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- De treizeci de ani, Popescu-
le, cântãm “Deºteaptã-te româ-
ne” ºi... actualitate / 5

eveniment / 4 culturã / 8

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþii pen-
tru Agriculturã (APIA Dolj) – nu spu-
nem o noutate – este, de bunã-sea-
mã, principala instituþie cu persona-
litate juridicã, responsabilã cu deru-
larea ºi gestionarea fondurilor euro-
pene privind plãþile directe cãtre pro-
ducãtorii agricoli. Atribuþiile sale sunt
prevãzute expres de Legea specialã
nr. 1/16.02.2004, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi, dupã mai
bine de 10 ani de la intrarea în vigoa-
re, se subînþelege cã ºi APIA Dolj ºi-
a format un colectiv de specialiºti ca-
pabili sã implementeze procedurile
privind aplicarea sistemului de inter-
venþie pentru produsele agricole, sis-
temul integrat de administrare ºi con-
trol (bazã de date electronicã, sistem
de identificare a parcelelor agricole,
cereri de sprijin), oricum, în deplinã
concordanþã cu reglementãrile comu-
nitare în vigoare. Spre APIA Dolj pri-
vesc toþi producãtorii agricoli ºi cres-
cãtorii de animale din teritoriu. ªi,
dacã vom menþiona cã, anual, în Dolj,
repetãm, se depun circa 40.000 de ce-
reri unice de sprijin pe suprafaþã ºi în
zootehnie, iar sumele gestionate „se
duc” undeva la 40-50 milioane de
euro, vom avea conturatã amplitudi-
nea importanþei acestei instituþii în
peisajul economiei agrare a Doljului.
ªi, dacã multe lucruri în aceastã pri-
vinþã, a importanþei majore, nu sunt
de comentat, în schimb nedumireºte,
realmente, acest „joc” ilogic al
schimbãrilor la vârful APIA Dolj.

Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?

33333 AC
TU
AL
ITA
TE

p
a

g
in

a

ªomeriiªomeriiªomeriiªomeriiªomerii
pot lua primãpot lua primãpot lua primãpot lua primãpot lua primã
de instalarede instalarede instalarede instalarede instalare
de 15.500 de leide 15.500 de leide 15.500 de leide 15.500 de leide 15.500 de lei

Noi mãsuri de stimulare a ocu-
pãrii forþei de muncã au fost ad-
optate de Guvern, acestea vizând
persoanele aflate în cãutarea unui
loc de muncã, angajatorii, dar ºi
românii din diaspora. Angajatorii
care încadreazã în muncã, pe du-
ratã nedeterminatã, absolvenþi ai
unor instituþii de învãþãmânt pri-
mesc lunar, pe o perioadã de 12
luni, pentru fiecare absolvent în-
cadrat, o sumã în cuantum de 900
lei. Aceeaºi bani se acordã, dar pe
o perioadã de 18 luni, pentru cei
care angajeazã absolvenþi din rân-
dul persoanelor cu handicap.
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Un obiectivUn obiectivUn obiectivUn obiectivUn obiectiv
unanim –unanim –unanim –unanim –unanim –
educaþia copiiloreducaþia copiiloreducaþia copiiloreducaþia copiiloreducaþia copiilor

Calitatea învãþãmântului preuni-
verasitar românesc nu este indife-
rentã niciunui reprezentant al sis-
temului educaþional, fie cã este
vorba despre forma publicã sau
privatã, obiectivul fiind unul comun
– copii ºi tineri cât mai bine for-
maþi pentru tot ceea ce înseamnã
viaþa. Astfel, la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute, la Craiova a avut loc
conferinþa „Calitatea în educaþie –
între probleme ºi soluþii”, susþinu-
tã de ªerban Iosifescu, preºedin-
tele Agenþiei Române de Asigurare
a Calitãþii în Învãþãmântul Preuni-
versitar (ARACIP), în organizarea
Asociaþiei Române a Tinerilor cu
Iniþiativã (ARTI) Craiova.
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Membrii PNL au decis, sâm-
bãtã searã, ca Alina Gorghiu sã
fie unicul preºedinte al partidu-
lui pânã la congres. Gheorghe
Falcã, primarul Aradului, a fost
ales ºeful campaniei electorale
a partidului pentru parlamen-
tarele din 11 decembrie.

Gheorghe Falcã, primarul Ara-
dului,  a fost ales de PNL ºeful
campaniei electorale a partidului
pentru alegerile parlamentare din 11
decembrie, acesta înlocuindu-l pe
Vasile Blaga, care a demisionat din
fruntea PNL ºi din funcþia de ºef
al campaniei electorale. Foºtii de-
mocrat-liberali au propus, sâmbã-
tã, ca Partidul Naþional Liberal sã
fie condus de un preºedinte unic,
respectiv Alina Gorghiu. În plus,
din partea vechiului PDL Daniel
Buda a fost împuternicit sã sem-
neze listele cu candidaþi pentru ale-
gerile parlamentare.

Anterior, copreºedintele demi-
sionar al PNL Vasile Blaga a de-
clarat sâmbãtã cã va avea ºi el un
punct de vedere în ceea ce pri-
veºte desemnarea unui succesor
la ºefia partidului, care se va reuni
în ºedinþã în aceastã dupã-amia-
zã. “O sã am ºi eu un punct de
vedere”, a rãspuns sec Vasile Bla-
ga, întrebat de jurnaliºti dacã va
face o propunere pentru funcþia
de copreºedinte PNL rãmasã va-
cantã dupã demisia sa sau îi va
lãsa pe colegii sãi sã decidã.

Foºtii democrat-liberali s-au reu-
nit la ora 15.00 la sediul central al
partidului pentru a lua o decizie cu
privire la numirea unui copreºedinte
în locul demisionarului Vasile Bla-
ga. Potrivit unor surse, favoritul
era Gheorghe Flutur însã acesta nu
a dorit sub nicio formã sã preia
funcþia. În condiþiile în care Flutur
a refuzat oferta lui Blaga, a fost
avansatã varianta Adriana Sãftoiu.
Cãtãlin Predoiu, Daniel Buda ºi
Gheorghe Falcã au fost ºi ei vehi-
culaþi ca variante.
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GEORGE POPESCU

Destinul stângii pare sã ocupe un loc cen-
tral în dezbaterea publicã actualã, la noi, ca
ºi în toatã lumea. O opþiune insolitã ºi deo-
potrivã cu un apãsat gust paradoxal, cel pu-
þin dintr-o raþiune de o evidenþã frapantã:
decesul, într-un anume sens, decretat ºi
aruncat în pubela Istoriei, al comunismului
ar fi trebuit sã facã superfluã orice aborda-
re care sã antameze viitorul unei doctrine
ideologice considerate falimentare ºi, ca ata-
re, scoasã din uz. În plus, în acelaºi regis-
tru funerar a fost trecutã ºi „lupta de cla-
sã”, consideratã, în descendenþã marxistã,
„arma” ideologicã de bazã a doctrinei, iar
asta ar presupune cã, în absenþa claselor
sociale, muncitorimea s-a pulverizat, dispã-
rând prin pliurile unor categorii (ca sã evi-
tãm jignitorul concept de „pãturi”) in statu
nascendi, cum spuneau latinii. Nu provoa-
cã nicio tulburare faptul cã ele, noile cate-
gorii sociale, pubere, nu au vreo consisten-
þã ºi sunt chiar dificil de definit, mai ales,
în cheie politologicã, dar ºi sociologicã. De
fapt, într-o grilã interpretativã abil camu-
flatã, singura categorie socialã de referin-
þã este aceea a clasei de mijloc, înzestratã
însã cu o largheþe care sfârºeºte prin a-i
cuprinde pe toþi membrii societãþii care se
naºte, cu opinteli, sub ochii noºtri. Aceas-
tã ambiguã clasã de mijloc este, nu mai
puþin straniu, invocatã de toate partidele ºi
de toate orientãrile ce-ºi arogã substraturi
„ideologice”.

„Clasa de mijloc” sau ficþiunea unei
camuflaj al injustiþiei sociale

O astfel de clasificare, sub care se disi-
muleazã cel puþin o bunã dozã de caboti-
nism, îi lasã inclasificabili, pe cei avuþi sau
mai exact spus înavuþiþi, catalogaþi, e drept,
în bãtãlii electorale, când cu apelativul de
„bãieþi deºtepþi”, când cu cel de „ºmecheri”,
sau „baroni”, locali ori translocali.

Astfel, odatã eliberat terenul de „ciuma”
istoricã a luptei de clasã, societatea apare
mai omogenizatã chiar decât o doreau – ºi-
o propovãduiau propagandistic – câþiva din-
tre corifeii ideologici de la curtea Ceauºeº-
tilor. În consecinþã, orice convulsie socialã
ivitã dialectic (dar, iatã, câtã pudoare ne
trebuie sã-l evocãm ºi pe prea detestatul
Hegel) în viscerele unei societãþi nedeco-
nectate de la aparatele clinicii de ginecolo-
gie a lui Dumnezeu se derobeazã de atribu-
tul unei lupte ºi se rezumã la cel al unei
contestaþii: este spectrul unui NU pe cât de
ferm pe atât de neconcludent: se contestã
decizii ale unei Puteri, oricare ar fi aceasta,
derapaje, de regulã flagrante, cu vehemen-
þa unui strigãt la capãtul cãruia ºansa unei
victorii e atât de temporalã încât transfor-
mã protestul într-un scenariu perpetuu.

ªi, totuºi, a dispãrut cu adevãrat „lupta
de clasã” ori s-a metamorfozat ºi ea ºi s-a
disimulat în forme mai adaptate unei tipo-
logii de societate a cãrei identitate organicã
urmeazã sã fie definitã într-o manierã struc-
turalã, aºa cum se cuvine? Existã, în Occi-
dent, gânditori, cu un prestigiu necontestat,

care susþin cã n-a dispãrut, ci e doar puþin
adormitã, într-un decurs istoric în care ca-
tegoriile sociale, clase sau „pãturi”, se vor
fi decantat ºi cristalizat. ªi, astfel, epitaful
de pe mormântul luptei de clase ar fi ºi el
temporar. Asta fie ºi pentru cã, subsumând
în chiar resortul ei doctrinar ideea de ne-
dreptate (socialã ºi politicã) ºi cum injusti-
þia, cum o numim astãzi cu o ipocritã ele-
ganþã, este la fel de apãsãtoare, o confrun-
tare, în alþi termeni dar în aceeaºi ecuaþie
de bazã, este deja activã ºi de o legitimitate
neîndoielnicã.

Cât despre clasa muncitoare, cum n-a
sfârºit în ….Paradis, aºa cum sugera (fi-
reºte, ironic) un film italian de-acum vreo
patru decenii, ea bate pe la porþile unui alt
gen de clinici decât societatea ce-o alungã
din istorie.

Persistã însã întrebarea cu privire la ob-
stinaþia cu care destinul stângii e atât de pre-
ocupant ºi de presant în dezbaterea publi-
cã. Faptul cã „ideologi” ai dreptei, recrutaþi
ad hoc pe post de simbriaºi impenitenþi,
acordã acestui destin o atenþie exasperant
de mare îmi pare a fi cel mai potrivit rãs-
puns. „Epilatã” de factologia ideologicã,
stânga, departe de a fi dispãrut, este mai
actualã decât oricând: inegalitatea, socialã,
al cãrei agent macabru este sãrãcirea ca un
proces în plin ….avânt, face, ea singurã,
agenda unei orientãri ce presupune convul-
sii ºi bãtãlii încã de viitor.

Deschiderea oficialã a anului
universitar 2016-2017 va fi mar-
catã astãzi prin festivitãþi organi-
zate la instituþiile de învãþãmânt
superior din toatã þara. Pentru
2016-2017, marile universitãþi de
stat au pus la dispoziþie 39.105 lo-
curi la studiile universitare de li-
cenþã, dintre acestea 14.334 fiind
la cea mai mare universitate din
þarã, „Babeº-Bolyai” (UBB) din
Cluj-Napoca. Printre schimbãrile
pe care le aduce noul an universi-
tar sunt 35 de noi specializãri ºi
programe de studii universitare de
licenþã în universitãþile de stat, pre-
cum ºi 64 de programe de studii
universitare de master, introduse
prin hotãrâre de Guvern.

Prin actul normativ adoptat de
Guvern, pentru noul an universi-
tar, au fost introduse în Nomen-
clatorul domeniilor ºi al speciali-
zãrilor/programelor de studii uni-
versitare: chimie farmaceuticã,
echipamente ºi sisteme electroni-
ce militare, electronicã-radioelec-
tronicã de aviaþie, media digitalã,
managementul sistemelor de su-
praveghere aerianã, leadership
militar ºi pedagogie socialã.

Începând cu acest an universi-
tar studenþii din România au o pa-
letã mai largã de opþiuni ºi pentru
programele de master. În cazul a
31 de universitãþi din sistemul na-
þional de învãþãmânt superior au
fost introduse 64 de programe de
master noi.

Tot ca o schimbare, toate ºco-
lile doctorale care funcþionau pânã
acum au fost autorizate provizo-

Începe noul an universitar. Schimbãri
în învãþãmântul superior pentru 2016-2017

riu, printr-un ordin al ministrului
Educaþiei, semnat pe 29 septem-
brie. Potrivit Ministerului Educa-
þiei, acest pas era unul necesar
pentru a putea înmatricula studen-
þii doctoranzi în anul universitar
2016-2017, ºcolile doctorale ne-
fiind evaluate extern în ultimii
cinci ani, aºa cum prevede legis-
laþia în vigoare ºi existând riscul,
în lipsa unei intervenþii, sã rãmâ-
nã fãrã acreditare.

“Documentul autorizeazã pro-
vizoriu, pentru anul universitar
2016-2017, ºcolile doctorale care
funcþioneazã în cadrul instituþiilor
de învãþãmânt superior, urmând
ca metodologia de autorizare pro-
vizorie, acreditare ºi evaluare pe-
riodicã a ºcolilor doctorale, pe do-
menii, sã fie aprobatã prin Hotã-
râre de Guvern, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 87/2006
privind asigurarea calitãþii în edu-
caþie. Dispoziþia temporarã adop-
tatã de minister survine ca urma-
re a faptului cã, de la adoptarea
Legii Educaþiei Naþionale (2011)
ºi pânã în prezent, ºcolile docto-
rale nu au fost evaluate extern în
vederea acreditãrii”, se noteazã
într-un comunicat remis MEDIA-
FAX de reprezentanþii Ministeru-
lui Educaþiei.

Ministrul Mircea Dumitru sus-
þinea, imediat dupã semnarea or-
dinului, cã se cautã acum o solu-
þie legalã pentru posibilitatea or-
ganizãrii a examenelor de finali-
zare a studiilor doctorale. “În
scurt timp vom reglementa ºi po-
sibilitatea organizãrii, de cãtre In-

stituþiile Organizatorice de Studii
Universitare de Doctorat (IO-
SUD), a examenelor de finalizare
a studiilor doctorale. Iarãºi, o so-
luþie legalã temporalã. În paralel,
lucrãm la elaborarea metodologiei
de evaluare a ºcolilor doctorale,
astfel încât procesul de acredita-
re sã demareze în aceastã toam-
nã”, a scris ministrul pe pagina sa
de Facebook.

Un raport al Curþii de Conturi,
publicat în luna mai a acestui an,
aratã o situaþie dezastruoasã a ca-
litãþii universitãþilor care instruiesc
cu 30% mai puþini studenþi decât

în 1990. În ciuda scãderii numã-
rului de studenþi, raportul Curþii
de Conturi aratã cã a crescut nu-
mãrul de universitãþi ºi facultãþi.
Astfel, avem 103 instituþii de în-
vãþãmânt superior.

Numãrul de studenþi s-a redus
în perioada 1990/1991 – 2013/
2014 cu 1,4 milioane de elevi, ceea
ce reprezintã aproape 30% din po-
pulaþia ºcolarã din anul 1990/
1991. Principalii factori care au
determinat aceastã reducere sunt
scãderea natalitãþii, emigraþia ºi
abandonul ºcolar, se noteazã în
raportul Curþii de Conturi.

Alina Gorghiu,
preºedinte unic al Partidului

Naþional Liberal
 Gheorghe Falcã, ºeful campaniei

PNL la parlamentare
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Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?Ce se întâmplã la APIA Dolj?
MIRCEA CANÞÃR

Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþii pentru Agriculturã
(APIA Dolj) – nu spunem o
noutate – este, de bunã-sea-
mã, principala instituþie cu
personalitate juridicã, respon-
sabilã cu derularea ºi gestio-
narea fondurilor europene
privind plãþile directe cãtre
producãtorii agricoli. Atribu-
þiile sale sunt prevãzute ex-
pres de Legea specialã nr. 1/
16.02.2004, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi,
dupã mai bine de 10 ani de la
intrarea în vigoare, se subîn-
þelege cã ºi APIA Dolj ºi-a
format un colectiv de specia-
liºti capabili sã implemente-
ze procedurile privind aplica-

rea sistemului de intervenþie
pentru produsele agricole,
sistemul integrat de adminis-
trare ºi control (bazã de date
electronicã, sistem de iden-
tificare a parcelelor agricole,
cereri de sprijin), oricum, în
deplinã concordanþã cu regle-
mentãrile comunitare în vi-
goare. Spre APIA Dolj pri-
vesc toþi producãtorii agricoli
ºi crescãtorii de animale din
teritoriu. ªi, dacã vom menþi-
ona cã, anual, în Dolj, repe-
tãm, se depun circa 40.000 de
cereri unice de sprijin pe su-
prafaþã ºi în zootehnie, iar
sumele gestionate „se duc”
undeva la 40-50 milioane de
euro, vom avea conturatã

amplitudinea importanþei
acestei instituþii în peisajul
economiei agrare a Doljului.
ªi, dacã multe lucruri în
aceastã privinþã, a importan-
þei majore, nu sunt de comen-
tat, în schimb nedumireºte,
realmente, acest „joc” ilogic
al schimbãrilor la vârful APIA
Dolj. Dupã retragerea din
funcþia de director executiv a
lui Cãtãlin Roºculete, în iunie
a.c., cu o staþionare de aproa-
pe un an, i-a succedat tempo-
rar, pentru doar o lunã de zile,
Laurenþiu Dãdulescu, din
echipa mai largã a APIA Dolj,
venit de la centrul Filiaºi, în-
locuit pentru puþinã vreme cu
Emil Cãlugãru, considerat

eminenþa cenuºie a instituþiei
ºi acesta circa douã luni, sub-
stituit cu Castilia Moreanu,
pentru numai trei sãptãmâni,
dupã care a fost replantat...
Laurenþiu Dãdulescu! Nu dis-
cutãm competenþa deplinã
sau aproximativã a celor in-
traþi în carusel, dar în rândul
beneficiarilor APIA Dolj lu-
crurile se vãd cu claritate ast-
fel: Emil Cãlugãru ºi Castilia
Moreanu sunt douã compe-
tenþe indiscutabile. În rândul
personalului APIA Dolj pãre-
rile sunt aceleaºi. Ce rost au
atunci aceste miºcãri de culi-
se, inabil orchestrate, este
greu de înþeles, dar saraban-
da aceasta, a schimbãrilor,

fãrã nici un suport legal, pe lân-
gã nota de neseriozitate, per-
turbã ºi buna activitate, care la
un moment dat îºi gãsise caden-
þa. Titularul postului, ocupat prin
concurs, este actualul prefect
Sorin Rãducan, acesta fiind de-
taºat, având ºi calitatea de func-
þionar public la Instituþia Pre-
fectului. Oarecum surprinzãtor,
la nivelul Parlamentului, niciu-
nul dintre aleºii doljeni nu a
exprimat o interpelare cãtre
ministrul de resort, pentru a
cere lãmuririle de rigoare. Sau
poate se considerã cã instabili-
tatea pe o funcþie managerialã
de mare rãspundere, care ges-
tioneazã sume imense... este
cheia succesului.
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Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj scoate la -
concurs 26 de posturi vacante de agenþi, prin înca-
drare din sursã externã a persoanelor cu studii cores-
punzãtoare cerinþelor postului ºi care îndeplinesc con-
diþiile legale. Toate posturile scoase la concurs sunt în
specialitatea ordine publicã, fiind prevãzute în cadrul
posturilor de poliþie comunale sau poliþiilor comunale,
dupã caz, din judeþul Dolj. De asemenea, se organi-
zeazã concurs ºi pentru un post de ofiþer ºi un post de
agent prin reîncadrare ca poliþist.

Ca element de noutate faþã de recrutãrile din varã,
Secþia Regionalã de Poliþie Transporturi Craiova or-
ganizeazã concurs separat pentru ocuparea a douã
posturi de agent de poliþie prin încadrare directã,
din sursã externã. În plus, organizeazã concurs ºi
pentru ocuparea unui post de ofiþer de poliþie prin
reîncadrare. Cei care doresc sã se înscrie sunt aº-
teptaþi, de astãzi, la sediul Inspectoratului Judeþean
de Poliþie Dolj, din Craiova, strada „Vulturi” nr.

Încadrãri din sursã externã la IPJ Dolj

9. Mai multe informaþii ºi documentele necesare
înscrierii sunt disponibile pe pagina web a Poliþiei
doljene: https://dj.politiaromana.ro/ro/cariera/
posturi-scoase-la-concurs.

CARMEN ZUICAN

Studiul ESPAD (The European School
Survey Project on Alcohol and Other Drugs)
reprezintã monitorizarea problematicii com-
portamentelor de consum în rândul elevilor
de 16 ani de la nivel european, fiind iniþiat de
Consiliul Suedez de Informaþii privind Alco-

olul ºi alte Droguri ºi promovat de Observa-
torul European de Droguri ºi Toxicomanii
(EMCDDA). România face parte din acest
proiect din 1999, la nivel internaþional stu-
diul marcând 20 de ani de la iniþiere.

Studiul se desfãºoarã la intervale de 4 ani,
pe grupuri-þintã formate din adolescenþii de
16 ani care urmeazã cursurile de zi în insti-
tuþiile de învãþãmânt postgimnazial. Pentru
studiul ESPAD realizat în România, s-au luat
în considerare adolescenþii nãscuþi în anul
1999, eºantionul fiind de 3500 elevi (1711
bãieþi, 1789 fete), selectaþi din 170 ºcoli (339
clase a IX a ºi a X a).

Consumul de tutun,
peste media europeanã

Dupã creºterile anterioare înregistrate în
perioada 2003-2011, în România, consu-
mul de droguri ilicite rãmâne stabil în acest
grup populaþional (10,9%), fiind în conti-
nuare sub media europeanã (17,8%). Con-
sumul de tutun în rândul elevilor de 16 ani
se menþine la niveluri similare celor din 2011
(51,7%), dar existã semne de îngrijorare
în aceastã privinþã, valorile sale fiind peste
mediile europene (45,6%). Potrivit studiu-

Agenþia Naþionalã Antidrog a prezentat rezul-
tatele celui mai recent studiu privind consumul
de alcool, tutun, droguri, utilizarea Internetului
ºi participarea la jocurile de noroc în rândul ele-

vilor de 16 ani. Potrivit acestuia, 50% din tinerii
cu vârste între 15 ºi 16 ani din România au fumat
cel puþin o data în viaþã, iar 30% din ei au fumat
în ultimele 30 de zile.

lui, se observã valori mai mari ale consu-
mului de tutun în rândul bãieþilor, compa-
rativ cu cele înregistrate în rândul fetelor,
însã pentru ambele sexe, adolescenþii din
România se situeazã peste valorile medii
europene. Deºi înregistreazã o uºoarã scã-

dere, consumul de alcool
se aflã în continuare la un
nivel ridicat (77,9%), fiind
însã sub media europeanã
(80,3%). O atenþie deose-
bitã a fost acordatã ºi pro-
vocãrilor generate de noile
substanþe psihoactive ºi de
noile comportamente de-
pendente (utilizarea Inter-
netului ºi participarea la jo-
curi de noroc).

Proporþia adolescenþilor
de 16 ani care au consu-
mat de-a lungul vieþii vreo
bãuturã alcoolicã este de

77,9%, aflându-se în scãdere faþã de stu-
diile anterioare ºi situându-se în continuare
sub media ESPAD în valoare de 80,3%. De
asemenea, în anul 2015,
consumul de alcool din ul-
timele 12 luni înregistrea-
zã valoarea de 68,9% ºi
urmeazã tendinþa europea-
nã, scãzând faþã de valo-
rile înregistrate în studiile
anterioare, ºi plasându-se
în continuare sub media
þãrilor ESPAD în valoare
de 70,9%.

Consumul de bãuturi al-
coolice în ultimele 30 zile a
înregistrat valori mai redu-
se în România faþã de 2011
(scãzând de la 49%, la
47%). Valoarea observatã
în 2015 în România este
similarã mediei þãrilor ES-
PAD (47,5%).

Consumul vreunei bãu-
turi alcoolice pânã la vâr-
sta actualã este de 83,7%
în rândul bãieþilor (peste

media europeanã – 81,5%)
ºi de 72,3% în rândul fete-
lor (sub media europeanã
– 79,3%).

Canabisul,
cel mai consumat drog

Urmând tendinþa euro-
peanã, ºi la nivel naþional,
consumul oricãrui tip de
drog ilicit de-a lungul vie-
þii, conform metodologiei
internaþionale a studiului ESPAD, rãmâne
stabil, înregistrând valoarea de 10,9%.
Acest tip de consum este mai mare în rân-
dul bãieþilor – 13,6%, faþã de 8,4%. Dacã
ne referim la drogurile ilicite incluse în stu-
diul desfãºurat în România, atunci consu-
mul oricãrui tip de drog ilicit de-a lungul
vieþii este de 15%.

Dintre drogurile ilicite, cel mai mare nivel
al consumului este înregistrat de canabis –
8,1%. Urmeazã: NSP cu 5,1%, solvenþi/sub-
stanþe inhalante cu 3,6%, cocainã cu 3,3%,
LSD sau alte halucinogene – 2,4%, ecstasy

– 2,1%, heroinã – 1,7%, ketaminã – 1,8%,
droguri injectabile – 1,3%, crack – 1,2%,
amfetamine -1,1%, ciuperci halucinogene –
1,2%, metamfetamine – 1% ºi GHB – 1,1%.

Comparativ cu valorile medii europene,
consumul de canabis/ haºiº în rândul elevi-
lor de 16 ani din România este de 2 ori mai
mic (de-a lungul vieþii: 8,1% faþã de 16,5%;
în ultimul an: 6,1% faþã de media europeanã
în valoare de 13,1%; în ultimele 30 zile:
2,9%, faþã de media europeanã în valoare
de 6,8%).

RADU ILICEANU
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Poliþiºtii de la structurile de or-
dine publicã, poliþie rutierã ºi in-
vestigaþii criminale au organizat o
razie de amploare, în noaptea de
vineri spre sâmbãtã, alãturi de jan-
darmii doljeni, fiind efectuate veri-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Peste 200 de poliþiºti au acþionat în ju-
deþul Dolj în cadrul unei razii pentru pre-
venirea ºi combaterea faptelor antisocia-
le, desfãºuratã în noaptea de vineri spre
sâmbãtã. În plus, activitãþile au urmãrit
ºi creºterea vizibilitãþii elementului po-
liþienesc în mediul stradal, precum ºi

asigurarea unui climat optim de ordine
ºi siguranþã publicã. Oamenii legii au
întocmit 13 dosare de cercetare penalã
pentru infracþiunile constatate ºi au apli-
cat amenzi în valoare de peste 42.000 lei,
în plus fiind reþinute 9 permise de con-
ducere.

Conform Inspectoratului General
al Poliþiei Române (IGPR), prima din-
tre grupãri a fost destructuratã pe 22
septembrie a.c., când poliþiºtii din ca-
drul Brigãzii de Combatere a Crimina-
litãþii Organizate (BCCO) Craiova, îm-
preunã cu un procuror din cadrul D.I-
.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craio-
va, au prins în flagrant doi doljeni, de
28,respectiv 29 de ani, Alexandru Un-
gureanu ºi Andreea Pãdureanu, care
deþineau în vederea vânzãrii 10 pasti-
le Ecstasy, 2 grame amfetamine ºi 10
grame rezinã de cannabis (haºis).

Poliþiºtii din cadrul Serviciului Ru-
tier Dolj – Biroul Drumuri Naþionale
ºi Europene, împreunã cu efective din
cadrul Biroului Rutier Craiova au or-
ganizat o serie de acþiuni în scopul
prevenirii accidentelor de circulaþie
produse pe fondul indisciplinei ma-
nifestate de pietoni în utilizarea dru-
mului public. Poliþiºtii rutieri au ur-
mãrit ºi prevenirea accidentelor de
circulaþie generate de neacordarea
prioritãþii de trecere pietonilor aflaþi
regulamentar în traversarea strãzii,
totodatã urmãrindu-se ºi conºtienti-
zarea conducãtorilor auto ºi pasage-
rilor cu privire la riscurile la care se
expun dacã nu folosesc centura de
siguranþã sau dispozitivele de reten-
þie omologate. Acþiunile s-au desfã-
ºurat pe principalele artere rutiere din
municipiul Craiova, dar ºi pe princi-
palele drumuri naþionale ºi europene
din judeþ, vizate fiind în principal zo-
nele în care au fost înregistrate eve-
nimente rutiere soldate cu victime.

Pe parcursul acestor acþiuni, poli-
þiºtii rutieri au constatat 306 abateri
contravenþionale, pentru care au apli-
cat amenzi de peste 86.600 lei, dintre

ficãri ºi controale în aproxima-
tiv 100 de baruri ºi discoteci, iar în
filtrele rutiere instituite pe princi-
palele drumuri au fost verificate 463
autovehicule.

Astfel, aproximativ 800 persoane

au fost legitimate, iar 65 dintre aces-
tea au fost controlate sumar de arme
albe, dupã cum anunþã reprezentan-
þii IPJ Dolj. În cadrul raziei au fost
constatate 13 fapte de naturã pena-
lã, situaþii în care au fost întocmite
dosare de cercetare penalã în con-
formitate cu prevederile legale. De
asemenea, 150 de amenzi, în valoa-
re de peste 42.000 lei, au fost apli-
cate de oamenii legii ca urmare a aba-
terilor constatate. Au fost reþinute
în vederea suspendãrii 9 permise de
conducere, iar 6 certificate de înma-
triculare au fost retrase.

Unul dintre cei care s-au ales cu
dosar penal a fost Troacã B., 48 de
ani, din comuna Argetoaia, depistat
în timp ce conducea, pe strada Io-
necilor din localitatea Salcia, comu-
na Argetoaia, un autoturism în timp
ce se afla sub influenþa bãuturilor
alcoolice, aparatul etilotest indicând
valoarea de 0,90 mg/l alcool pur în

aerul expirat. Bãrbatul a fost con-
dus la Spitalul Filiaºi unde i s-au
recoltat probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei, în cauzã fiind
întocmit dosar penal în conformita-
te cu prevederile legale. Tot în ca-
drul raziei, poliþiºtii Secþiei 14 Poli-
þie Ruralã Bârca l-au depistat pe Flo-
rin M., de 23 de ani, din comuna
Urzicuþa, în timp ce conducea, pe
D.J. 561 – localitatea Cârna, Dolj un
autoturism având o concentraþie
de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. Tânãrul a fost condus la Spita-
lul Segarcea unde i s-au recoltat pro-
be biologice în vederea stabilirii cu
exactitate a alcoolemiei, alegându-
se ºi el cu dosar penal.

În plus, la controlul efectuat la
o societate comercialã, cu sediul în
comuna Periºor, în prezenþa Mag-

dalenei V., de 37 de ani, barman, au
fost gãsite 8 pachete þigãri (160 þi-
garete) care nu aveau aplicat tim-
bru fiscal. Pachetele de þigãri au
fost ridicate în vederea continuãrii
cercetãrilor. De asemenea, la verifi-
carea încasãrilor efectuate în ziua
de 30.09.2016 a rezultat cã în Ra-
portul X din ziua respectivã la
aceastã unitatea s-au emis bonuri
fiscale pentru suma de 89 lei, iar la
numãrarea banilor din sertarul cu
încasãri a fost gãsitã suma de 179
lei, rezultând o diferenþã de 90 lei.
Suma de 90 lei a fost ridicatã în ve-
derea confiscãrii, luându-se mãsuri
de sancþionare contravenþionalã
conform OUG 28/1999 R, dupã cum
a precizat agent-ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Douã grupãri infracþionale destructurate!

Douã reþele de specializate în traficul de dro-
guri de risc ºi mare risc au fost destructurate de
poliþiºtii specializaþi în combaterea criminalitã-
þii organizate din Craiova împreunã cu procurori
din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova.

Trei persoane au ajuns dupã gratii, douã dintre
ele fiind plasate ulterior sub control judiciar, iar
oamenii legii au confiscat diverse cantitãþi de ec-
stasy, amfetamine, haºiº ºi cocainã, droguri care
ar fi ajuns pe piaþa neagrã din Craiova.

Poliþiºtii specializaþi în combaterea
criminalitãþii organizate, cu sprijinul
„mascaþilor” Serviciului Acþiuni Spe-
ciale, au efectuat, dupã prinderea în
flagrant, douã percheziþii la locuinþe-
le celor doi suspecþi, de unde au mai
ridicat 17 grame de cannabis, 10 gra-
me de rezina de cannabis, 3 grame 
de amfetamina, douã plante de canna-
bis, telefoane mobile ºi sumele de
7.350 de lei ºi 50 de euro. Cei doi in-
culpaþi au fost reþinuþi pentru 24 de
ore, iar la data de 23 septembrie a.-
c., judecãtorii din Tribunalului Dolj au

dispus faþã de ei mãsura arestãrii pre-
ventive pentru o perioadã de 30 de
zile. Ambii au fãcut contestaþie, iar
sãptãmâna trecutã, pe 27 septembrie
a.c., magistraþii Curþii de Apel Craiova
le-au admis contestaþiile, i-au plasat
sub control judiciar pentru o perioa-
dã de 60 de zile, iar între obligaþii le-au
impus ºi urmarea unui tratament în
vederea dezintoxicãrii.

O zi mai târziu, în baza informaþiilor
pe care le aveau, oamenii legii au fã-
cut alte 5 percheziþii domiciliare, la lo-
cuinþele unor persoane bãnuite cã ar
face parte dintr-o altã reþea specializa-
tã în traficul de droguri de risc ºi mare
risc, de unde anchetatorii au ridicat-
 300 de grame de cocainã, 50 de grame
de cannabis, douã grame de rezinã de
cannabis, 4 telefoane mobile ºi sumele
de 2.700 de lei ºi 1.600 de euro. Coor-
donatorul reþelei, Ionuþ Grigorie, a
fost prezentat, pe 24 septembrie
a.c., magistraþilor Tribunalului Dolj,
care au luat faþã de el mãsura arestãrii
preventive pentru o perioadã de 30
de zile, hotãrârea rãmânând definitivã
pe 29 septembrie a.c., când Curtea de
Apel Craiova i-a respins contestaþia.
Faþã de un alt membru al acestei gru-
pãri, procurorul de caz din cadrul D.I-
.I.C.O.T- Serviciul Teritorial Craiova
a dispus mãsura controlului judiciar
pentru o perioadã de 60 zile. Cele
douã acþiuni au beneficiat de spriji-
nul operativ al  Direcþiei Operaþiuni
Speciale ºi al D.I.P.I.

A „dat peste cap” radarul
poliþiºtilor cu… 206 km/h

care 53 pietonilor care au fost depis-
taþi traversând strada prin alte zone
decât cele semnalizate corespunzã-
tor, 16 unor ºoferi care nu au acordat
prioritate pietonilor, 20 de sancþiuni
fiind aplicate pentru vitezã neregula-
mentarã. În total, 27 de permise de
conducere au fost reþinute în vede-
rea suspendãrii dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile pu-
blice, iar 5 certificate de înmatricula-
re au fost retrase.

În cadrul acþiunii, poliþiºtii rutieri
au depistat, în trafic, un ºofer care le-
a dat radarul „peste cap”. Este vorba
despre A.T., de 38 de ani, din Piteºti,
judeþul Argeº, înregistrat în timp ce
conducea un autoturism Ford Mus-
tang, pe D.N. 6 – în afara localitãþii
Almãj, cãtre Craiova, cu viteza de 206
km/h, vitezã înregistratã cu aparatul
radar. „Poliþiºtii rutieri i-au aplicat
conducãtorului auto o sancþiune
contravenþionalã de 1.125 lei, iar ca
mãsurã complementarã i s-a reþinut
permisul în vederea suspendãrii pe
o perioadã de 90 de zile”, a precizat
agent-ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Razie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploareRazie de amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Doljeni „sãltaþi” pentru trafic
de droguri de mare risc

Doljeni „sãltaþi” pentru trafic
de droguri de mare risc

Doljeni „sãltaþi” pentru trafic
de droguri de mare risc

Doljeni „sãltaþi” pentru trafic
de droguri de mare risc

Doljeni „sãltaþi” pentru trafic
de droguri de mare risc

Doljeni „sãltaþi” pentru trafic
de droguri de mare risc

Doljeni „sãltaþi” pentru trafic
de droguri de mare risc

Doljeni „sãltaþi” pentru trafic
de droguri de mare risc

Doljeni „sãltaþi” pentru trafic
de droguri de mare risc
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Prevederile adoptate încurajea-
zã în mod real atât persoanele ne-
ocupate, cât ºi angajatorii prin di-
ferite forme de stimulare a creãrii
de noi locuri de muncã. Astfel, prin
modificãrile legislative, este inclu-
sã în rândul beneficiarilor de mã-
suri active de ocupare categoria
tinerilor care nu au loc de muncã
ºi nici nu urmeazã vreo formã de
învãþãmânt sau de formare profe-

sionalã (Not in Employment, Edu-
cation or Training – NEET).
Aceastã categorie, una dintre cele
mai vulnerabile de pe piaþa muncii,
nu a fost þintitã pânã acum prin
programele naþionale.

ªomerii de lungã duratã,
grup vulnerabil

O altã categorie nou inclusã în
pachet pentru a beneficia de mã-
suri active de ocupare este cea a
ºomerilor de lungã duratã, de ase-
menea un grup vulnerabil puþin
sprijinit pânã în prezent. Aici,
ºomerii care decid sã îºi schim-
be domiciliul la o distanþã mai
mare de 50 kilometri, pentru a
deveni angajaþi, vor beneficia de
o primã de instalare de 12.500
de lei. Finanþarea acestor mãsuri
active se va face, pentru prima
datã, din fonduri externe neram-
bursabile ºi din fondurile publice
naþionale aprobate în bugetul asi-
gurãrilor pentru ºomaj.

Cresc subvenþiile pentru
angajatori

Principalele propuneri de modi-
ficare ºi completare cu privire la
angajatori se referã la: introduce-
rea, în cadrul serviciilor de infor-
mare ºi consiliere profesionalã, a

ªomerii pot lua primãªomerii pot lua primãªomerii pot lua primãªomerii pot lua primãªomerii pot lua primã
ddddde instalare de 15.500 de leie instalare de 15.500 de leie instalare de 15.500 de leie instalare de 15.500 de leie instalare de 15.500 de lei

Noi mãsuri de stimulare a ocupãrii forþei de muncã au fost adop-
tate de Guvern, acestea vizând persoanele aflate în cãutarea unui
loc de muncã, angajatorii, dar ºi românii din diaspora. Angajato-
rii care încadreazã în muncã, pe duratã nedeterminatã, absolvenþi
ai unor instituþii de învãþãmânt primesc lunar, pe o pe-
rioadã de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o
sumã în cuantum de 900 lei. Aceeaºi bani se acordã, dar
pe o perioadã de 18 luni, pentru cei care angajeazã ab-
solvenþi din rândul persoanelor cu handicap.

procedurii de profilare a persoane-
lor în cãutarea unui loc de muncã
ºi încadrarea lor în diverse cate-
gorii (niveluri) de ocupabilitate pe
piaþa muncii: uºor ocupabil, me-
diu ocupabil, greu ocupabil ºi
foarte greu ocupabil. Potrivit le-
gislaþiei actuale, informarea ºi con-
silierea profesionalã se realizeazã de
centre specializate, organizate în
cadrul agenþiilor pentru ocuparea

forþei de muncã, precum ºi de alte
centre ºi furnizori de servicii din
sectorul public sau privat, acredi-
taþi, care încheie cu agenþiile pen-
tru ocuparea forþei de muncã con-
tracte, în condiþiile legii. Din anali-
za datelor statistice prezentate în
Raportul privind imple-
mentarea Programului
naþional de ocupare a
forþei de muncã pe anul
2015, s-a constatat cã,
prin acordarea servi-
ciilor de informare ºi
consiliere profesio-
nalã, în cursul anu-
lui trecut, au fost în-
cadrate în muncã
61.479 de persoane.

Prima de încadrare
ºi prima de instalare

S-a reglementat
acordarea unei prime
de activare în valoa-
re de 500 lei, neim-
pozabilã ºomerilor în-
registraþi, care nu be-
neficiazã de indemni-
zaþie de ºomaj, în si-
tuaþia în care se anga-
jeazã cu normã întrea-
gã, pentru o perioadã
de cel puþin 3 luni. Pri-

ma de activare nu se
cumuleazã cu prima
de încadrare ºi pri-
ma de instalare, pre-
vãzute de art.731
alin.(1), respectiv  la
art. 75. Schimbarea
cuantumului ºi mo-
dalitãþii de acordare
a primei de înca-
drare – cuantumul
primei se calculeazã
la 0,5 lei/km, dar nu
mai mult de 55 lei/zi, proporþional
cu numãrul de zile în care persoa-
nele în cauzã desfãºoarã efectiv
activitatea la angajatorul la care se
realizeazã încadrarea în muncã.

Aceastã primã de încadrare se
va acorda lunar, pentru o perioadã
de 12 luni, ºomerilor înregistraþi la
agenþiile pentru ocuparea forþei de
muncã care se încadreazã, potri-
vit legii, într-o localitate situatã la
o distanþã mai mare de 15 km de
localitatea în care îºi au domiciliul
stabil sau reºedinþa. Schimbarea
cuantumului ºi modalitãþii de acor-
dare a primei de instalare – aceas-
ta se acordã persoanelor înregis-
trate ca ºomeri la agenþiile pentru
ocuparea forþei de muncã care se
încadreazã în muncã, potrivit le-
gii, într-o altã localitate situatã la o
distanþã mai mare de 50 km faþã
de localitatea în care îºi au domi-
ciliul sau reºedinþa ºi ca urmare a
acestui fapt, îºi schimbã domici-
liul sau îºi stabilesc reºedinþa în lo-
calitatea respectivã sau în localitã-
þile învecinate acesteia. 

Prima de instalare se acordã

în cuantum diferenþiat: 12.500 lei
pentru persoanele înregistrate ca
ºomeri la agenþiile pentru ocupa-
rea forþei de muncã ºi care se în-
cadreazã în muncã, potrivit legii,
într-o altã localitate ºi, ca urma-
re a acestui fapt, îºi schimbã do-
miciliul; 15.500 lei pentru per-
soanele care sunt însoþite de
membrii familiei, care îºi schim-
bã domiciliul; în cazul în care
ambii soþi îndeplinesc condiþiile
de acordare a primei de instala-
re, unul va primi 12.500 lei, iar
celãlalt va primi o primã de in-
stalare în cuantum de 3.500 lei.

900 de lei pentru
fiecare angajat

Pachetul de mãsuri active ma-
joreazã cuantumul subvenþiilor
acordate angajatorilor, prin plata
unei valori nominale. În plus, aces-
te subvenþii se vor da ºi pentru în-
cadrarea în muncã a unor catego-
rii noi, respectiv ºomerii de lungã
duratã ºi tinerii NEET, astfel: an-
gajatorii care încadreazã în mun-

cã, pe duratã nedeterminatã, absol-
venþi ai unor instituþii de învãþãmânt
primesc lunar, pe o perioadã de 12
luni, pentru fiecare absolvent în-
cadrat o sumã în cuantum de 900
lei; angajatorii care încadreazã în
muncã pe duratã nedeterminatã,
absolvenþi din rândul persoanelor
cu handicap primesc lunar, pentru
fiecare absolvent, suma în cuan-
tum de 900 lei pe o perioadã de 18
luni; angajatorii care încadreazã în
muncã, pe perioadã nedetermina-
tã, ºomeri în vârstã de peste 45 de
ani, ºomeri de lungã durata, tineri
NEET sau ºomeri care sunt pãrinþi
unici susþinãtori ai familiilor mo-
noparentale primesc lunar, pe o pe-
rioadã de 12 luni, pentru fiecare
persoanã angajatã din aceste cate-
gorii, o sumã în cuantum de 900
lei, cu obligaþia menþinerii raportu-
rilor de muncã sau de serviciu cel
puþin 18 luni.

Angajatorii care, în raport cu
numãrul de angajaþi, ºi-au îndepli-
nit obligaþia, potrivit legii, de a în-
cadra în muncã persoane cu han-
dicap, precum ºi angajatorii care

nu au aceastã obligaþie legalã,
dacã încadreazã în muncã pe
duratã nedeterminatã persoa-
ne cu handicap ºi le menþin
raporturile de muncã sau de
serviciu cel puþin 18 luni; an-
gajatorii care încadreazã în
muncã, ºomeri care, în ter-
men de 5 ani de la data anga-
jãrii, îndeplinesc, conform le-
gii, condiþiile pentru a solicita
pensia anticipatã parþialã sau
de acordare a pensiei pentru
limitã de vârstã, dacã nu în-
deplinesc condiþiile de a soli-
cita pensia anticipatã parþialã,
beneficiazã lunar, pe perioada
angajãrii, pânã la data îndepli-
nirii condiþiilor respective, de
o sumã în cuantum de 900
lei. Subvenþiile se acordã pro-
porþional cu timpul efectiv lu-
crat de persoanele angajate din
categoriile prevãzute anterior,
precum ºi pentru perioadele în
care persoanele se aflã în con-
cediu de odihnã.
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PPE susþine o politicã de coeziune puternicã ºi dupã 2020, ceea ce
avantajeazã în mod cert România. Aºadar, subiectul principal dezbãtut
de popularii europenii la Bucureºti l-a reprezentat politica de coeziune
ca un instrument-cheie al UE. „Am discutat despre politica de coeziune
în a doua parte a acestui cadru financiar, 2016-2020, dar ºi despre viito-
rul politicii de coeziune, dupã 2020. În continuare, politica de coeziune
trebuie apãratã de guvernul României. Spre exemplu, acum pe masã se
aflã propunerea de rectificare bugetarã ºi prevede o simplificare a re-
gulilor cât ºi reglementãri în regulamentul fondurilor europene. Noi tre-
buie sã fim activi ºi sã avem poziþia de acasã foarte clarã: ce sã susþi-
nem ºi ce sã modificãm. Eu am fost responsabil pentru elaborarea do-
cumentului de poziþie ºi am organizat, cred, eu bine lucrurile. A trecut
foarte repede documentul, toatã lumea a fost mulþumitã. Ideea principa-
lã a acestui document de poziþie este urmãtoarea: PPE susþine în conti-
nuare politica de coeziune ºi dupã 2020, însã considerã cã trebuie fãcute
corecþii astfel încât politica sã îºi atingã scopul principal: dezvoltare eco-
nomicã ºi locuri de muncã...”,  a explicat europarlamentarul  Marian
Jean Marinescu (PPE).

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„PP„PP„PP„PP„PPE susþine o politicã de coeziune puternicã ºi dupã 2020”E susþine o politicã de coeziune puternicã ºi dupã 2020”E susþine o politicã de coeziune puternicã ºi dupã 2020”E susþine o politicã de coeziune puternicã ºi dupã 2020”E susþine o politicã de coeziune puternicã ºi dupã 2020”
Europarlamentarul

Marian Jean Marinescu a
precizat imediat dupã
Reuniunea de la Bucureºti
a Biroului Grupului Parti-
dului Popular European,
care a avut loc la finele
sãptãmânii trecute, cã
documentul de poziþie al
PPE, draftul final privind
politica de coeziune, va fi
adoptat sãptãmâna viitoare
la Strasbourg.

Deputatul Ionuþ Stroe:

„Piaþa forþei de muncã din Craiova va avea de câºtigat„Piaþa forþei de muncã din Craiova va avea de câºtigat„Piaþa forþei de muncã din Craiova va avea de câºtigat„Piaþa forþei de muncã din Craiova va avea de câºtigat„Piaþa forþei de muncã din Craiova va avea de câºtigat
de pe urma ultimelor mãsuri adoptate de Guvern”de pe urma ultimelor mãsuri adoptate de Guvern”de pe urma ultimelor mãsuri adoptate de Guvern”de pe urma ultimelor mãsuri adoptate de Guvern”de pe urma ultimelor mãsuri adoptate de Guvern”

Dincolo de  lipsa pieþei de des-
facere, a accesului la finanþare,
de birocraþie si de inexistenþa  in-
frastructurii adecvate, angajato-
rii din Craiova se plâng ºi de lipsa
forþei de muncã bine pregãtite ºi
chiar de lipsa dorinþei de a munci
a categoriilor asistate-social. Io-
nuþ Stroe, preºedintele PNL Cra-
iova susþine cã o trãsãturã impor-
tantã a pieþei forþei de muncã din
judeþul Dolj este aceea cã marea
majoritate a locurilor de muncã
vacante disponibile comunicate
de agenþii economici este con-
centratã în municipiul Craiova,
atât ca numãr cât ºi ca diversita-
te a meseriilor, pentru restul ju-
deþului oferta de locuri de muncã
vacante fiind scãzutã, respectiv
mai puþine locuri de muncã ºi într-
o gamã redusã de profesii ºi me-
serii. „Prin urmare, de la 1 de-

cembrie, cei care sunt ºomeri sau
tineri absolvenþi ºi vor alege sã
vinã la Craiova sau în alte loca-
litãþi pe o distanþã mai mare de
50 km pentru a se angaja vor
beneficia de o primã de instala-
re în valoare de 12.500 RON.
Dacã aleg sã se mute cu toatã
familia, atunci subvenþia se va
suplimenta cu încã 3.500 RON,
banii vor fi plãtiþi în douã tran-
ºe, 50% la angajare ºi 50% la
încheierea primului an de mun-
cã în aceste condiþii”, susþine
parlamentarul doljean.

Naveta ºomerilor
va putea fi decontatã

Ionuþ Stroe a mai spus  cã noi-
le mãsuri de stimulare a ocupãrii
forþei de muncã au fost adoptate
de Guvern sãptãmâna aceasta ºi

vin atât în sprijinul celor fãrã un
loc de muncã cât ºi în sprijinul an-
gajatorilor. „Este inclusã în rân-

dul beneficiarilor de mãsuri acti-
ve de ocupare categoria tinerilor
care nu au loc de muncã ºi nici

nu urmeazã vreo formã de învã-
þãmânt sau de formare profesio-
nalã. Mã bucur în mod special cã
anumite categorii, cum ar fi cea
a ºomerilor de lungã duratã sau a
zilierilor, vor beneficia pentru pri-
ma oarã de o primã de inserþie.
ªomerii înregistraþi care nu bene-
ficiazã de indemnizaþie de ºomaj,
în situaþia în care se angajeazã cu
normã întreagã, pentru o perioa-
dã de cel puþin trei luni vor primi
o primã de activare în valoare de
500 lei neimpozabilã. Aceastã
mãsurã va determina zilierii, an-
gajaþii temporari sã accepte con-
tractul de muncã legal în detri-
mentul muncii la negru practica-
te pânã acum”. Totodatã, naveta
ºomerilor va putea fi decontatã
ºi foarte important, se majoreazã
ºi cuantumul subvenþiilor acorda-
te angajatorilor. 

Nu ºtii ce este economia circu-
larã? Nici noi nu ºtiam pânã mai de
curând, când Comisia Europeanã a
propus trecerea de la o economie
liniarã, de tip: “extragi-produci-con-
sumi-arunci”, la un model econo-
mic în care viaþa produselor este
mai lungã, ele sunt  recuperate/re-
parate/adaptate/reciclate,  ºi deseori
deºeul unui produs poate deveni
materie primã pentru unul nou.
Cum? Vino sã afli la UrbanFest
2016, care include o Agorã a con-
sumului responsabil, dezbateri ºi o
conferinþã pe tema agendei urbane
a UE ºi, nu în ultimul rând, o pro-
iecþie de film si un concert.

Agenda Urbanã Europeanã
Totodatã, eºti invitat sã constru-

ieºti o casã în trei zile, folosind
materiale naturale: cãrãmizi din

„Oraºul meu în Europa noastrã”„Oraºul meu în Europa noastrã”„Oraºul meu în Europa noastrã”„Oraºul meu în Europa noastrã”„Oraºul meu în Europa noastrã”

Luni, 3 octombrie :
9:00 – 12:30*  Conferinþa “Oraºul meu în Europa noastrã”  (hotel Athenee Palace Hilton)
10:45 – 11:00 Conferinþa de presã Corina Creþu ºi Vasile Dîncu (hotel Athenee Palace Hilton)
10:00 – 14:00*  Agora consumului responsabil  (Piaþa George Enescu)
expoziþia „Recuperarea spaþiilor abandonate în Bucureºti”
14:00 – 18:00*  Atelier de lucru al Reelei Europene de dezvoltare urbanã (hotel Athenee Palace Hilton)

CASETÃ II :
Marþi, 4 octombrie :
9:00 – 14:00*  Atelier de lucru al Reþelei Europene de dezvoltare urbanã (hotel Athenee Palace Hilton)

Timp de trei zile, începând de sâmbãtã, 1 octombrie, Reprezentanþa Comisiei Europene în
România a organizat în Piaþa „George Enescu” din Bucureºti UrbanFest, eveniment în cadrul cãruia

17 organizaþii ale societãþii civile exemplificã ce înseamnã economia circularã.

hârtie reciclatã, pereþi din cânepã
ºi argilã cu paie, structurã de lemn
cu plãcuþe multicui, termoizolaþie
naturalã din fibrã vegetalã ºi aco-
periº verde, din gazon. Astãzi, Ur-
banFest continuã în sala de con-
ferinþe, unde comisarul european-
 pentru politica regionalã, Corina
Creþu, ºi viceprim-ministrul Vasi-
le Dîncu deschid conferinþa „O-
raºul meu în Europa noastrã”, iar
la 10:45 susþin împreunã o confe-
rinþã de presã.

Conferinþa „Oraºul meu în Eu-
ropa noastrã” este centratã pe
Agenda Urbanã a Uniunii Europene
ºi rolul fondurilor UE în dezvolta-
rea durabilã, si este urmatã de ate-
lierele de lucru ale Reþelei europene
de dezvoltare urbanã, organizate de
Comisia Europeanã – Direcþia Ge-
neralã de Politicã Regionalã. Urban-

Fest îºi propune promovarea valo-
rilor europene în spaþiul urban. Anul
acesta, festivalul are ca temã
centralã Agenda Urbanã Europea-
nã, cu accent pe economia circu-
larã, un model prin care valoarea
produselor, materialelor ºi resur-
selor este menþinutã în economie
cât mai mult timp posibil, iar ge-
nerarea de deºeuri neutilizabile este
redusã la minimum.
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Problemele învãþãmântului ro-
mânesc sunt multiple, iar pentru
rezolvarea lor se merge pe mai
multe piste, efortul fiind conjugat
– public ºi privat.  La sfârºitul sãp-
tãmânii trecute, la Craiova a avut
loc conferinþa „Calitatea în edu-
caþie – între probleme ºi soluþii”,
organizatã de ARTI Craiova, în
care s-au dezbãtut mai multe pro-
bleme care þin de procesul educa-
þional ºi la care au participat re-
prezentanþi ai mediului ºcolar, atât
din cel de stat, cât ºi din cel pri-
vat. «Urmãrim sã aducem în prin
plan diferitele probleme ce afec-

Calitatea învãþãmântului preunive-
rasitar românesc nu este indiferentã
niciunui reprezentant al sistemului edu-
caþional, fie cã este vorba despre for-
ma publicã sau privatã, obiectivul fiind
unul comun – copii ºi tineri cât mai bine
formaþi pentru tot ceea ce înseamnã
viaþa. Astfel, la sfârºitul sãptãmânii tre-

cute, la Craiova a avut loc conferinþa
„Calitatea în educaþie – între proble-
me ºi soluþii”, susþinutã de ªerban Io-
sifescu, preºedintele Agenþiei Române
de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmân-
tul Preuniversitar (ARACIP), în orga-
nizarea Asociaþiei Române a Tinerilor
cu Iniþiativã (ARTI) Craiova.

teazã sistemul de învãþãmânt preu-
niversitar: pregãtirea, recrutarea,
selecþia cadrelor didactice, mana-
gementul unitãþilor ºcolare etc.
Multe teme sunt în discuþie – „Re-
laþia dintre calitate ºi dezvoltare in-
stituþionalã”; „Inteligenþele multiple
ºi stilurile de învãþare ale copiilor.
Cum putem optimiza predarea ºi
creºte eficienþa procesului didac-
tic?”; „Strategii de prevenire a vio-
lenþei în ºcoli”; „Proiectare didac-
ticã integratã”; Sistemele de susþi-
nere complementare educaþiei for-
male”.Ne bucurãm cã avem atâþia
participanþi la seminar ºi suntem

convinºi cã pu-
tem gãsi cãi de
dezvoltare a în-
vãþãmântului ro-
mânesc», a pre-
cizat Cristina
Catanã-Bucã,
manager ARTI
Craiova.

Fãrã consens politic
nu se poate

Figura centralã a conferinþei a
fost ªerban Iosifescu, preºedin-
te ARACIP, care a punctat câteva
dintre problemele educaþiei din Ro-

mânia. „Pentru noi
toþi, cei implicaþi în
fenomen, interesul
este sã avem ºi
elevi ºi cadre didac-
tice foarte bine pre-
gãtite. Cred cã pen-
tru a obþine rezulta-
te bune ºi foarte
bune avem nevoie
de un management
de calitate, cu di-
rectori competenþi,
iar concursul pentru
ocuparea acestor
posturi este bene-
fic. Nu poþi face
planuri de dezvolta-
re, când ºtii cã poþi
fi schimbat în orice
moment. De ase-

menea, sunt convins cã este ne-
voie ºi de un consens politic, ast-
fel încât sã se ajungã la un pro-
cent de 6% din Produsul Intern
Brut pentru învãþãmânt ºi suntem
conºtienþi cu toþii cã nu poate fi
atins dintr-odatã, ci numai treptat.
Cred cã este nevoie de o strategie
pe termen lung – 15-20 de ani, iar
scãderea ratei abandonului ºcolar
ºi coordonarea cu piaþa muncii tre-
buie sã fie printre principalele ob-
iective. Dacã tot am amintit de con-
cursul pentru posturile de direc-
tor, consider cã o competiþie este
oricând mai bunã decât numirea pe
criterii politice”, a declarat ªerban
Iosifescu.

„Educaþia este un drept
fundamental al copilului”

O problemã, în ultimul timp,
este cea ridicatã de acreditarea uni-
tãþilor ºcolare particulare ºi
„home-schooling” (educaþia la do-
miciliu). Au apãrut tot felul de in-
stituþii care, chiar dacã nu au

acreditare ARACIP, continuã sã
perceapã taxe ºi, mai mult decât
atât, sã aibã copii în instruire. «Din
punctul meu de vedere, ºi nu nu-
mai al meu, în cazul acestor insti-
tuþii trebuie sã se implice ºi alte au-
toritãþi ale statului, inclusiv cea a
Autoritãþii dreptului copilului. Noi,
chiar dacã primim sesizãri, nu pu-
tem decât sã sesizãm alte instituþii
ale statului, cu prerogative în do-
meniu, care pot aplica controale
ºi sancþiuni, inclusiv, acolo unde
este cazul, penale. Trebuie sã se
ºtie cã primeazã dreptul copilu-
lui, iar pãrinþii sã cearã, atunci
când se duc sã-ºi înscrie minorii,
ºi actul de acreditare emis de Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice. În ceea ce pri-
veºte „home-schooling”, la noi nu
este reglementat legal acest con-
cept. Toatã lumea trebuie sã înþe-
leagã cã educaþia este un drept
fundamental al copilului, iar sta-
tul trebuie sã intervinã», a com-
pletat ªerban Iosifescu.

Majoritatea cadrelor didactice care
predau disciplina „Religie” în învãþã-
mântul preuniversitar au participat la
Consfãtuirea Judeþeanã, desfãºuratã la
sediul Facultãþii de Teologie a Universi-
tãþii din Craiova. „Vrem sã le arãtãm atât
copiilor, cât ºi pãrinþilor cã trebuie sã
înþeleagã viaþa ºi din punct de vedere
spiritual. De asemenea, cercetarea ºtiin-
þificã are rolul ei ºi nu poate fi ruptã din
ceea ce înseamnã credinþa. Ambele tre-
buie sã meargã împreunã. Arhiepisco-
pia Craiova ºi Mitropolia Olteniei sunt
în parteneriat cu Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj pentru desfãºurarea mai
multor activitãþi – cercuri pedagogice,
simpozioane ºi concursuri literar-artis-
tice cu tematicã religioasã, consfãtuiri”,
a precizat prof. Iuliana Gheorghe, in-
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Profesorii de Religie din învãþãmântul preuniversitar doljean s-au reunit, la sediul Facultãþii de Teologiea Universitãþii
din Craiova, în cadrul consfãtuirii judeþene anuale pe tematica disciplinei. La întâlnire a participat ºi inspectorul de resort
din cadrul Ministerului Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, iar concluziile au fost clare: este nevoie de spiritualitate
ºi de simbioza dintre cercetarea ºtiinþificã ºi concepþiile de implicare a Divinitãþii în tot ceea ce înseamnã evoluþia vieþii.

spector de specialitate în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Ora de Religie – vãzutã în dimensiu-
nea ei educativã

Invitat de onoare la întâlnire a fost
conf.univ.dr. Vasile Timiº, inspector
general în cadrul Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, care a
precizat: „Ca profesor de didacticã, vã
pot spune cã este nevoie de un corp pro-
fesoral bine pregãtit, pentru comunica-
rea religioasã, indiferent de cult. Este
nevoie de o învãþãturã , una care sã ne
ducã în Europa civilizaþiei, prin asuma-
rea moºtenirii, a cunoaºterii ºi trãirii pro-
priei credinþe, dar ºi de respectare a cre-
dinþei celorlalþi. Sã nu uitãm cã, în anii
1950, ultimii profesori de Religie au fost
duºi în închisori, iar acum avem, la ni-

vel naþional, peste 6.500 de cadre spe-
cializate. Trebuie sã vedem ora de Reli-
gie în dimensiunea ei educativã, sã ve-
dem însemnãtatea în ceea ce înseamnã
pregãtirea noastrã ºi sã fim optimiºti cã
avem prieteni. Mai trebuie sã amintim
cã aceasta se referã ºi la asumarea spi-
ritualitãþii europene în ansamblul ei, por-
nind de la filosofia greacã ºi administra-
þia romanã. Respectând moºtenirea cul-
turalã ºi înaintaºii ºi rugându-ne pentru
binecuvântarea viitorului, înnobilãm cli-
pa ºi zilele pe care le trãim. Cred cã dis-
cutând cu pãrinþii, explicându-le impor-
tanþa acestei ore de Religie, se poate face
ca ºi copilul sã fie învãþat sã raþioneze,
sã comunice ºi se cunoascã pe sine.
Sunt, acum, la Craiova ºi nu am ales
degeaba acest loc binecuvântat. ªtiu cã
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Vasile Timiº
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Atât lansarea, cât ºi concertul fac parte din turneul „Toamna Simfonic”, pe care
artistul – în vârstã de 71 de ani, dintre care 51 sunt de carierã – îl întreprinde, între 3
octombrie ºi 7 noiembrie, în opt oraºe din þarã: Craiova (3 octombrie), Constanþa (7
octombrie), Iaºi (10 octombrie), Suceava (13 octombrie), Botoºani (14 octombrie),

Cluj-Napoca (17 octombrie), Timiºoara (7 noiembrie). La Bucureºti, eveni-
mentul de lansare a cãrþii va avea loc pe 25 octombrie, cu o zi înainte de

concertul de la Sala Palatului.
Despre debutul sãu ca scriitor, maestrul Tudor Gheorghe a decla-

rat: «M-a inspirat un turneu pe care l-am fãcut cu „Lecþia”, cu care
am bãtut toate oraºele mici. La Babadag nu mai cântase nimeni de 20
de ani! M-au emoþionat lucrurile astea, aºa cã le-am trecut într-un
jurnal care se intituleazã „Vã dau un an din viaþa mea”». «…este o
literaturã povestitã, dezvãluind un trecut declanºat de un fapt pre-
zent, prezent la rândul lui de amintirile trecute, este un spaþiu alert,
întrerupt de respiraþii profunde…, este râul cu meandrele lui, este
un concert în scris», considerã unul dintre criticii de suflet ai maes-
trului, fiul sãu, Adrian Tudor. Prefaþa volumului este semnatã de aca-
demicianul D.R. Popescu.
Evenimentul de lansare de la Teatrul Naþional „Marin Sorescu” va fi

prezentat de scriitorul Nicolae Coande ºi criticul literar Florea Firan.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

«Proiectul „Cãrticica pentru prichindei
ºi copii mai mãricei” le oferã celor mici o
lume magicã, un loc plin de culoare, în care
toþi cei înscriºi sunt încurajaþi sã descopere

În foaierul Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” are loc astãzi, ora 12.00, lansa-
rea primei cãrþi sub semnãtura maestru-
lui Tudor Gheorghe – „Vã dau un an din
viaþa mea”, publicatã recent la Editura
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Înscrieri la proiectul „Cãrticica pentru prichindei ºi copii
mai mãricei”, pânã la sfârºitul acestei sãptãmâni

Elevii craioveni din clasele I – a V-a pot fi înscriºi,
pânã pe data de 7 octombrie, la activitãþile care se
vor desfãºura în cadrul proiectului „Cãrticica pentru
prichindei ºi copii mai mãricei” în perioada 10 octom-
brie 2016 – 8 iunie 2017, fiind organizate de Secþia
pentru Copii ºi Tineret a Bibliotecii Judeþene „Ale-

xandru ºi Aristia Aman” ºi gãzduite de Ludotecã.
Profesorii ºi coordonatorii de grup îi pot înscrie pe
copii fie la sediul instituþiei, din strada „Mihail Ko-
gãlniceanu” nr. 9, fie la unul dintre numerele de te-
lefon 0251/532.267 ºi 0351/441.809, de luni pânã vi-
neri, între orele 9.00-18.00.

plãcerea ºi utilitatea desfãºurãrii unei educa-
þii altfel. Centratã pe nevoile elevilor, deschi-
sã spre inedit ºi interactiv, în mãsurã sã sti-
muleze interesul ºi preocuparea pentru ex-

plorarea de noi domenii ºi
acumularea de cunoºtinþe
din domenii care în mod
obiºnuit nu sunt aprofun-
date în mediile formale, te-
matica proiectului este una
provocatoare», se precizea-
zã într-un comunicat al Bi-
roului de presã al Bibliote-
cii Judeþene.

Potrivit aceleiaºi surse,
prin temele proiectului se
urmãresc cultivarea expri-
mãrii libere ºi fluente, spon-
taneitatea, deschiderea cã-
tre dialog ºi colaborare,
exersarea atenþiei ºi a res-
ponsabilitãþii. „Programele,
fundamentate pe vectorii

asimilãrii prin vizualiza-
re, artã ºi lecturã, se vor
desfãºura într-un mod
creativ, contribuind la
orientarea ºi familiariza-
rea copiilor cu domenii
de naturã sã formeze
virtuþi civice, preocu-
pãri ºi atitudini pozitive faþã de culturã, edu-
caþie ºi mediul înconjurãtor”, se mai preci-
zeazã în comunicat.

Reprezentanþii Secþiei pentru Copii ºi Ti-
neret propun teme precum „Paºi spre cunoaº-
tere” (corpul uman; mamifere; vremea; pla-
netele; oceanele; elefanþii; insulele etc. – vi-
zionãri), „Simfonia toamnei în culori”, „Fulgi
de nea în acuarele”, „Primãvara în culori”
(picturã), „Sã fim mai buni de sãrbãtori”
(campanie de strângere de jucãrii), „1 Iunie.
Copilãria, un basm fãrã sfârºit” (diverse acti-
vitãþi), „ABC-ul bunelor maniere”, „Elena
Farago, prietena copiilor”, „Sã dãm viaþã plas-
tilinei”, „Mãrþiºorul, simbolul primãverii” º.a.

„Biblioteca se alãturã ºcolii, implicân-
du-se activ în susþinerea efortului de  pro-
movare a educaþiei, valorilor civice ºi uma-
nitare. În fond, parteneriatul solid stabilit
între bibliotecã, pe de o parte, ºi majorita-
tea ºcolilor din Craiova, pe de altã parte,
este garanþia unei oferte educaþionale cât
mai apropiatã de ceea ce-ºi doresc pãrin-
þii. Suntem cu toþii conºtienþi de rolul pe
care îl joacã imaginaþia ºi creativitatea în
evoluþia celor mici. Iar aici, trebuie sã fim
sinceri, bibliotecii îi revine sarcina de a le
cultiva”, apreciazã Lucian Dindiricã, ma-
nagerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi
Aristia Aman”.

Ediþia a XXVI-a se va desfãºura
în Sala Mare a Teatrului Naþional Ti-
miºoara, la data de 8 mai 2017, dupã
cum a anunþat, vineri seara, în închi-
derea Festivalului European al Spec-
tacolului – Festival al Dramaturgiei
Româneºti, directorul instituþiei, Ada
Hausvater.

„E un semn faptul cã reuºim sã
facem aceastã galã la Timiºoara în
anul imediat urmãtor nominalizãrii
sale la titlul de Capitalã Europeanã a
Culturii în 2021. Noi ne-am dorit
acest lucru dinainte de a fi fãcut pu-
blic titlul. Gala Premiilor UNITER a
ieºit din Bucureºti pentru prima oarã
în 2007, la Sibiu, apoi a fost la Iaºi
ºi la Oradea, iar acum venim la Ti-

Dupã ce, ani buni, a
fost organizatã la
Bucureºti, ediþia din
2013 a fost gãzduitã de
somptuoasa salã a
Teatrului Naþional
„Vasile Alecsandri”
din Iaºi, ediþia din
2014 – de Palatul
Culturii din Târgu
Mureº ºi ediþia din 9
mai 2016 a fost
transmisã în direct din
Sala Mare a Teatrului
„Regina Maria” din
Oradea, Gala Premii-
lor UNITER va ajunge
în 2017 la Timiºoara.

Gala Premiilor UNITER – ediþia 2017 va avea loc la Timiºoara

„Scrisul Românesc” din Craiova. Eveni-
mentul va fi urmat, la ora 19.00, în Sala
„Amza Pellea”, de concertul aniversar
„Toamna Simfonic – 15 ani”, pentru care
nu se mai gãsesc însã bilete la vânzare.

miºoara. Teatrul Naþional din Timi-
ºoara este nu numai un monument
istoric, ci ºi un teatru de tradiþie, ºi,
de asemenea, se aflã în capitala unei
regiuni româneºti de tradiþie cultu-
ralã ºi multietnicã majorã. Nu în ul-
timul rând, Teatrul Naþional este în-
cãrcat cu reverberaþii în istoria re-
centã a României. Toate aceste ele-
mente ar fi fãcut prezenþa Galei fi-
reascã de mai demult, dar probabil
cã acum a fost momentul potrivit.
UNITER îºi propune, prin însuºi sta-
tutul sãu, sã sprijine creaþia ºi nou-
tatea în teatru, iar Naþionalul timiºo-
rean exceleazã în acest domeniu”, a
declarat Ion Caramitru, preºedintele
UNITER, citat de Mediafax.

Gala Premiilor UNITER se des-
fãºoarã anual, începând din 1991,
acordând distincþiile Uniunii pentru
fiecare an calendaristic încheiat.
Decernarea premiilor se face dupã
principiul nominalizãrilor stabilite de
un juriu de selecþie. Dintre aceste
nominalizãri, un alt juriu decide, în
seara Galei, prin vot secret, câºti-
gãtorul fiecãrui premiu. Trofeul
care însoþeºte premiile este opera
artistului plastic Ion Bitzan. Gala a
devenit, în timp, unul dintre cele mai
importante evenimente ale lumii
noastre teatrale, o bunã colaborare
cu televiziunea ºi radiodifuziunea
publice fãcând posibilã transmite-
rea ei în direct.
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Ministrul rus de Externe, Ser-
ghei Lavrov, i-a spus prin telefon
secretarului de Stat american John
Kerry cã Rusia este pregãtitã sã ia
în considerare alte posibilitãþi pen-
tru a normaliza situaþia din Alep.
Drept rãspuns la apelul secretaru-
lui de Stat american de a opri ope-
raþiunea antiteroristã în Alep cu
scopul de a face loc unei noi înce-
tãri a regimului de ostilitãþi milita-
re, Lavrov a spus cã rebelii stabi-
liþi în partea esticã a oraºului, aflaþi
sub controlul grupãrii Frontul al-
Nusra (Jabhat al-Nusra, în limba
arabã), au încãlcat armistiþiul. “Ei
împiedicã acordarea de ajutor
umanitar, ameninþând sã atace con-
voaie ONU”, a adãugat Lavrov. “În
urmã cu o sãptãmânã, partea rusã
a cerut Statelor Unite sã îºi respecte angaja-
mentul pe care Washingtonul ºi l-a luat încã
din luna februarie a acestui an, de a separa
opoziþia moderatã sirianã de unitãþile tero-
riste, însã acest lucru nu a fost fãcut în ulti-
mele ºapte luni”, a anunþat Ministerul rus de
Externe. “Necesitatea de a determina opozi-
þia sã înceteze sabotarea deciziei ONU de a
organiza negocieri între grupãrile siriene a
fost din nou accentuatã”, a anunþat Ministe-
rul rus de Externe, dupã conversaþia telefo-
nicã dintre Kerry ºi Lavrov. “Lavrov a subli-
niat cã Rusia rãmâne deschisã dialogului cu
Statele Unite privind aspectele-cheie pentru
soluþionarea conflictului sirian”, a mai co-
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Theresa May: Negocierile privind Brexit,
purtate de Guvernul de la Londra,
nu de cel de la Edinburgh

Marea Britanie va þine cont de
preocupãrile Scoþiei privind ieºirea din
UE, dar negocierile vor fi purtate de
Guvernul de la Londra, nu de cel de la
Edinburgh, a declarat premierul
britanic Theresa May.  “Vom implica
pe deplin Guvernul scoþian în discuþiile
pe care le avem, în pregãtirea poziþiei
pe care o va adopta Marea Britanie”, a
declarat May pentru BBC. “Marea
Britanie va avea o poziþie în negocieri
iar noi, în calitate de Guvern al Marii
Britanii, vom negocia cu Uniunea
Europeanã”, a rãspuns aceasta la
întrebarea dacã Scoþia ar putea avea
drept de veto privind Brexitul. May a
adãugat cã Guvernul britanic va lua în
considerare preocupãrile Scoþiei ºi ale
celorlalte þãri care fac parte din Regatul
Unit. Marþi, premierul scoþian Nicola
Sturgeon a declarat cã þara sa doreºte
sã cunoascã mai multe detalii despre
modul în care Guvernul britanic
planificã ieºirea din UE pentru a
preveni un “Brexit dur” care ar afecta
grav economia.

Bulgaria interzice burqa
Parlamentul de la Sofia a votat

legea care interzice femeilor musulma-
ne sã poarte burqa. Legea este contesta-
tã însã vehement de partidul etnicilor
turci din Bulgaria. Potrivit legii, este
interzis, în public, orice acoperãmânt
care ascunde faþa persoanei: un vãl
gros ori semitransparent, glugã, mascã
sau alte articole similare.În semn de
protest, parlamentarii de la Miºcarea
Turcã pentru Drepturi ºi Libertãþi a
boicotat votul. Amenda pentru încãlca-
rea acestei legi poate sã ajungã la o
mie de euro, scrie Gândul. Autoritãþile
au explicat cã nu e o chestiune ce þine
de religie, ci de securitate, pe fondul
ameninþãrii teroriste care planeazã
asupra Europei. Musulmanii reprezintã
aproximativ 12 procente din populaþia
Bulgariei. Sunt predominant turci.
Pentru moment, sunt puþine femei în
Bulgaria care poartã de obicei vãlul
islamic integral, dar în þarã vin tot mai
mulþi refugiaþi.

Explozie puternicã într-un restaurant
din Malaga, Spania. Cel puþin 77
de persoane sunt rãnite

Cel puþin 77 de persoane au fost
ranite, dintre care patru se aflã în stare
gravã, în urma unei explozii care s-a
produs sâmbãtã seara în restaurantul
La Bohemia din oraºul spaniol Velez -
Malaga. Potrivit primarului Antonio
Moreno Ferrer, cauza deflagraþiei ar fi
o scurgere de gaze. Explozia a avut loc
în apropierea unui festival, potrivit
BBC. Cel puþin 77 de persoane au fost
rãnite, dintre care 57, au fost internate
în Spitalul regional Axarquia, iar patru
se aflã în stare gravã. Cu toate acestea,
viaþa nu le este pusã în pericol. Alte
douã persoane au fost mutate într-un
spital din Malaga Potrivit BBC, apelul
de urgenþã 112 a fost folosit de peste 20
de persoane în jurul orei 19.00, în
urma exploziei din centrul oraºului, la
scurt timp fiinf activat dispozitivul de
urgenþã. La faþa locului au fost trimise
echipe ale forþelor de ordine ºi echipaje
medicale.

Aproximativ 50 de scutere ºi motociclete au fost distruse de un
incendiu în noaptea de vineri spre sâmbãtã la Paris, în timp ce se
aflau într-o parcare destinatã vehiculelor cu douã roþi din apropiere
de gara Montparnasse, însã nu au fost înregistraþi rãniþi, potrivit pre-
fecturii poliþiei. “52 de scutere ºi motociclete, precum ºi un camion
au fost cuprinse de flãcãri sâmbãtã în jurul orei 02.50 în apropiere de
hotelul Pullman, în sudul Parisului, probabil din cauza unei substanþe
fumigene” care ar fi declanºat focul la un scuter înainte ca incendiul
sã se propage la celelalte”, potrivit aceleiaºi surse, citate de Le Figa-
ro. “Camionul a fost distrus parþial” ºi nu au fost înregistraþi rãniþi în
cursul incendiului care a necesitat intervenþia pompierilor”, a adãugat
sursa, adãugând cã o anchetã este în curs de desfãºurare. Ancheta
va determina dacã persoana care a aruncat substanþa fumigenã, pro-
babil de pe o pasarelã din apropiere, voia sã incendieze scuterele sau
dacã este vorba despre un accident.

Femeile poloneze vor lua parte la o
acþiune de protest în încercarea de a atra-
ge atenþia asupra propunerii care ar pu-
tea implementa interzicerea totalã a avor-
tului în Polonia. Acestea vor refuza sã
lucreze astãzi. Cele care vor lua parte la
acest protest considerã cã interzicerea
totalã a avortului va stagna evoluþia so-
cietãþii ºi economiei poloneze. Protesta-
toarele din 60 de oraºe poloneze vor re-
fuza sã lucreze, iar o serie de corporaþii
ºi activitãþi comerciale îºi vor suspenda
activitatea în semn de solidaritate. Pro-
testatoarele sunt încurajate sã poarte cu-
loarea neagrã ºi sã posteze fotografii cu
ele pe site-urile de socializare din timpul
protestului. “Protest negru în apãrarea
dreptului la viaþa ºi la sãnãtatea femeilor
din Polonia. Solicitãm acces la educaþie

municat ministerul. Oficiali americani au
declarat, joi, cã Administraþia Barack Oba-
ma a început sã ia în considerare acþiuni
dure, inclusiv opþiuni militare, pe fondul ope-
raþiunilor siriene ºi ruse asupra oraºului Alep.
Oficialii citaþi au argumentat cã eºecul efor-
turilor diplomatice în Siria nu lasã Adminis-
traþiei Barack Obama altã soluþie în afarã de
cãutarea unor alternative, inclusiv folosirea
forþei militare. Separat, secretarul de Stat
John Kerry a semnalat cã Statele Unite ar
putea sã anunþe Rusia cã suspendã contac-
tele diplomatice pe tema Siriei din cauza prã-
buºirii armistiþiului convenit în zona oraºu-
lui Alep. “Suntem pe punctul de a suspenda

discuþiile cu Rusia pe tema Si-
riei în contextul continuãrii
bombardamentelor”, a afirmat
Kerry. Rusia a transmis cã nu
este de acord cu un armistiþiu
de ºapte zile în zona Alep, de-
oarece o astfel de pauzã ar per-
mite regruparea “forþelor tero-
riste”, o referire inclusiv la in-
surgenþii susþinuþi de Occident.
Vineri, Serghei Lavrov a decla-
rat cã Statele Unite încearcã sã
protejeze filiala sirianã a reþelei
teroriste Al-Qaida ºi alte grupuri
extremiste în cadrul planului
care vizeazã înlãturarea Admi-
nistraþiei Bashar al-Assad. “Sta-
tele Unite au promis solemn cã
vor avea ca prioritate separarea
forþelor opoziþiei siriene de Fron-

tul Al-Nusra. Însã, în pofida promisinilor
repetate, noi avem din ce în ce mai multe
motive sã credem cã, de la bun început, pla-
nul SUA a fost sã pãstreze Frontul Al-Nusra
pentru Planul B, adicã pentru momentul
schimbãrii regimului”, afirma Serghei La-
vrov, citat de BBC News online. Siria se
confruntã, începând din martie 2011, cu re-
volte reprimate violent ºi cu un conflict mi-
litar între serviciile de securitate subordona-
te regimului Bashar al-Assad, forþele opozi-
þiei ºi grupuri teroriste, inclusiv organizaþia
sunnitã Stat Islamic (Stat Islamic în Irak ºi
Siria / Stat Islamic în Irak ºi Levant). Bilan-
þul conflictului depãºeºte 270.000 de morþi.

Femeile poloneze organizeazã un “protest
negru” împotriva interzicerii avortului

sexualã, contracepþie ºi proceduri medi-
cale de fertilizare in vitro. Ne opunem
interzicerii totale a avortului”, este scris
pe o broºurã ce a circulat în mediul onli-
ne. Polonia deþine deja cele mai restricti-
ve legi în privinþa avortului, din statele
membre ale Uniunii Europene. În prezent,
întreruperea sarcinilor este permisã pe
teritoriul polonez numai în cazul violuri-
lor, incesturilor sau dacã mama sau fãtul
au probleme grave de sãnãtate. Biserica
Catolicã susþine propunerea de interzice-
re a avortului, care ar putea conduce, de
asemenea, ºi la limitarea programurilor de
educaþiei sexualã. În cadrul acestei legi,
cadrele medicale care efectueazã între-
ruperea de sarcinã ºi femeile care suferã
aceastã procedurã riscã condamnarea la
cinci ani de închisoare.

Aproximativ 50 de scutere ºi motociclete,
distruse la Paris în urma unui incendiu
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA Comunei Braloºtiþa,
Jud.Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea unei funcþii
contractuale de execuþie vacan-
te de asistent medical comuni-
tar- un post. Concursul se va
desfãºura la sediul Primãriei Bra-
loºtiþa, astfel: a)proba scrisã-
25.10.2016, ora 10.00, b)interviul
se va anunþa o datã cu afiºarea
rezultatelor la proba scrisã. Data
pânã la care se depun dosarele
de înscriere: 10 zile lucrãtoare de
la data publicãrii anunþului în
Monitorul Oficial. Relaþii supli-
mentare se pot obþine de la se-
diul institutiei sau la numarul de
telefon: 0251.450.704.
PRIMÃRIA Comunei Braloºtiþa,
judeþul Dolj, cu sediul în comuna
Braloºtiþa, strada Stadionului, nr.1,
organizeazã concurs de recruta-
re pentru ocuparea unor  funcþii
publice de execuþie vacante, din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Braloºtiþa ast-
fel: 1 post de Inspector, clasa I,
gradul profesional debutant din
cadrul compartimentului contabi-
litate, 1 post de Referent, clasa III,
grad profesional debutant în ca-
drul compartimentului contabilita-
te. Data desfãºurãrii concursului:
Proba scrisã în data de 03.11.2016,
ora 10.00; Proba interviu se va
anunþa o datã cu afiºarea rezulta-
telor la proba scrisã. Data pânã la
care se depun dosarele de înscrie-
re: 20 zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial. Re-
laþii suplimentare se pot obþine de
la sediul instituþiei sau la numãrul
de telefon: 0251.450.704.

Anunþul tãu!
Asociaþie proprietari angajeazã
adminstrator cu atestat pentru
program 4 ore/ zi cunoscãtor
bloc managernet. Telefon: 0771/
601.395.
LICEUL „Traian Vuia”, cu sediul
în localitatea Craiova, str. Rovi-
nari, nr.1A, judeþul Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea
funcþiilor contractual vacante
de: -Îngrijitor, treapta profesio-
nalã I -2 (douã) posturi; -Paznic,
treapta profesionalã I -1 post; -
Muncitor calificat (Fochist),
treapta profesionalã III -1 post.
Concursul se va desfãºura în
conformitate HG 286/2011, mo-
dificatã ºi completatã prin HG
1027/2014. Tipuri de probe:
- Pentru posturile de paznic ºi
fochist: - Proba scrisã în data
de 25.10.2016, ora 9.00; -Proba
interviu în data de 26.10.2016,
ora 14.00; - Pentru posturile de
îngrijitor: - Proba scrisã în data
de 25.10.2016, ora 9.00; - Proba
practicã în data de 26.10.2016,
ora 12.00; - Proba interviu în
data de 26.10.2016, ora 14.00.
Condiþii specifice pentru ocupa-
rea postului:- Studii generale
sau studii medii; - Experienþã
într-un post similar. Pentru
postul de fochist: autorizaþie de
fochist ºi talon pentru cazane
de apã caldã. Candidaþii vor
depune dosarele de participare
la concurs în perioada 04.10-
17.10.2016, ora 14.00, la sediul
Liceului „Traian Vuia” Craiova.
Relaþii suplimentare la sediul Li-
ceului „Traian Vuia” Craiova, se-
cretariat, telefon: 0351.407.201.

Anunþul tãu!
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova,  cu sediul în Craiova,
str. Tabaci nr.1, judeþul Dolj urmã-
reºte încheierea unui contract de
preluare a deºeurilor colectate
selectiv conf. Legii 132/2010. Du-
cumentaþia se poate obþine de la
Biroul Juridic al Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, în-
cepând cu data apariþiei anunþu-
lui. Ofertele de participare se de-
pun la Registratura Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, str.Tabaci nr.1 pânã în data de
10.10.2016 ora 10.00, deschide-
rea are loc în data de 10.10.2016,
ora 12.00. Informaþii suplimenta-
re se pot obþine la adresa menþi-
onatã mai sus la telefon: 0251/
502.242.
Titularul proiectului ASOCIAÞIA
DONEAZÃ SPERANÞÃ EGB
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul: „ALIMENTARE CU ENERGIE
ELECTRICÃ CENTRU SOCIAL -
MEDICAL ªI EDUCAÞIONAL ASO-
CIAÞIA DONEAZÃ SPERANÞÃ
EGB T140, P378 COMUNA BUCO-
VÃÞ, JUDEÞUL DOLJ- LUCRÃRI
DE FONDURI BENEFICIAR”, pro-
pus a fi amplasat în Bucovãþ, T140,
P 378, judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus  pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr.1 ºi la sediul ASOCIA-
ÞIEI DONEAZÃ SPERANÞÃ EGB,
în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00-16.00 ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr.1.
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Anunþul tãu!
În conformitate cu prevederile art.
1 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzãtor
funcþiilor contractuale ºi a criterii-
lor de promovare în grade sau trep-
te profesionale imediat superioa-
re a personalului contractual din
sectorul bugetar plãtit din fonduri
publice, aprobat prin Hotararea
nr.286/2011, astfel cum a fost mo-
dificat prin Hotãrârea de Guvern
nr.1027/2014, Direcþa Judeþeanã
de Pazã ºi Servicii Dolj  organizea-
zã concurs la sediul din str. Con-
stantin Lecca, nr. 32, pentru ocu-
parea unui post vacant în regim
contractual, pe perioadã nedeter-
minatã de inspector specialitate
gr.II din cadrul Serviciului Financiar
Contabilitate. Concursul pentru
ocuparea postului vacant va con-
sta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã: - selecþia dosarelor
de înscriere; - proba scrisã -
26.10.2016  ora 10,oo; - interviul –
31.10.2016 ora 10,oo. Potrivit art.3
din acelasi Regulament-cadru, in
vederea participãrii la concurs,
candidatul trebuie sa îndepli-
neasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale: a) are cetãþe-
nia românã, cetãþenie a altor sta-
te membre ale Uniunii Europe-
ne sau a statelor aparþinând
Spaþiului Economic European ºi
domiciliul în România;  b) cu-
noaºte limba românã, scris ºi
vorbit; c) are vârsta minimã re-
glementatã de prevederile lega-
le; d) are capacitate deplinã de
exerciþiu; e) are o stare de sã-

Anunþul tãu!
nãtate corespunzãtoare postu-
lui pentru care candideazã, ates-
tatã pe baza adeverinþei medica-
le eliberate de medicul de fami-
lie sau de unitãþile sanitare abili-
tate; f) îndeplineºte condiþiile de
studii ºi, dupã caz, de vechime
sau alte condiþii specifice potri-
vit cerinþelor postului scos la
concurs; g) nu a fost condam-
natã definitiv pentru sãvârºirea
unei infracþiuni contra umanitã-
þii, contra statului ori contra au-
toritãþii, de serviciu sau în legã-
turã 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 incompatibilã cu
exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit rea-
bilitarea. Condiþii specifice: - stu-
dii universitare de licenþã absol-
vite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã ab-
solvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã in stiinte economice/
contabilitate; - vechime în mun-
cã in domeniul financiar conta-
bilitate, salarizare: minimum 7-8
ani; Dosarele de înscriere la
concurs se vor depune pânã pe
data de 18.10.2016, la sediul Di-
recþiei Judeþene de Pazã ºi Ser-
vicii Dolj  din str. Constantin
Lecca, nr. 32. Detalii privind
condiþiile specifice ºi bibliogra-
fia de concurs sunt disponibile
la sediul Direcþiei Judeþene de
Pazã ºi Servicii Dolj Comparti-
ment Resurse Umane-persoa-
nã de contact, Bercã Mãdãlina,
la telelefon  0251/415841.

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”!

OFERTE DE SERVICI
ANGAJÃM OPERA-
TOR CALCULATOR ªI
OPERATOR PREGÃTI-
RE DOCUMENTE DE
ARHIVÃ.Oferim ºi Ru-
gãm seriozitate. Relaþii
la Telefon: 0755/
049.726 ºi CV-ul îl pu-
teþi trimite pe adresa of-
fice@solutiiarhiva.ro.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse eve-
nimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gle-
tuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
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Anunþ privind vânzarea de bunuri mobile ºi imobile  proprietatea privatã a persoanelor fizice ºi juridice.

In temeiul art.250 alin (2) din Legea 207/2015 ,se face cunoscut cã în ziua de 14.10.2016, ora 11.00, în locaþia  DIRECÞIEI IMPOZITE
ºi TAXE a PRIMÃRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA din Craiova,  str.Mitropolit Firmilian  nr.14, se vor vinde prin licitaþie publicã
urmãtoarele bunuri mobile ºi imobile sechestrate  ºi aflate în custodia debitorilor:

Preþurile nu conþin T.V.A.
Observaþie:  In cazul debitorului persoana fizicã nu poate fi supus executãrii silite spaþiul minim locuit de debitor ºi familia sa,

stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare, conform art.242 alin(3) din Legea 207/2015.
Invitãm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze despre aceasta, organul de executare înainte de data

stabilitã pentru vânzare.
Cei interesaþi de cumpãrarea bunurilor trebuie sã prezinte dovada emisã de creditorii bugetari cã nu au obligaþii de platã restante

ºi toate documentele prevãzute în Legea 207/2015, art.250, alin(7).
Pentru bunurile mobile/imobile sechestrate, ofertele de cumpãrare se primesc în locaþia  DIRECÞIEI IMPOZITE ºi TAXE a

PRIMÃRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA, str.Mitropolit Firmilian  nr.14  –  Serviciul Recuperare Creanþe Fiscale ªi Eliberare Cerificate
De Atestare Fiscalã, pânã în ziua de 13.10.2016, ora 13,00, condiþia de participare fiind prezentarea dovezii de platã în contul
nr.RO68TREZ2915059xxx006175 deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI  CRAIOVA , a unei garanþii de 10% din preþul de pornire
a licitaþiei.

Nu se admit oferte telefonice, telegrafice,transmise prin fax.
Debitorul nu va putea licita nici personal , nici prin persoana interpusã.
Rapoartele de prezentare a bunurilor aferente licitaþiei vor putea fi consultate în zilele de Marþi ºi Joi între orele 8,00-12,00 în locaþia

DIRECÞIEI IMPOZITE ºi TAXE a PRIMÃRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA, str.Mitropolit Firmilian  nr.14 –  Serviciul Recuperare
Creanþe Fiscale ªi Eliberare Cerificate De Atestare Fiscalã.

Staþiunea de Cercetare-Dezvol-
tare Agricolã ªimnic-Craiova cu
sediul în localitatea Craiova, str.
Soseaua Balceºti nr. 54, jud. Dolj,
tel/fax: 0251417534, scoate la
concurs un post de economist cu
experienþã în achiziþii publice.

Menþionãm cã pentru postul
scos la concurs acceptãm ºi stu-
dii juridice sau tehnice.

Concursul va consta în interviu ºi
probã practicã ºi va avea loc la data
de 06.10.2016, ora 09,30 iar dosa-
rele de concurs se vor depune pânã
la data de 05.10.2016 ora 15,00.

Relaþii la telefon: 0251/417534

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.

VÂNZÃRI
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând casã Catargiu, te-
ren 400 mp sau schimb.
Telefon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.

Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.

Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Renault Mega-
ne Diesel, an 2003.
Telefon: 0767/470.
040.

Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã,
toate consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.

Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; -  Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþi i  la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând manechine. Te-
lefon: 0762/ 484.755.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 3 octombrie 2016

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

Subsemnatul.................................................................................

Domiciliat în ............................................................................

Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

la rubrica ...................................... la data de ....................

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã fo-
losit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.

Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4- mormânt -
construit din ciment,
gard  fier, 3/1,5 m,
douã locuri suprapu-
se. Telefon: 0745/
601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã te-
racotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.

Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.

Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc
cu jug, original,
pretabil terase, grã-
dini. Telefon: 0729/
033.903.

Vând bicicletã copii, bi-
cicletã damã, cadru bi-
cicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.

Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând 12 (douãspre-
zece) taburele din ma-
terial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme
mici. Telefon: 0785/
959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineasca
douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/
427.583.
Vând baloþi lucernã ºi
bicicletã copii pentru
vârsta de 7 ani. Tele-
fon:0764/779.702

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/ 598.518;
0748/ 233.140.

Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârli-
ge jgheaburi zinca-
te. Telefon: 0767/
153.551.

Vând maºinã cusut,
f r ig ider,  º i fon ier,
canapea,  fo to l i i ,
scaune, bibliotecã,
aspi rator,  masã,
saltea copil. Tele-
fon: 0770/298.240.

Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr Dicþionar En-
ciclopedic Român,
Editura Politicã Bu-
cureºti, 1964, Acade-
mia Republicii Popu-
lare Române. Tele-
fon: 0251/548.870.

ÎNCHIRIERI OFERTE
SCM MULTI SERVICE
SCM CRAIOVA închi-
riazã spaþiu 74,30 m2
Craioviþa Nouã (Zona
Segarcea), str. Geor-
ge Enescu, Nr. 51, Sc.
D parter. Informaþii
Tel;0251 / 416.003.

Închiriez garsonierã
decomandatã mobila-
tã, et.1, 1 Mai, 450
Ron/ lunã.Cer ºi ga-
ranþie 450Ron. Tele-
fon: 0771/ 217.032.

Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat,
2 camere decoman-
date, microcentralã,
aer condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã. Te-
lefon: 0722/956.600.

Închiriez apartament
douã camere deco-
mandate , confortabil
în zona centralã, pre-
ferabil studenþi. Nego-
ciabil. Telefon: 0767/
008.528.

Închiriez apartament
ultracentral. Telefon:
0755/074.742.
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Întrecerile Cupei României la spadã se-
niori, gãzduite de Constanþa, s-au încheiat,
sâmbãtã, la Sala Flãmânda, cu proba mas-
culinã pe echipe. Una adjudecatã de sporti-
vii de la CS Universitatea Craiova 1, care a
învins în finala mare pe CSM Satu Mare, la
prioritate, scor 27-27 la final. Echipa con-
dusã de Radu Podeanu a fost formatã din
Alin Sbîrcia, Alin Mitricã, Liviu Dragomir ºi
ªtefãniþã Vîlceanu.

Pe podium ar fi putut urca ºi echipa se-
cundã a Universitãþii, însã aceasta s-a încli-
nat în finala micã, scor 41-45, în faþa celor

Echipa masculinã
de volei SCM U
Craiova a încheiat
cu douã victorii ºi
un eºec la “Cupa
Banatului Montan”,
turneu desfãºurat de
joi pânã sâmbãtã în
Sala Sporturilor din
Caransebeº. În
primul meci,
campionii României
s-au înclinat cu 2-3
(23-25, 23-25, 25-
19, 25-22, 11-15) în
compania gazdelor
de la Banatul, mai
apoi au învins cu
acelaºi rezultat pe U
Cluj (pe seturi: 23-
25, 25-18, 25-16,
14-25, 15-12),
pentru ca finalmente
sã triumfe cu 3-1
(25-16, 25-16, 23-25, 25-18) în faþa
formaþiei VCM LPS. Piatra Neamþ.

Aceste rezultate au fãcut ca alb-
albaºtrii sã încheie pe poziþia secundã,
fiind devansaþi de Banatul.

“Un turneu foarte util pentru noi,
pentru cã-s primele jocuri în formula

Campioana Tractorul Cetate a suferit, sâmbã-
tã, întâia înfrângere stagionalã, cedând fãrã drept
de apel pe terenul lui Danubius Bechet (1-4), oca-
zie cu care cele douã au fãcut schimb de locuri
în clasament, unde ocupã poziþiile 3, respectiv
5. De acest rezultat, dar ºi de o remizã a celor de
la Segarcea, la Ostroveni (3-3), a profitat sur-
prinzãtorul lider Metropolitan Iºalniþa, care s-a
distanþat la trei “lungimi” în fruntea ierarhiei,

Calificatã direct în turul doi al turneului
Premier Mandatory de la Beijing (China),
Simona Halep (5 WTA ºi favoritã 4) o va
înfrunta, mâine dimineaþã, pe belgianca Ya-
nina Wickmayer (59 WTA). Fapt devenit

DIGI SPORT 1
18:00 – FOTBAL – Liga a II-a: CS Mio-

veni – CSM Rm. Vâlcea / 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Concordia – Pandurii.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia

– Pandurii / 3:30 – FOTBAL AMERI-
CAN – NFL: Minnesota Vikings – New
York Giants.

DOLCE SPORT 2
13:30 – TENIS (F, M) – Turnee-

le de la Beijing (China) ºi Tokyo
(Japonia) / 18:00 – FOTBAL – Liga
a II-a: CS Mioveni – CSM Rm. Vâl-
cea.

DOLCE SPORT 3
16:00 – BASCHET (M) Germania

– Bundesliga: Hannover – Fuchse.
EUROSPORT 1
13:00 – SNOOKER – Mastersul Euro-

pean, la Bucureºti: etapa I / 15:45, 18:45 –
FOTBAL – Cupa Mondialã U17, în Iorda-
nia, faza grupelor: Spania – Noua Zeelandã,
Germania – Canada.

EUROSPORT 2
10:00 – SNOOKER – Mastersul Euro-

pean, la Bucureºti: etapa I / 15:15 – TENIS
DE MASÃ (M) – Cupa Mondialã, în Ger-

Spadasinii de la CS U CraiovaSpadasinii de la CS U CraiovaSpadasinii de la CS U CraiovaSpadasinii de la CS U CraiovaSpadasinii de la CS U Craiova
au cucerit Cupa Românieiau cucerit Cupa Românieiau cucerit Cupa Românieiau cucerit Cupa Românieiau cucerit Cupa României

de CS UNEFS 1.
Cele douã team-uri ale CS U fuseserã ri-

vale în penultimul act, Craiova 1 obþinând o
victorie categoricã, cu 45-27.

La întrecere au participat ºi spadasinii de
la LPS Craiova 1 ºi 2, care au încheiat, în
ordine inversã, pe locurile 7, respectiv 10
(ultimul).

Alte trei medalii ºi-a trecut în cont CS U
Craiova, în afarã de aurul echipei masculi-
ne. Douã de argint, prin Alin Sbîrcia ºi Ralu-
ca Sbîrcia, respectiv una de bronz, prin echi-
pa femininã.

Alb-albaºtrii, bilanþ pozitiv
la un turneu în Banat

aproape completã. Echipa a crescut de la
meci la meci ºi sper sã creºtem rapid în
omogenitate ºi relaþii de joc. Urmeazã un
puternic turneu în Bulgaria ºi dupã
aceastã competiþie vom ºti în ce stadiu
ne aflãm”, a declarat tehnicianul Dan
Pascu.

LIGA A IV-A – ETAPA A 6-A

Cetate pierde la scor meciul vedetã cu Bechet,
Iºalniþa se desprinde în fruntea ierarhiei

Rezultatele complete: Dunãrea Calafat – Arena Bulls Preajba 4-1, Viitorul
Cârcea – Ajax Dobroteºti 7-2, Recolta Ostroveni – Progresul Segarcea 3-3,
ªtiinþa Danubius Bechet – Tractorul Cetate 4-1, ªtiinþa Malu Mare – Luceafã-
rul Craiova 1-2, Unirea Leamna – Metropolitan Iºalniþa 1-3.

Clasament
1. Iºalniþa 16 7. Ostroveni 7
2. Cârcea 13 8. Luceafãrul 6
3. Bechet 13 9. Dobroteºti 6
4. Segarcea 13 10. Malu Mare 4
5. Cetate 11 11. Preajba 4
6. Leamna 7 12. Calafat 3

Etapa viitoare (miercuri, ora 16:00): Arena Bulls Preajba – Viitorul Câr-
cea, Ajax Dobroteºti – Recolta Ostroveni, Progresul Segarcea – Tractorul
Cetate, Metropolitan Iºalniþa – ªtiinþa Malu Mare, Luceafãrul Craiova – Du-
nãrea Calafat, Unirea Leamna – ªtiinþa Danubius Bechet.

dupã ce s-a impus la Leamna (3-1).
Scorul rundei a fost reuºit de Viitorul Cârcea,

7-2 cu nou promovata Ajax Dobroteºti, pe când
Dunãrea Calafat a obþinut primele sale puncte,
4-1 cu cealaltã echipã pãtrunsã în aceastã varã
în elita doljeanã, Arena Bulls Preajba.

În runda ce vine, una intermediarã, tot Trac-
torul Cetate va fi implicatã în cel mai interesant
joc, urmând sã evolueze la Segarcea.

WTA Beijing: Halep debuteazã
contra belgiencei Wickmayer

posibil dupã ce aceasta a eliminat-o în run-
da inauguralã pe campioana-surprizã de la
Jocurile Olimpice, puertoricanca Monica
Puig, cu un sec 6-2, 6-0.

La meciurile directe, Wickmayer o con-
duce pe Halep cu 3-1, însã
constãnþeanca a câºtigat ul-
tima ciocnire, scor 6-4,
6-2 în optimile de la Austra-
lian Open 2015.

Begu, eliminatã
de Muguruza

Cealaltã româncã prezen-
tã pe tabloul principal la Chi-
na Open, Irina-Camelia
Begu (26 WTA) a pãrãsit în-
trecerea în prima manºã,
dupã ce a fost învinsã de a
doua favoritã, Garbine Mu-
guruza (Spania, 3 WTA). A
fost 6-2, 2-6, 3-6, la capã-
tul unui joc întins pe durata
unei ore ºi 50 de minute.

Turneul de la Beijing este
transmis pe canalele Dolce
Sport.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

mania, la Saarbrucken: finalele / 19:00 –
SNOOKER – Mastersul European, la Bucu-
reºti: etapa I / 21:15 – FOTBAL Germania –
2.Bundesliga: VfB Stuttgart – Greuther
Furth.

LOOK TV
20:30 – FOTBAL – Liga I: Concordia –

Pandurii.
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1. Steaua 10 7 2 1 15-7 23
2. Craiova 10 6 2 2 14-9 20
3. Botoºani 11 6 1 4 20-12 19
4. Viitorul 10 5 2 3 13-11 17
6. Dinamo 11 4 4 3 17-12 16
6. Gaz Metan 11 4 4 3 12-12 16
7. Pandurii 10 4 3 3 12-9 15
8. CFR Cluj 11 5 5 1 21-9 14
9. CSMS Iaºi 11 3 3 5 11-12 12
10. Voluntari 11 4 2 5 16-18 11
11. Astra 10 3 2 5 10-16 11
12. Chiajna 10 3 2 5 5-12 11
13. ASA 11 2 0 9 9-22 0
14. ACS Poli 11 2 2 7 10-20 -6

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 11-a

Meciurile CSMS Iaºi – ACS Poli 0-1
A marcat: Drãghici 61.
ASA – CFR 1-3
Au marcat: Zicu 64 / Nascimento 16, A. Mureºan 54, Omrani 75.
Gaz Metan – FC Voluntari 1-0
A marcat: Axente 52.
FC Botoºani – Dinamo 2-1
Au marcat: Romera 22 – aut., Vaºvari 72 – pen. / Rotariu 52.
Meciurile Viitorul – Astra ºi Steaua – “U” Craiova s-au jucat

asearã.
Concordia – Pandurii, astãzi, ora 20.30

ªase dintre jucãtorii ªtiinþei vor
fi în pauza de douã sãptãmâni a
Ligii I la loturile naþionale, deºi nici-
unul nu se va afla sub comanda
lui Christoph Daum pentru parti-
dele cu Armenia ºi Kazahstan. În
schimb, Andrei Ivan ºi Alin Ma-
nea, cel de-al doilea în premierã,
fac parte din lotul naþionalei U21 a
României, care va evolua marþi, 11
octombrie, de la ora 18, la Stara
Zagora, contra Bulgariei, în ulti-
mul meci din preliminariile Euro
2017 rezervat echipelor de tineret.
Din lot mai fac parte: portari: Co-
jocaru (Crotone), Stoian (Juven-
tus Bucureºti); fundaºi: Hodoro-
gea (Viitorul), Þîru (Viitorul),
George Miron (FC Botoºani), Ne-
delcearu (Dinamo), Vlad Olteanu
(Dinamo); Mijlocaºi: I. Cristea
(Gaz Metan), Ov. Popescu (Stea-
ua), Nedelcu (Viitorul), Bumba
(Hapoel Tel Aviv), Grãdinaru (Con-
cordia Chiajna), Calcan (Willem II
Tilburg), Popadiuc (FC Voluntari);
atacanþi: Fl. Tãnase (Steaua), D.
Popa (Dinamo), Tudorie (Steaua).

Tânãrul portar al Craiovei, An-
drei Vlad, este selecþionat pentru
turneul de calificare la Campiona-
tul European U19, UEFA 2017,

În etapa a 5-a a Seriei C3, douã
dintre cele trei echipe ale Doljului au
câºtigat. Unica pierzãtoare a fost
Universitatea II Craiova, care a ce-
dat cu 4-0 pe terenul celor de la Atle-
tic Bradu. Au marcat: Marcu (8), Je-
naru (73), Golban (81), Pãun (84).
Corneliu Papurã a mizat pe: Vlad –
Lãzãrescu, Ciocotealã, Hreniuc, Io-
nescu – Dinu, Cioinac, Buzan – Bur-
lacu, Popescu, Marcu. Au mai intrat:
Bârzan, V. Constantin, oiu. Dupã
douã eºecuri la rând, „satelitul” ªtiinþei
a ajuns pe locul 14, penultimul, cu 4
puncte. În urmãtoarea
rundã, Universitatea II
Craiova va juca derby-ul
judeþean cu CS Podari,
vineri, de la ora 15.

Podariul a câºtigat
primul meci al campio-
natului, scor 3-1 pe te-
ren propriu cu FCM Ale-
xandria. Au marcat pen-
tru echipa lui Florin
ªoavã: Aria (15, 58) ºi
Cl. Bãlan (45 – din pe-
nalty), pentru formaþia
din Teleorman punctând
Popescu în minutul 50.
Podariul a terminat par-
tida în inferioritate nu-
mericã, Ciocioanã fiind
eliminat în minutul 67,
iar Dumangiu a primit ºi
el cartonaº roºu cu douã
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care se va desfãºura în Olanda. Vor
fi trei partide ale Naþionalei U19 a
României, cu Olanda (6 octom-
brie, ora 19), Norvegia (8 octom-
brie, ora 15.30) ºi San Marino (11
octombrie, ora 19).

De asemenea, titularul buturilor
Universitãþii Craiova, Nicolae Ca-
lancea, a fost selecþionat pentru
dubla pe care Moldova o va susþi-
ne la Chiºinãu în compania echi-
pelor Serbiei (6 octombrie) ºi Ir-
landei (9 octombrie). Meciurile
conteazã în preliminariile Campio-
natului Mondial Rusia 2018. Nuno
Rocha ºi Kay vor începe cu naþio-
nala insulelor Capului Verde cam-
pania de calificare pentru Mondia-
lul din Rusia, cu o diisputã de foc
împotriva Senegalului, la Dakar.
Meciul este programat la data de
8 octombrie.

Daum a renunþat la Raþ ºi Niþã
Selecþionerul Christoph Duam

s-a decis asupra celor 25 de jucã-
tori ce vor face deplasarea pentru
partidele cu Armenia (8 octombrie)
ºi Kazahstan (11 octombrie) din
preliminariile Campionatului Mon-
dial 2018. Din lotul iniþial au dis-
pãrut portarul Florin Niþã ºi Rãz-

van Raþ, iar cei care au rãmas sunt:
portari: Tãtãruºanu (Fiorentina),
Pantilimon (Watford), Lung (As-

tra); fundaºi: Sãpunaru (Astra),
Benzar (Viitorul), Gãman (Ka-
rabükspor), Moþi (Ludogorets),
Dr. Grigore (Al Sailiya), Toºca
(Steaua), St. Filip (Dinamo), Ena-
che (Steaua), Latovlevici (Ka-
rabükspor); Mijlocaºi: Bicfalvi
(Tom Tomsk), Hoban (Hapoel Be-
’er Sheva), R. Marin (Viitorul),
Stanciu (Anderlecht), Maxim (VfB

Stuttgart), Chipciu (Anderlecht),
Ad. Popa (Steaua), Prepeliþã (FC
Rostov), Rotariu (Dinamo); Ata-
canþi: B. Stancu (Genclerbirligi), Fl.
Andone (Deportivo La Coruña),
Keºeru (Ludogorets), Alibec (As-
tra). Reunirea este programatã as-
tãzi, la Centrul Naþional de Fotbal
Mogoºoaia.
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minute înainte de final. Gazdele au
evoluat în formula: Mecea – Cio-
cârlã (52 D. Stancu), Licã, Avram,
Ciocioanã – Dumangiu, Sârmon –
D. Preda (74 Raicea), Fieraru, Aria
(84 Dragomir) – Cl. Bãlan (70
Neacºu).

ªi Filiaºiul s-a impus clar, chiar
dacã a avut în faþã satelitul Stelei,
întãrit cu jucãtori de la prima echi-
pã, precum Dan Popescu, Vâlcea-
nu, Poianã, Mihalcea, Enceanu,
Bota, Onþel sau Simion. A fost 4-
2, graþie reuºitelor lui Neacºu (9 –

penalti), Fotescu (30, 45) ºi Duriþã
(59). Pentru oaspeþi au micºorat
diferenþa: Mihalcea (69 – penalti)
ºi Vlad (72). Gigi Ciurea a folosit
echipa: Mogoºanu – Calu, Bãlaºa,
Lupu, Neacºu – Borhot, Bogdano-
vici (80 Cãle) – Obeanu, Duriþã (73
Cruºoveanu), Borneci (86 Papa) –
Fotescu (90, Zamfir). În urma
acestui succes, CSO Filiaºi a urcat
pe locul nouã, cu 5 puncte ºi în
etapa viitoare se deplaseazã la Ale-
xandria, pentru meciul de dumini-
cã, ora 13.


