi inovarea, pre-
cum ºi finanþarea de risc pentru
întreprinderile mici. „Trebuie sã ne
strãduim în continuare sã înlãtu-
rãm blocajele ºi sã asigurãm si-
nergiile dintre fonduri. Nu este
întotdeauna necesarã schimbarea
reglementãrilor; bunele practici
trebuie identificate ºi promovate
în întreaga UE. Acesta este elul

nostru...”, a precizat fostul vi-
cepreºedinte al Comisiei ºi
preºedintele grupului la nivel
înalt, Siim Kallas.

Grupul monitorizeazã mãsura
în care statele membre

utilizeazã aceste oportunitãþi
Grupul la nivel înalt privind sim-

plificarea în favoarea beneficiari-
lor fondurilor structurale ºi de in-
vestiþii europene (fondurile ESI) a
fost instituit de Comisia Europea-
nã în urma deciziei din 10 iulie
2015 . Acest grup de 12 experþi,
care ºi-a început activitatea în oc-
tombrie 2015, consiliazã Comisia
Europeanã în legãturã cu reduce-
rea sarcinii administrative pentru

solicitanþii celor cinci fonduri. Re-
gulamentul privind fondurile ESI
pentru 2014-2020 prevede deja o
serie de oportunitãþi pentru simpli-
ficare ºi o sarcinã administrativã
redusã. Acestea includ o serie de
norme comune pentru toate fon-
durile ESI, utilizarea extinsã a op-
þiunilor simplificate în materie de
costuri ºi trecerea la „e-coeziune”.
De asemenea, grupul monitorizea-
zã mãsura în care statele membre
utilizeazã aceste oportunitãþi. Ra-
portul final al Grupului la nivel înalt,
a cãrui publicare este aºteptatã în
2018, va fi unul dintre elementele
fundamentale ale procesului de re-
flecþie al Comisiei în ceea ce pri-
veºte viitorul politicii de coeziune.

„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”„Un buget UE axat pe rezultate”

Siim Kallas
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Concertul „Toamna Simfonic”
s-a construit dupã studii îndelun-
gate, dupã ce Tudor Gheorghe a
citit tot ce s-a scris în poezia ro-
mânã, realizând apoi o selecþie ine-
ditã. „Construcþia spectacolului este
dificilã. Nu gãseºti trei poeme, le
pui pe muzicã ºi gata concertul! Eu,
ca sã fac un spectacol care cuprin-
de 20 de poeme, trebuie sã gãsesc

Tudor Gheorghe porneºte toamna aceasta într-
un turneu aniversar, în opt oraºe din þarã, primul
fiind, desigur, Craiova. Luni, 3 octombrie, ora 19.00,
artistul va prezenta în Sala „Amza Pellea” a Tea-
trului Naþional „Marin Sorescu” concertul „Toam-
na Simfonic – 15 ani”, unul cu casa închisã, cãci
biletele s-au epuizat demult la vânzare. Recitalul

va fi însoþit de lansarea primei sale cãrþi, cu titlul
„Vã dau un an din viaþa mea” – un jurnal literar
care va ajunge la public în cadrul câte unui eveni-
ment ce va preceda fiecare concert din cele opt ora-
ºe în care va avea loc turneul muzical „Toamna Sim-
fonic – 15 ani”. Cântãreþ, compozitor ºi actor, Tu-
dor Gheorghe a împlinit 71 de ani pe 1 august a.c.

«Tudor Gheorghe nu-ºi
pierde firea, cântã spre bucu-
ria românilor, ºi merge mai
departe, apãrându-ºi dreptul de
a exista ºi în aceastã lume con-
fiscatã de cãtre deþinãtorii în-
þelepciunilor divine contempo-
rane – francii ºi politichia. Tu-
dor Gheorghe are o memorie
de elefant! Nu þine minte doar
tainele folclorului nostru, nu,
el ºtie pe de rost aproape în-
treaga mare poezie româneas-
cã!... Paradisul scriptic! Lau-
dã aduce el, în cântece, efor-
tului þãranilor, de pe tot cuprin-
sul României, de a-ºi gãsi ros-
tul, chiar dacã mai au îndoieli cã-l vor dibui mãcar... Tudor Gheorghe e
frate cu oºtenii lui Tudor, cu haiducii – ºi chiar, desigur, cu toþi romanti-
cii realiºti ce cântau romanþe prin mahalalele Micului Paris! În istoria
României lui Tudor Gheorghe cântecul nu a luat niciodatã mãcar o micã
pauzã – fie iarnã, fie varã, fie pace, fie rãzbel!... Acum, în „Tudoriada”,
descopãr un scriitor talentat, Tudor Gheorghe, care povesteºte, în mai
multe cuvinte, câte ceva despre drumurile parcurse prin þarã ºi prin lume
de magistrul cântecelor vrãjite, Tudor Gheorghe, înaintea cãrora am spus
ºi eu un cuvânt foarte scurt». (Acad. D.R. Popescu, în Prefaþa volu-
mului „Vã dau un an din viaþa mea”. Sursa: Mediafax)

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

minimum 50, din care încep sã tãi.
ªi acesta este cel mai dureros lu-
cru, dar aºa se construieºte...”, a
declarat artistul, citat de Mediafax.

În cadrul turneului aniversar,
Tudor Gheorghe, îºi lanseazã pri-
ma carte, cu titlul „Vã dau un
an din viaþa mea”, publicatã la
editura proprie. Astfel, volumul
va fi prezentat pe 3 octombrie la

Teatrul Naþional „Marin Sorescu”
din Craiova, pe 7 octombrie la
Casa de Culturã a Sindicatelor
din Constanþa, pe 10 octombrie
la Opera Naþionalã din Iaºi, pe
13 octombrie la Casa de Cultu-
rã a Sindicatelor din Suceava, pe
14 octombrie la Casa de Cultu-
rã a Sindicatelor din Botoºani,
pe 17 octombrie la Casa de Cul-
turã a Studenþilor din Cluj-Na-
poca ºi pe 7 noiembrie la Filar-
monica din Timiºoara. La Bucu-
reºti, evenimentul de lansare a
cãrþii va avea loc pe 25 octom-
brie, cu o zi înainte de concer-
tul de la Sala Palatului.

«M-a inspirat un turneu pe care
l-am fãcut cu „Lecþia”, cu care
am bãtut toate oraºele mici. La Ba-
badag nu mai cântase nimeni de
20 de ani! M-au emoþionat lucru-
rile astea, aºa cã le-am trecut într-
un jurnal care se va intitula „Vã
dau un an din viaþa mea”», de-
clara maestrul Tudor Gheorghe,
referindu-se la debutul sãu ca

scriitor. Numele artistului se mai
leagã însã de o carte, apãrutã în
urmã cu doar câþiva ani. Este vor-
ba despre „Tudor Gheorghe – în
umbra menestrelului” – un in-
terviu-maraton realizat de omul de
radio Mircea Pospai, pe parcur-

sul a mai bine de trei ani de taifas
duminical, la Radio Oltenia. Volu-
mul a fost publicat la Editura
„Scrisul Românesc” ºi a fost lan-
sat în cadrul ediþiei din martie 2011
a Târgului de Carte GAUDEAMUS
de la Craiova.

De mâine, 29 septembrie, pânã pe data de 2
octombrie, Orchestra de Camerã a Filarmonicii
„Oltenia” (dirijor: Ivan Iliev) va întreprinde un
turneu de promovare artisticã în Austria, organizat
cu sprijinul Institutului Cultural Român din Viena.
Artiºtii craioveni vor susþine patru concerte, dupã
cum urmeazã: 29 septembrie, ora 19.30 – Stad-
tpfarrkirche,  Ried im Innkreis; 30 septembrie, ora
19.30 – Castelul „Hunyadi”, Ma. Enzersdorf; 1
octombrie, ora 16.00 – Biserica „St. Othmar”,
Modling; 2 octombrie, ora 16.00 – Biserica „St.
Elisabeth”, Viena.

Potrivit dirijorului Ivan Iliev, programul concer-
telor care vor avea loc la Ried im Innkreis, Mo-
dling ºi Viena cuprinde faimosul Adagio pentru
orchestrã de coarde de Samuel Barber, alãturi de
douã lucrãri reprezentative pentru epoca barocã:
Concertul în Re minor pentru vioarã, oboi ºi
orchestrã, BWV 1060 de Johann Sebastian Bach
(soliºti Gabriel Niþã, Liviu Fãrcaº) ºi „Stabat
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Mater” de Giovanni Battista Pergolesi (soliste
Barbara Kajetanowicz, Austria – sopranã, Mihaela
Popa – alto), capodoperã a muzicii sacre (1736).

În programul concertului gãzduit de Castelul
„Hunyadi” se regãsesc pagini instrumentale
celebre, de o captivantã frumuseþe melodicã: Suita
Capriol de Peter Warlock, Concertul în Re minor
pentru vioarã, oboi ºi orchestrã, BWV 1060 de
Johann Sebastian Bach, Concertul nr. 3 în Fa major
pentru vioarã ºi orchestrã, op. 8, RV 293, „L’au-
tunno” („Toamna”) din ciclul „Le quattro sta-
gioni” („Anotimpurile”) de Antonio Vivaldi,
Dansurile ungare nr. 1 ºi nr. 5 de Johannes Brahms,
Rondo „alla turca” de Wolfgang Amadeus Mozart,
„Libertango” de Astor Piazzolla, precum ºi douã
fragmente emoþionante de muzicã de film (Nigel
Hess: Fantezia pentru vioarã ºi orchestrã – leitmoti-
vul peliculei „Ladies in Lavender” / „Doamnele de
la malul mãrii” ºi John Williams: tema principalã
din „Schindler’s List” / „Lista lui Schindler”).

În perioada 20 septembrie – 20 oc-
tombrie a.c., autorii de orice vârstã, din
România ºi din strãinãtate, care nu au
debutat editorial, se pot înscrie la cea
de-a VII-a ediþie a Concursului Naþio-
nal de Prozã „Mihail Sadoveanu”,
organizat de Muzeul Naþional al Litera-
turii Române Iaºi. Acesta are drept scop
descoperirea talentelor literare ºi susþi-
nerea creaþiei literare contemporane.

Participanþii pot trimite una-trei lu-
crãri în prozã, inclusiv fragmente de
roman, de pânã la 15 pagini fiecare.
Lucrãrile, scrise în format electronic
(Times New Roman, 13) ºi printate în
format A4, vor fi semnate cu un motto
ºi vor fi trimise la Muzeul Naþional al

Înscrieri la Concursul Naþional de Prozã „Mihail Sadoveanu”
Literaturii Române, strada „V. Pogor”
nr. 4, cod poºtal 700110, Iaºi, cu men-
þiunea Pentru Concursul Naþional de
Prozã „Mihail Sadoveanu”. În coletul
poºtal va fi introdus ºi un plic închis
(cu acelaºi motto) care va conþine nu-
mele ºi prenumele autorului, un CV ºi
date de contact (numãr de telefon, e-
mail).

Juriul va acorda Marele Premiu „Mi-
hail Sadoveanu”, premiile I, II ºi III,
precum ºi o serie de menþiuni. Festivi-
tatea de premiere va avea loc pe 5 no-
iembrie a.c., în cadrul programului cul-
tural Zilele „Mihail Sadoveanu”, desfã-
ºurat la Muzeul „Mihail Sadoveanu.
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Militanþii Stat Islamic sunt ho-
tãrâþi sã foloseascã arme chimice
ºi le-ar putea utiliza din nou pe
mãsurã ce forþele irakiene avan-
seazã spre oraºul Mosul, a decla-
rat un purtãtor de cuvânt al Penta-
gonului. O rachetã a cãzut marþea
trecutã într-o zonã nepopulatã din
apropiere de baza militarã Qayya-
rah West, unde sute de forþe ame-
ricane pregãtesc un aerodrom îna-
inte de ofensiva irakianã care vi-
zeazã preluarea oraºului Mosul de
sub ocuparea reþelei teroriste Stat
Islamic, a spus un oficial din ca-
drul armatei, sub condiþia anoni-
matului. Nimeni nu a fost rãnit în
atac. Mai multe forþe americane au

Marea Britanie
vrea sã blocheze,
în pofida Brexit,
iniþiativa creãrii
unei armate
a Uniunii Europene

Marea Britanie se va
opune oricãrei iniþiative de
creare a unei armate UE,
întrucât ar submina Alianþa
Nord-Atlanticã, afirmã
ministrul britanic al Apãrãrii,
Michael Fallon, replica lui
Martin Schulz, preºedintele
PE, fiind cã Londra nu va
putea bloca un astfel de plan,
în contextul Brexit. “Marea
Britanie se va opune oricãrei
iniþiative de creare a unei
armate a UE deoarece ar
putea fi subminat rolul
NATO”, a declarat Michael
Fallon. “Alianþa Nord-
Atlanticã trebuie sã rãmânã
baza apãrãrii noastre ºi a
apãrãrii Europei”, a subliniat
Michael Fallon, insistând cã
Marea Britanie va menþine
“angajamentul” pentru
securitatea Europei chiar
dacã va pãrãsi Uniunea
Europeanã. Replica preºedin-
telui Parlamentului Euro-
pean, Martin Schulz, nu a
întârziat. El a amintit cã
Marea Britanie nu va putea
bloca prin vot intensificarea
cooperãrii în domeniul
apãrãrii la nivelul UE.
Miniºtrii Apãrãrii din Germa-
nia ºi Franþa, Ursula von der
Leyen ºi Jean-Yves Le Drian,
au dat asigurãri cã planul de
intensificare a cooperãrii la
nivelul UE nu este îndreptat
împotriva NATO.

Douã bombe
artizanale au
explodat în oraºul
german Dresda,
fãrã sã provoace
victime

Douã bombe artizanale au
explodat luni seara în oraºul
german Dresda, una vizând o
moschee, iar cealaltã, un
centru internaþional de
conferinþe, însã nimeni nu a
fost rãnit în urma deflagra-
þiilor, a anunþat poliþia.
“Chiar dacã pânã acum
nimeni nu a revendicat
acþiunile, mergem pe ideea
unei motivaþii xenofobe”, a
declarat Horst Kretzschmar,
ºeful poliþiei din Dresda,
potrivit unui comunicat
publicat ieri. Autoritãþile au
anunþat gãsirea de elemente
ale unui dispozitiv exploziv
improvizat în faþa centrului
de conferinþe. De asemenea,
securitatea din jurul tuturor
moscheilor din oraº a fost
sporitã. Dresda este capitala
landului Saxonia ºi a fost
scena mai mult incidente cu
caracter xenofob în ultima
perioadã.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIUARIUARIUARIUARIU

Prima confruntare televizatã între
Hillary Clinton ºi Donald Trump a
fãcut audienþã mare, dar încã nu se
ºtie dacã recordul tuturor timpurilor
– cel al finalei de fobal american de
anul trecut – a fost bãtut. Atunci s-
au înregistrat 114 milioane de tele-
spectatori. Nu mai este un secret cã
telespectatorii au asistat la un „pugi-
lat” între doi candidaþi a cãror popu-
laritate atinge cote neîntâlnite la alþi
aspiranþi la Casa Albã. Trei au fost
temele acroºate: direcþia SUA,
prosperitatea ºi securitatea. Dacã
marea îngrijorare a candidatei demo-
crate, pe timpul campaniei electorale
era cã poate asista la „naºterea” unui
alt Donald Trump mai mãsurat, mai
rezonabil, mai matur, un om capabil sã-ºi asu-
me funcþia supremã, dupã confruntarea de marþi
noaptea s-a liniºtit. A avut grijã în permanentã sã
facã distincþie între Donald Trump ºi republi-
cani în sensul cã adversarul sãu se arãta mult
mai radical, comportându-se aidoma lui Mitt
Romney, candidatul republican la alegerile pre-
zidenþiale din 2012. Încã de la prima întrebare
adresatã de cãtre moderatorul Lester Holt, dez-
baterea a degenerat într-un schimb de acuzaþii
pe care Trump ºi Clinton ºi le-au fãcut unul al-
tuia, bazându-se pe declaraþiile ºi înregistrãrile
din trecut. Donald Trump a crezut cã sclipirile

sale economice îl aduc în avantaj deºi este favo-
rabil mai degrabã unei pseudoteorii de creºtere
economicã, ceea ce a pus-o pe Hillary Clinton
într-o stare de vãditã iritare. ªi-a stãpânit-o cu
atenþie, conºtientã cã este urmãritã de peste 100
milioane de telespectatori. ªi-a calificat adver-
sarul ca delirant. Contrele reciproce s-au suc-
cedat, iar acuzele n-au lipsit. Hillary Clinton a
fost întreruptã de 70 de ori, în timp ce Donald
Trump nu a fost întrerupt decât de 47 de ori.
Hillary Clinton l-a acuzat pe Trump de rasism,
sexism ºi a insinuat cã republicanul este vinovat
de evaziune fiscalã, acesta refuzând sã facã pu-

blice documentele privind situaþia sa
financiarã, fiind primul candidat la
preºedinþia Statelor Unite care între-
rupe o lungã tradiþie de transparenþã
în acest sens. Presat de Clinton în
ceea ce priveºte publicarea docu-
mentelor privind situaþia sa financia-
rã, Donald Trump a replicat cã îºi
va face publice declaraþiile fiscale
imediat ce Clinton va dezvãlui cele
33.000 de e-mailuri ºterse de pe un
server privat pentru corespondenþa
electronicã, folosit de aceasta în pe-
rioada cât a ocupat postul de secre-
tar de Stat. Clinton a rãspuns rapid
acuzaþiilor lui Trump în ceea ce pri-
veºte serverul privat de e-mail, de-
clarând cã nu are nicio „scuzã” ºi îºi

asumã responsabilitatea pentru acest lucru. În
chestiunea relaþiilor inter-rasiale, Donald Trump
a venit cu scepticismul sãu vizavi de naþionalita-
tea lui Barack Obama, ceea ce fusese deja tran-
ºat de mai multã vreme. Au fost multe acuze
teribile de o parte ºi de alta. ªi, chiar dacã Do-
nald Trump ºi Hillary Clinton, în sondajele ulti-
melor sãptãmâni se plasau foarte apropiat unul
de celãlalt, prima confruntare a adus-o în avan-
taj pe Hillary Clinton. Sigur nu a câºtigat încã
partida, dupã cum Donald Trump nu a pierdut-
o, dar prima confruntare televizatã în alegerile
prezidenþiale conteazã.

Secretarul american al Apãrãrii, Ashton
Carter, a criticat retorica nuclearã a Mos-
covei ºi s-a declarat îngrijorat de investi-
þiile fãcute de Rusia în modernizarea ºi
lãrgirea arsenalului nucelar. Cu ocazia unei
vizite la baza aerianã Minot din statul
american Dakota de Nord, oficialul ame-
rican a declarat cã acþiunile ºi retorica
Rusiei privind arsenalul nucear “ridicã
întrebãri serioase cu privire la angajamen-
tul liderilor sãi faþã principiul stabilitãþii
strategice, respectul lor pentru acorduri-
le împãmântenite privind utilizarea arme-
lor nucelare ºi dacã mai þin cont de pro-
funda reþinere pe care liderii din perioada
Rãzboiului Rece au manifestat-o în ceea
ce priveºte afiºarea armelor atomice”. În
comentariile sale, Carter fãcea referire la

examinat fragmente din racheta
cãzutã ºi apoi au luat o mostrã
dintr-o substanþã suspectã “care
seamãnã cu smoala, neagrã, ule-
ioasã”. Rezultatul testului privind
apartenenþa la categoria de agent
chimic iperitã a ieºit iniþial pozitiv,
însã douã teste ulterioare au fost
neconcludente ºi acum au loc mai
multe teste, a spus Jeff Davis, un
purtãtor de cuvânt al Pentagonu-
lui. “Recunoaºtem pe deplin cã
Stat Islamic a mai fãcut acest lu-
cru în trecut. Au fãcut-o de multe
ori, de mai multe zeci de ori în
care noi ºtim cã au lansat muniþii
improvizate încãrcate cu gaz muº-
tar”, a spus Davis. “Recunoaºtem

cã acest lucru este real. Sunt ho-
tãrâþi sã facã asta. Le-ar plãcea sã
poatã folosi arme chimice împo-
triva noastrã, împotriva forþelor ira-

kiene pe mãsurã ce avanseazã”, a
spus Davis. “Depunem toate efor-
turile pentru a ne asigura cã sun-
tem pregãtiþi pentru acest lucru”.

Secretarul american al Apãrãrii: Rusia, mai dispusã astãzi
sã apeleze la ameninþarea nuclearã decât Uniunea Sovieticã

exerciþiile cu arme nucleare efectuate de
forþele militare ruse ºi la retorica nucela-
rã tot mai stridentã a preºedintelui rus Vla-
dimir Putin, care în contextul crizei din
Crimeea a declarat public cã este pregãtit
sã utilizeze arme nucleare. Secretarul
american al Apãrãrii a descris Coreea de
Nord drept o ameninþare nuclearã emer-
gentã ºi a lãudat China, despre care a de-
clarat cã “are o conduitã profesionistã în
domeniul nuclear, în pofida dezvoltãrii
cantitative ºi calitative a arsenalului sãu”.
Departamentul american al Apãrãrii are în
plan investiþii masive în reînnoirea arma-
mentului lor nuclear în deceniile urmã-
toare, costul estimat al acestei acþiuni de-
pãºind o mie de miliarde de dolari pe par-
cursul a 30 de ani.
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Anunþul tãu!
UNITATEA de Asistenþã Medico/
Socialã Pleniþa organizeazã con-
curs  pentru ocuparea unor func-
þii contractual vacante pe perioa-
dã nedeterminatã în conformita-
te HG 286/2011, la sediul UAMS
Pleniþa, pentru urmãtoarelor
posturi: 3 posturi de infirmier,
2 posturi de îngrijitor de curã-
þenie, 1 post de muncitor ne-
calificat. Concursul pentru
ocuparea postului vacant va
consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã: selecþia
dosarelor de înscriere; proba
scrisã- 20.10.2016, ora 10.00; in-
terviul- 21.10.2016, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regula-
ment-cadru, în vederea partici-
pãrii la concurs, candidatul tre-
buie sã îndeplineasca urmãtoa-
rele condiþii: Conditii generale:
are cetãþenia românã, cetãþenie
a altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor aparþi-
nând Spaþiului Economic Euro-
pean ºi domiciliul în România;
cunoaºte limba românã, scris ºi
vorbit; are vârsta minimã regle-
mentatã de prevederile legale;
are capacitate deplinã de exer-
ciþiu; are o stare de sãnãtate co-
respunzãtoare postului pentru
care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de
unitãþile sanitare abilitate; înde-
plineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerin-
þelor postului scos la concurs;
nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþi-
uni contra umanitãþii, contra sta-

Anunþul tãu!
tului ori contra autoritãþii, de ser-
viciu sau în legãturã cu serviciul,
care împiedicã înfãptuirea justiþiei,
de fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea. Condiþii specifice:
ªcoala generalã sau medie; nu
este necesarã vechime. Dosarele
de înscriere la concurs se vor
depune în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial, la
sediul UAMS Pleniþa, str.Spitalu-
lui, nr.9, ora 15,00.  Informaþii su-
plimentare se pot obþine de la
Serviciul Resurse Umane sau la
telefon: 0251/368 353.
S.C. ARVA SA titular al proiectu-
lui „ AMPLASARE STAÞIE DE BE-
TOANE MOBILÃ” , anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
APM DOLJ- AVIZARE FÃRÃ
ACORD DE MEDIU pentru pro-
iectul „ AMPLASARE STAÞIE DE
BETOANE MOBILÃ” , propus a
fi amplasat în Craiova, str. Calea
Severinului Nr. 54. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele
care o fundameteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj str.
Petru Rareº, nr.1,  în zilele de luni-
joi între orele 8-16 ºi vineri între
orele 8-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http//
arpmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii / ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 03.10.2016.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
OFERTE DE SERVICI

FIRMA Express
Kurier Europa
cautã colabora-
tori, firme cu
dube de 3,5t, ca-
mioane 7,5t, 12t,
pentru transport
marfã în UE.
Tel: 0043.6628.
7977.218, tub.
a t @ e x s . d e ,
www.exs.de

DJ - organizez
evenimente pen-
tru onomasticã,
cununie, botez,
nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/
757.913.

Angajãm maºi-
niste marochi-
nãrie. Telefon:
0730/584.449;
0722/943.220.
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ANUNÞ

Primãria comunei Melineºti anunþã scoaterea la concurs a postului de “Asistent medical
comunitar “, perioadã nedeterminatã, funcþie contractualã de execuþie din cadrul Compar-
timentului de Asistenþã socialã a Primãriei comunei Melineºti, judeþul Dolj.

Dosarele pentru înscrierea la concurs a candidaþilor se depun în perioada  30.09-13.10.2016
ora 1500 la secretariatul Primãriei comunei Melineºti.

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

- Proba scrisã se va desfãºura în data de 21.10.2016 ora 0900;
- Proba interviu se va desfãºura în data de 25.10.2016 ora 1000.
Condiþii specifice:
• studii de ºcoalã sanitarã postlicealã sau echivalentã ori studii postliceale prin echiva-

lare conform H.C. nr. 797/1997 prin echivalarea studiilor absolvenþilor liceelor sanitare,
promoþiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diplomã
de absolvire, în specialitatea asistent medical generalist/asistent medico-social sa Studii Uni-
versitare cu specializarea în “Asistenþã Medicalã Generalã”;

• membru al Ordinului Asistenþilor Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi Asistenþilor Medi-
cali din Romania;

• vechimea în muncã, minimum 6 luni;
Dosarul de concurs trebuie sã coþinã:
a. cererea de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei orga-

nizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii,

dupã caz;
c. copiile documentelor care atestã nivelul studiilor ºi ale altor acte care atestã efectuarea

unor specializãri, precum ºi copiile documentelor care atestã îndeplinirea condiþiilor specifi-
ce ale postului solicitate de autoritatea sau instituþia publicã.

d. carnetul de muncã sau, dupa caz, adeverinþele care atestã vechimea în muncã, în
meserie ºi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declaraþie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale
care sã-l facã incompatibil cu funcþia pentru care candideazã;

f. adeverinþã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare, eliberatã cu cel
mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de
cãtre unitãþile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae;
h. dosar cu ºinã.
Relaþii la secretariatul Primãriei comunei Melineºti, tel. 0251440042.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Angajãm meca-
nic auto. Telefon:
0765/799.173.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conduce-
re: englezã înce-
pãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoa-
nã fizicã indepen-
dentã în Anglia –
Regiune Essex.
Cuplul lucreazã
împreunã la curã-
þenie: case, bi-
rouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de
telefon la e-mail:
ploaelaurentiu-
@yahoo.com.
Cuplurile alese
vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul

drumului este su-
portat de fiecare,
fãrã alte costuri.
PRESTÃRI SERVICII

Fo tog ra f i ez ,
filmez Full HD
la diverse eve-
nimente: nunþi,
botez, majo-
rat. Relaþii la
telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrã-
veli, gletuieli,
montez parchet.
Garantez calita-
tea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

3 - 4 CAMERE

Apartament 4
decomandate
toate îmbunãtã-
þirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE

Vând casã Ca-
targiu, teren 400
mp sau schimb.
Telefon: 0761/
049.374; 0753/
626.631.
Vând (schimb)
casã locuibilã
comuna Periºor
+ anexe, apã
curentã, canali-
zare la poartã,
teren 4500 mp,
livadã cu pruni,
vie. Telefon:
0765/291.623.

Vând teren casã
comuna Pieleºti,
judeþul Dolj –
1820 mp. Infor-
maþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

Vând lot 500 mp
– Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/ 563.823.

Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând teren intra-
vilan 4200 m, ca-
dastru, pomi
fructiferi, vie la 10
km de Craiova
schimb – aparta-
ment + diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile,
împrejmuit, as-
falt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300
convenabil, avan-
tajos pentru pro-
gramul Rabla. Te-
lefon: 0728/
272.925 - Craio-
va.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE

Vând auto Volvo
Break înscris în
Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.
Vând Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic
proprietar - de
nouã, super în-
treþinutã, toate
consumabilele
schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabri-
caþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi,
16.0000 km,
taxa plãtitã, Cli-
mã, geamuri
electrice, oglinzi
electrice, pilot
automat, stare
impecabilã. Preþ
3900 euro, nego-
ciabil. Telefon:
0765/312.168.
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PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a terenului în suprafa-
þã de 23 mp situat în  municipiul Calafat la intersecþia strãzi 1 Mai cu strada
Teilor, în urmãtoarele condiþii:

♦ preþul de pornire al licitaþiei este de 2 euro (echivalent lei)/mp/an;
♦ perioda de închiriere: 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
♦ participanþii  la licitatie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a taxelor

ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
♦ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
♦ garanþia de participare la licitaþie: 400 lei;
♦ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la licita-

þie se obþin  de la sediul Primãriei Municipiului Calafat,  str. T. Vladimires-
cu, nr. 24 - birou achiziþii publice.

Licitaþia va  avea loc  în data de  10.10.2016, ora 1100,  iar înscrierea se va
face pânã la data de 10.10.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/fax: 0251/
231424; 0251/232884

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CALAFAT PRIN CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CALAFAT,

cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a spaþiului  în suprafaþã
de 121 mp, situat la etajul Pavilionului administrativ din Piata Centralã a
municipiul Calafat, jud. Dolj, cu intrare din str. H.C.C. în urmãtoarele condi-
þii:

♦ preþul de pornire al licitaþiei este de 1,5 euro(echivalent lei)/mp/lunã
♦ perioda de închiriere - 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
♦ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii  la zi a taxelor

ºi impozitelor la bugetul  local
♦ taxa de participare la licitaþie 100 lei
♦ garanþia de participare la licitaþie 500 lei caietul de sarcini ºi lista

documentelor necesare participãrii la licitatie se obþin  de la sediul Primã-
riei Municipiului Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24 - birou achiziþii publi-
ce.

Licitaþia va  avea loc  în data de  10.10.2016, ora 1115,  iar înscrierea se va
face pânã la data de 10.10.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul Primãriei Municipiului Calafat, tel/fax: 0251/
231424; 0251/232884

Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; -
Aer Condiþionat; 6
airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; În-
chidere centraliza-
tã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - In-
terior Recaro; Preþ
2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

Vând Renault
Megane Diesel,
an 2003. Telefon:
0767/470.040.

VÂNZÃRI
DIVERSE

Vând Robot pa-
tiserie (Planeta-
ria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen.
Telefon: 0752/
236.667.

Vând manechi-
ne. Telefon: 0762/
484.755.

Vând menghinã
instalaþii butelie
aragaz. Telefon:
0767/153.551.
Vând convena-
bil 1(un) calori-
fer tablã 1,20/
0,60 foarte pu-
þin folosit, sau
la schimb cu un
calorifer de
fontã folosit.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând în Cimiti-
rul Ungureni
(zona Craiova)
parcela G, rân-
dul 4, plaþul 4-
mormânt - con-
struit din ciment,
gard  fier, 3/1,5
m, douã locuri
suprapuse. Te-
lefon :  0745 /
601.438; 0740/
012.173.

Vând TV Color
D 102 cm, pat
mecanic, cen-
tralã Bosch,
sobã teracotã,
cãrucior handi-
cap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã.
Telefon: 0768/
083.789.

Vând bicicletã
damã, giurgiu-
vele vopsite, cu
geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 bute-
lii. Telefon: 0767/
153.551.

Vând 2 TV Co-
lor Nei, Royal,
telecomandã,
defecte - 100
RON. Telefon:
0731/877.880;
0721/373.748.

Vând car bãtrâ-
nesc cu jug, ori-
ginal, pretabil
terase, grãdini.
Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã co-
pii, bicicletã
damã, cadru bici-
cletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm
preþ mic. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã,
aspirator, tele-
fon mobil EBO-
DA, cutii pãstra-
re armament
mic ºi cartuºe,
piese Dacia noi,
piei bovinã ºi
oaie argãsite,
combinã muzi-
calã Stereo
205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon:
0735/445.339.

Vând 3 arzãtoa-
re gaze pentru
sobã ºi diverse
scule aºchietoa-
re. Preþ nego-
ciabil. Telefon:
0351/809.908.
Vând avantajos,
lãmâi, canistrã,
piese Dacia. Te-
lefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 per-
soane, 2 com-
partimente ºi ve-
randã, douã
aragaze voiaj,
butelie aragaz.
Telefon: 0773/
801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (do-
uãsprezece) ta-
burele din mate-
rial melaminat.
Telefon: 0728/
911.350.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 27 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:

COMUNA CARCEA anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei etapei de
încadrare de cãtre APM DOLJ-nu este
necesarã efectuarea evaluãrii impactu-
lui asupra mediului ºi nu este necesarã
efectuarea evaluãrii adecvate-în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului ºi de evaluare adecvatã
pentru proiectul  „Modernizarea reþe-
lei de drumuri  locale în Comuna Câr-
cea,Judeþul Dolj’’ propus a fi amplasat
în  Comuna Carcea, judeþul Dolj, titu-
lar Comuna Carcea.

Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM DOLJ, strada Pe-
tru Rareº, nr.1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare pânã la data de  30.09.2016.

Vând arbore
motor nou Da-
cia 1600, arc
suspensie spa-
te Dacia papuc
5 locuri. Tele-
fon: 0745/589.
825.

Aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
unghiular (flex)
D 125 / 850W,
canistre alumi-
niu 20 litri noi,
loc de veci Si-
neasca douã
gropi suprapu-
se. Telefon:
0251/427.583.

Vând baloþi lu-
cernã ºi bicicle-
tã copii pentru
vârsta de 7 ani.
Telefon: 0764/
779.702

Vând macrame
bej gheme mari
ºi gheme mici.
Telefon: 0785/
959.809.
Vând þiglã Jim-
bolia, cãpriori
º i  cãrãmidã
din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor
Goldstar – 100
lei, 4 gropi su-
prapuse Roma-
neºti, maºinã
de cusut Ileana.
Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã
sticlã, ghivete
baie, coº de þea-
vã pentru centra-
le, cârlige jghea-
buri zincate.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifo-
nier, canapea, fo-
tolii, scaune, bi-
bliotecã, aspira-
tor, masã, saltea
copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
CUMPÃRÃRI

DIVERSE

Cumpãr Dicþionar
Enciclopedic Ro-
mân, Editura Po-
liticã Bucureºti,
1964, Academia
Republicii Popu-
lare Române.
Telefon: 0251/
548.870.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez aparta-
ment douã came-
re decomandate,
confortabil în zona
centralã, preferabil
studenþi. Nego-
ciabil. Telefon:
0767/008.528.

Ofer spre închirie-
re apartament ul-
tracentral, com-
plet mobilat, 2 ca-
mere decoman-
date, microcentra-
lã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte de-
plinã. Telefon:
0722/956.600.

Închiriez aparta-
ment ultracentral.
Telefon: 0755/
074.742.

DIVERSE

Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi man-
opera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut legitima-
þie serviciu elibe-
ratã de ANPC ,
pe numele Ba-
dea Bianca Si-
mona. Se decla-
rã nulã.



14 / cuvântul libertãþii miercuri, 28 septembrie 2016spspspspsp               rtrtrtrtrt
Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalistele de la SCM Cra-
iova a repurtat o victorie fãrã is-
toric, luni searã, scor 52-17 (23-
10), la Polivalentã, în faþa celor
de la CSM Ploieºti, formaþie care
mizeazã în aceastã perioadã doar

SCM a surclasat junioarele PloieºtiuluiSCM a surclasat junioarele PloieºtiuluiSCM a surclasat junioarele PloieºtiuluiSCM a surclasat junioarele PloieºtiuluiSCM a surclasat junioarele Ploieºtiului
Pentru trupa lui Burcea urmeazã marele meci cu CSM Bucureºti, programat joi,

în fieful campioanei Europei, tocmai adusã cu picioarele pe pãmânt de Brãila

Rezultatele complete ale rundei
SCM Craiova – CSM Ploieºti 52-17
CSM Roman – Danubius Galaþi 32-16
Corona Braºov – HC Zalãu 27-26
U Cluj – Unirea Slobozia 37-23
Cetate Devatrans – CSM Bistriþa 25-35
HCM Rm. Vâlcea – Mãgura Cisnãdie 20-18
Dunãrea Brãila – CSM Bucureºti 30-27

Clasament
1. Brãila 12 8. Bistriþa 6
2. Braºov 12 9. Zalãu 6
3. Craiova 9 10. Cisnãdie 4
4. CSM Buc. 9 11. Slobozia 1
5. Vâlcea 9 12. Devatrans 0
6. Roman 7 13. Galaþi -1
7. U Cluj 7 14. Ploieºti -3

„Nu mã pot lãuda cu nimic
dupã acest meci cu Ploieºtiul,
nici mãcar cu un antrenament
bun. Am încercat sã scoatem
ceva din acest meci, dar nu avem
ce concluzii sã tragem. Joi vom
vedea nivelul la care ne aflãm,
mergem sã ne batem. Respectãm
CSM-ul, campioana Europei, dar
mergem sã luptãm.”

Bogdan Burcea –
tehnician SCM Craiova.

pe junioare, dupã ce, ca urmare
a unor probleme de ordin finan-
ciar, jucãtoarele prahovene ºi-au
depus memorii ºi au avut câºtig
de cauzã din partea Federaþiei
Române de Handbal.

Cristina Zamfir a fost prin-
cipala marcatoare contra Plo-
ieºtiului, cu 9 goluri, urmatã, în
ordine, de ªelaru, Nikolic, Bur-
lachenko (toate cu câte 7), Ia-

naºi (6), Landre, An-
drei, Zaremba (toate cu
câte 4), Trifunovic (2),
Bãbeanu ºi Þãlu (câte
1 gol).

Cum am notat deja,
pentru craiovence vine
un joc teribil  ( joi ,
16:30, Digi Sport, Dol-
ce Sport), în compania
campioanei continenta-
le,  CSM Bucureºti ,
care, tot luni, a cedat
uluitor în deplasarea de
la Brãila. Trupa lui Cos-
ticã Buceschi i-a arãtat
galonatei echipe Capitalã cã nu
e de ajuns sã se prezinte pe te-

ren pentru a bifa victorii în Liga
Naþionalã ºi a învins-o cu 30-27.

La nouã zile distanþã dupã de-
butul în campionat, baschetbaliº-
tii Craiovei îºi încep aventura ºi
în Cupa României, urmând a în-
tâlni, desearã, în deplasare, pe
BCM U Piteºti, într-un meci con-
tând pentru manºa tur a optimilor
de finalã.

Ambele combatante ºi-au trecut
în cont câte un succes ºi un eºec
în cele douã etape scurse pânã
acum din Liga Naþionalã. Craiova
a pierdut cu 72-88 (d) în faþa lui
BC CSU Sibiu, pentru a învinge
apoi cu 87-65 (a) pe nou-promo-
vata BC Olimpic Baia Mare, în vre-
me ce Piteºtiul a dispus cu 75-49
(a) de CS Phoenix Galaþi ºi s-a în-
clinat cu 73-81 (d) în compania
campioanei CSM CSU Oradea.

Cele douã au fost protagonis-
tele unui meci test disputat în in-
tersezon, la “Memorialul Tordai”,

Una dintre cele mai
atractive confruntãri din
faza grupelor le aduce faþã
în faþã, desearã, la Madrid,
pe Atletico ºi Bayern Mun-
chen. Va fi, practic, o
reeditare a uneia dintre
semifinalele ediþiei trecute,
atunci când spaniolii au
reuºit sã-i elimine pe nemþi:
1-0 (a) ºi 1-2 (d).

Atletico este pe locul trei
în la Liga (devansatã de Real
ºi Barca) ºi vine dupã o
victorie “scurtã”, 1-0, pe
teren propriu, cu Celta Vigo.
De partea cealaltã, bavarezii
conduc Bundesliga, neiro-
sind vreun punct în primele
cinci runde, iar cel mai
recent au câºtigat, de ase-
menea 1-0, la Hamburg.

Cât priveºte rezultatele
din debutul grupei, Bayern a
fãcut scor cu ruºii de la
Rostov (5-0), timp în care
Atletico câºtiga cu 1-0 în
Olanda, contra lui Eindho-
ven.

BASCHET (M)

Alb-albaºtrii intrã ºi-n focurile Cupei
BCM U Piteºti – SCM U Craiova, astãzi, ora 19:45, Digi Sport 3

desfãºurat la Sibiu, iar victoria le-
a revenit jucãtorilor din Trivale,
cu 73-69.

Returul din Bãnie va avea loc
miercurea viitoare.

De asemenea azi, în aceeaºi
fazã, dau piept Sibiul cu Dinamo
ºi BC Timiºoara cu Baia Mare. Sunt

calificate în runda viitoare, din ofi-
ciu, CSM CSU Oradea, BC Mureº,
U-BT Cluj ºi Steaua CSM Exim-
bank (formaþiile care vor reprezen-
ta România în cupele europene),
cât ºi Phoenix Galaþi – ajunsã di-
rect în manºa secundã dupã retra-
gerea lui CS Muncipal Ploieºti.

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – ETAPA A 2-A

Meciul zilei,
pe “Vicente Calderon”

Atletico Madrid – Bayern Munchen,
astãzi, ora 21:45, Dolce Sport 1

Astãzi, 21:45
Grupa A: Ludogoreþ (1p)

– Paris SG (1p), Arsenal
(1p) – FC Basel (1p);

Grupa B: Beºiktaº (1p) –
Dinamo Kiev (0p), Napoli
(3p) – Benfica (1p);

Grupa C: Monchenglad-
bach (0p) – Barcelona (3p),
Celtic (0p) – Man. City (3p);

Grupa D: Atletico Madrid
(3p) – Bayern Munchen (3p),
Rostov (0p) – Eindhoven (0p).

Asearã, dupã închiderea
ediþiei

Grupa E: AS Monaco (3p)
– Leverkusen (1p), ÞSKA
Moscova (1p) – Tottenham
(0p);

Grupa F: Dortmund (3p)
– Real Madrid (3p), Sporting
Lisabona (0p) – Legia Varºo-
via (0p);

Grupa G: FC Copenhaga
(1p) – Bruges (0p), Leicester
(3p) – FC Porto (1p);

Grupa H: Sevilla (1p) –
Lyon (3p), Dinamo Zagreb
(0p) – Juventus (1p).

DIGI SPORT 2
7:00, 14:00 – TENIS (F) – Turneul de la Wu-

han, în China: ziua a 3-a / 18:00 – HANDBAL (F)
– Liga Naþionalã: HC Zalãu – CSM Roman / 19:30
– HANDBAL (M) – Liga Campionilor: Rhein-Ne-
ckar Lowen – Celje.

DIGI SPORT 3
18:00, 19:45 – BASCHET (M) – Cupa Româ-

niei: BC CSU Sibiu – CS Dinamo Bucureºti, BCM

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
U Pitesti – SCM U Craiova.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Atletico

Madrid – Bayern Munchen.
DOLCE SPORT 2
18:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HC

Zalãu – CSM Roman / 21:45 – FOTBAL – Liga
Campionilor: Monchengladbach – Barcelona.

DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Cel-

tic – Manchester City.
DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Lu-

dogoreþ – Paris SG.
EUROSPORT 1
16:00 – CICLISM – Cursa Milano – Tori-

no / 2:45, 4:00 – FOTBAL DE SALÃ – Cupa
Mondialã, în Columbia.

EUROSPORT 2
20:00 – MOTOCICLISM VITEZÃ – Liga

Naþionalã, în Suedia: finala.
TVR 2
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

CSM Unirea Slobozia – CSM Cetate Deva-
trans.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 4-A
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1. Steaua 10 7 2 1 15-7 23
2. Craiova 10 6 2 2 14-9 20
3. Viitorul 10 5 2 3 13-11 17
4. Botoºani 10 5 1 4 18-11 16
5. Dinamo 10 4 4 2 16-10 16
6. Pandurii 10 4 3 3 12-9 15
7. CSMS Iaºi 9 3 3 3 11-10 12
8. Gaz Metan 9 3 3 3 10-11 12
9. Voluntari 10 4 2 4 16-17 11
10. Chiajna 10 3 2 5 5-12 11
11. CFR Cluj 9 4 4 1 17-7 10
12. Astra 9 2 2 5 9-16 8
13. ASA 10 2 0 8 8-19 0
14. ACS Poli 10 1 2 7 9-20 -9

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 9-a

Pandurii – Viitorul 0-1
A marcat. Nedelcu 73.
„U” Craiova – FC Botoºani 1-0
A marcat: Bãluþã 43.
Dinamo – Chiajna 0-1
A marcat: M. Cristescu 34.
ACS Poli – ASA 0-1
A marcat: C. Rus 29.
FC Voluntari – Steaua 2-3
Au marcat: Ivanovici 25, Ad. Bãlan 59 / Ad. Popa 28, Boldrin

51, Momcilovic 85.
CFR Cluj – Gaz Metan 1-1
Au marcat: Nascimento 59 – pen. / Llullaku 44.
Astra – CSMS Iaºi 1-0
A marcat: Budescu 78 – pen.

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Alb-albaºtrii au avut douã zile
libere dupã victoria cu Botoºaniul
ºi ieri s-au reunit pentru primul
antrenament în vederea derby-ului
de duminicã, de pe Arena Naþiona-
lã, cu Steaua. Astãzi, juveþii au douã
antrenamente, de la orele 11.30 ºi
17.30, iar mâine, de la ora 19, se
va desfãºura pe baza sportivã de
la Aeroport ultima ºedinþã de pre-
gãtire din Bãnie dinaintea duelului
cu Steaua, fiindcã vineri ºi sâmbã-
tã dupã-amiaza antrenamentele vor
avea loc în Bucureºti.

Tehnicianul Gigi Mulþescu s-a
arãtat deranjat de declaraþiile aro-
gante ale oficialilor steliºti, care
spun cã între echipa lor ºi celelalte
competitoare este o diferenþã foar-
te mare. “Imediat cum s-a termi-
nat meciul cu Botoºaniul, am în-
ceput sã ne gândim la celãlalt. N-
aþi vãzut cã pentru ei nu e derby?
Cine hotãrãºte dacã e derby sau
nu? Locul 1 cu locul 2 o sã fie, noi
trebuie sã ne tratãm rãniþii, sã ve-
dem cu ce putem sã abordãm me-
ciul cu Steaua ºi o sã-l pregãtim în
consecinþã. Pentru noi e important.
Probabil, pentru Steaua nu e, cã

Liga I – etapa a 10-a

CSMS Iaºi – ACS Poli, vineri, ora 18
ASA – CFR, vineri, ora 20.30
Gaz Metan – FC Voluntari, sâmbãtã, ora 18
FC Botoºani – Dinamo, sâmbãtã, ora 20.30
Viitorul – Astra, duminicã, ora 18
Steaua – “U” Craiova, duminicã, ora 20.30
Concordia – Pandurii, luni, ora 20.30

Circa 700 de suporteri ai ªtiinþei
au fost anul trecut, la Piteºti, pe are-
na “Nicolae Dobrin”, la derby-ul cu
Steaua, iar în acest sezon fanii vor
sã se mobilizeze pentru o deplasare
ºi mai consistentã, de cel puþin
1.000 de persoane, pentru jocul de
pe Arena Naþionalã. Întrucât Stea-
ua nu mai are suporteri în deplasa-
re, intrarea la partida de duminicã
nu se va face pe bazã de reciproci-

Madson vinde primele bileteMadson vinde primele bileteMadson vinde primele bileteMadson vinde primele bileteMadson vinde primele bilete
la derbyla derbyla derbyla derbyla derby, la magazinul oficial, la magazinul oficial, la magazinul oficial, la magazinul oficial, la magazinul oficial

tate, aºa încât suporterii alb-albaºtri
trebuie sã îºi cumpere bilete, aºa
cum au fãcut ºi în Gruia. Pentru a
înlesni achiziþionarea lor, tichetele
se vând începând de astãzi, la ma-
gazinul oficial al clubului din Bãnie,
preþul lor fiind de 10 lei. Cei care
vor sosi în jurul prânzului vor avea
ocazia de a-ºi cumpãra biletele chiar
de la mijlocaºul brazilian Madson,
care se va afla la magazinul situat

pe strada Olteþului, bl. IJK, parter,
vis-a-vis de English Park. ªi su-
porterii din Bucureºti vor avea oca-
zia sã-ºi procure biletele mai de-
vreme în sectorul galeriei oltene,
dintr-o locaþie care va fi anunþatã.
În ziua meciului nu se vor vinde
bilete în sectorul rezervat fanilor
ªtiinþei. Galeria Universitãþii Cra-
iova va fi poziþionatã la Peluza 1,
inel 1, sector 124.

Chiar dacã spune cã “numai iarba
n-a cumpãrat-o Steaua”, antrenorul
Universitãþii oferã asigurãri cã alb-
albaºtrii vor fi cel puþin la nivelul
rivalilor în derby-ul de duminicã seara

am vãzut cã suntem luaþi de sus ºi
nu reprezentãm nimic pentru pri-
mele locuri. Ãsta e discursul ad-
versarilor, sunt aroganþi, dupã ce
au cumpãrat tot ce e în România.-
 Au ºi aroganþa sã ne jigneascã, nu
ºtiu de ce, sã ne minimalizeze. Poa-
te cã e mai bine cã suntem priviþi
ca outsideri. O sã rãspundem pe
teren, sã ne ridicãm la valoarea
mult titratei echipe Steaua sau cum
i-o mai spune!Au cumpãrat tot,
numai iarba n-au cumpãrat-o!” a
declarat tehnicianul ªtiinþei.

ªi jucãtorii Universitãþii par deja
conectaþi la derby. “Echipele de pe
primele douã locuri se bat. Vã daþi
seama, este un meci important, o sã
fie un meci foarte greu. Aºteptãm
lumea în numãr cât mai mare la Bu-
cureºti ºi ne pregãtim intens pentru
acest meci”, a spus cãpitanul ªtiin-
þei, Bogdan Vãtãjelu. Un alt oltean,
autor al golului victoriei din partida
cu Botoºaniul, al zecelea marcat de
el în Liga I, Alex Bãluþã, prefaþeazã
jocul cu liderul: “Meciul cu Steaua
într-adevãr va fi un derby, va fi un
meci care pe care, acolo se va ve-
dea care este echipa cu experienþã,

care e mai atentã, mai pragmaticã ºi
sper sã reuºim un rezultat mare aco-
lo”. Ivan a declarat în gsp cã se bu-
curã când pierde Steaua ºi cu atât
mai mult va savura o victorie în
meciul direct: “Recunosc cã mã mai
uit la partidele Stelei atunci cînd îmi
permite programul ºi vreau sã piar-
dã mereu! E normal, fiindcã ar avan-
taja Craiova.... Cred cã orice jucãtor
de la noi din echipã se bucurã cînd
pierde Steaua în campionat. Proba-
bil, mai sunt mulþi în România care
simt asta”.

Reghe: “Vom vedea în meciul
direct diferenþa de valoare”
De când a revenit în Liga I, Uni-

versitatea a reuºit sã smulgã doar
un punct Stelei, un 0-0 pe “Exten-
siv” acum doi ani, în rest echipa

lui Gigi Becali s-a impus fãrã pro-
bleme, ultima datã la Piteºti, 2-0,
în urmã cu un an, la primul meci
de la revenirea lui Reghecampf pe
banca tehnicã. “E bine cã suntem
pe primul loc ºi avem 3 puncte
avans, vom vedea în meciul di-
rect care este diferenþa dintre noi
ºi Craiova. Pânã atunci noi avem
meci cu Villarreal ºi trebuie sã-l
pregãtim ca atare. Principalul ob-

iectiv pentru noi este câºtigarea
titlului, aºa cã ne concentrãm cel
mai mult pe campionat” a spus an-
trenorul stelist. “E bine cã am câº-
tigat cu ilfovenii, chiar ºi aºa greu,
pentru cã Universitatea ne egala-
se la puncte. Vom juca altfel cu
Craiova faþã de meciul cu Volun-
tari, vom vedea care este echipa
mai bunã atunci” a spus mijloca-
ºul Adi Popa.
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