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S-a umplut ºi cel mai mare depozit de deºeuri al Olteniei

Pare o scenã desprinsã
dintr-un scenariu ce nu ne
face deloc cinste sã ne plim-
bãm printre ghenele doldora
de gunoaie neridicate ºi sã
suportãm mirosurile pestilen-
þiale care se degajã. Numai
cã, de la lauda de a avea ori-
când la dispoziþie unul dintre
cele mai mari depozite din
þarã, putem ajunge ºi acolo.
De câteva zile, mai precis de
la începutul acestei sãptã-
mâni, Salubritatea este pusã
sã aºtepte cu orele la gardul
depozitului ecologic de la
Mofleni pânã sã primeascã
verde pentru deversarea gu-
noaielor menajere. SC Eco
Sud, administratorul rampei,
„temporizeazã” camioanele
cu deºeuri sã intre la golire
susþinând cã nu mai existã loc
în celulã pentru tonele zilni-
ce de gunoaie care vin de la
populaþie. Se solicitã de la
Primãria Craiova fonduri pen-
tru ridicarea unei noi celule,
în caz contrar gunoaiele vor
trebui sã fie duse în alte ju-
deþe sau, în ultimã instanþã,
sã fie lãsate pe strãzi.
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Theresa MayTheresa MayTheresa MayTheresa MayTheresa May
ridicã tonulridicã tonulridicã tonulridicã tonulridicã tonul
la Birmingham!la Birmingham!la Birmingham!la Birmingham!la Birmingham!

Premierul britanic Theresa
May a respins, cu fermitate,
orice derogare, la ieºirea Re-
gatului Unit din UE. La con-
gresul Partidului Conserva-
tor, þinut la Birmingham, fos-
tul ministrul de interne din gu-
vernul David Cameron, a vrut
sã probeze fermitate, în faþa
veleitãþilor separatiste expri-
mate la Edinbourgh ºi Belfast.
„Am votat ca un singur Re-
gat Unit, negociem ca un sin-
gur Regat Unit, ºi pãrãsim UE
ca un singur Regat Unit”.

Anul acesta,Anul acesta,Anul acesta,Anul acesta,Anul acesta,
peste 850.000peste 850.000peste 850.000peste 850.000peste 850.000
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recoltate în Doljrecoltate în Doljrecoltate în Doljrecoltate în Doljrecoltate în Dolj

Direcþia pentru Agriculturã
Dolj este serviciu public de-
concentrat al Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltarii Ru-
rale prin care se asigurã, la
nivel judeþean, implementarea
politicilor si strategiilor din
domeniul agricol. Campaniile
agricole de primãvarã ºi varã
s-au încheiat ºi, acum, este
momentul evidenþierii unor
indicatori specifici. Cele
230.300 de hectare însãmân-
þate în toamna lui 2015 au fost
de bun-augur.

dezvoltare ruralã / 6
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Mike Tyson
la Parlament:
Politica, neplãcutã

Politica este neplãcutã, a
declarat ieri fostul campion
mondial Mike Tyson, pe
parcursul vizitei sale la Palatul
Parlamentului, unde a fost
primit de un grup de senatori
printre care ºi fostul tenisman
Ilie Nãstase ºi liberalul Ben-
Oni Ardelean. Vizita a început
la Senat, unde pugilistul a
avut parte de o primire oficia-
lã fãcutã de un grup de
senatori care în aºteptarea sa
au cãzut de acord asupra
faptului cã Tyson este un
exemplu de reintegrare în
societatea americanã ºi cã
liderul Senatului, Cãlin
Popescu Tãriceanu, prin
declaraþia sa cum cã invitaþia
adresatã fostului campion nu
face cinste Legislativului,
contestã unui condamnat
dreptul de a se reintegra dupã
ispãºirea pedepsei. Tyson s-a
declarat impresionat de
clãdirea Palatului Parlamen-
tului, despre care a spus cã
este ‘’uimitoare’’. El a afir-
mat însã cã ‘’politica este
neplãcutã’’ ºi a refuzat sã
confirme dacã îl susþine pe
Donald Trump în cursa pentru
alegerile prezidenþiale din
SUA. Pugilistul a fost escortat
de gãrzi de corp ºi a grãbit
pasul pentru a se îndepãrta de
reporterii care l-au însoþit pe
parcursul vizitei care nu a fost
lipsitã de situaþii neprevãzute.
Nu de puþine ori Tyson a fost
direcþionat greºit, iar membri
din staff-ul sãu ºi-au manifes-
tat indignarea folosind un
limbaj licenþios. Fostul
campion mondial a avut un
moment de rãtãcire la Senat
chiar în holul care dã spre
cabinetul preºedintelui Sena-
tului, Cãlin Popescu Tãricea-
nu. ‘’Mike, Mike!’’, l-a strigat
unul dintre organizatori,
încercând sã îl îndrepte în
direcþia opusã pentru a urma
traseul care i-ar fi permis
pugilistului sã viziteze ºi
Camera Deputaþilor.
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“Voi candida ca independent la
alegerile din decembrie. Clasa poli-
ticã reprezintã societatea, e votatã
de oameni. Sistemul e format din
oameni care nu apar în faþã, e ne-
voie de cineva care sã apere drep-
turile cetãþenilor. Faptul cã se acu-
zã oameni politici ºi de afaceri, care
acapareazã cu totul spaþiul public zi
de zi, nu vedem decât cum sunt
plimbaþi pe la DNA diverse persona-
litãþi, asta nu înseamnã cã se petre-
ce ceva bun în þara asta. (...) Ma-
xim ce aº intenþiona sã obþin ar fi un
loc în Comisia de Control SRI, poa-
te chiar cea de preºedinte’’, a anun-
þat ea la ieºirea de la Înalta Curte.

Ea a precizat cã nu vrea sã facã
rãu PMP ºi cã nu s-a consultat cu
Bãsescu. ‘’Nu vreau sã fac rãu
Partidului Miºcarea Popularã, sã
afectez în vreun fel competiþia
electoralã în care partidul intrã, am

Potrivit proiectului de OUG,
publicat de Ministerul Culturii,
mãsura este necesarã ”pentru a nu
pierde posibilitatea unicã de a achi-
ziþiona acest bun de valoare cultu-
ralã extraordinarã”, având în ve-
dere cã, pânã la 30 septembrie
2016, sumele donate nu ating echi-
valentul în lei a 6 milioane euro.

Campania de susþinere a sub-
scripþiei naþionale pentru achiziþia
sculpturii, lansatã oficial de cãtre
Guvenul României ºi Ministerul
Culturii în luna mai, s-a derulat pânã
la 30 septembrie, suma totalã care
trebuia strânsã fiind de ºase mili-
oane de euro, din care s-au strâns

Inculpaþii din dosar pot contesta
decizia prin care s-a stabilit ca ju-
decata pe fond sã înceapã în ter-
men de trei zile. Alãturi de Liviu
Dragnea a fost trimisã în judecatã
fosta soþie a acestuia, Bombonica
Prodana, sub acuzaþia de abuz în
serviciu dar ºi Floarea Alesu, la acea
vreme director executiv al Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Teleorman, fiind
acuzatã de abuz în serviciu ºi insti-
gare la fals intelectual.

De asemenea, în cauzã sunt ju-
decaþi Ionel Marineci, fost ºef ser-
viciu în cadrul Complexului de ser-
vicii destinat copilului ºi familiei,
Rodica Miloº ºi Olguþa ªefu, la data
faptelor director executiv adjunct al
D.G.A.S.P.C. Teleorman, Valentina
Marica, fost ºef al Complexului de
recuperare, Nicuºor Gheorghe, fost
ºef al Serviciului Administrativ, Pa-
trimoniu, Tehnic, Aprovizionare,
Constantin Balaban, la data faptei
ºef al Complexului de servicii des-

Udrea candideazã ca independentUdrea candideazã ca independentUdrea candideazã ca independentUdrea candideazã ca independentUdrea candideazã ca independent
Deputatul Elena Udrea a anunþat ieri pe treptele

instanþei supreme cã va candida ca independent la
alegeri, motivând cã ‘’e nevoie de cineva care sã
apere drepturile cetãþenilor’’ ºi adãugând cã vrea
sã devinã preºedinte al Comisiei SRI ºi cã drumu-

rile ei se despart de Traian Bãsescu.
ales sã candidez indepenedent, voi
prezenta zilele urmãtoare propune-
rile legislative pe care le voi susþi-
ne. Nu m-am consultat cu Traian
Bãsescu ºi, din acest moment, dru-
murile noastre se despart”, a adã-
ugat Udrea.

Ea declarase in  septembrie cã
nu mai doreºte sã candideze, ci sã
înfiinþeze un Institut al Fericirii, unde
sã ajute în mod gratuit oamenii sã
îºi rezolve problemele cu ajutorul
religiei. “În acest moment, nu îmi
doresc sã mai candidez, îmi doresc
sã fac acest proiect în care cred
foarte mult ºi cred cã pot sã fac
mai mult pentru oameni ºi pentru
þarã. Teoria mea este cã ne merge
atât de rãu pentru cã oamenii sunt
foarte înrãiþi ºi cred cã pot face mai
mult pentru oameni prin proiectul
acesta cu caracter religios”, spuse-
se Udrea pentru MEDIAFAX.

Proiect: Diferenþa de bani pentru achiziþionarea
Cuminþeniei Pãmântului sã fie suportatã

din bugetul de stat
Guvernul a pregãtit, potrivit unor surse guvernamentale, un

proiect de ordonanþã de urgenþã care prevede completarea
pânã la 11 milioane de euro, de la bugetul de stat, a sumelor
pentru cumpãrarea Cuminþeniei pãmântului ºi prelungirea

campaniei de donaþii pânã la 31 octombrie 2019.

1.163.034 de euro.”Diferenþa în-
tre sumele donate ºi virate în con-
turile prevãzute la art.3 alin (1) ºi
suma echivalentã în lei a 6 milioa-
ne euro va fi asiguratã de la buge-
tul de stat, prin bugetul Ministeru-
lui Culturii, iar campania de strân-
gere a donaþiilor va fi reluatã ºi se
va derula pânã la data de 31 oc-
tombrie 2019, în scopul asigurãrii
reîntregirii fondurilor alocate de la
buget. Facilitãþile fiscale, condiþii-
le ºi procedurile prevãzute la art.
2, art. 3 ºi art. 3¹ se aplicã în mod
corespunzãtor ºi pentru noua cam-
panie pânã la 31 octombrie 2019”,
se aratã în proiectul de OUG.

Decizie ÎCCJ: Începe judecata
pe fond în dosarul în care este

cercetat Liviu Dragnea
Judecãtorii au decis cã instanþa a fost sesizatã în mod legal

de procurori în dosarul în care Liviu Dragnea este acuzat de
instigare la abuz în serviciu ºi la fals intelectual, cauzã în

care este cercetat alãturi de fosta sa soþie, dispunând începe-
rea procesului; hotãrârea nu este definitivã.

tinate copilului ºi familiei, Adriana
Botorogeanu ºi Anisa Stoica la data
faptelor funcþionari publici în ca-
drul D.G.A.S.P.C. Teleorman.

Potrivit procurorilor, “în perioa-
da iulie 2006 - decembrie 2012,
Dragnea Nicolae Liviu, în calitate
de preºedinte al Consiliului Jude-
þean Teleorman, respectiv de pre-
ºedinte al organizaþiei judeþene a
unui partid politic, cu intenþie, a de-
terminat-o pe inculpata Alesu Floa-
rea, la acea vreme director execu-
tiv al Direcþiei Generale de Asis-
tenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Teleorman sã îºi încalce atribuþiile
de serviciu prin menþinerea în
funcþie ºi implicit plata drepturilor
salariale pentru douã angajate ale
aceleiaºi instituþii. În realitate cele
douã persoane ºi-au desfãºurat ac-
tivitatea la sediul organizaþiei jude-
þene Teleorman a partidului politic
al cãrui preºedinte era suspectul
Dragnea Nicolae Liviu, aspect cu-
noscut de acesta din urmã”.
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Theresa May ridicã tonul la Birmingham!Theresa May ridicã tonul la Birmingham!Theresa May ridicã tonul la Birmingham!Theresa May ridicã tonul la Birmingham!Theresa May ridicã tonul la Birmingham!
MIRCEA CANÞÃR

Premierul britanic Theresa
May a respins, cu fermitate, ori-
ce derogare, la ieºirea Regatului
Unit din UE. La congresul Par-
tidului Conservator, þinut la
Birmingham, fostul ministrul de
interne din guvernul David Ca-
meron, a vrut sã probeze fermi-
tate, în faþa veleitãþilor separa-
tiste exprimate la Edinbourgh ºi
Belfast. „Am votat ca un singur
Regat Unit, negociem ca un sin-
gur Regat Unit, ºi pãrãsim UE
ca un singur Regat Unit”. Sãge-
þile trimise cãtre Edinbourgh ºi
Belfast, care nu doresc ieºirea
din UE, sunt însã riscante. Sã nu
uitãm cã referendumul din iunie
a.c. a decis cu numai 52% pãrã-
sirea Uniunii Europene. La
Birmingham, luând cuvântul du-

minica, 2 octombrie a.c., There-
sa May nu a fost clarã, spun ana-
liºtii, pe un punct atent urmãrit:
calendarul sãu. Va acþiona, îna-
inte de martie 2017 articolul 50
al Tratatului de la Lisabona, lan-
sând astfel procedura de „di-
vorþ”, dar atât. Calendaristic,
momentul respectiv se încadrea-
zã între alegerile prezidenþiale din
Franþa ºi cele legislative din Ger-
mania. Cu accentele conserva-
torilor partizani ai unui „Brexit”
dur, Theresa May s-a pronunþat
categoric – aproape – pentru
retragerea þãrii sale din piaþa uni-
cã europeanã, accesul fiind con-
diþionat, dupã cum se ºtie, Bru-
xelles-ul a spus-o rãspicat, de li-
bera circulaþie a resortisanþilor
„celor 27”, ceea ce o majoritate

de britanici nu doresc. Parado-
xal, Theresa May se dovedeºte
acum campioana unui „Brexit”
dur. Deocamdatã, nu se vorbeº-
te de uniunea vamalã, mediul de
afaceri, inclusiv City, continuarea
comerþului liber cu UE º.a.m.d..
Ori, pentru britanici, jocul este
riscant: chinezii, japonezii, indie-
nii, americanii, pot reconsidera,
oricând, investiþiile lor din Rega-
tul Unit. Despre aºa ceva se dis-
cutã. Londra vrea oricum un re-
gim special, ceea ce este dificil
de acceptat pentru „cei 27”. Din
rândul cãrora unele voci mocni-
te exprimã grãbirea „ruperii”. Nu
puþine lucruri n-au fost bine înþe-
lese sau n-au fost bine exprima-
te. Theresa May a garantat an-
treprenorilor „o libertate deplinã

de comercializare în sânul pieþii
unice europene”. Dar aºa ceva
presupune o condiþie de acum
cunoscutã, pe care nu o mai rei-
terãm. De marþi, ministrul brita-
nic de interne, Amber Rudal, a
prezentat noul plan de restricþii
pentru antreprize, ce vor trebui
sã publice listele lor cu angajaþii
non-britanici. ªi numãrul acesto-
ra va trebui sã scadã treptat. În
acelaºi timp ministrul sãnãtãþii,
Jeremy Hunt, a explicat cã în sis-
temul public de sãnãtate, un sfert
din efectivul actual de medici este
constituit din strãini. Negocierile
viitoare vor trebui, mai întâi, sã
garanteze drepturile celor trei
milioane de cetãþeni europeni sta-
biliþi în Regatul Unit. Opoziþia
britanicã a acuzat conservatorii

cã utilizeazã ca monedã de
schimb soarta imigranþilor. Ridi-
carea tonului conservatorilor la
imigranþi coincide cu noua crizã
din UKIP, dupã demisia lui Diane
James, intenþia conservatorilor fi-
ind de a seduce atât electoratul
lui Nigel Farage, cât ºi pe ce al lui
James Corbyn. În schimb, Lon-
dra a anunþat deja derogãri de la
Conveþia Europeanã a Drepturi-
lor Omului pentru a evita trimite-
rea „abuzivã” a militarilor în faþa
instanþei europene. Oricât de
pragmaticã ºi de suplã în gândire,
vrea sã parã Theresa May, este
încã departe, ca anvergurã, de
Margaret Thatcher, ºi pentru sim-
plul motiv cã relaþiile acesteia cu
marile cancelarii europene erau
de un alt calibru.

Este nevoie de un scurt istoric,
pentru a înþelege despre acþiunea
de ieri. Pe 9 iunie 2013, la Craiova
a fost semnat un Acord – cadru
între OFII, Colectivitatea localã
Nantes Metropole ºi Consiliul Ju-
deþean Dolj, prin contrasemnãtura
Insituþiei Prefectului Dolj, prin care
familii de rromi, aflate în Franþa,
fãceau parte dintr-un proces de
reinserþie.  În ziua de 4 iulie 2014,
s-a parafat Acordul cadru între
OFII, Colectivitatea localã Val de
Marne ºi Consiliul Judeþean Dolj, ,
pe 16 septembrie 2015 a intrat în
vigoare parteneriatul, iat ieri a fost
reîînoit , prin cele trei pãrþi sem-
natare din Dolj, aminitite anterior.

Un început greoi
Întâlnirea din sediul Prefecturii

Dolj a arãtat, la început, drept o
acþiune fãcutã ca „sã fie”. Inclusiv
oaspeþii au pãrut puºi în situaþii de-
licate. Reprezentanþilor mass-media
li s-au þinut discursuri, traduse, este
adevãrat, dar nimeni nu ºtia mare
lucru despre întâlnire.  S-a cerut
scurtarea discursurilor ºi prezenta-
rea clarã a proiectului. „În cadrul
programului franco-român de rein-
serþie a cetãþenilor români care se
întorc din Franþa, noile ajutoare pen-
tru reinserþie, oferite de OFII în
2016, au scopul de a permite sã se
ia în considerare diversitatea situa-
þiilor ºi aºteptãrilor ºi pentru a satis-

Contract reînnoit pentru reinserþia persoanelor defavorizateContract reînnoit pentru reinserþia persoanelor defavorizateContract reînnoit pentru reinserþia persoanelor defavorizateContract reînnoit pentru reinserþia persoanelor defavorizateContract reînnoit pentru reinserþia persoanelor defavorizate
Ieri, sala de video-conferinþe a Prefecturii Dolj a fost gazda semnã-

rii noului Acord între Oficiul Francez pentru Imigraþie ºi Integrare
(OFII) ºi partenerii locali. A fost vorba despre reînnoirea unui con-
tract, cel care þine de Acordul cadru încheiat în septembrie 2012, între
OFII, Ministerul Muncii  , Familiei ºi Protecþiei Sociale, respectiv
Ministerul Administraþiei ºi Internelor, privind procesului de imple-
mentare ºi de inserþie a persoanelor cu probleme sociale, aflate în
Franþa, care se întorc voluntar în România. Trei ONG-uri vor face
parte din ceea ce va fi statutat, legal – Asociaþia „Vasiliada”, Asociaþia
CRONO ºi Asociaþia „Arda” Oltenia. Manifestarea de ieri a avut mo-
mente pe undeva demne de lipsã de organizare, totul arãtând cã s-a
realizat ceva în pripã, inclusiv reprezentanþii pãrþii franceze fiind pu-
þin, pe undeva, puºi în situaþii delicate. Într-un final, acordul a fost
încheiat ºi , în principal, a fost în câºtigul celor care pot face parte din
program, din judeþul Dolj comunele Sãlcuþa ºi Vîrtop fiind partenere.

face mai bine nevoile beneficiarilor.
Sunt trei niveluri pe care se articu-
leazã ajutoarele: pentru reinserþia
socialã; necesitatea teintegrãrii prin
ocuparea forþei de muncã; un aju-
tor pentru înfiinþarea unei întreprin-
deri. Este important de precizat fap-
tul cã alocarea ajutoarelor este con-
diþionatã de respectarea criteriilor de
atribuire, cum ar fi profilul candi-
datului, realitatea dorinþei sale de a
se reintegra pe plan local, precum
ºi contribuþia sa la nevoilu econo-
miei locale ”, a menþionat  Luiza
Bãlãceanu, manager de proiect.

Lãmuriri concrete,
din partea pãrþii franceze

 Dupã discursurile lipsite de sub-
stanþã, am putut afla ºi date con-
crete, venite din partea reprezentan-
þilor pãrþii franceze, care au fost
dispuºi la dialog ºi foarte deschiºi
cãtre discuþii. „În prezent, sunt 84
de persoane care au primit sprijin,
reîntoarse din Franþa, pentru un trai
decent, ºcolarizarea copiilor ºi, aco-
lo unde a fost cazul , pentru susþi-
nerea unor proiecte de dezvoltare a
unor mici afaceri, cu susþinere fi-
nanciarã. De asemenea, putem
acorda ºi sprijin financiar, de pânã
la 4.000 de euro, pentru un loc de
muncã, cca. 50% din salariu, de
aceea facem apel la întreprinzãtorii
din judeþ, pentru punerea în aplica-
re a acestui proiect. Mã bucur cã

avem mass-media lîngã noi, deoa-
rece putem afla ºi neajunsurile care
apar, astfel încât sã rezolvãm pro-
bleme dificile  ”, a spus Hossein
Mokry, director OFII – Bucureºti.
De asemenea,  Marie Helene Ne-
delec , vice-preºedinte „Nantes –
Metropole”, a declarat: „În zona
noastrã, sunt în jur de 1.500 – 2000
de persoane care sunt la limita sã-
rãciei, în aproximativ 40 de tabere,
unde condiþiile sunt foarte grele ºi
sunt expuºi excluziunii sociale. Este
de datoria noastrã sã ne ocupãm de
ei, de aceea am demarat procesul
întoarcerii lor în þarã în cât  mai bune
condiþii. În program sunt prinse
patru comune, din Dolj ºi Mehe-
dinþi, din judeþul dumneavoastrã fi-
ind vorba despre comunele Sãlcuþa
ºi Vîrtop. Am lucrat cu cca. 200 de
familii, aproximativ 800 de persoa-
ne, practic jumãtate din rezidenþii ro-
mâni din acele locaþii. Sunt ºi copii
, dar care erau împreunã cu familii-
le ºi au revenit în þarã. A fost o
muncã intensã, însã despre aceasta

vã poate vorbi, mai pe latg, domnul
Yves Aubry, cel care a lucrat cu
aceste persoane”.  Preluând ºtafe-
ta, Yves Aubry a menþionat: „Sã ºtiþi
cã fiecrea familie care ne-a cerut
sprijinul are propria sa istorie. Aju-
torul l-am dat acaolo unde a fost
nevoie urgentã. Dacã vorbim despre
finanþare pentru deschiderea unei
micro-întreprinderi, vã pot spune cã
în satul Plopºor (comuna Sãlcuþa –
n.r.) unul dintre cei reveniþi în Ro-
mânia ºi-a deschis o micã fermã de

creºtere a animalelor, iar la Vîrtop
un investitor asigurã cinci locuri de
muncã permanente, plus alte 10-15,
atunci când este cazul ”. Semnata-
rii de ieri, „Vasiliada”, „CRONO” ºi
„Arda” sunt mulþumiþi de noul con-
tract, iar reprezentantul CRONO,
Lucian Zuleanu, a spus: „Nu ne
uitãm la etnia beneficiarilor, majori-
tatea provenind din etnia romã, pen-
tru noi scopul principal fiind acela
de a reintegra persoanele defavori-
zate în comunitate”.
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Magistraþii Tribunalului Dolj
au pronunþat, ieri, sentinþa în
dosarul lui Florian Ilie, de 52 de
ani, bãrbatul care a înjunghiat,
la sfârºitul lunii februarie a.c.,
vânzãtoarea unui magazin din
apropierea Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova pen-
tru... 29 de lei. Doljeanul a fost
gãsit vinovat de ambele infrac-
þiuni reþinute în sarcina sa, res-
pectiv tentativã de omor califi-
cat ºi tâlhãrie calificatã, ºi a
fost condamnat la o pedeapsã

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

A primit ce a vrut!

Florian Ilie, doljeanul de 52 de ani
care, la sfârºitul lunii februarie a.c., a
înjunghiat-o pe angajata unui magazin
din apropierea Spitalului Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, o tânãrã de 25
de ani, a obþinut ce ºi-a dorit. Le decla-
rase atunci anchetatorilor cã voia sã
ajungã în spatele gratiilor pentru cã nu
avea din ce trãi, iar ieri, magistraþii Tri-
bunalului Dolj l-au condamnat la o pe-

deapsã totalã de 14 ani închisoare pen-
tru comiterea infracþiunilor de tentati-
vã de omor ºi tâlhãrie calificatã. În plus,
judecãtorii au stabilit cã inculpatul tre-
buie sã achite ºi cheltuielile de spitali-
zare ale victimei, în valoare de 2.660 lei,
ºi l-au menþinut dupã gratii. Sentinþa
pronunþatã la Tribunal nu este definiti-
vã, putând fi atacatã cu apel la Curtea de
Apel Craiova.

totalã de 14 ani închisoare. Ju-
decãtorii au menþinut mãsura
arestãrii preventive a inculpatu-
lui, acesta fiind obligat sã aco-
pere cheltuielile de spitalizare ale
victimei, în sumã de 2.660,86 lei
ºi sã achite alte 700 de lei chel-
tuieli judiciare. Hotãrârea pro-
nunþatã ieri, la Tribunalul Dolj,
nu este definitivã, putând fi ata-
catã cu apel la Curtea de Apel
Craiova atât de inculpat cât ºi
de procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, care l-au

trimis în judecatã.
Reamintim cã, luni, 29 fe-

bruarie a.c., în jurul orei 8.00,
poliþiºtii din cadrul IPJ Dolj –
Serviciul de Investigaþii Crimi-
nale, au fost anunþaþi cã Raluca
Ciucã, în vârstã de 25 de ani,
vânzãtoare la SC Rad Mar Exim
SRL Craiova, un magazin gene-
ral din vecinãtatea Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craio-
va, a fost înjunghiatã de o per-
soanã necunoscutã care a sus-
tras douã pachete de þigãri ºi o
pâine. În urma anchetei dema-
rate de poliþiºti ºi procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, oamenii legii au stabilit cã
Florian Ilie, de 52 de ani, în ju-
rul orei 7.40, a mers la magazi-
nul alimentar aparþinând SC Rad
Mar Exim SRL Craiova, situat în
apropierea Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova, unde
vânzãtoare era persoana vãtãma-
tã Ciucã Raluca în vârstã de 25
ani. Inculpatul i-a cerut douã pa-
chete de þigãri marca Viceroy ºi
o pâine, iar în momentul în care
persoana vãtãmatã i-a comuni-
cat cã trebuie sã plãteascã suma
de 29 lei, acesta a scos din bu-
zunarul drept al hainei pe care o

purta un cuþit tip briceag ºi i-a
aplicat o loviturã cu acest ob-
iect în zona abdominalã (flanc
stâng). Tânãra a încercat sã-l
împiedice sã plece din magazin
cu aceste bunuri, însã nu a reu-
ºit. Inculpatul a pãrãsit magazi-
nul având asupra sa cele douã
pachete de þigãri ºi pâinea ºi s-a
deplasat în mai multe zone din
Craiova, iar în jurul orelor 14.00,
a mers la Secþia 1 Poliþie Craio-
va, unde le-a spus lucrãtorilor
de poliþie despre fapta comisã.

Trimis în judecatã
pentru tentativã

de omor ºi tâlhãrie
calificatã

Tânãra a fost transportatã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, unde a fost supusã
unei intervenþii chirurgicale, iar
medicii legiºti au constatat cã le-
ziunile suferite de victimã nece-
sitã 30-35 zile îngrijiri medicale

ºi i-au pus în primejdie viaþa, ast-
fel cã s-a întocmit dosar penal
pentru tentativã de omor. În tim-
pul audierii la Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj inculpatul a
declarat cã nu are nici o sursã de
venit ºi a recunoscut sãvârºirea
agresiunii asupra tinerei, expli-
când cã vrea sã ajungã la puºcã-
rie. Florian Ilie a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, pe 29 februarie,
iar pe 1 martie a fost arestat pre-
ventiv pe 30 de zile pentru comi-
terea infracþiunilor de tentativã de
omor calificat ºi tâlhãrie califi-
catã, mãsura fiind prelungitã ul-
terior. Între timp procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au finalizat cercetãrile ºi l-
au trimis în judecatã pe doljean,
dosarul înregistrându-se pe 18
aprilie la Tribunalul Dolj. A fost
analizat în camera preliminarã, s-
a constatat legalitatea administrã-
rii probelor din dosar ºi a rechi-
zitoriului, iar acum s-a pronun-
þat sentinþa.

Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Servi-
ciul Teritorial Craiova au anun-
þat cã marþi, 4 octombrie a.c.,
au dispus reþinerea, pentru 24 de
ore, a inculpatului Costinel Ro-
meo Drãgan, la data faptelor exe-
cutor bancar ºi judecãtoresc,
pentru sãvârºirea a nouã infrac-
þiuni de abuz în serviciu dacã
funcþionarul a obþinut pentru
sine sau pentru altul un folos
necuvenit (din care cinci în for-
mã continuatã). În ordonanþa
procurorilor se aratã cã: „în pe-
rioada 2008 - 2015, inculpatul

Un executor bancar ºi judecãtoresc a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza man-
datului emis ieri, de Curtea de Apel Craiova,
pentru comiterea a nouã infracþiuni de abuz în
serviciu dacã funcþionarul a obþinut pentru sine
sau pentru altul un folos necuvenit. Bãrbatul a

fost reþinut marþi, de procurorii DNA – Serviciul
Teritorial Craiova, care spun cã acesta a sus-
tras bani din conturile unor datornici din dosare
de executare ºi a mutat bani dintr-un cont în al-
tul pentru a acoperi ceea ce fãcuse, prejudiciul
total creat fiind de peste 2,7 milioane lei.

Drãgan Costinel Romeo, în ca-
litatea sa de executor bancar ºi
judecãtoresc, prin nerespectarea
atribuþiilor de serviciu, a dispus
în mod abuziv de sumele de bani
puse la dispoziþie de datornici
în dosarele de executare. Astfel,
din conturile bancare deschise în
acest sens, inculpatul a efectuat
transferuri de bani în conturile
personale, dar ºi ridicãri în nu-
merar. Mai mult, executorul ju-
decãtoresc, folosind mecanismul
de fraudare de tip “suveicã”, a
utilizat o parte din banii înca-
saþi de la unii dintre datornici

pentru a acoperi sumele de bani
scadente, ce li se cuveneau uno-
ra dintre creditori. De precizat
este faptul cã, pentru toate aces-
te operaþiuni bancare inculpatul
Drãgan Costinel Romeo nu a
întocmit nici un fel de documente
justificative, iar prin nedistri-
buirea acestor sume conform
destinaþiei legale a fost produs
un prejudiciu în dauna credito-
rilor implicaþi în procedurile de
executare silitã care se ridicã la
suma de 2.784.943,20 lei”.

Procurorii anticorupþie i-au
adus la cunoºtinþã inculpatului

calitatea procesualã ºi acuzaþii-
le, iar ieri dupã-amiazã l-au pre-
zentat Curþii de Apel Craiova, cu
propunere de arestare preventi-

vã. Instanþa a admis propunerea
procurorilor ºi a emis mandat de
arestare pentru 30 de zile pe nu-
mele inculpatului.
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Totul a pornit de la un comunicat
sec al SC Salubritate SRL care i-a
anunþat, marþi, pe craioveni cã va
ridica gunoiul dupã un program de-
calat, adicã cu unele întârzieri. Era,
altfel spus, un mod al operatorului
de salubritate de a se scuza în faþa
clienþilor sãi cã nu va mai ridica gu-
noiul aºa cum scrie în contract ºi
aºa cum ar trebui, adicã zilnic.

„Ca urmare a restricþionãrii ac-
cesului autogunoierelor aparþinând
SC Salubritate Craiova SRL în de-
pozitul ecologic Mofleni, în datele
de 3.10.2016, intervalul orar 7.00
– 15.00, ºi 4.10.2016, începând cu
ora 12.00, SC Salubritate Craiova
SRL, în calitate de operator care
are delegatã activitata de colectare
ºi transport a deºeurilor în muni-
cipiul Craiova, anunþã abonaþii per-
soane fizice ºi juridice cã graficul
de ridicare a gunoiului va fi deca-
lat, desfãºurarea activitãþii urmând
sã fie asiguratã în funcþie de pro-
gramul de acces în ramã, stabilit
de SC Eco Sud”, se aratã în co-
municat.

Ce s-a întâmplat luni ºi marþi
Conducerea Salubritãþii spune

cã este pentru prima datã când
accesul autocompactoarelor este
restricþionat de cãtre Eco Sud ºi
a trebuit sã gãseascã soluþii de
moment. Lucrul cel mai la înde-
mânã a fost sã ridice mai întâi
gunoaiele de acolo de unde era
absolutã nevoie.

„În perioada 3.10.2016-
5.10.2016, societatea noastrã a
asigurat, cu prioritate, ridicarea
deºeurilor de la unitãþile care re-
prezintã urgenþe din punct de ve-
dere al sãnãtãþii publice, cum sunt:
asociaþiile de locatari/proprietari,
unitãþi de învãþãmânt, pieþe, spita-
le, precum ºi marii agenþi econo-
mici. În cursul zilei de luni, gradul
de realizare a programului de co-
lectare în cazul asociaþiilor de pro-
prietari din Craiova se ridicã la 80%,
în timp ce gospodãriile individuale
din municipiu au fost deservite în
proporþie de 70%. În comuna
Malu Mare, graficul de ridicare a
fost realizat integral”, a precizat
Cristina Ghenea, purtãtorul de cu-
vânt al SC Salubritate Craiova.

Marþi dimineaþã, lucrãtorii Salu-

S-a umplut ºi cel mai mare depozit de deºeuri al Olteniei

Craiova va fi sufocatã de gunoaie?Craiova va fi sufocatã de gunoaie?Craiova va fi sufocatã de gunoaie?Craiova va fi sufocatã de gunoaie?Craiova va fi sufocatã de gunoaie?
Pare o scenã desprinsã dintr-un scenariu ce nu ne face deloc

cinste sã ne plimbãm printre ghenele doldora de gunoaie neri-
dicate ºi sã suportãm mirosurile pestilenþiale care se degajã.
Numai cã, de la lauda de a avea oricând la dispoziþie unul
dintre cele mai mari depozite din þarã, putem ajunge ºi acolo.
De câteva zile, mai precis de la începutul acestei sãptãmâni,
Salubritatea este pusã sã aºtepte cu orele la gardul depozitului
ecologic de la Mofleni pânã sã primeascã verde pentru dever-
sarea gunoaielor menajere. SC Eco Sud, administratorul ram-
pei, „temporizeazã” camioanele cu deºeuri sã intre la golire
susþinând cã nu mai existã loc în celulã pentru tonele zilnice de
gunoaie care vin de la populaþie. Se solicitã de la Primãria
Craiova fonduri pentru ridicarea unei noi celule, în caz contrar
gunoaiele vor trebui sã fie duse în alte judeþe sau, în ultimã
instanþã, sã fie lãsate pe strãzi.

britãþii au ajuns la clienþii pe care nu
a apucat sã îi viziteze luni, aºa cum
era normal. A reuºit sã colecteze ºi
sã depoziteze în rampã 80% din
gunoiul asociaþiilor de proprietari ºi
50% din gunoiul de la case. În ceea
ce îi priveºte pe agenþii economici,
doar jumãtate din gunoiul lor a pu-
tut fi ridicat în aceste douã zile.

Ca o comparaþie edificatoare,
într-o zi normalã de lucru, SC Sa-
lubritatea depoziteazã la Mofleni o
cantitate de 270 de tone, faþã de
165 de tone cât a reuºit sã goleas-
cã, luni, în rampã.

Eco Sud þine la gard
autocompactoarele oraºului
Eco Sud, societatea care admi-

nistreazã depozitul ecologic din
2002, deci de 14 ani, susþine cã are
motive întemeiate sã coboare ºi sã
ridice bariera dupã cum pofteºte,
în calea autocompactoarelor Salu-
britãþii. ªi nu a stat mult pe gânduri
sã facã un program, pe ore, de in-
trare în rampã. Singura celula dis-

ponibilã în acest moment este cea
nr. 5, care a fost deschisã în 2014
ºi care s-a umplut deja. Reprezen-
tanþii Eco Sud spun cã, la modul
cum se prezintã acum, nu mai poa-
te primi gunoaie ºi este nevoie sã
fie lãrgitã. În interiorul depozitului
ar trebui sã fie acum, aºadar, în pli-
nã desfãºurare un adevãrat ºantier
de mãrire a capacitãþii celulei.

„Celula nr. 5  din Depozitul eco-
logic de la Mofleni este pe sfârºite,

nu mai existã spaþiu de depozitare a
gunoiului, iar noi acum trebuie sã
mutãm rampa tehnologicã pentru a
crea mai mult spaþiu în interiorul ei.
Situaþia a fost un pic mai aglomera-
tã în ziua de luni, dar acum activi-
tatea de depozitare a deºeurilor mer-
ge mai bine”, a declarat Simona Po-
pescu, PR-ul SC Eco Sud.

„Temporizãrile” ar trebui
sã se încheie duminicã

Relaþia administraþiei craiovene
cu administratorul Eco Sud a fost
dintotdeauna una care a pus pro-
bleme ºi nu diferã nici acum. Re-
prezentanþii Salubritãþii spun cã
societatea trimite notificãrile în care
anunþã târziu „temporizãrile” auto-
compactoarele, motiv pentru care
nu existã timp fizic ca sã fie infor-
maþii ºi clienþii sãi. Mai mult, ope-
ratorul local susþine cã nu ºtie cu
exactitate nici cât va dura aceastã
situaþie, deoarece Eco Sud nu a
rãspuns la cererea pe care Salu-
britatea a fãcut-o în acest sens.

„Precizãm faptul cã desfãºura-
rea activitãþii de colectare a deºeu-
rilor este legatã strict de cea de de-
pozitare ºi cã, practic, colectarea
deºeurilor nu poate fi realizatã dacã
nu este asiguratã depozitarea aces-
tora în Depozitul Ecologic”, a pre-
cizat Cristina Ghenea, din partea
SC Salubritate.

Întrebaþi cât preconizeazã cã vor
dura lucrãrile, reprezentanþii Eco
Sud au spus cã maximum o sãptã-

mânã, lucrãrile urmând sã se fina-
lizeze duminicã.

Administratorul solicitã bani
pentru o nouã celulã

Dincolo de sincopele de comuni-
care dintre Eco Sud ºi Salubritate
Craiova, care nu ar trebui sã-ºi aibã
rostul dat fiind faptul cã operatorul
craiovean este totuºi cel mai mare
depozitar din rampã, se pune pro-
blema ca oraºul sã fie lãsat definitiv
cu gunoaiele pe stradã.

Reprezentanþii Eco Sud spun cã
lãrgirea celulei nr. 5 este doar o
variantã de moment, care asigurã
preluarea deºeurilor doar pentru
câteva luni, ºi cã este absolutã ne-
voie sã fie construitã acolo încã o
celulã. Banii pentru amenajarea
sunt aºteptaþi de la Primãria Craio-
va care, susþine administratorul, se
face cã plouã.

„Este nevoie urgentã de o celu-
lã nouã, celula nr 6, care trebuie
sã fie construitã cel târziu în aceas-
tã primãvarã. Am fãcut din timp
toate demersurile necesare cãtre
Primãria Craiova pentru a aproba
fondurile necesare, dar nu am pri-
mit nici un rãspuns. Este o pasivi-
tate maximã din partea autoritãþi-
lor”, a declarat Simona Popescu.

Întrebatã dacã existã caluzã în
acest sens, în contractul de asocie-
re încheiat în 2002 între Primãria
Craiova ºi SC Eco Sud, aceasta a
rãspuns cã alocarea de fonduri de
la buget trebuie sã se facã dupã ace-
eaºi formulã care a dus la ridicarea
primelor celule ale depozitului.

„Celulele existente, care sunt
umplute acum, au fost construite
pe aceeaºi formulã, adicã Primãria
Craiova a contribuit cu bani la
amenajarea lor. Solicitãm ºi acum
acelaºi lucru, anume sã ni se aloce
fonduri, care ar trebui sã provinã
din tariful aferent depozitãrii”, a
menþionat reprezentantul Eco Sud.

Tariful de depozitare în rampa
de la Mofleni, perceput SC Salu-
britate SRL Craiova, este de 16,94
euro/tonã fãrã TVA.

Gunoaiele craiovenilor
ar putea rãmâne pe strãzi
Dacã nu se va putea construi

noua celulã, reprezentanþii Eco Sud

spun cã vor închide definitiv depo-
zitul, iar gunoaiele craiovenilor îºi
vor gãsi locul, în ultimã instanþã, în
ghenele dintre blocuri ºi pe strãzi.

”Celula cea nouã ar fi trebuit sã
fie aproape ridicatã, dacã nu mã-
car începutã acum, pentru cã vine
iarna ºi nu se mai pot face nici un
fel de sãpãturi. Cum nu avem nici
un rãspuns din partea Primãriei
Craiova, ne vom gãsi în situaþia de
a nu mai putea primi deºeurile la
Mofleni”. SC Eco Sud avanseazã
douã scenarii, ambele negre. Fie
deºeurile vor fi dizlocate în alte ju-
deþe ale þãrii, iar acest lucru va fi
în dezavantajul municipalitãþii din
Craiova deoarece costurile de
transport ºi de depozitare vor fi mai
mari. Fie gunoaiele vor fi lãsate,
pur ºi simplu, pe strãzi.

„Este o problemã pe care noi
vrem sã o soluþionãm ca sã nu aibã
de suferit craiovenii, dar, din pã-
cate, nu avem partener de dialog
în Primãria Craiova”, a menþionat
Dan Stãnoaia, un alt reprezentant
al SC Eco Sud.

SC Salubritate este cel mai mare
client al depozitului ºi nu are, po-
trivit conducerii, nici o datorie la
Eco Sud, având plãtitã ºi factura
pe luna curentã.

Prinºi cu gunoaiele
în sacii altora

Se pune ºi problema cum de s-
a umplut cel mai mare depozit eco-
logic al Olteniei, pe care Consiliul
Judeþean Dolj l-a inclus în Master-
planul de deºeuri al judeþului, fiind
chiar un detaliu esenþial care a con-
dus la câºtigarea acestui proiect cu
finanþare europeanã.

Pe de o parte, Eco Sud susþine
cã, pe lângã municipiul Craiova, mai
primeºte gunoaie ºi de la alte 32 de
localitãþi din judeþul Dolj, un total de
420.000 de locuitori, fapt care îi
creºte ritmul de umplere al celulelor.

Pe de altã parte, tot în acest con-
text, s-a adus ieri în discuþie ºi o
altã întâmplare recentã. Mai deunãzi
societatea Eco Sud a fost amenda-
tã cu 100.000 de lei de cãtre Agen-
þia de Mediu Dolj deoarece a primit
o mare cantitate de deºeuri de la o
societate din municipiul Reºiþa, lu-
cru care contravine autorizaþiei de
mediu care i-a fost eliberatã.
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Conducerea Direcþiei pentru
Agriculturã Dolj a prezentat recent
raportul asupra activitãþii agricul-
turii privind realizãrile pe primele 8
luni ale anului în curs. Principala
activitate din agriculturã o consti-
tuie Campania agricolã, deoarece
campaniile de primãvarã ºi varã pot
fi considerate o continuare a celei
de toamnã. Suprafeþele însãmân-
þate în toamna anului trecut au fost:
grâu – 175.811 ha, secarã boabe –
1.979 ha, triticale – 5.113 ha, rapi-

þã – 19.647 ha, orz – 24.185 ha ºi
orzoaicã de toamnã – 3565 ha.

Apã suficientã în sol
Dupã seceta severã din vara anu-

lui 2015, cantitatea de apã din sol a
continuat sã se refacã ºi, astfel,
fermierii au avut posibilitatea înfiin-
þãri  unei suprafeþe mai mari cu
11%  la cereale paioase în compa-
raþie cu anul 2015.

Conform datelor statistice cen-
tralizate la DAJ Dolj, în toamna
anului 2015, la nivelul judeþului s-a
semãnat cu grâu o suprafaþã de
175.811 ha, reprezentând 98% din
suprafaþa programatã. O creºtere
a suprafetelor însãmânþate cu ce-
reale s-a realizat ºi la alte culturi de
toamnã. La orz, suprafaþa semã-
natã a depãºit suprafaþa programatã
cu 4.135 ha, cu 13% mai mult de-
cât în anul 2014. La rapiþã, supra-
faþa semãnatã a fost de 19.647 ha,
depãºind suprafaþa programatã cu
2.647 ha. Culturile agricole înfiin-
þate în toamna anului 2015 au be-
neficiat de suficientã apã în sol,

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Anul acesta, peste 850.000 toneAnul acesta, peste 850.000 toneAnul acesta, peste 850.000 toneAnul acesta, peste 850.000 toneAnul acesta, peste 850.000 tone
de cereale recoltate în Doljde cereale recoltate în Doljde cereale recoltate în Doljde cereale recoltate în Doljde cereale recoltate în Dolj

Direcþia pentru Agriculturã Dolj este serviciu public
deconcentrat al Ministerului Agriculturii ºi Dezvolta-
rii Rurale prin care se asigurã, la nivel judeþean, im-
plementarea politicilor si strategiilor din domeniul
agricol. Campaniile agricole de primãvarã ºi varã s-au
încheiat ºi, acum, este momentul evidenþierii unor in-
dicatori specifici. Cele 230.300 de hectare însãmânþate
în toamna lui 2015 au fost de bun-augur. Au urmat însã-
mânþãrile din aceastã primãvarã pe 203.849 ha, cele mai
mari fiind culturile de porumb boabe – 95.500 ha ºi floa-
rea-soarelui – 73.752 ha. Mai apoi, în varã, au fost re-
coltate pãioasele pe 182.903 ha. Cu producþii medii de
3.900 kg/ha la grâu, 2.000 kg/ha la secarã, 2.956 kg/ha la
rapiþã, Doljul putem spune cã are, ºi în acest an, o mare
pondere în balanþa agricolã naþionalã. Deºi mai este loc
în silozuri, capacitatea acestora totalã de peste 1 mili-
on de tone nefiind folositã în întregime.

coroborat cu faptul cã nu au fost
temperaturi negative excesive în
timpul iernii au condus la o sta-
re de vegetaþie bunã, respectiv
la cereale pãioase am avut un
procent de rãsãrire de 97% iar
la rapiþã 92%.

Temperaturi foarte scãzute
în primãvarã

Campania de primavarã a de-
butat, încã din luna februarie, în

legumiculturã, prin producerea de
rãsaduri, precum ºi în sectorul
viti-pomicol, prin efectuarea tãie-
rilor de rodire. Luna martie a în-
ceput cu însãmânþarea culturilor
din prima urgenþã respectiv: ma-
zãre, ovãz, orzoaicã de primãva-
rã, ulterior s-au înregistrat întâr-
zieri la floarea-soarelui ºi porumb
din cauza temperaturilor scãzute,
culminând cu data de 21 aprilie,
când temperaturile foarte scãzute
au fãcut posibil fenomenul de în-
gheþ, astfel a fost afectatã de bru-
mã târzie o suprafaþã de 663 ha
cu viþa-de-vie ºi pomi fructiferi.

Conform centralizãrii Dãrii de
Seamã Statistice AGR 2A, finali-
zatã la 15 iunie 2016, a fost însã-
mânþatã o suprafaþã totalã de
203.849 ha. Astfel, la porumb boa-
be, din planificarea iniþialã de
110.724 ha s-au realizat 95.500
ha; ovãz – 1.897 ha iniþial ºi 3.057
ha realizat; floarea-soarelui
70.761/73.752; tutun 145/295;
cartofi 2.854/2.862, fasole boabe
250/231, legume de câmp + sola-

rii 10.160/9185; mazãre boabe
1.940/2528; pepeni verzi+galbeni
5.750/4.984; muºtar 291/546
plante de nutreþ 6.630/6.713; soia
2.510/3.231 ºi orzoaicã de primã-
varã 1.482/1.570.

Starea de vegetaþie a culturi-
lor însãmânþate în primãvara
anului 2016 a fost în general
bunã, cu toate cã a fost o uºoa-
rã întârziere la semãnat, dar ul-
terior culturile au beneficiat de
rezerva de apã din sol. În cursul
lunii mai (9 mai) la nivelul jude-
þului Dolj au fost cãderi de grin-
dinã în localitãþile Amãrãºtii de
Sus ºi Amãrãºtii de Jos, unde a
fost afectatã suprafaþa de 3.836
ha cu 80-100 % pierderi, esti-
mate la 9.438 mii lei. Lucrãrile
de întreþinere a culturilor de pri-
mãvarã s-au axat în principal pe
tratamente contra bolilor ºi dãu-
nãtorilor; întreþinerea culturilor
prãºitoare prin praºile mecanice
ºi manuale; executarea lucrãri-
lor specifice în plantaþiile viti-
pomicole; irigarea culturilor.

Pentru completarea necesaru-
lui de apã a fost irigatã o supra-
faþã totalã de 13.533 ha din care:
porumb 11227 ha, soia 2036 ha,
pepeni 170 ha, culturi furajere
100 ha.

Doljul are o capacitate totalã
stocare de 1.067.323 to

Campania de recoltare a cereale-
lor pãioase a debutat la începutul lunii
iulie. Lucrãrile agricole din campa-
nia de varã au vizat: recoltarea ce-
realelor pãioase pe o suprafaþã de
182.903 ha; recoltarea rapiþei pe o
suprafaþã de 19.647 ha; transportul
producþiei din câmp; eliberarea te-
renului de resturi vegetale; execu-
tarea arãturilor pe suprafaþa de
80.000 ha, lucrare s-a realizat cu
dificultate, fiind reluatã dupã cãde-
rea precipitaþiilor.

Producþiile obþinute, în anul 2016,
la cerealele paioase, au fost bune din
punct de vedere cantitativ si calitativ,
aprecieazã conducerea Direcþiei pen-
tru Agriculturã Dolj. Potrivit datelor
operative, producþiile obþinute au fost:
grâu – 170.537 ha – 3.900 kg/ha;
secarã – 1.979 ha – 2.000 kg/ha; tri-
ticale – 5.100 ha – 3.375 kg/ha; rapi-
þã – 19.629 – 2.956 kg/ha; orz –
24.065 ha – 4.200 kg/ha; orzoaicã
toamnã – 3.560 ha – 3.375 kg/ha.

Întreaga producþie de cereale
pãioase ºi rapiþã strânsã în recenta
campanie agricolã de varã a fost
depozitatã în condiþii corespunzã-
toare, se mai aratã în raportul DAJ
Dolj. Pentru pãstrarea producþiei

agricole, judeþul nostru dispune de
o capacitate totalã de 1.067.323 to,
din care în silozuri – 457.728 to, iar
magazii – 609.595 to, spaþiile de de-
pozitare aparþinând unui numãr de
203 agenþi economici, autorizaþi
conform OUG nr. 12/2006.

Seceta a afectat
peste 36.000 de hectare

Din cauza deficitului de precipita-
þii din iulie – august a.c., la nivelul
judeþului Dolj, a fost afectatã de se-
cetã o suprafaþã de 36.710,48 ha, cu
pierderi estimate de 35.576 mii lei,
aºa cum rezultã din Raportul final al
comisiei judeþene pentru situaþii de
urgenþã. Principalele culturi afectate
au fost:  porumb 14.475,11 ha  ºi
floarea-soarelui 16.932,63 ha.

Pe fondul menþinerii stresului hi-
dric asociat cu cel termic din aer ºi
sol, la culturile prãºitoare neirigate
(porumb, floarea-soarelui, soia),
procesele de maturare au fost ac-
celerate, forþate, mai ales în UAT din
sudul Doljului, fapt ce a determinat
declanºarea mai devreme a recoltã-
rii. Producþiile medii obþinute: floa-
rea-soarelui 2.000 kg/ha, porumb
3.500 kg/ha. La aceasta data, fer-
mierii se aflã în plinã campanie de
însãmânþãri, la rapiþã realizându-se
o suprafaþã de 10.200 ha.
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„În baza acestui mandat a ºi ob-
þinut susþinerea unei majoritãþi par-
lamentare. Constatam ca guvernul
Ciolos incalca, fara rezerve, limite-
le mandatului pe care l-a primit.
Guvernul pregãteºte vânzarea unor
pachete de acþiuni ale unor socie-
tãþi strategice de stat: Aeroporturi
Bucureºti, Portul Constanþa, Hidro-

Corneliu Diþescu, vicepreºedinte ALDE Dolj :

„Privatizarea efectivã a companiilor de stat trebuie sã fie„Privatizarea efectivã a companiilor de stat trebuie sã fie„Privatizarea efectivã a companiilor de stat trebuie sã fie„Privatizarea efectivã a companiilor de stat trebuie sã fie„Privatizarea efectivã a companiilor de stat trebuie sã fie
rodul unei decizii politice implementate transparent”rodul unei decizii politice implementate transparent”rodul unei decizii politice implementate transparent”rodul unei decizii politice implementate transparent”rodul unei decizii politice implementate transparent”

Corneliu Diþescu, candidat din partea ALDE la
Senatul României susþine într-un comunicat de
presã cã la investirea în funcþie, Guvernul Cioloº

electrica, CE Oltenia etc. În pro-
gramul de guvernare cu care au fost
instalaþi tehnocraþii lui Cioloº nu
existã vreo referire la privatizarea
unor companii de stat. Actualilor gu-
vernanþi nu le-a cerut nimeni sã se
ocupe de privatizãri sau sã înstrãi-
neze bunuri ale statului român”, a
subliniat reprezentnatul ALDE.

„Cerem guvernului Cioloº
sã renunþe la aceste manevre

economice”
  Diþescu susþine cã acest Gu-

vern nu are dreptul sã aprobe nici
strategii de privatizare, nici stra-
tegii de vânzare de acþiuni. El tre-
buie sã se limiteze la administra-
rea patrimoniului pe care l-a gã-
sit ºi sã se asigure cã nu-l dimi-
nueazã/înstrãineazã. „Apreciem
ca suspectã graba cu care guver-
nul tehnocrat se grãbeºte sã vândã
acþiuni la companii de stat profi-
tabile acum pe ultima sutã de
metri. Strategiile de privatizare,
privatizarea efectivã a companii-
lor de stat trebuie sã fie rodul unei
decizii politice implementate
transparent de cãtre un guvern
politic, cu o legimitate datã de
votul popular ºi, obligatoriu, dupã
o dezbatere publica. Cerem gu-
vernului Cioloº sã renunþe la aces-
te manevre economice ºi sã se
ocupe de asigurarea stabilitãþii
economice ºi sociale, de organi-
zarea corectã a alegerilor din 11
decembrie”.

Programul de conducere
preventivã Ford Driving
Skills for Life (DSFL), ajun-
ge în aceastã toamnã la Bra-
ºov. Cursurile gratuite Ford
Driving Skills for Life vor
avea loc în parcarea Coresi
Shopping Resort, Braºov, în zi-
lele de 5& 6 noiembrie 2016.
Ford implementeazã acest pro-
gram în România, alãturi de in-
structorii de la Napoca Rally
Academy, în frunte cu Bogdan
Marisca, Simone Tempestini,
proaspatul campion mondial

Ford Driving Skills for Life ajunge ºi la Braºov…Ford Driving Skills for Life ajunge ºi la Braºov…Ford Driving Skills for Life ajunge ºi la Braºov…Ford Driving Skills for Life ajunge ºi la Braºov…Ford Driving Skills for Life ajunge ºi la Braºov…
din Junior WRC ºi Marco
Tempestini. Aceasta este cea
de-a patra ediþie a Ford
DSFL din acest an, urmând
sesiunilor ce au avut loc în mai
ºi iunie în Cluj- Napoca, Timi-
ºoara ºi Craiova ºi prin care
au fost instruiþi aproape 1500
de tineri ºoferi. „Înscrierile la
acest program se pot face doar
online începând de ieri, acce-
sând site-ul www.drivingskil-
lsforlife.ro”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al
Ford România.

“În prezent, realitatea euro-
peanã devine una tot mai urba-
nã”, a declarat comisarul euro-
pean Corina Creþu la conferinþa
“Oraºul meu în Europa noastrã”,
unde a participat alaturi de vice-
prim-ministrul ºi ministrul Dez-
voltãrii Regionale ºi Administra-
þiei Publice Vasile Dîncu, prima-
rul-general al municipiului Bu-
cureºti Gabriela Firea ºi primari
ai mai multor oraºe europene :
Sofia, Bordeaux, Mannheim.
 ”Peste 70% din populaþia Euro-
pei, aproximativ 300 de milioa-

“În prezent, realitatea europeanã“În prezent, realitatea europeanã“În prezent, realitatea europeanã“În prezent, realitatea europeanã“În prezent, realitatea europeanã
devine una tot mai urbanã”devine una tot mai urbanã”devine una tot mai urbanã”devine una tot mai urbanã”devine una tot mai urbanã”

Timp de 4 zile, în perioada 1-4 octombrie, a.c,
Bucureºtiul a fost gazda celei de a doua ediþii a Ur-
banFest, festivalul culturii urbane ºi dezvoltãrii
urbane durabile, vizitat de peste 7.000 de bucureº-

teni. Accentul a fost pus pe Agenda urbanã a Uni-
unii Europene, în special pe economia circularã,
provocãrile actuale pentru dezvoltarea urbanã du-
rabilã ºi sprijinul oferit de fondurile europene.

UrbanFest  îºi propune promo-
varea valorilor europene în spaþiul
urban. Festivalul a fost lansat de
Reprezentanþa Comisiei Europene în
2015, ca forum ce reuneºte actorii
principali ºi pãrþile interesate pen-
tru a dezbate tematica oraºelor in-
teligente ºi modalitãþile de sprijinire
a unei dezvoltãri urbane durabile.
Evenimentul a fost organizat de
Reprezentanþa Comisiei Europene în
România, împreunã cu Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Administra-
þiei Publice i cu Direcþia Generalã
pentru Politicã Regionalã (DG RE-
GIO) a Comisiei Europene.

ne de oameni, se aflã în oraºe ºi
în zonele urbane (…). Iatã de ce
oraºele sunt esenþiale pentru
atingerea obiectivelor UE privind
o dezvoltare inteligentã, durabi-
lã ºi incluzivã. ”, a mai declarat
doamna Creþu.

Noile modele de afaceri
bazate pe economia circularã

UrbanFest a inclus ºi o expo-
ziþie cu tema ”Recuperarea spa-
þiilor abandonate în Bucureºti”,
realizatã de Universitatea de Arhi-
tecturã ºi Urbanism “Ion Mincu”.

“Fondurile disponibile pentru ora-
ºele din România în perioada de
programare 2014-2020 oferã
oportunitãþi deosebite. Sunt foar-
te mulþumitã cã România a ales sã
aloce aproape 1,2 miliarde de euro
pentru dezvoltarea urbanã dura-
bilã, fonduri care vor fi gestiona-
te în mod direct de cãtre oraºele-
reºedinþã de judeþ. Aceasta repre-
zintã 11% din alocarea pentru
România din Fondul european de
dezvoltare regionalã ºi este mult
peste nivelul minim de 5%, dar ºi
peste media UE, care este de
8%.”, a mai spus comisarul eu-

ropean. Dezbaterile din festival
s-au concentrat pe diferite aspec-
te ale economiei circulare, cum
ar fi: noile modele de afaceri ba-
zate pe acest concept, posibilita-
tea de a dezvolta proiecte trans-
frontaliere în domeniu, meserii ale
viitorului pornind de la principiul
circularitãþii, materiale inovatoa-
re ale industriilor de produs (cum
ar fi cânepa), provocãri ºi soluþii
pentru reciclarea urbanã ºi, nu în
ultimul rând, importanþa ºi mo-
dul de utilizare a materialelor na-
turale într-un sistem de construc-
þii modern.

a avut un mandat limitat la administrarea trebu-
rilor publice pânã la formarea unui nou guvern, la
sfârºitul acestui an, în urma unor alegeri libere.
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GEORGE POPESCU

Propun mai jos cititorilor rubricii un
articol apãrut cu 14 ani în urmã al
cãrui mesaj îmi pare, din multiple
puncte de vedere, un memento ca
indiciu de reflecþie în relaþia cu dera-
pajele prezente în derularea, în plan
geopolitic, a stãrilor conflictuale pe
modelul, de-acum consacrat, al ciclici-
tãþii Istoriei. Actul restitutiv se cuvine
evaluat ºi drept un omagiu marelui
cãrturar francez nãscut în Bulgaria
vecinã ºi care s-a aflat constant, în
Parisul tumultuoaselor confruntãri
„ideologice” din ultimele decenii ale
veacului trecut, de partea luciditãþii
disociative.

Tzvetan TTzvetan TTzvetan TTzvetan TTzvetan Todorovodorovodorovodorovodorov
ºi “pericolul binelui”ºi “pericolul binelui”ºi “pericolul binelui”ºi “pericolul binelui”ºi “pericolul binelui”

GEORGE POPESCU
Într-o corespondenþã de la Paris, jurna-

listul Cesare Marinetti l-a abordat, joi, pen-
tru ediþia naþionalã a cotidianului «La Stam-
pa» din Torino, pe Tzvetan Todorov, filoso-
ful ºi criticul literar de origine bulgarã, proas-
pãt câºtigãtor, împreunã cu românul Nor-
man Manea, a unei prestigioase distincþii in-
ternaþionale. Interviul a pornit de la un text,
devenit faimos, al autorului “Gramaticii De-
cameronului”, prin care se grãbise, crede
autorul interviului, sã decreteze moartea to-
talitarismului odatã cu încheierea secolului

XX. Cum se explicã atunci, a venit întreba-
rea, acel angoasant 11 septembrie?· “Totali-
tarismul secolului XX a murit, susþine To-
dorov, ºi nu existã riscul ca el sã se întoar-
cã, nici în timpul generaþiei noastre, nici în
cea a copiilor noºtri ºi nici mãcar în cea a
nepoþilor noºtri. Aceasta nu înseamnã cã nu
existã noi pericole, chiar ºi mai mari. Eu nu
cred în sfârºitul istoriei”.

La întrebarea dacã Bin Laden ºi kamika-
zii sãi nu ne duc înlãuntrul unei idei totalita-
re, Todorov rãspunde cã nu, fiindcã nu e
acþiunea unui stat, ci a unui grup de indivizi
fãrã stat ce atacã cu succes cel mai puter-
nic stat al lumii. El crede, în contrast cu
scenariul lui Orwell din “1984”, cã eveni-
mentele de la 11 septembrie i se par mai
aproape de acelea ale lui Ian Fleming din
serialul cu James Bond în care miliardari me-
galomani atacã lumea spre a o stãpâni. În

plus, adaugã cãrturarul parizian,
nu existã elemente de totalitarism
ºi pentru cã, în mod judicios, ele
ar apar în condiþiile unui stat ce-
ºi subjugã proprii cetãþeni, pe când
terorismul musulman þinteºte la
cetãþeni aflaþi la mare distanþã.

Tema cea mai fierbinte a dialo-
gului e generatã de ideea ultimei
cãrþi a lui Todorov ce stipuleazã
pericolul unei “tentaþii a binelui”.

Iatã cum îºi defineºte autorul aceastã idee:
“Este tentaþia de a te considera încarnarea
binelui ºi de a acþiona cu certitudinea cã ai
un drept moral sã te impui altora. S-a în-
tâmplat cu Irakul ºi cu Iugoslavia. ªi chiar
cu 11 septembrie. Nu întâmplãtor preºedin-
tele Bush a vorbit imediat de luptã a binelui
împotriva rãului folosind aceiaºi termeni cu
ai teroriºtilor islamici. Acelaºi maniheism ºi
aceeaºi tentaþie a binelui. Eu cred cã demo-
craþiile ar trebui sã evite sã impunã binele: în
istorie victimele acelora care au crezut cã
au întrupat binele sunt mult mai numeroase
decât cele ale rãufãcãtorilor”.

Todorov nu crede în soluþiile decise de
comunitatea internaþionalã în Kosovo ºi în
Iugoslavia, spre exemplu. El susþine cã se
impunea mai curând ajutorul dat Opoziþiei
spre a-l învinge pe Miloºevici, iar nu bom-
bardamentele. Adicã exact aºa cum s-a în-

tâmplat, dar din pãcate abia la sfârºit. Fiind-
cã, argumenteazã el, raþiunea rãzboiului con-
tra Iugoslaviei a fost blocarea curãþeniei et-
nice, iar rezultatul de acum este exact pe
dos, adicã potenþarea acesteia. Potrivit filo-
sofului, nici un stat democratic nu are drep-
tul sã intervinã împotriva unui stat totalitar
pentru a-l obliga sã devinã democratic. Ar fi
exact aceeaºi tentaþie a binelui ce sfârºeºte
prin a semãna rãul.

El repetã însã cã nu-l scandalizeazã ideea
de a ajuta, prin mijloace paºnice, forþele de-
mocratice sã preia puterea într-un stat totali-
tar ºi crede cã acesta ar fi trebuit sã fie scena-
riul pentru Iugoslavia. În fond, spune el, cel
mai grav lucru este acela de a-i lãsa pe militari
sã judece politica, în loc, aºa cum e normal,
ca politica sã fie cea care-i judecã pe militari.
Un avertisment lucid al unui gânditor care ºi-a
fãcut din tema celuilalt una din ideile forte nu
doar ale lumii de azi, ci ale istoriei umanitãþii.

24 ianuarie 2002

Referinþele la evenimente în act la
data interviului oferit de cãrturar
 – 11 septembrie 2001 ºi, mai ales,

conflictul din fosta Iugoslavie nu impie-
teazã cu nimic asupra actualitãþii eva-
luãrilor sale de perspectivã general uma-
nã ºi istoricã.

RESTITUIRIRESTITUIRIRESTITUIRIRESTITUIRIRESTITUIRI

Casa de Culturã Filiaºi organizeazã astãzi
prima ediþie a proiectului „Primãvarã-n
toamna vieþii”, prin care îºi propune cele-
brarea cuplurilor care îºi serbeazã nunta de
aur – 50 de ani de cãsãtorie. „În localitatea
Filiaºi sunt zece cupluri care, în urmã cu 50
de ani, respectiv, în anul 1966 s-au cãsãto-
rit”, a precizat referent Valentin Florescu,
adãugând cã iniþiativa este susþinutã de Pri-
mãria ºi Consiliul Local Filiaºi.

Programul începe la ora 16.00, cu o
„slujbã de mulþumire” la Biserica „Sf. Di-
mitrie Izvorâtorul de Mir” din Filiaºi, ofi-
ciatã de preoþii Hantea Marian ºi Hantea
ªtefan. Fiecãrui cuplu îi va fi dãruitã din
partea bisericii o icoanã sfinþitã. De la ora
17.00, într-un cadru festiv, cuplurile ani-
versate vor primi flori ºi plachete omagiale
personalizate. De asemenea, sunt invitate
la o masã festivã ºi un program muzical
susþinut de formaþia Casei de Culturã ºi

Festivitate pentru cuplurile careFestivitate pentru cuplurile careFestivitate pentru cuplurile careFestivitate pentru cuplurile careFestivitate pentru cuplurile care
celebreazã nunta de aurcelebreazã nunta de aurcelebreazã nunta de aurcelebreazã nunta de aurcelebreazã nunta de aur, la Filiaºi, la Filiaºi, la Filiaºi, la Filiaºi, la Filiaºi

soliºtii colaboratori Paula Sâmbrian, Cos-
tin Niþu, Mãdãlina Dumitrescu ºi Nelu Nuþu,
invitat special fiind Liviu Dicã.

«Sper ca prin aceastã acþiune sã adu-
cem câteva momente de bucurie ºi des-
tindere în viaþa celor pe care îi sãrbãto-
rim cu ocazia împlinirii a 50 de ani de
cãsãtorie. Totodatã, nutresc speranþa cã
aceastã acþiune va avea continuitate în
timp, astfel încât în fiecare toamnã sã
organizãm „Primãvarã-n toamna vieþii”.
Doresc tuturor cuplurilor aniversate mul-
tã sãnãtate, bucurii, le asigur de toatã con-
sideraþia noastrã pentru faptul cã de ju-
mãtate de secol merg împreunã pe dru-
mul pe care l-au ales în urmã cu 50 de
ani, împlinind astfel „cuvântul” mântuito-
rului: „Ceea ce Dumnezeu a unit omul sã
nu despartã”. La mulþi ani tuturor!», a
adãugat Valentin Florescu.

MAGDA BRATU

Start la burse

Facultatea de Automaticã, Calculatoare
ºi Electronicã, din cadrul Universitãþii din
Craiova, va celebra, astãzi, de la ora 10:00,
în Sala „Albastrã”, 50 de ani de învãþã-
mânt tehnic superior automatic ºi 40 de
ani de cursuri academice de calculatoare
la Craiova. În aceeaºi zi, de la ora 15:00,
va avea loc ºedinþa festivã de decernare
a titlului de Doctor Horis Causa, dr.ing.
Silviu Iulian Niculescu, unul dintre cei
mai activi ºi prolifici specialiºti în dome-
niul Automaticii teoretice ºi aplicate, pro-
motor ºi reprezentant de excelenþã al voii
etape în dezvoltarea teoriei ºi aplicaþiilor
sistemelor dinamice descrise de ecua-
þii cu argument deplasat

CRISTI PÃTRU

Acum 50 de ani, la Craiova
începea dezvoltarea automaticii

Elevii de liceu, talentaþi la desen, muzicã
sau picturã se pot înscrie la cea de-a treia
ediþie a programului naþional Bursele stART,
derulat cu sprijinul Ministerului Educaþiei
Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice, de Provi-
dent Financial România ºi Asociaþia „ªcoala
de Valori”. Vor fi oferite, în total, 50 de bur-
se la picturã, desen ºi muzicã în cuantum
de 150.000 de lei. Demne de remarcat sunt
criteriile de selecþie: sã fie talentaþi; sã ur-

meze cursurile liceale; sã fie înscroºi
într-un club de picturã, desem sau
muzicã într-o ºcoalã din România; sã
fi obþinut premii la concursuri naþiona-
le/internaþionale ; sã fie cetãþeni români,
cu domiciliul stabil þa þarã, iar venitul
pe membru de familie sã nu depãºeas-
cã 900 de lei. Pentru picturã vor fi acor-
date 15 burse, fiecare în valoare de
2.200 de lei; aceleaºi date pentru de-
sen, iar la muzicã sunt 20 de burse, în
valoare de 4.400 de lei fiecare. Premii-
le sunt anuale ºi se acordã lunar în pe-
rioada întregului an 2017. Cu ajutorul

lor, tinerii îºi pot achiziþiona materiale, in-
strumente ºi echipamente necesare cultivã-
rii talentului ºi vor putea participa la con-
cursuri, expoziþii, concerte sau vor avea po-
sibilitatea sã urmeze cursuri de perfecþiona-
re ºi consiliere. Înscrierile se pot face pânã
pe 31 octombrie, date mai multe putând fi
gãsite pe http://scoaladevalori.ro/proiecte/
burselestart/.

CRISTI PÃTRU
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Graficianul Gabriel Bratu,
la Festivalul „Oltenii ºi restu’ lumii”

La Slatina, în judeþul Olt, începe astãzi cea de-a
XXII-a ediþie a Festivalului-concurs de umor ºi cari-
caturã „Oltenii ºi restu’ lumii”, eveniment de tradiþie
care îºi întâmpinã oaspeþii cu praz ºi zaibãr, dar ºi cu

un… paºaport de oltean! Pe durata celor trei zile ale
evenimentului vor susþine recitaluri cele mai repre-
zentative tarafuri ºi ansambluri folclorice din judeþ,
se va desfãºura parada  portului popular, vor avea
loc recitaluri ale fanfarei Lyra Band ºi Ansamblului
Folcloric Profesionist „Doina Oltului”. De asemenea,
la Sala „Artis” a Muzeului Judeþean Olt se deschide
astãzi, ora 15.00, cea de-a 40-a expoziþie personalã a
graficianului craiovean Gabriel Bratu, vicepreºedinte
al Asociaþiei Caricaturiºtilor Profesioniºti din Româ-
nia. Intitulatã „Off-uri”, aceasta cuprinde 50 de lu-
crãri ale artistului, totodatã preºedinte al juriului sec-
þiunii Caricaturã din cadrul Festivalului-concurs de
umor ºi caricaturã „Oltenii ºi restu’ lumii”. Nãscut
în Craiova, la 5 noiembrie 1934, absolvent al Institu-
tului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bu-

cureºti ºi membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din Ro-
mânia, Gabriel Bratu a publicat, începând din anul 1948,
în paginile ziarului „Înainte” ºi este cel mai longeviv
colaborator al cotidianului „Cuvântul Libertãþii”.

La Galeria „Vol-
lard” a Casei de
Culturã „Traian
Demetrescu” are
loc astãzi,  ora
18.00, vernisajul
expoziþiei „Roman-
tic Art”, cuprin-
zând lucrãri de Mir-
cea ªt. Gavrilescu.
Despre picturile
prezentate vor vorbi prof. Magda Buce-Rãduþ ºi prof. Nicolae Mari-
nescu. Mircea ªt. Gavrilescu (n. 1952, Craiova) a absolvit în 1986
ªcoala Popularã de Artã „Cornetti” din Craiova – secþia picturã (clasa
prof. Victor Pârlac) ºi a participat, din 1987, la numeroase expoziþii
de grup. Din 2013 este preºedinte ales al Cenaclului „Constantin Brân-
cuºi” din Craiova. A fost distins cu premii ºi diplome de merit pentru
activitatea artisticã, iar picturile sale se gãsesc în colecþii particulare
din þarã, dar ºi din Italia, Franþa, Danemarca ºi S.U.A. „Romantic
Art” este a doua expoziþie personalã a sa, dupã ce în 2014 a expus la
Galeria „Theodor Aman” a Bibliotecii Judeþene din Craiova.

„Romantic Art”„Romantic Art”„Romantic Art”„Romantic Art”„Romantic Art” – expoziþie de picturã – expoziþie de picturã – expoziþie de picturã – expoziþie de picturã – expoziþie de picturã
a artistului Mircea ªt. Gavrilescua artistului Mircea ªt. Gavrilescua artistului Mircea ªt. Gavrilescua artistului Mircea ªt. Gavrilescua artistului Mircea ªt. Gavrilescu

Expoziþia dã posibilitatea observãrii în
mod tactil a „Constelaþiilor româneºti
tradiþionale” ºi se compune, potrivit
organizatorilor, din douã globuri cu conste-
laþiile tradiþionale româneºti tridimensionale,
precum ºi nouã diagrame tactile, scrise în
alfabetul Braille, având ºi caractere –
desene, în relief. De asemenea, nevãzãtorii
pot asculta ºi povestea fiecãrei constelaþii
incluse în expoziþie ºi o vor descoperi prin
pipãitul diagramelor ºi machetelor tridimen-
sionale cu proiecþia spaþialã a constelaþiilor
pe bolta cereascã.

În cadrul expoziþiei este inclusã fotoex-
poziþia vizând constelaþiile româneºti
tradiþionale realizatã de Alex Conu, singurul
astrofotograf român nominalizat la Astrono-
my Photographer of the Year 2013, cea mai

Expoziþie tactilã pentru persoanele cu deficienþe de vedereExpoziþie tactilã pentru persoanele cu deficienþe de vedereExpoziþie tactilã pentru persoanele cu deficienþe de vedereExpoziþie tactilã pentru persoanele cu deficienþe de vedereExpoziþie tactilã pentru persoanele cu deficienþe de vedere
La Secþia de ªtiinþele Naturii a Mu-

zeului Olteniei se deschide astãzi, ora
11.00, o expoziþie tactilã adresatã per-
soanelor cu deficienþe de vedere sau
celor lipsite de simþul vãzului, toto-
datã o provocare pentru vãzãtorii care
doresc sã testeze aceastã experienþã
senzorialã. Intitulatã „Cerul în mâini-
le tale” ºi reprezentând un experiment
cultural-educaþional de comunicare
unic în România, expoziþia este reali-
zatã de Complexul Astronomic Baia
Mare, în cadrul proiectului cultural
„Constelaþii româneºti tradiþionale –
etapa naþionalã”, în care instituþia cra-
ioveanã este asociatã.

prestigioasã competiþie de astrofizicã din
lume. Evenimentul face parte din programul
de manifestãri cultural-educative dedicate
Sãptãmânii Mondiale a Spaþiului Cosmic
(4-10 octombrie), sãrbãtoare internaþionalã
a ºtiinþei ºi tehnologiei ºi a contribuþiilor
acestora la îmbunãtãþirea condiþiei umane.

La deschiderea expoziþiei ºi-au anunþat
participarea membri ai Asociaþiei Nevãzãtori-
lor – Filiala Craiova ºi studenþi ai Departa-
mentului de Geografie a Facultãþii de
Matematicã ºi ªtiinþe ale Naturii din cadrul
Universitãþii din Craiova (coord.: lector univ.
dr. Emil Marinescu). Invitat este publicul
larg, interesat de domeniul astronomiei.
Acþiunea coordonatã de dr. Olivia Cioboiu ºi
drd. Lila Gima, muzeografi la Secþia de
ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei.

În primãvara anului 2010, Biblio-
teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” era admisã în proiectul „Bi-
blionet – lumea în biblioteca mea”.
Principalul obiectiv al programului a
constat în facilitarea accesului gratuit
la informaþie prin dezvoltarea unui sis-
tem modern de biblioteci publice. Ini-
þiat în baza parteneriatului dintre In-
ternational Research & Exchanges
Board (IREX), Asociaþia Naþionalã a
Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din România (ANBBPR), autoritãþile
locale ºi naþionale ºi bibliotecile publi-
ce din þarã, „Biblionet” a reprezentat
un succes în România, dar ºi la nive-
lul judeþului Dolj.

Proiectele desfãºurate ca urmare
a implementãrii programului au fost
diverse, adresându-se tuturor cate-

Cea mai importantã investiþie în direcþia construirii unui
sistem durabil de biblioteci publice moderne realizatã în-
 România, cu o valoare totalã de 26,9 milioane de dolari –
finanþare a Fundaþiei „Bill & Melinda Gates”, programul
„Biblionet – lumea în biblioteca mea” continuã sã producã
efecte pozitive, deºi s-a încheiat, dupã derularea pe o pe-
rioadã de cinci ani. Un bun exemplu este judeþul Dolj, unde
76 de biblioteci publice au fost dotate cu echipamente mo-
derne, fiind prevãzute cu calculatoare conectate la inter-
net cu acces public. De asemenea, în cadrul Bibliotecii Ju-
deþene „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova a fost
înfiinþat Centrul de Formare, în cadrul cãruia 97 de bi-
bliotecari au fost instruiþi. De toate aceste beneficii, insti-
tuþiile publice doljene se bucurã ºi astãzi.

goriilor de public. „Biblioteca din
vacanþã” a fost unul dintre ele, ajun-
gând, anul acesta, la cea de-a VIII-a
ediþie, la un numãr de peste 3.000
de participãri pentru perioada vacan-
þei de varã. «De asemenea, în baza
aceluiaºi parteneriat, au fost imple-
mentate programe de educaþie finan-
ciarã, „BaniIQ”, sau programul prin
care fermierii din Dolj au beneficiat
de sprijin ºi asistenþã în vederea atra-
gerii de fonduri APIA. 1.041 de bi-
bliotecari ºi 151 de angajaþi ai pri-
mãriilor au fost instruiþi de experþii
APIA la bibliotecile publice pentru a
înþelege modul de completare a ce-
rerilor de subvenþii. Se estimeazã cã
sumele atrase de cei care au com-
pletat, sub îndrumarea bibliotecari-
lor, cererile de subvenþionare în cele

63 biblioteci publice din Dolj se ridi-
cã la 6,5 milioane de euro», se pre-
cizeazã într-un comunicat al de pre-
sã al Bibliotecii „Aman”.

De o atenþie deosebitã s-au bucu-
rat ºi programele al cãror obiectiv a
constat în înlesnirea comunicãrii
audio-vizuale dintre mamele de ori-
gine românã stabilite în  Italia ºi co-
piii acestora, rãmaºi acasã, în Ro-
mânia. Prin proiectul „Te iubeºte
mama”, 68% din cei interesaþi sã
comunice cu rudele ºi prietenii de
peste graniþe au reuºit sã facã acest
lucru la bibliotecã. De asemenea,
pentru organizarea de acþiuni de in-
formare ºi prevenire a consumului
de droguri a fost implementat pro-
iectul „Drogurile nu te fac un per-
sonaj tragic… ci doar unul în afa-

ra poveºtii!”, cu întâlniri la bibliote-
cile din Craiova, Segarcea, Bechet,
Dãbuleni ºi Celaru. Totodatã, pentru
simplificarea procesului de consul-
tare a informaþiilor cuprinse în Mo-
nitorul Oficial, 10 biblioteci publice
(Calafat, Segarcea, Dãbuleni, Bãi-
leºti, Filiaºi, Bechet, Coºoveni, Iºal-
niþa, Gighera ºi Breasta) au imple-
mentat cu succes un portal prin care
toþi membrii comunitãþii au avut po-
sibilitatea de a accesa on-line infor-
maþii de naturã juridicã.

«Programele ºi dotãrile obþinute
în urma participãrii la programul

„Biblionet” au reprezentat un ex-
traordinar impuls oferit judeþului Dolj
în direcþia dezvoltãrii ºi conectãrii
cetãþenilor la informaþie», apreciazã
reprezentanþii Bibliotecii Judeþene
„Aman”. „Ne bucurãm cã acum,
dupã implementarea proiectului, con-
statãm cã schimbãrile pe care le-am
generat ne-au depãºit aºteptãrile. Cu
sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, am
reuºit sã aducem performanþã ºi efi-
cienþã în domenii pe care altãdatã
biblioteca nu le includea între preo-
cupãrile sale», spune Lucian Dindi-
ricã, managerul instituþiei.
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Douã bombardiere ruse au fost inter-
ceptate pe 22 septembrie de avioane mi-
litare ale mai multor þãri NATO dupã ce
acestea s-au apropiat de spaþiul aerian al
Norvegiei, Marii Britanii, Franþei ºi Spa-
niei, noteazã BBC News online. Inciden-
tul a avut loc pe data de 22 septembrie,
însã un comunicat dat recent publicitãþii
de Ministerul francez de Externe a rele-
vat dimensiunea cazului.

Potrivit comunicatului, Norvegia a de-
tectat douã bombardiere de tipul TU-160
Blackjack care zburau la nord de spaþiul
aerian al þãrii ºi a trimis douã avioane de
vânãtoare de tipul F-16 care au acom-
paniat aeronavele ruse spre nordul Sco-
þiei. Forþele aeriene britanice au trimis
aparate de zbor de tipul Typhoon pentru
a intercepta bombardierele ruse care au
zburat la vest de insulele Shetland, fãrã

 ªTIRI
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O rachetã lansatã
din Fâºia Gaza a cãzut
într-un oraº din sudul
Israelului

O rachetã lansatã din Fâºia Gaza
a cãzut pe o stradã din oraºul
israelian Sderot, însã nimeni nu a
fost rãnit în urma atacului de
miercuri, incidentele de acest fel
fiind relativ rare dupã încheierea
unui armistiþiu între Israel ºi
militanþii din Gaza, în vara anului
2014. Racheta lansatã din Fâºia
Gaza a cãzut în apropierea unei
ºcoli, noteazã agenþia The Associa-
ted Press. În cazul incidentelor
anterioare, forþele armate israeliene
au rãspuns cu foc la atacurile cu
rachete, considerând miºcarea
Hamas care conduce Fâºia Gaza
drept responsabilã pentru toate
acþiunile violente care vin din
aceastã direcþie. În urma încheierii
armistiþiului din vara anului 2014,
militanþii din Gaza au lansat doar
ocazional rachete înspre Israel, iar
cele mai multe au fost oprite de
sistemul de apãrare antiaerian
israelian.

Jumãtatea sudicã
a statului Haiti, afectatã
de uraganul Matthew

Jumãtate sudicã a statului Haiti,
regiunea cea mai afectatã de
uraganul Matthew, era izolatã marþi
de restul þãrii dupã prãbuºirea unui
pod, potrivit Le Figaro. “Drumul
Naþional 2 este întrerupt înainte de
comuna Petit-Goave dupã prãbuºi-
rea podului La Digue”, a declarat
pentru AFP Edgar Célestin, purtãto-
rul de cuvânt al Serviciului de
protecþie civilã din Haiti. “O reu-
niune de crizã are loc pentru a
restabili accesul, dar nu va fi uºor
de gãsit o rutã ocolitoare”, a adãu-
gat acesta. Aceastã rutã era singura
axã care fãcea legãtura între
capitala Port-au-Prince ºi partea de
sud a þãrii.

Doi poliþiºti, înjunghiaþi
la Bruxelles, într-un
posibil atac terorist

Doi agenþi de poliþie au fost
înjunghiaþi, ieri, la Bruxelles,
autoritãþile suspectând cã inciden-
tul ar putea avea caracter terorist,
informeazã site-ul postului RTBF.
Incidentul a avut loc miercuri la
prânz în zona Schaerbeek, la
periferia capitalei Belgiei. Doi
agenþi de poliþie în uniformã au
fost atacaþi de un bãrbat înarmat
cu un cuþit în zona complexului
sportiv Kinetix, situat pe Bulevardul
Lambermont. Cei doi poliþiºti au
fost rãniþi ºi sunt spitalizaþi, dar nu
prezintã risc vital. Agresorul a fost
rãnit prin împuºcare ºi capturat de
alt echipaj de poliþie. Parchetul
General belgian suspecteazã cã
incidentul are caracter terorist.

Comisia Europeanã vrea sã
acorde o vacanþã gratis adoles-
cenþilor care împlinesc 18 ani,
care le va permite sã cãlãtoreas-
cã cu trenul prin Europa pentru
o lunã fãrã sã plãteascã niciun
ban.Pentru adolescenþii britanici
este însã o problemã: orice pro-
punere UE va dura câþiva ani pânã
va fi adoptatã, iar pânã atunci
Marea Britanie va fi ieºit din Uni-
unea Europeanã.

Violeta Bulc, unul dintre ºefii pe

Guvernul este de pãrere cã ”ruºii fi-
nanþeazã partide ºi lideri,” dar ºi susþin
protestele antiguvernamentale, a declarat
Candu, care a precizat cã liderii din Re-
publica Moldova de asemenea suspectea-
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Douã bombardiere ruse au fost
interceptate pe 22 septembrie de
avioane militare ale mai multor

þãri NATO dupã ce acestea s-au
apropiat de spaþiul aerian al Nor-
vegiei, Marii Britanii, Franþei ºi

Spaniei, noteazã BBC News online.

ca în vreun moment sã intre în spaþiul
aerian al Marii Britanii. Douã avioane
franceze de tip Rafale au interceptat apoi
aeronavele ruse la 100 de kilometri de
coastele regiunii Bretania, a comunicat
Ministerul Apãrãrii de la Paris.

Bombardierele ºi-a continuat zborul
spre sud, fiind ulterior interceptate la
nord de Bilbao de douã aeronave spa-
niole de tipul F-18. Tot atunci, Ministe-

rul de Externe al Islandei s-a plâns cã
douã bombardiere ruse s-au apropiat de
o aeronavã islandezã de pasageri care
zbura pe ruta Reykjavik-Stockhlom.
Frecvenþa incidentelor de acest fel a
crescut în mod semnificativ dupã ce re-
laþiile Moscovei cu statele occidentale au
cunoscut un declin accentuat în urma
anexãrii regiunii Crimeea de cãtre Ru-
sia, în martie 2014.

Preºedintele Parlamentului de la Chiºinãu acuzã Rusia
de implicare în alegerile din Republica Moldova

Preºedintele Parlamentului de la Chiºinãu, Andrian Candu, a afirmat cã
Rusia este implicatã în mediul politic din Republica Moldova în preajma
alegerilor prezidenþiale din aceastã þarã, potrivit unui interviu acordat de

oficialul moldovean agenþiei de ºtiri The Associated Press.

zã Rusia ”de manipulare a mass-mediei ºi
propagandã”. “Încerc sã fiu pozitiv ºi
optimist, însã sunt factori externi care ne
provoacã îngrijorare,” a declarat oficia-
lul în cadrul unui interviu prin telefon.

Preºedintele Parlamentului de la Chi-
ºinãu se aflã la Washington pentru a dis-
cuta cu oficiali de la FMI ºi de la Depar-
tamentul American de Stat despre situa-
þia economicã ºi politicã din Republica
Moldova înainte de alegerile programate
pentru data de 30 octombrie. Candu a
mai adãugat cã Republica Moldova se
confruntã cu “provocãri venite dinspre
Rusia ºi forþele sale militare,” oficialul
fãcând referire la recentele exerciþii mi-
litare întreprinse de Rusia în coordona-

re cu forþele separatiste din Transnistria.
Candu a mai declarat cã Republica

Moldova are nevoie de ”stabilitate, indi-
ferent de rezultatul alegerilor ºi sã dimi-
nueze influenþa aºa-ziºilor prieteni.” Igor
Dodon, candidatul Partidului Socialist,
care se pronunþã pentru legãturi mai
strânse cu Moscova ºi se opune efortu-
rilor de aderare la UE, conduce în son-
dajele de opinie, însã este puþin probabil
ca scrutinul sã fie decis dintr-un singur
tur. Parlamentarul rus Oleg Paholkov a
declarat pentru site-ul deschide.md cã
Moscova îl susþine pe Dodon pentru cã
acesta doreºte federalizarea Republicii
Moldova, care ar urma sã includã douã
regiuni proruse.

Tinerii europeni de 18 ani ar putea avea o vacanþã de o lunã gratuit în UE
Dupã ani în care rata ºomajului în rândul tinerilor a fost

ridicatã, adolescenþii europeni primesc o veste bunã de la
Bruxelles: posibilitatea unei vacanþe gratuite la împlinirea

vârstei de 18 ani, scrie Financial Times.

Transport ai Uniunii Europene, a
spus în Parlamentul European cã
”admirã îndrãzneala ºi nivelul de
ambiþie al propunerii” ºi cã sunt
pregãtiþi sã exploreze proiectul.

Oficialii din cadrul diviziilor
executive din UE au respins în tre-
cut ideea unei cãlãtorii gratuitã de
o lunã în UE pentru adolescenþi.
Totuºi, ideea are susþinere din par-
tea mai multor europarlamentari,
care considerã cã ar putea vinde-
ca Europa de dezbinare.
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METEO

Parþial înnorat
ºi vântjoi, 6 octombrie - max: 16°C - min: 6°C

$
1 EURO ........................... 4,4627 ............. 44627
1 lirã sterlinã................................5,0546....................50546

1 dolar SUA.......................3,9750........39750
1 g AUR (preþ în lei)........162,8832.....1628832

Cursul pieþei valutare din 6 octombrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Judecãtorul

Se difuzeazã la HBO, ora 21:45

Robert Downey Jr. este Hank
Palmer, un avocat de succes
care se întoarce în oraºul
natal pentru înmormântarea
mamei sale. Însã odatã ajuns
aici aflã cã tatãl sãu, judecãtor
cu greutate (Robert Duvall),
este principalul suspect al
unei crime controversate. În
timp ce investigheazã cazul ºi
pregãteºte o apãrare inde-
structibilã pentru tatãl sãu în
sala de judecatã...

Master and Commander:
La capãtul Pãmântului

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

În timpul rãzboaielor napoleo-
niene, celebrul capitan în Mari-
na Britanica “Lucky” Jack
Aubrey (interpretat de Russell
Crowe) ºi prietenul sãu, dr.
Stephen Maturin (interpretat de
Paul Bettany) se aflã în cãlãtorie
pe mare. La un moment dat,
nava pe care se aflau - HMS
Surprise - este atacatã de un
inamic superior ca forþã ºi
dotare tehnicã. Ca urmare, nava
britanica este sever avariata, iar
echipajul grav ranit...

Camelot

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Dupã moartea neaºteptatã a
regelui Uther, haosul amenin-
þã sã cuprindã Anglia. Când
vrãjitorul Merlin are viziuni
din viitor, el decide sã îl punã
pe tron pe tânãrul Arthur, fiul
ºi moºtenitorul lui Uther. Dar
ambiþioasa sorã vitregã a lui
Arthur, Morgan, are de gând
sã se împotriveascã acestei
decizii, apelând la forþele
supranaturale pentru a
avea câºtig de cauzã...

sursa: cinemagia.ro
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07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Rezistenþa prin culturã
10:00 Superconsumatorul (R)
11:00 Inelul cu briliant
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Rezistenþa prin culturã (R)
18:00 Lozul cel mare
18:30 Oameni cu minte
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ediþie specialã
21:50 Ediþie specialã
22:40 Je vais craquer!!!
00:15 Inelul cu briliant (R)
01:25 În grãdina Danei (R)
01:55 Telejurnal (R)
02:45 Rezistenþa prin culturã (R)
03:45 Oameni cu minte (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã (R)
05:35 Ora regelui (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Ferma (R)
09:00 Fãrã compromisuri
09:50 Cartea cea de toate zilele
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
11:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Piersic Show
13:30 Naturã ºi sãnãtate (R)
14:10 5 minute de ºtiinþã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
16:00 Handbal masculin
17:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:00 Ora de ºtiri
18:55 Carpaþii, Plãmânul

Europei
19:00 Fãrã compromisuri
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:05 Piedone la Hong Kong
1975, Italia, Acþiune, Comedie,

Crimã, Dramã
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu
00:30 Piersic Show (R)
01:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu (R)
02:20 Cartea cea de toate zilele
02:30 Pescar hoinar (R)
03:00 La fix (R)
04:00 Ferma (R)

TVR 2

07:15 Pumni de oþel
09:20 Aºa cool ca mine
10:55 Creed
13:10 Lego Super eroii DC

Comics: Liga Dreptãþii: Atacul
legiunii pieirii

14:30 U2 Innocence + Experi-
ence Tour - Paris

17:00 Întors pe dos
18:35 Concursul de ºah
20:00 Brand: A doua venire
21:45 Judecãtorul
00:05 Clasa bogatã
01:30 The Gallows
02:50 Transporter: Moºtenirea

HBO

06:00 ªtirile PROTV
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Homeland: Reþeaua terorii
2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Arena bucãtarilor (R)
05:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In aºteptarea dragostei
18:00 Intrigi în Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relaþiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

07:45 La plimbare cu racheta
(R)

09:30 Ce spun românii (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Insula interzisã (R)
14:15 Pe chei (R)
16:30 La bloc
18:45 Ne-am fãcut mari!
20:30 Master and Commander:

La capãtul Pãmântului
23:15 Misiune de salvare
01:30 The Devil's Chair
03:00 Cine A.M.
06:30 Omul-Paianjen

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Camelot
2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Dramã,
Fantastic, Istoric

02:00 Observator (R)
02:45 Observator special (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
23:00  WOWBiz
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:10 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Atentat la libertate
1998, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima

României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Atentat la libertate (R)
1998, SUA, Acþiune, Dramã
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:00 Focus din inima

României (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Glasgow Rangers -
Unirea Urziceni

15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Steaua - Lyon
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fight Night: "KO în lung ºi

în lat"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
S.C. BIOCHEM SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul: „Schimbarea destinaþiei
clãdirii C68 din clãdire îmbute-
liere ulei în magazie îngrãsã-
minte ºi a clãdirii C3 fost C39
din magazie cãrãmidã în maga-
zie pesticide”, propus a fi am-
plasat în Comuna Podari, str.
Dunãrii nr. 31A, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1 ºi la sediul din Comuna
Podari, str. Dunãrii, nr. 31A, ju-
deþul Dolj. în zilele de luni vi-
neri, între orele 9-14. Observa-
þiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr.1.
CINTARASU VICTORINA anun-
þã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul „CONSTRUIRE SPAÞIU
COMERCIAL – PARTER – tip
„PROFI”, AMPLASARE FIRMÃ
LUMINOASÃ ªI TOTEM  ” pro-
pus a fi amplasat în Com. Poia-
na Mare,   str.  Mihail Kogalni-
ceanu, nr. 6-8, jud. Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str. Petru Ra-
res, nr. 1, in zilele luni pânã
joi, între orele 8ºº-16ºº ºi
vineri între  orele 8ºº-14ºº.
Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM
Dolj din Craiova, str. Petru
Rareº, nr. 1., fax 0251/ 419 035,
e-mail office@apmdj.anpm.ro

Anunþul tãu!
SC INTER PNEUS SRL, titular al
proiectului  „Desfiinþare con-
strucþii C1 ºi C3 construire imo-
bil S+P+2E (comercializare pie-
se auto ºi accesorii pentru auto-
mobile la subsol ºi parter, locuin-
þã de serviciu, birou ºi spaþii au-
xiliare la etaj), schimbare de des-
tinaþie C2 din atelier tipografic în
spaþiu piese auto ºi construcþie
provizorie-vulcanizare cu dura-
ta de amplasare de 10 ani” pro-
pus a fi amplasat în muncipiul
Craiova, strada Tufãnele, numã-
rul 4, judeþul Dolj, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
APM Dolj- fãrã acord de mediu
pentru proiectul „Desfiinþare
construcþii C1 ºi C3 construire
imobil S+P+2E (comercializare
piese auto ºi accesorii pentru au-
tomobile la subsol ºi parter, lo-
cuinþã de serviciu, birou ºi spaþii
auxiliare la etaj), schimbare de
destinaþie C2 din atelier tipogra-
fic în spaþiu piese auto ºi con-
strucþie provizorie-vulcanizare
cu durata de amplasare de 10
ani”, propus a fi amplasat în mun-
.Craiova, str.Tufãnele, nr.4, jud-
.Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj din str.Petru Rareº,
nr.1, jud.Dolj, în zilele de L-V, în-
tre orele 09.00-14.00, precum ºi
la urmãtoarea adresã de inter-
net: http//:www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicã-
rii prezentului anunþ.

Anunþul tãu!
COMUNA Apele Vii, Jud. Dolj, Str.
Principalã, nr. 71A, Cod Fiscal:
4553577, Tel. /Fax 0251.371.607.
Anunþ prealabil privind afiºarea
publicã a documentelor tehnice ale
cadastrului. Unitatea administrativ-
teritorialã Apele Vii din judeþul Dolj
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sec-
toarul cadastrale nr 1, începând cu
data de 11.10.2016, pe o perioadã
de 60 de zile, la sediul primãriei Ape-
le Vii, conform art. 14 alin.(1) ºi (2)
din Legea cadastrului ºi a publici-
tãþii imobiliare nr. 7/1996, republica-
tã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primãriei ºi pe site-
ul Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã. Primar,
Stanciu Augustin.
COMUNA Izvoare, Jud. Dolj, Str.
Principalã, Cod Fiscal: 4553410,
Tel. /Fax: 0251.366.681. Anunþ
prealabil privind afiºarea publicã
a documentelor tehnice ale cadas-
trului. Unitatea administrativ-teri-
torialã Izvoare din judeþul Dolj
anunþã publicarea documentelor
tehnice ale cadastrului pentru sec-
torul cadastral nr.10, începând cu
data de 11.10.2016, pe o perioadã
de 60 de zile, la sediul primãriei Iz-
voare, conform art. 14 alin. (1) ºi
(2) din Legea cadastrului ºi a pu-
blicitãþii imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Cererile de recti-
ficare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul pri-
mãriei ºi pe site-ul Agenþiei Naþi-
onale de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã. Primar, Voicu Ionel.
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Anunþul tãu!
Primãria Comunei Bîrca, str. Mihai
Viteazu, nr.  257, Jud. Dolj, Cod Fis-
cal: 5002100. Tel / fax:  0251. 356.
214. Anunþ prealabil privind afiºa-
rea publicã a documentelor tehni-
ce ale cadastrului. Unitatea admi-
nistrativ-teritorialã Bîrca, din jude-
þul Dolj, anunþã publicarea docu-
mentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.1 în-
cepând cu data de 12.10.2016 pe
o perioadã de 60 de zile, la sediul
Primãriei, conform art.14 alin.(1) ºi
(2) din Legea cadastrului ºi a pu-
blicitãþii imobiliare nr. 7/1996, repu-
blicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare. Cererile de rectifi-
care ale documentelor tehnice vor
putea fi depuse la sediul primãriei
ºi pe site-ul Agenþiei Naþionale de
Cadastru ºi Publicitate Imobiliarã.
Primar, Urtilã Cristinel.

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 vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lu-
creazã împreunã la cu-
rãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de tele-
fon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor primi
pe email-ul lor toate de-
taliile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

 PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse eve-
nimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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 casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, încãlzi-
re centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/ 498.818.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând suprafaþa pãmânt
intravilan comuna Sa-
dova: Tarla 87, Parcela
3361/1 mp- 5300, T 87
P 3361/2, mp 5400, T
88, P 3361 mp, 17500,
T 87, P3295, mp 900, T
87, P 3291, mp. 900.
Preþ negociabil. Telefon:
0765/ 219.913.
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.

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
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.

Vând auto Volvo
Break înscris în Bulga-
ria. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Tele-
fon: 0767/470.040.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Reca-
ro; Preþ 2700 Euro, ne-
gociabil. Relaþii la tele-
fon: 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.
Vând convenabil 1(un)
calorifer tablã 1,20/
0,60 foarte puþin folo-
sit, sau la schimb cu
un calorifer de fontã
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând 2 fotolii VINTAGE,
1 bibliotecã, 1 vitrinã
micã unde poþi pune
un aparat de radio cu
picup ºi o noptierã
pentru telefon. Preþuri
mici. Telefon: 0729/
684.222.
Vând menghinã insta-
laþii butelie aragaz. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând în Cimitirul Ungu-
reni (zona Craiova) par-
cela G, rândul 4, plaþul
4 - mormânt - construit
din ciment, gard  fier,
3/1,5 m,  douã locuri
suprapuse. Telefon:
0745/ 601.438; 0740/
012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handi-
cap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metaicã.
Telefon: 0768/083.789.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 6 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. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

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

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

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

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

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

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

Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 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, preta-
bil terase, grãdini. Te-
lefon: 0729/033.903.

Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, 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. Te-
lefon: 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 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme
mici. Telefon: 0785/
959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 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 televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/
233.140.

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

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
lea Vlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera /obiect. Te-
lefon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Finalistele CE 2012, reprezen-
tativele Italiei ºi Spaniei, se cioc-
nesc, în aceastã, în capitala Pie-
montului, în cea mai tare încleºta-
re a fazei grupelor. De la acel ultim
act al competiþiei continentale, în-
cheiat cu neverosmil 4-0 în favoa-
rea ibericilor, cele douã mari forþe
fotbalistice s-au mai duelat în pa-
tru ocazii, iar fiecare a izbândit câte
o datã. Cel mai recent s-au aflat
faþã în faþã la Europeanul francez
din aceastã varã, mai exact în 27
iunie, la Paris, acolo unde “azzur-
rii” s-au impus cu 2-0 (goluri Chiel-
lini ºi Pelle), într-un joc din faza
optimilor de finalã.

La general, bilanþul este favo-

Mega-rãzboiMega-rãzboiMega-rãzboiMega-rãzboiMega-rãzboi
la Tla Tla Tla Tla Torinoorinoorinoorinoorino

Italia – Spania, desearã, ora 21:45, Digi Sport 1

rabil italienilor, 15 victorii – 12 în-
frângeri, în timp ce alte 17 dispu-
te s-au încheiat nedecis (golave-
raj 54-48).

În debutul calificãrilor pentru
CM 2018, Spania a zdrobit cu 8-0
pe Liechtenstein, pe când Italia a
câºtigat cu 3-1 în Israel.

Partida de desearã, gãzduitã de
“Juventus Stadium” din Torino, va
fi arbitratã de o brigadã germanã,
cu Felix Brych la centru.

Tot azi, alte jocuri care suscitã
interes sunt cele dintre Austria ºi
Þara Galilor, Turcia ºi Ucraina,
respectiv duelul nordic Islanda –
Finlanda (toate în direct pe cana-
lele Digi Sport).

Joi
GRUPA D
Austria (3p) – Þara Galilor (3p)
Moldova (0p) – Serbia (1p)
Irlanda (1p) – Georgia (0p)

GRUPA G:
Italia (3p) – Spania (3p)
Macedonia (0p) – Israel (0p)
Liechtenstein (0p) – Albania (3p).

GRUPA I
Islanda (1p) – Finlanda (1p)
Turcia (1p) – Ucraina (1p)
Kosovo (1p) – Croaþia (1p)

Vineri
GRUPA A
Franþa (1p) – Bulgaria (3p)
Luxemburg (0p) – Suedia (1p)
Olanda (1p) – Belarus (1p)

GRUPA B
Ungaria (1p) – Elveþia (3p)
Letonia (3p) – I-le Feroe (1p)
Portugalia (0p) – Andorra (0p)

GRUPA H
Belgia (3p) – Bosnia (3p)
Grecia (3p) – Cipru (0p)
Estonia (0p) – Gibraltar (0p)

Sâmbãtã
GRUPA C
Azerbaijan (3p) – Norvegia (0p)*
Germania (3p) – Cehia (1p)
Irlanda N. (1p) – San Marino (0p)

GRUPA E:
Armenia (0p) – România (1p)*
Muntenegru (1p) – Kazakhstan (1p)*
Polonia (1p) – Danemarca (3p)

GRUPA F
Anglia (3p) – Malta (0p)*
Scoþia (3p) – Lituania (1p)
Slovenia (1p) – Slovacia (0p)

Cu excepþia a patru partide, cele însoþite de semnul (*), toate duminicã ºi care vor debuta la ora 19:00, restul vor lua startul la 21:45. Dupã fiecare reprezentativã, între
paranteze, se aflã numãrul de puncte acumulat în etapa inauguralã.

La CM se calificã direct primele clasate din fiecare grupã, în timp ce 8 dintre ocupantele poziþiilor secunde vor disputa “duble” de baraj, câºtigãtoarele acestora urmând sã
acceadã ºi ele la turneul final, gãzduit de Rusia.

Dupã despãrþirea de Tomas
Ryde, Ambros Martin este noul se-
lecþioner al naþionalei de handbal
feminin, antrenorul spaniol sem-
nând un contract pe 4 ani. Tehni-
cianul iberic a ajuns marþi noapte la
Bucureºti, miercuri dimineaþã a fost
prezentat oficial într-o conferinþã de
presã, în cadrul cãreia a ºi semnat
contractul, iar apoi a plecat direct
la aeroport, pentru a efectua depla-

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Cupa

Mondialã 2018: Italia – Spania .
DIGI SPORT 2
19:00 – BASCHET (M) – Liga Cam-

pionilor, calificãri: CSM CSU Oradea
– Lukoil Academic Sofia / 21:45 –
FOTBAL – Preliminarii CM 2018: Tur-
cia – Ucraina / 4:00 – FORMULA 1 –
Marele Premiu al Japoniei, la Suzuka:
sesiune de antrenamente.

DIGI SPORT 3
20:00 – BASCHET (M) – Liga Campio-

nilor, calificãri: U-BT Cluj – Muratbey
Usak Sportif / 21:45 – FOTBAL – Preli-
minarii CM 2018: Austria – Þara Galilor.

DIGI SPORT 4
19:00 – HANDBAL (M) – Liga Cam-

Ambros Martin, la cârma naþionalei feminine de handbal:
”Sunt pregãtit pentru aceastã nouã provocare”

sarea cu prima reprezentativã la un
turneu în Olanda. Ibericul va pre-
gãti, totodatã, ºi formaþia maghiarã
Gyor, alãturi de care a cucerit douã
Ligii al Campionilor (2013, 2014)
ºi a ajuns în finala precedentei edi-
þii, pierdutã de echipa din þara veci-
nã în faþa lui CSM Bucureºti. Mar-
tin a mai bifat o finalã de C1 ºi cu
Itxako (Spania), în 2011.

”Sunt pregãtit pentru aceastã

nouã provocare. Am avut un vis
în carierã, sã am opþiunea de a pre-
gãti ºi o echipã naþionalã. Dupã
cum ºtiþi, ca antrenor de club am
câºtigat tot ce se putea. De câþiva
ani am ºi acest sentiment, sã în-
cerc sã lucrez cu o echipã naþio-
nalã. Ca jucãtor n-am avut ocazia
sã ajung la Jocurile Olimpice, dar
am aceastã oportunitate ca antre-
nor”, au fost primele declaraþii fã-
cute de Ambros Martin.

Cât despre despãrþirea de Ryde,
preºedintele FRH, Alexandru Dedu,
a declarat: “Nici eu, nici el nu am
fost satisfãcuþi de ce s-a întâmplat
la Jocurile Olimpice de la Rio. Cu
toate acestea am crezut cã Tomas
este cea mai bunã soluþie pentru
Campionatul European din decem-
brie (n.r. dupã care îi expira con-
tractul), dar din discuþii am obser-
vat cã nu putea fi dedicat sutã la
sutã acestui proiect. El a fost numit
CEO peste un grup de firme, nu
mai avea timpul necesar ºi pentru
echipa României, astfel cã am ajuns
la concluzia cã este mai bine mai
bine aºa, sã ne despãrþim.”

PRELIMINARII CM 2018 – AMERICA DE SUD
Etapa a 9-a (la noapte)

Ecuador – Chile 0:00
Uruguay – Venezuela 2:00
Paraguay – Columbia 2:30
Brazilia – Bolivia 3:45
Peru – Argentina 5:15
Clasament
1. Urugauy 16 6. Paraguay 12
2. Brazilia 15 7. Chile 11
3. Argentina 15 8. Bolivia 7
4. Columbia 13 9. Peru 7
5. Ecuador 13 10. Venezuela 2
La CM merg primele patru clasate, în timp ce locul 5 va susþine

un baraj inter-continental.

pionilor: Chekhovskie Medvedi –
HC Metalurg / 21:45 – FOTBAL –
Preliminarii CM 2018: Islanda – Fin-
landa.

DOLCE SPORT 1
4:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-

miu al Japoniei, la Suzuka: sesiune
de antrenamente.

DOLCE SPORT 2
11:30 – TENIS (F, M) – Turneele de

la Beijing (China) ºi Tokyo (Japonia).
EUROSPORT 1
13:00, 19:00 – SNOOKER – Master-

sul de la Bucureºti: etapa a 4-a.
TVR 2
16:00 – HANDBAL (M) – Liga Na-

þionalã: CSA Steaua Bucureºti –
CSM Fãgãraº.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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România se pregãteºte de
meciurile cu Armenia ºi Kazah-
stan, douã partide extrem de im-
portante în contextul în care tri-
colorii au început campania de
calificare la Cupa Mondialã din
2018 cu un egal pe teren propriu,
scor 1-1, cu Muntenegru.

Selecþionerul Christoph Daum
a declarat cã antrenorul Poloniei,
Adam Nawalka, s-a arãtat fericit
de faptul cã a obþinut un punct pe
terenul sintetic din Kazahstan, dar
a precizat cã, în ciuda faptului cã
gazonul reprezintã o problemã,
România are nevoie de toate cele
trei puncte din meciul programat
la 11 octombrie pe Astana Arena.
„Am vorbit cu selecþionerul Polo-
niei, Adam Nawalka, ºi el mi-a
spus cã dupã meciul din Kazah-
stan este fericit numai pentru fap-
tul cã jucãtorii lui au ieºit de pe acel
teren fãrã accidentãri. ªi mai este
fericit cã a plecat din Kazahstan
cu un punct. La fel, Joachim Low
mi-a spus dupã un meci al Ger-
maniei cã important este sã te în-
torci de acolo cu 1 sau 3 puncte.
Din pãcate, în situaþia noastrã,
avem nevoie de toate cele trei
puncte. Trebuie sã fim puternici ºi
sã trecem peste orice pentru a
avea cele trei puncte în buzunar.
Sã vedem cum este acest gazon
sintetic, pentru cã sunt mai multe
generaþii, mai multe modele. Ori-
cum, toatã lumea mi-a spus cã tre-
buie sã fii fericit sã laºi în urmã
acest gazon”, a spus Daum. Se-
lecþionerul nu vrea însã sã se gân-
deascã prea mult la partida cu

Astãzi, de la ora 18, este pro-
gramatã tragerea la sorþi a ºaispre-
zecimilor Cupei României, fazã în
care intrã în competiþie ºi Univer-
sitatea Craiova, alãturi de celelalte
13 formaþii din Liga I. ªtiinþa ar
putea sã nu fie singura reprezen-
tantã a Doljului în aceastã rundã,
fiindcã CSO Filiaºi este ºi ea la un
pas de accederea în ºaisprezecimi,
pentru prima datã în istoria clubu-
lui. Formaþia lui Gigi Ciurea întâl-
neºte astãzi, de la ora 14.30, pe
stadionul „Oltenia”, fostul „Chi-
mia”, de la Iºalniþa, divizionara se-
cundã CSM Rm. Vâlcea. Gazdele
se aflã pe poziþia a noua în seria
C3, în timp ce vâlcenii ocupã lo-
cul 14 în Liga a II-a. „Sper sã fie
un meci frumos, întâlnim un ad-

Filiaºiul, la un pas de ºaisprezecimile Cupei RomânieiFiliaºiul, la un pas de ºaisprezecimile Cupei RomânieiFiliaºiul, la un pas de ºaisprezecimile Cupei RomânieiFiliaºiul, la un pas de ºaisprezecimile Cupei RomânieiFiliaºiul, la un pas de ºaisprezecimile Cupei României
versar bun, care are jucãtori cu
experienþã în Liga I. Ne dorim sã
ne calificãm, ar fi ceva extraordi-
nar pentru moralul jucãtorilor, dar
va fi foarte greu” a prefaþat întâl-
nirea de azi antrenorul Gigi Ciu-
rea. De partea cealaltã, Jerry Gane
îl va menaja pe Florin Costea pen-
tru acest joc, în timp ce jucãtorul
împrumutat de la Universitatea
Craiova la Vâlcea, Stephan Drã-
ghici, este la lotul naþional under
19. ”Vrem sã ne calificãm mai de-
parte, voi face un mix între jucã-
torii care au evoluat mai puþin ºi
cei care au jucat mai mult. Chiar
dacã jocul cu Braºov este mai im-
portant, nu vreau sã le rãpesc ju-
cãtorilor mei bucuria de a juca în
turul urmãtor împotriva unei echi-

pe de Liga I, dar nici suporterilor,
care aºteaptã ºi ei în Zãvoi o forma-
þie de top din þarã” a spus Gane pen-
tru liga2.ro. În tururile anterioare,
Filiaºiul a eliminat echipele CSS Sla-
tina, CS Podari ºi Unirea Brânceni.
Pânã acum au acces în ºaisprezeci-
mile Cupei României:  Sepsi Sf.
Gheorghe, Dacia Unirea Brãila, CS
Afumaþi, Olimpia Satu Mare, Chin-
dia Târgoviºte, Unirea Tãrlungeni,
Metalurgistul Cugir, Mama Mia Be-
cicherecul Mic, ASU Poli Timiºoa-
ra, Academica Clinceni, Foresta
Suceava, CS Baloteºti, Luceafãrul
Oradea, Dinamo II, Metalosport
Galaþi ºi Cetate Deva. Astãzi se sta-
bilesc ultimele douã formaþii califi-
cate, dupã meciul de la Iºalniþa ºi cel
dintre CS Pãuleºti ºi CS Mioveni.
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Kazahstan, precizând cã importan-
tã este urmãtoarea, cea programa-
tã la 8 octombrie, cu Armenia:
„Am construit lotul pentru a ata-
ca, nu mi-am schimbat planul tac-
tic. Obiectivul nostru este maxi-
mum de puncte. Dar asta nu pot
garanta, pot garanta doar faptul cã
vom munci foarte mult ºi vom face
totul pentru a pregãti cât mai bine
echipa. Am vãzut echipele mici la
Euro 2016, fizic stau foarte bine,
iar tactic sunt bine organizate. Aºa
cã vom avea destul de multe difi-
cultãþi în Armenia. Dar sunt con-
vins cã vom gãsi soluþii pentru a
câºtiga acest meci ºi apoi ne vom
concentra ºi pe cel din Kazahstan.
O luãm pas cu pas”.

Întrebat dacã îºi face griji cã
poate fi demis în cazul unor eºe-
curi în meciurile cu Armenia ºi
Kazahstan, Daum a rãspuns:
„Atunci când eºti antrenor de fot-
bal lucrezi în baza unui contract
determinat. Nu ºtii niciodatã când
se va sfârºi. Când am venit aici
nu ºtiam prea multe despre fotba-
lul românesc. ªi acum când mã
întâlnesc cu alþi antrenori mã în-
treabã cum este fotbalul româ-
nesc. Iar eu îi rog sã numeascã
mãcar un jucãtor din naþionala
României. Unii dintre ei spun de
Stanciu iar apoi se opresc. Nu voi
fi extrem de încântat dacã vom
câºtiga, nu voi crede cã sunt cel
mai bun antrenor, aºa cum nu voi
dispãrea dacã vom avea parte de
o dezamãgire. Eu sunt într-o rela-
þie foarte bunã cu preºedintele
Burleanu ºi suntem pregãtiþi sã tre-

cem ºi prin foc. ªtiu ce înseamnã
presiunea, am lucrat 10 ani în Tur-
cia ºi chiar dacã aveam 8 victorii
consecutive, iar pe al nouãlea meci
îl pierdeam, atunci a doua zi în zia-
re erau anunþaþi 3-4 antrenori în
locul meu. Aºa cã sunt foarte mo-
tivat sã ajut fotbalul românesc sã
se schimbe. Pentru cã este nevo-
ie de schimbare ºi de progres. Sunt
dispus sã întâmpin dificultãþi pen-
tru a-mi realiza obiectivul”.

Tehnicianul german a menþionat
cã nu are o problemã cu antrenorii
români care l-au criticat dupã ega-
lul cu Muntenegru de la Cluj-Na-
poca: „Nu este nicio problemã pen-
tru mine. Eu am relaþii bune nu
numai cu jucãtorii români, ci ºi cu
unii antrenori. Nu cu toþi, pentru
cã aºa se întâmplã în viaþã. Sã ne
gândim cum ar fi un antrenor ro-
mân la echipa naþionalã a Germa-
niei. Cu siguranþã nu toatã lumea

ar spune despre el cã este un an-
trenor fantastic. Eºti judecat dupã
rezultate. Nu înseamnã cã dacã
îl aduci pe Guardiola nu va fi ne-
voie de un proces în care sã iei
lucrurile pas cu pas. Eu trãiesc ºi
muncesc în aceastã þarã dacã se
poate 25 de ore pe zi ºi voi face
totul pentru aceastã echipã. Ceea
ce nu pot garanta este succesul.
Dar voi pregãti ºi voi da totul pen-
tru ca România sã aibã succes.
Înþeleg criticile, ele sunt importan-
te pentru cã numai aºa poþi ajun-
ge mai bun. Dar criticile trebuie
sã fie constructive ºi de ajutor”.

Benzar: „Sunt încrezãtor
cã vom lua ºase puncte”

Fundaºul de la Viitorul, Romario
Benzar, nu a vrut sã dezvãluie pla-
nul tactic gândit de selecþionerul

Daum pentru cele douã meciuri, dar
a dat asigurãri cã tricolorii vor juca
la victorie. „Sunt încrezãtor cã vom
lua ºase puncte din aceste douã
meciuri, sper cã aºa va fi, cã vom
lua o opþiune pentru calificare. Sunt
conºtient cã trebuie sã am evoluþii
bune în continuare ºi la echipa de
club. Urmeazã sã analizãm Arme-
nia, ºtiu cã au o defensivã bunã ºi
cã pleacã des pe contraatac, tre-
buie sã fim atenþi ºi sã le întreru-
pem de sus fazele de contraatac.
Vom face un antrenament ºi la Buf-
tea, pe sintetic, sperãm sã ne pre-
zentãm bine la ora meciului cu Ka-
zahstan. Ne-am pregãtit pentru vic-
torie. Sperãm sã ne calificãm. Sun-
tem conºtienþi cã puteam da mult
mai mult cu Muntenegru, puteam
câºtiga mai ales cã am avut un pe-
nalty. Vom ataca, nu mergem sã ne
apãrãm cu Armenia ºi Kazah-
stan”,  a declarat Romario Benzar.

Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,
ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”

Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,
ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”

Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,
ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”

Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,
ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”

Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,
ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”

Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,
ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”

Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,
ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”

Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,
ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”

Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,Daum: „Am fãcut lotul pentru a ataca,
ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”ne trebuie maximum de puncte”


