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- Cred,  Popescule, cã-þi trebuie
douã zile ca sã numeri politicienii
corupþi.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

Angela MerkelAngela MerkelAngela MerkelAngela MerkelAngela Merkel
a câºtigat deja...a câºtigat deja...a câºtigat deja...a câºtigat deja...a câºtigat deja...
alegerilealegerilealegerilealegerilealegerile
legislative!legislative!legislative!legislative!legislative!

În Germania, alegerile legis-
lative au fost programate pentru
24 septembrie a.c. ºi sondajele de
opinie, de mai multã vreme,
atestã cã Uniunea Creºtin Demo-
cratã (CDU) este creditatã cu 38-
40%, în timp ce Partidul Social-
Democrat (SPD) staþioneazã, un-
deva, la 22-25%. Confruntarea
de duminicã seara, dintre candi-
daþii celor mai mari partide, la
funcþia de cancelar, de fapt uni-
ca lor dezbatere televizatã –
transmisã de patru canale de te-
leviziune de televiziune timp de
o orã ºi jumãtate...

De ce trebuieDe ce trebuieDe ce trebuieDe ce trebuieDe ce trebuie
acordat creditacordat creditacordat creditacordat creditacordat credit
spitalelor marispitalelor marispitalelor marispitalelor marispitalelor mari

Într-o þarã în care atâtea
sate ºi comune nu au nici mã-
car acces la asistenþã medica-
lã primarã, în care s-a pus la-
cãtul pe unitãþi sanitare doar
de dragul de a le desfiinþa, spi-
talele din marile centrele uni-
versitare rãmân pentru cei
mai mulþi pacienþi singura spe-
ranþã. Este o realitate confir-
matã ºi de cifre. Numai la Spi-
talul Judeþean de Urgenþã din
Craiova sunt internate în fie-
care an 70.000 de persoane,
adicã aproape 6.000 de pacienþi
lunã de lunã, cu o ratã de ope-
rabilitate de peste 60%...

ProgramulProgramulProgramulProgramulProgramul
OperaþionalOperaþionalOperaþionalOperaþionalOperaþional
Regional a fostRegional a fostRegional a fostRegional a fostRegional a fost
modificatmodificatmodificatmodificatmodificat
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Ploaia de duminicã, potrivit datelor prelucrate de Administraþia
Bazinalã de Apã Jiu, se dovedeºte a fi neîndestulãtoare pentru
campania agricolã de toamnã. Cel mai mult a plouat la Zãval (19,80
l/mp), Scaieºti (18,80 l/mp), Afumaþi (13,20 l/mp) ºi Negoieºti (12
l/mp). În prezent, în Dolj, este în plinã desfãºurarea campania de
recoltare a porumbului, iar suprafaþa de pe care s-a strâns aceas-
tã culturã depãºea, ieri, 40% din total. Mai trebuie adãugat cã,
rapiþa va fi însãmânþatã pe o suprafaþa de peste 30.000 de hectare,
la nivelul Doljului, lucru evident, spune conducerea Direcþiei pen-
tru Agriculturã Judeþeanã Dolj, din analizarea vânzãrilor de ma-
terial semincer necesar acestei culturi.
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Liderii politici ridicã problema
unor restructurãri în cadrul
Fiscului pentru creºterea
colectãrii

Unificarea Direcþiei Gene-
rale Antifraudã Fiscalã cu
Direcþia Inspecþie Fiscalã, în
vederea creºterii colectãrii, a
fost unul dintre subiectele
abordate de liderii politici la
reuniunea care a avut loc la
Mamaia la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute, au precizat, pentru
MEDIAFAX, surse din cadrul
Finanþelor. “Discuþiile nu sunt
noi. S-a pus problema unor
restructurãri, unor schimbãri,
încã de acum câteva luni”, au
declarat, pentru MEDIAFAX,
sursele citate anterior. Tot la
întâlnirea de la Mamaia,
premierul Mihai Tudose a
declarat cã România este þara
cu cel mai mic grad de colecta-
re al TVA, de 75 la sutã, ºi
astfel se pierd miliarde de lei.
“Suntem þara cu cel mai mic
grad de colectare pe TVA, de
75 la sutã. Deci 25 la sutã din
banii pe care românii i-au
plãtit pentru stat, TVA-ul fiind
banii pe care îi ia statul din
circulaþia mãrfurilor, nu vin la
stat. Cifrele sunt foarte mari,
de ordinul miliardelor. Mai
mult, partea de cash-flow, cã
luau banii statului, e în regulã
ºi la returnarea de TVA, lor li
se pãrea normal sã funcþione-
ze o lunã cu banii statului, dar
acuzau cã dura foarte mult
returnarea de TVA din partea
statului. ªi returnarea de TVA
din partea statului se face în
trei zile, în cinci zile maxim,
aia nu se vede”, a declarat
primul ministru. Reamintim
cã, execuþia bugetului general
consolidat pe primele ºapte
luni ale anului 2017 s-a
încheiat cu un deficit de 5,1
miliarde de lei, respectiv
0,63% din PIB, faþã de un
deficit de 1,74 miliarde de lei,
respectiv 0,23% din PIB,
înregistrat în perioada simila-
rã a anului trecut, informeazã
Ministerul Finanþelor Publice.

„Mi-a transmis cã este împu-
ternicit sã-mi propunã sã ies din
aceastã situaþie cu tablouri în pe-
reþi ºi bani prin cimitire ºi m-a
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va afecta competitivitatea IMM-urilor la exportva afecta competitivitatea IMM-urilor la exportva afecta competitivitatea IMM-urilor la exportva afecta competitivitatea IMM-urilor la exportva afecta competitivitatea IMM-urilor la export
Consiliul Naþional al Întreprinderilor Private Mici

ºiu Mijlocii (CNIPMMR) considerã cã majorarea
accizelor la benzinã ºi motorinã va avea efecte direc-
te asupra IMM-urilor ºi va afecta competitivitatea
acestor firme pe pieþele internaþionale, a anunþat
luni conducerea confederaþiei patronale.

Potrivit CNIPMMR, în urma
majorãrii accizelor la carburanþi
„vor creºte costurile de transport
ale tuturor IMM-urilor, vor creºte
preþurile tuturor produselor ºi ser-
viciilor ºi va fi afectatã competiti-
vitatea IMM-urilor la export, exis-
tând þãri în UE cu tarife mai mici
la benzinã ºi motorinã”. „În pre-
zent, preþul benzinei fãrã taxe în
România este pe locul 15 în Uniu-
nea Europeanã, cu un cost al ben-
zinei mult peste þãri producãtoare
de petrol, precum Marea Britanie
ºi Olanda, dar ºi peste þãri precum
Austria, Polonia, Bulgaria, iar pen-
tru preþul motorinei fãrã taxe, Ro-
mânia se situeazã pe locul 17 în
Uniunea Europeanã ca preþ, mult
peste Olanda, Austria, Italia, Polo-
nia, Bulgaria”, noteazã Consiliul.

Totodatã, majorarea accizelor
„va afecta creºterea economicã ºi
locurile de muncã, în sectoare de
activitate precum export, trans-
porturi, comerþ, industria prelu-
crãtoare ºi agriculturã”, unde ac-
tiveazã foarte multe IMM-uri.
„Potrivit execuþiei bugetului gene-
ral consolidat pe primele 7 luni,
publicatã pe site-ul Ministerului Fi-
nanþelor, au crescut cheltuielile de
personal, cele curente ºi cele cu
asistenþa socialã, concomitent cu
scãderea veniturilor din impozitul

pe profit ºi a încasãrilor din TVA
ºi din accize. În acelaºi timp, au
scãzutc sumele primite de la UE
în contul plãþilor efectuate ºi pre-
finanþarea, ca ºi sume încasate în
contul unic (bugetul de stat)”. În
acest context, menþioneazã
CNIPMMR, „creºterea accizelor
pentru benzinã ºi motorinã nu va
rezolva problemele de deficit ºi de
echilibrare a bugetului”.

Consiliul IMM-urilor aminteºte
de întârzieri sau nerealizãri ale unor
mãsuri de creºtere a investiþiilor
publice ºi de susþinere a investiþii-
lor private în vederea relansãrii

economice, astfel cum evidenþia-
zã ºi Fondul Monetar International
(FMI), în Raportul din 25 mai
2017: „În contextul unei posibile
înrãutãþiri a situaþiei fiscale, Comi-
tetul director al FMI a recomandat
autoritãþilor române sã evite politi-
cile expansioniste, de exemplu ma-

jorãrile excesive de salarii ºi pen-
sii”, subliniind „necesitatea reori-
entãrii politicilor dinspre stimula-
rea consumului spre sprijinirea in-
vestiþiilor, pentru a proteja rezer-
vele ºi a creºte în mod sustenabil
standardele de viaþã”. 

Totodatã, Consiliul menþionea-
zã întârzierea unor proiecte am-
ple de investiþii, a asigurãrii unei
absorbþii corespunzãtoare a fon-
durilor europene ºi a creºterii vo-
lumului achiziþiilor publice, faci-
litarea accesului IMM-urilor la
contractele de achiziþie produse,
servicii ºi lucrãri ºi respectarea
termenului legal de plata de 30 de
zile prevãzut de dispoziþiile Legii
nr. 72/2013. În ºedinþa din 30 au-
gust, Guvernul a aprobat Ordo-
nanþa de modificare a Codului
Fiscal ºi majorarea accizelor pen-
tru benzinã ºi motorinã gradual,
în douã etapte, cu 0,16 lei/litru,
începând cu 15 septembrie 2017,
ºi cu încã 0,16 lei/litru, începând
cu 1 octombrie 2017.

Darius VâlcovDarius VâlcovDarius VâlcovDarius VâlcovDarius Vâlcov, fostul ministru de Finanþe,, fostul ministru de Finanþe,, fostul ministru de Finanþe,, fostul ministru de Finanþe,, fostul ministru de Finanþe,
nu îºi menþine declaraþiile din 2015nu îºi menþine declaraþiile din 2015nu îºi menþine declaraþiile din 2015nu îºi menþine declaraþiile din 2015nu îºi menþine declaraþiile din 2015

Fostul ministru de Finanþe, Darius Vâlcov, a spus, ieri,
în faþa judecãtorilor de la instanþa supremã, cã a fost
„înºelat” de procurorii anticorupþie, care i-ar fi promis o
pedeapsã de trei ani cu suspendare, motiv pentru care el
a fãcut niºte declaraþii, pe care, însã, nu le mai susþine.

întrebat ce-mi doresc. Vorbim de
un târg aici. I-am spus cã nu mai
vreau sa intru în arest ºi cã pot
lua chiar ºi toatã vina asupra

mea”, a explicat Darius Vâlcov.
Practic, Vâlcov a avut de ales
între douã variante: sã semneze
un acord de recunoaºtere a vi-
novãþiei sau sã fie extinsã urmã-
rirea penalã pe numele lui.

„Pe 30 martie 2015, seara, la
locuinþa mea, am stat de vorbã
cu cei doi avocaþi. M-am des-
cãrcat în faþa dumnealor spu-
nând care este situaþia. ªtiau ºi

ei ce mi s-a solicitat. Am
analizat care sunt avanta-
jele ºi dezavantajele ºi de
ce aº face aºa ceva. A
doua zi ne-am prezentat la
DNA. În prealabil, am so-
licitat procurorului ca,
dacã se va face acordul de
recunoaºtere, sã participe
inculpaþii si avocaþii. Pe 31
martie 2015, la DNA mi s-
a spus cã suspecþii ºi avo-
caþii au refuzat întâlnirea
ºi am spus cã o sã dau
acord de recunoaºtere,
dar nu cel din rechizitoriu,
ci spun exact ce s-a în-
tâmplat”, a mai relatat
Vâlcov.

Dupã ce ar fi citit de-

claraþia fostului primar, procu-
rorul DNA ar fi „rãbufnit” ºi i-
ar fi zis cã acel document nu
poate fi considerat un acord de
recunoaºtere a vinovãþiei. „În-
þeleg cã vreþi sã dau mot-a-mot
din referat, dar pentru cã nu îmi
oferiþi garanþie vreau sã vorbesc
cu superiorul, i-am spus procu-
rorului. Nu mi se oferea nimic.
Era cuvântul unui procuror, în
condiþiile în care eu trebuia sã
mint. Am fost la ºefii dumnea-
lui, la Popovici ºi Kovesi. Amân-
doi au confirmat ºi au spus cã
ce discut cu procurorii e agreat
de sus pânã jos. Am discutat în
prezenþa unui comisar. Garanþii
verbale mi-au dat. (...) Am scris
pe 31 martie 2015 declaraþia olo-
graf. Este greu, aproape impo-
sibil sã spui lucruri care te vor
afecta pe viaþã ºtiind cã nu le-ai
fãcut”, a explicat sursa citatã.

În cadrul declaraþiei, fostul
primar a precizat cã în 2008 sau
2009, în timpul campaniei elec-
torale a PDL, anumite sume de
bani ar fi provenit de la societã-
þile lui Theodor Berna, Tehnolo-
gica Radion sau Plus Confort.
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În Germania, alegerile legislative au
fost programate pentru 24 septembrie
a.c. ºi sondajele de opinie, de mai multã
vreme, atestã cã Uniunea Creºtin De-
mocratã (CDU) este creditatã cu 38-
40%, în timp ce Partidul Social-Demo-
crat (SPD) staþioneazã, undeva, la 22-
25%. Confruntarea de duminicã seara,
dintre candidaþii celor mai mari partide,
la funcþia de cancelar, de fapt unica lor
dezbatere televizatã – transmisã de pa-
tru canale de televiziune timp de o orã
ºi jumãtate – era ultima ºansã pentru
Martin Schulz, cum titra cotidianul ger-
man Handelsblatt, de a inversa tendinþa
negativã, manifestatã în prezent. Ecar-
tul de 15 procente dintre cele douã par-
tide este greu de remontat, ceea ce în-
seamnã cã Angela Merkel va prinde un

Angela Merkel a câºtigat deja... alegerile legislative!Angela Merkel a câºtigat deja... alegerile legislative!Angela Merkel a câºtigat deja... alegerile legislative!Angela Merkel a câºtigat deja... alegerile legislative!Angela Merkel a câºtigat deja... alegerile legislative!
MIRCEA CANÞÃR

al patrulea mandat de cancelar, record
de longevitate la putere, în Germania,
dupã rãzboi. Starea actualã de lucruri
fusese anunþatã din prima parte a anu-
lui, prin victoria conservatorilor Ange-
lei Merkel, la 14 mai a.c., în landul Rhe-
nania de Nord, un fief al social-demo-
craþilor, dupã landurile Sarre sau Schles-
wing-Holstein. În faþa hipercerebralei
Angela Merkel, rece ºi rezervatã, fostul
preºedinte al Parlamentului European,
Martin Schultz, s-a dorit dezinvolt, om
din popor, jovial ºi destins. Nu au fost
abordãri divergente ºi Angela Merkel a
demonstrat cã deþine strategia cameleo-
nicã a confruntãrilor de aceastã factu-
rã. Ea poate lãsa impresia, ºi o face im-
pecabil, disimulând, cã îmbrãþiºeazã
punctul de vedere al adversarului sãu

pentru a se rãsuci apoi, revenind la pro-
priile puncte de vedere. Martin Schultz
a demonstrat cã nu are persuasiune. ªi
duminicã seara a pierdut clar partida în
faþa Angelei Merkel, atât potrivit cana-
lului ARD (35 % - 32%), cât ºi ZDF (32
%- 29%). Nu a putut exploata tema in-
egalitãþilor sociale, a vârstei de pensio-
nare ridicate ºi a primirii de imigranþi.
Pe problema Turciei s-a cãzut de acord,
prin faptul cã Recep Tayyip Erdogan a
încãlcat repetat linia roºie ºi discuþiile
trebuie abordate la nivelul Uniunii Euro-
pene. „Este clar cã Turcia nu va deveni
membru al UE”, a decretat Angela Mer-
kel. La întrebarea „cine închide poarta,
Turcia sau UE?”, Angela Merkel a spus
cã va avea discuþii cu colegii sãi euro-
peni, pentru coagularea unei poziþii

comune. Tensiunile dintre Berlin ºi An-
kara acumulate în ultima vreme, prin
arestarea unor resortisanþi germani de ori-
gine turcã, la sosirea în Antalia, conduc
spre o poziþie tranºantã în privinþa pre-
ºedintelui Erdogan. Peste 160 de ziariºti,
critici la adresa preºedintelui turc, au fost
arestaþi, între care ºi corespondentul co-
tidianului Die Welt. Concluzionând, Mar-
tin Schultz s-a arãtat mai direct, iar An-
gela Merkel mai elaboratã. Pe fond, însã,
au fost de acord pe marile dosare. Cu un
ºomaj de numai 5,75 % ºi o creºtere eco-
nomicã stabilã, Angela Merkel rãmâne fa-
vorita scrutinului din 24 septembrie a.c.,
deºi nu puþini analiºti opineazã cã l-a ºi
câºtigat. Imediat dupã alegerile legislati-
ve se va ocupa ºi de ... Uniunea Euro-
peanã. În tandem cu Emmanuel Macron.

Aºa cum meterologii au anun-
þat, în urmã cu douã zile, preci-
pitaþiile nu au ocolit Doljul. Ne-
am fi aºteptat la mai mult, dar
decât deloc, e bine ºi atât. Po-
trivit mãsurãtorilor efectuate la
staþiile pluviometrice din Dolj,
cel mai mare infuzie de apã în
sol s-a consemnat la Zãval –
19,80 l/mp. Pe locul secund se
situeazã localitatea Scaieºti, cu
18.80 l/mp. Cantitãþi de 13 l/mp
au cãzut la Afumaþi ºi de 12 l/
mp la Negoieºti ºi Amãrãºtii de
Jos. Prea puþin, însã, în partea
de sud-vest a Doljului: la Cetate
doar 1,5 l/mp; Calafat 1,80 l/mp!

Precipitaþii insuficiente pentru lucrãrile
agricole de toamnã

Ploaia de duminicã, potrivit datelor prelu-
crate de Administraþia Bazinalã de Apã Jiu,
se dovedeºte a fi neîndestulãtoare pentru
campania agricolã de toamnã. Cel mai mult
a plouat la Zãval (19,80 l/mp), Scaieºti (18,80
l/mp), Afumaþi (13,20 l/mp) ºi Negoieºti (12
l/mp). În prezent, în Dolj, este în plinã desfã-
ºurarea campania de recoltare a porumbu-

lui, iar suprafaþa de pe care s-a strâns aceastã
culturã depãºea, ieri, 40% din total. Mai tre-
buie adãugat cã, rapiþa va fi însãmânþatã pe
o suprafaþa de peste 30.000 de hectare, la
nivelul Doljului, lucru evident, spune condu-
cerea Direcþiei pentru Agriculturã Judeþea-
nã Dolj, din analizarea vânzãrilor de materi-
al semincer necesar acestei culturi.

În plinã campanie
la porumb

Din ultimele date statistice
prelucrate de Direcþia pentru
Agriculturã Judeþeanã Dolj, re-
coltatul la porumb a depãºit 40%
din totalul suprafeþei programa-
te. Însuºi ministrul Agriculturii
a dorit sã fie prezent, recent, în
zona Periºor-Galicea Mare, la
recoltatul porumbului. ªi în
acest an producþiile obþinute va-
riazã în funcþie de zonã. Astfel,
în comuna Cetate, S.C. East
Way Spedition S.R.L., care de-
þine peste 2.000 hectare de te-

ren arabil, spaþii de depozitare de
13.000 tone, cântar tip basculã
având o încãrcare maximã de
100 tone, laborator cu sondã de
prelevat probe automatã ºi o sta-
þie de selectare seminþe cu o ca-

pacitate de pânã la 8 tone/h, a
încheiat recoltatul porumbului,
obþinând peste 6.000 kg/ha. Cu
mult mai puþin se înregistreazã

producþiile în zona colinarã a
Doljului. Dar, media la porumb
va fi decizã de holdingului de
societãþi deþinut de Mihai An-
ghel, care a ºi început recoltatul
în zona Valea Stanciului. În ca-
zul marelui fermier al României,
la porumbul neirigat, conduce-
rea D.A.J. Dolj avanseazã pro-
ducþii de 7-8.000 kg/ha, iar în
cazul suprafeþelor irigate sunt
preconizate valori spectaculoa-
se, de peste 14.000 kg/ha! Evi-

dent promovarea unor tehnolo-
gii avansate ºi rigoare profesio-
nalã instituitã de Mihai Anghel
fac posibile astfel de randamen-
te uimitoare.

Fermierii trebuie
ajutaþi concret,
nu doar sunaþi

sã dea cifre
Dupã producþii record la grâu,

Ministerul Agriculturii pune, în
prezent, presiune pe D.A.J.-uri-
lor din teritoriu ºi aºteaptã ran-
damente foarte ridicate ºi la po-
rumb. Aºa se face cã, într-un ju-
deþ aproape vecin cu Doljul, con-
ducerii D.A.J. i s-a cerut notã
explicativã pentru nivelul scãzut
al producþiilor raportate! Pare un
pic anacronic. Mai ales cã an-
gajaþii M.A.D.R. din teritoriu nu
pot interveni în mod direct asu-
pra politicilor agricole decise de
fiecare mare fermier în parte.
Dar, poate cã ceea ce noi sem-
nalam de mult timp, respectiv
iniþierea unor dezbateri coeren-
te, solide, punctuale, dintre
D.A.J.-uri, fermieri, cadre uni-
versitare de profil, producãtori
de inputuri ºi cei de utilaje agri-
cole performante ar fi soluþia
pentru a-i sprijini cu fapte con-
crete pe micii fermieri ce pot,
ulterior, contribui la bugetele lo-
cale ºi naþional.

VALENTIN CEAUªESCU
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Reamintim cã fapta s-a petre-
cut în noaptea de 15 spre 16 oc-
tombrie 2016, în jurul orei 00.30.
Agenþii Constantin Iovãnescu ºi
Adrian Fota Balaci, ambii din ca-
drul Biroului Rutier Craiova, în
timp ce patrulau pe strada Traian
Lalescu din Craiova, au oprit pen-
tru control un autoturism Opel
Corsa, la volanul cãruia se afla un
bãrbat de 51 de ani, din Craiova,
de origine sirianã, Atassi Moham-
med Mujab. Oamenii legii i-au so-
licitat documentele pentru control,
iar în urma verificãrilor efectuate
au constatat cã bãrbatul nu pose-
dã permis de conducere pentru
nici o categorie de vehicule, motiv
pentru care a fost condus la sediul
Biroului Rutier, de pe strada Câm-

Spitalul Judeþean din Craiova este cel mare spital mono-
bloc din þarã ºi aici sunt transportaþi pacienþi din toatã Olte-
nia. Mai ales cazurile grave. Numai la nivelul clinicii de chi-
rurgie pediatricã sunt operaþi în fiecare an aproximativ 1.500
de copii, fãrã a mai pune la socotealã aparatele gipsate sau
tratamentele care se administreazã pe secþie. Mortalitatea
infantilã se situeazã în jurul a 0,5%, mai puþin comparativ
cu ceilalþi ani, când atingea 1%.

„Ce ne-am face fãrã marile unitãþi sanitare din aceastã
þarã? Aici ajung majoritatea cazurilor grave pentru cã existã
posibilitatea ca ele sã fie rezolvate de o echipã interdiscipli-
narã de medici care colaboreazã pentru a alege cea mai bunã
soluþie. Avem specialiºti buni, iar ºcoala româneascã de
medicinã este în continuare una de referinþã la nivel euro-
pean. Sunt absolvenþi ai Universitãþii de Medicinã ºi Farma-
cie din Craiova - greci, bulgari sau sârbi - pe care îi regãsim
acum în sistemele sanitare din þara lor. Mortalitatea infantilã
pe secþia de chirurgie pediatricã a Spitalului Judeþean este
mai scãzutã comparativ cu anii trecuþi. Din pãcate la spital
ajung ºi cazuri depãºite medical, aflate în ultima fazã. Acest
lucru nu denotã o culpã a medicilor. Nu existã doctori care
sã vrea sã facã rãu”, precizeazã reputatul chirurg pediatru
craiovean acad. dr. Corneliu Sabetay.

Acad. dr. Corneliu Sabetay: „Spitalele îºi fac datoria”
Desigur, lipsa de medicamente ºi de aparaturã de specia-

litate a fost ºi rãmâne o problemã naþionalã. De-a lungul
fiecãrui mandat, ºefii din Sãnãtate s-au bãtut cu pumnul în
piept cã vor rezolva aceste probleme, cã vom avea spitale
noi ºi bine dotate, cã vom avea români din ce în ce mai
sãnãtoºi. În ultimii cinci ani, Ministerul Sãnãtãþii a pierdut

În perioada 30 august - 03 septembrie a.c., la Târgu
Mureº, s-a desfãºurat Campionatul Mondial de Descarcera-
re ºi de Acordare a Primului Ajutor Calificat (World Rescue
Challenge - WRC), competiþie la care s-au înscris echipaje
de pe întreg mapamondul. Inspectoratul pentru Situaþii de
Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj a participat cu un echipaj
la aceastã competiþie (format din plutonier adjutant Lauren-
þiu Burtoiu, plutonier major Ovidiu Ariciu, plutonier major
Marius ªerban, plutonier major Mihai Pãun, plutonier major
Florin Chiricã, plutonier major Paul Chelu ºi sergent major
Ionuþ Tãnasie; antrenor lot - plutonier major Adrian Areþu;
coordonator lot - cãpitan George Moghilaº; ºef lot - maior
Marius Radu), la proba descarcerare din vehicule.  Proba a
presupus soluþionarea a trei scenarii, pentru care evaluatorii
ºi arbitrii au urmãrit modul în care componenþii echipajului
au efectuat operaþiunile prevãzute de procedurile de inter-
venþie specifice, cu accent pe aspecte precum comanda ope-
raþiunilor, alegerea ºi punerea în aplicare a soluþiilor tehnice,
respectiv asigurarea asistenþei medicale de urgenþã pentru
victime. La finalul concursului, în condiþiile unei competiþii
de un nivel valoric deosebit de ridicat, echipajul I.S.U. Dolj
s-a clasat pe locul 17 la general, fiind primul între echipajele
româneºti participante la aceastã probã de concurs. De men-
þionat este faptul cã echipajul I.S.U. Dolj s-a clasat pe locul
8 atât la proba rapidã, cât ºi la cea complexã (douã din cele
trei probe de concurs), dupã cum a anunþat mr. Florin Co-
coºilã, purtãtorul de cuvânt al ISU Dolj.

CARMEN ZUICAN

Rezultat bun pentru echipajul
ISU Dolj la Campionatul Mondial

de Descarcerare ºi Acordare
a Primului Ajutor Calificat

De ce trebuie acordat credit spitalelor mariDe ce trebuie acordat credit spitalelor mariDe ce trebuie acordat credit spitalelor mariDe ce trebuie acordat credit spitalelor mariDe ce trebuie acordat credit spitalelor mari
Într-o þarã în care atâtea sate ºi comune nu au

nici mãcar acces la asistenþã medicalã primarã,
în care s-a pus lacãtul pe unitãþi sanitare doar de
dragul de a le desfiinþa, spitalele din marile
centrele universitare rãmân pentru cei mai mulþi
pacienþi singura speranþã. Este o realitate
confirmatã ºi de cifre. Numai la Spitalul Jude-
þean de Urgenþã din Craiova sunt internate în
fiecare an 70.000 de persoane, adicã aproape
6.000 de pacienþi lunã de lunã, cu o ratã de
operabilitate de peste 60%. Practic în regiune
nu existã o altã instituþie cu un volum de muncã
atât de mare care sã presupunã o asemenea
implicare emoþionalã.

fonduri nerambursabile de 500 de milioane de euro. Cu aceºti
bani, spitalele mari din þarã ar fi putut fi dotate fiecare cu
aparate moderne de diagnostic de tipul computerelor tomo-
graf sau a celor cu rezonanþã magneticã. În acest moment
însã, existã localitãþi în România de unde pacienþii sunt tri-
miºi ºi la 150 de kilometri pentru astfel de investigaþii. Din
acest motiv poate ar fi nevoie de mai mulþi profesioniºti acolo
unde se iau decizii pentru întreg sistemul sanitar.

„La nivelul Ministerului Sãnãtãþii trebuie sã lucreze capa-
citãþile intelectuale din lumea medicalã, oameni care sã aibã
experienþã în sistemul sanitar. Spitalele îºi fac datoria însã
este nevoie ºi de sprijin din partea statului, a autoritãþilor. ªi
nu doar spitalele conteazã în aceastã ecuaþie. Trebuie sã re-
marcãm ºi calitatea serviciilor de urgenþã, a serviciului de
ambulanþã sau SMURD”, afirmã acad. dr. Corneliu Sabetay.

O speranþã pentru pacienþii cu afecþiuni
cardiovasculare

O veste bunã este aceea cã pânã la sfârºitul acestui an
ar urma sã se finalizeze lucrãrile la Clinica de Chirurgie
Cardiovascularã, cel mai important proiect al Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova de la înfiinþarea sa,
în 1970. În plus, vor continua investiþiile în extinderea ºi
reabilitarea Unitãþii de Primiri Urgenþe, iar mai multe secþii
vor beneficia de aparaturã nouã ºi modernizãri importante.
Toate aceste proiecte sunt justificate de numãrul mare de
pacienþi care trec pragul spitalului.  Inaugurarea ºi dotarea
cu aparaturã modernã a Clinicii de Chirurgie Cardiovascu-
larã este cu atât mai importantã cu cât cele mai apropiate
centru în care se efectueazã astfel de intervenþii medicale
sunt Timiºoara sau Bucureºti.

RADU ILICEANU

Craiovean condamnat definitiv pentru cãCraiovean condamnat definitiv pentru cãCraiovean condamnat definitiv pentru cãCraiovean condamnat definitiv pentru cãCraiovean condamnat definitiv pentru cã
a vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 leia vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 leia vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 leia vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 leia vrut sã mituiascã doi poliþiºti cu 2.500 lei

Craioveanul de origine arabã care a fost
prins în flagrant, în luna octombrie a anului
trecut, în timp ce voia sã mituiascã doi poli-
þiºti de la Rutierã cu 2.500 de lei, ca sã nu-i
facã dosar penal pentru conducere fãrã per-
mis, a fost condamnat definitiv. Bãrbatul, care
a recunoscut comiterea faptelor în faþa jude-

cãtorilor, a primit, pe fond, o pedeapsã de 2
ani ºi 4 luni închisoare cu suspendare pe du-
rata unui termen de încercare de 4 ani ºi 60
de zile de muncã în folosul Primãriei Craio-
va. Sentinþa a rãmas definitivã vineri, 1 sep-
tembrie a.c., când Curtea de Apel Craiova a
respins apelul inculpatului.

pia Islaz, pentru continuarea cer-
cetãrilor. Craioveanul le-a promis
poliþiºtilor 800 de euro, pentru ca
aceºtia sã nu ia mãsurile legale faþã
de el, respectiv pentru a nu i se
întocmi un dosar de cercetare pe-
nalã pentru sãvârºirea infracþiunii
de conducere pe drumurile publi-
ce a unui autovehicul de cãtre o
persoanã care nu deþine permis de
conducere. Vãzând cã bãrbatul in-
sistã cu banii, cei doi agenþi ºi-au
informat superiorii direcþi, dar ºi -
conducerea Inspectoratului cu pri-
vire la acest lucru, apoi au fost
anunþaþi ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj. Echipa formatã
din procurorul desemnat din cadrul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi ofiþeri ai Serviciului Jude-

þean Anticorupþie Dolj l-a prins
chiar în sediul Biroului Rutier Cra-
iova, imediat ce le-a pus pe birou
poliþiºtilor suma de 2.500 lei. Bãr-
batul a fost reþinut pentru 24 de
ore, arestat preventiv, iar ulterior,
a fost plasat în arest la domiciliu.

A recunoscut comiterea
faptelor

Pe 9 decembrie 2016 s-a înre-
gistrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care craioveanul a fost trimis în
judecatã, în stare de arest la domi-
ciliu, pentru dare de mitã ºi con-
ducere fãrã permis, iar pe 6 martie
a.c., instanþa a pronunþat sentinþa.
Bãrbatul a recunoscut comiterea
faptelor în faþa judecãtorilor, ce-
rând sã beneficieze de reducerea

cu o treime a limitelor de pedeapsã
ºi a primit o pedeapsã totalã de 2
ani ºi 4 luni închisoare cu suspen-
dare pe durata unui termen de su-
praveghere de 4 ani. Judecãtorii au
mai stabilit cã inculpatul va presta
o muncã neremuneratã în folosul
comunitãþii pe o perioadã de 60 de
zile. Nemulþumit de hotãrâre, in-
culpatul a declarat apel, însã Cur-
tea de Apel Craiova a menþinut ho-
tãrârea de pe fond, respingându-i

apelul: „Respinge apelul ca nefon-
dat. Obligã inculpatul la 700 lei
cheltuieli judiciare statului. Ono-
rariul apãrãtorului din oficiu în
cuantum de 260 lei ºi onorariul
interpretului în cuantum de 763,54
lei se vor vira din fondurile Mi-
nisterului Justiþiei. Definitivã. Pro-
nunþatã în ºedinþa publicã de la
01.09.2017”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei.

CARMEN ZUICAN
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Având o alocare din Fondul eu-
ropean de dezvoltare regionalã
(FEDR) de 6.6 miliarde de euro,
Programul Operaþional Regional
(POR) este cel mai
vast program din Ro-
mânia, acoperind o
mare varietate de ob-
iective tematice în do-
menii-cheie pentru
dezvoltarea regionalã:
accesibilitate (infras-
tructurã), competitivi-
tate ºi inovare, IMM-
uri, dezvoltare urbanã,
eficienþã energeticã,
mobilitate urbanã, ser-
vicii sociale ºi de sã-
nãtate, educaþie, cadastru ºi ad-
ministrare teritorialã. Programul
Operaþional Regional (POR) fost
aprobat de Comisie în data de 23
iunie 2015. ”Modificãrile progra-
mului operaþional vizeazã o serie
de ajustãri tehnice, menite a cla-

Cererea de modificare a POR a fost trimisã de autoritãþile
din România în data de 23 iunie 2017, având ca scop ajustarea
lui ºi extinderea unor aspecte legate de eligibilitate.

Din datele operative provizorii
trimise de cãtre Direcþiile Agricole
Judeþene, pânã la aceasta datã, s-
au înscris în Program aproximativ
32.000 de beneficiari pentru o can-
titate totalã de lânã de 22,2 mii tone.
În perioada urmãtoare, reprezen-
tanþii Direcþiilor pentru Agricultu-
rã Judeþene, împreunã cu reprezen-
taþii Agenþiei Naþionale pentru  Zo-
otehnie “Prof. dr. G. K. Constan-
tinescu” vor verifica existenþa
exploataþiilor pentru crescãtorii de
ovine înscriºi în Program.  Ulte-
rior, dupã controlul administrativ,

Peste 360 de crescãtori de ovine din Dolj,
în Programul de colectare a lânii

Programul Operaþional RegionalProgramul Operaþional RegionalProgramul Operaþional RegionalProgramul Operaþional RegionalProgramul Operaþional Regional
a fost modificata fost modificata fost modificata fost modificata fost modificat

Comisia Europeanã a adoptat la finele lunii trecute,
propunerea de modificare a Programului Operaþional
Regional (POR) 2014-2020 pentru România.

rifica aspecte de eligibilitate în
cadrul  unor axe prioritare, pen-
tru a rãspunde mai bine nevoilor
beneficiarilor. Serviciile mele ºi

eu, personal, am oferit ºi vom con-
tinua sã oferim asistenþã autori-
tãþilor române în cadrul unui
exerciþiu amplu de colaborare in-
ter-instituþionalã, menit a simpli-
fica procedurile ºi a accelera pro-
cesul de implementare pe teren.”,

a precizat Comisarul european
pentru politicã regionalã, Corina
Creþu.

Un sistem de asistenþã medicalã
de urgenþã mai bine coordonat

În baza modificãrilor agreate,
de acum înainte vor fi posibile, de
exemplu: parteneriate între auto-

ritãþile publice locale ºi
alte instituþii publice,
pentru a se implica îm-
preunã în proiecte cu fi-
nanþare UE; co-finanþa-
rea din fonduri europe-
ne a unei game mai largi
de proiecte care vizeazã
 mobilitatea urbanã, in-
clusiv în ceea ce priveº-
te introducerea sau rein-
troducerea mijloacelor
de transport public elec-
trice; extinderea catego-

riilor de beneficiari eligibili pentru
a accesa fonduri europene, astfel-
 încât, în afara municipalitãþilor,
eligibile deja, ºi alte autoritãþi lo-
cale, precum consiliile judeþene,
vor putea gestiona proiecte cu fi-
nanþare europeanã în domeniul

transportului public urban ºi nu în
ultimul rând, extinderea categorii-
lor de unitãþi de sãnãtate eligibile
pentru finanþare, asigurând astfel
un sistem de asistenþã medicalã de
urgenþã mai bine coordonat.

“Programul Operaþional Regio-
nal va sprijini ºi parteneriatele ºi
cooperarea între IMM-uri ºi or-

ganizaþiile de transfer tehnologic,
permiþându-se astfel o mai bunã
exploatare a rezultatelor cercetã-
rilor ºtiinþifice prin transformarea
lor în produse ºi servicii care vor
putea intra pe piaþã, generând tot-
odatã creºtere economicã”, a adã-
ugat Corina Creþu.

MARGA BULUGEAN

S-a încheiat perioada de înscriere pen-
tru obþinerea „Ajutorului de minimis pen-
tru aplicarea programului de susþinere a
crescãtorilor de ovine pentru comerciali-
zarea lânii”, care a debutat în 17 iulie 2017,
o datã cu publicarea în Monitorul Oficial a
HG nr. 500/2017. Prin acest ajutor de mini-
mis se reglementeazã acordarea unui spri-

jin de 1 leu/kg lânã comercializatã cãtre un
centru de colectare sau o unitate de proce-
sare a lânii. Banii se vor acorda într-o sin-
gurã tranºã. Beneficiarii trebuie sã deþinã
o exploataþie de ovine înregistratã în Re-
gistrul Naþional al Exploataþiilor ºi sã facã
dovada comercializãrii cantitãþii de lânã
pentru care solicitã acordarea sprijinului.

se vor depune la Direcþiile pentru
Agriculturã documentele justifica-
tive de platã, pânã la data 1 iulie
2018. Documentele justificative de
platã sunt factura/fila/filele din car-
netul de comercializare, din care
sã rezulte cantitatea de lânã comer-
cializatã.

Multã muncã de convingere

La nivelul judeþului Dolj, prin
diligenþele angajaþilor Direcþiei pen-
tru Agriculturã, s-a reuºit ca 362
de crescãtori de ovine sã doreascã
înscrierea în Program, înþelegând

beneficiile directe ale acestei sche-
me de sprijin. Astfel cã, în prezent,
în Registrul unic pentru accesarea
Programului de susþinere a crer-
scãtorilor de ovine ºi caprine pen-
tru comercializarea lânii devine
operaþional ºi la nivelul Doljului.
Mai trebuie amintit cã, potrivit le-
gii, responsabili din DAJ Dolj ºi ai
Agenþiei Naþionale pentru Zooteh-
nie „Prof. dr. G.K. Constantines-
cu” verificã existenþa exploataþiei.

Pentru a intra în posesia ba-
nilor, crescãtorii trebuie ca, pânã
la 1 iulie 2018, sã depunã la DAJ
Dolj documente justificative care
sã ateste comercializarea
producþiei de lânã obþi-
nute. Documente justifi-
cative sunt factura/fila/
filele din carnetul de co-
mercializare, din care sã
rezulte cantitatea de lânã
comercializatã.

Sã reamintim cã, sche-
ma de ajutor de minimis
are o finanþare de 36 de
milioane de lei, iar banii se
asigurã de la bugetul de
stat, în limita prevederilor
bugetare aprobate cu

aceastã destinaþie Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
prevãzute pe anul 2018. Valoarea
totalã a ajutoarelor de minimis care
se acordã unui beneficiar nu poate
depãºi suma de 15.000 de euro pe
durata a trei exerciþii financiare, în
cursul exerciþiului financiar actual
(2018) ºi în cele douã exerciþii fi-
nanciare precedente (2016, 2017).

Banii, dintr-o singurã tranºã
Derularea sprijinului se face prin

Direcþia pentru Agriculturã Judeþea-
nã Dolj. Sumele reprezentând aju-
toare de minimis se plãtesc într-o
singurã tranºã anualã. Beneficiarii
sunt persoanele fizice care au
atestat de producãtor, persoanele
fizice autorizate, întreprinderile in-

dividuale ºi întreprinderile
familiale, persoanele juri-
dice ºi orice forme aso-
ciative cu personalitate ju-
ridicã. De asemenea, be-
neficiarii trebuie sã deþinã
o exploataþie  de ovine în-
registratã în Registrul Na-
þional al Exploataþiilor ºi sã
facã dovada comercializã-
rii cantitãþii de lânã pentru
care solicitã acordarea
sprijinului.

VALENTIN
CEAUªESCU
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La Secþia de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei se va deschide
mâine, 6 septembrie, ora 11.00,
expoziþia temporarã „Fluturii exo-
tici ºi lumea lor”, în cadrul cã-
reia vor fi prezentate 42 de insec-
tare cu fluturi exotici spectaculoºi
ºi variaþi. Aceºtia fac parte din Co-
lecþia de Lepidoptere exotice
„Claudia Stãnoiu”, care însumea-
zã 1.200 de exemplare din zone
biogeografice diferite, conservând
specii rare din familiile Papilioni-
dae, Nymphalidae, Sphingidae,
Attacidae, Uraniidae, Morphidae,
Brassolidae, de o deosebitã im-
portanþã ºtiinþificã ºi esteticã, din
cele ºase regiuni zoogeografice ale

Centrul Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tradi-
þionale Dolj vã invitã vineri, 8 sep-
tembrie, de sãrbãtoarea Naºterii
Maicii Domnului, la vernisajul expo-
ziþiei „Zugravi din Craiova în zona
Oltului de Jos” – Sinteze vizuale,
semnatã Viorel Chirea. Evenimen-
tul va fi gãzduit, cu începere de la
ora 13.00, de Galeriile „Cromatic”
ºi propune spre vizualizare picturã
muralã, icoane ºi manuscrise.

Viorel Chirea s-a nãscut la 20
octombrie 1970 în Caracal, judeþul
Olt. A urmat cursurile ªcolii de Artã
„Cornetti” din Craiova, specializarea
picturã (2003), ºi este licenþiat în
Istorie al Facultãþii de ªtiinþe Socio-
Umane din cadrul Universitãþii din
Craiova (2009). Din anul 2015 este
doctorand în cadrul Universitãþii Na-
þionale de Arte din Bucureºti. Din
1995 ºi pânã în prezent a expus în
cadrul a 55 de expoziþii (30 perso-
nale ºi 25 de grup) de graficã, ilus-
traþie, picturã (muralã, muralã porta-
bilã ºi ºevalet), fotografie, în þarã
(Bucureºti, Caracal, Cluj-Napoca,

Se deschid lucrãrile Conferinþei
Internaþionale „Muzeul ºi
cercetarea ºtiinþificã”

În perioada 7-9 septem-
brie, la Craiova se vor des-
fãºura lucrãrile celei de-a
24-a ediþii a Conferinþei
Internaþionale „Muzeul ºi
cercetarea ºtiinþificã”, or-
ganizatã de Consiliul Jude-
þean Dolj ºi Muzeul Olteniei,
prin Secþia de ªtiinþele Na-
turii. Deschiderea oficialã va
avea loc joi, 7 septembrie,
ora 10.00, în sala de ºedinþe
a Consiliului Judeþean Dolj,
ºi va fi urmatã de susþinerea
lucrãrilor în plen. La conferinþã ºi-au anunþat participarea peste 80
de specialiºti – academicieni, cercetãtori, cadre universitare –, cei
mai mulþi din România, dar ºi din strãinãtate: Republica Moldova,
Bulgaria, Siria, Albania, Croaþia, Algeria, Ucraina, Turcia ºi Germa-
nia. Aceºtia îºi vor susþine lucrãrile în cadrul mai multor secþiuni:
Geologie; Biologie vegetalã ºi animalã / Botanicã / Nevertebrate /
Vertebrate; Ecologie – Protecþia mediului; Postere.

MAGDA BRATU

Consfãtuire naþionalã
pentru Arte, la Craiova

În aceste zile, la Craiova
vor avea loc Consfãtuirile
Naþionale de Arte, la întâlni-
rile de lucru  participând in-
spectori ºcolari ºi profesori
metodiºti de specialitate.
„Este vorba de manifestare
la care vor participa specia-
liºti din toatã þara, unde vor
fi dezbãtute noutãþile din
domeniu. Sunt întlniri pen-
tru toate disciplinele ºi ne
mândrim cã organizãm ast-
fel de conferinþã. ªi-au anun-
þat participarea 86 de cadre
didactice din toatã þara, doi
lectori, membri în grupurile
de lucru pentru curriculum,
coautori ai programelor, dar
ºi reprezentantul Centrului
Naþional de Evaluare ºi Examinare, consilier superior, prof.  Lucia
Crinela Borcãneanu. Lucrãrile sunt coordonate de inspectorul ge-
neral, pe disciplina respectivã, din cadrul Ministerului Educaþiei Na-
þionale, prof.  Adrian Brãescu, ºi prof.  Monica Tãnasie, inspec-
tor ºcolar de specialitate în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. La deschiderea oficialã a sesiunii, va fi întreaga conducere a
Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj , prof.  Nicuºor Cotescu, res-
pectiv prof.  Janina Elena Vaºcu, ambii adjuncþi ai ISJ Dolj”, a
precizat prof.  Monica Leontina Sunã, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
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Expoziþie de artã plasticã
la “Aman”

Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”
anunþã publicul iubitor de
artã cã în incinta instituþiei,
în cadrul Galeriei Aman, este
organizatã expoziþia de artã
cu titlul “Metamorfoza ºi
efemeritate”.

Gabriela Mihãescu, auto-
rul expoziþiei, este profesor
de limba englezã. Activitatea
sa artisticã a fost recunos-
cutã prin invitaþii ºi premii ºi distincþii la mai multe concursuri orga-
nizate în þarã ºi strãinãtate.

Între premiile obþinute de-a lungul timpului la concursurile la care
a participat se numãrã locul al II-lea, la Drãgãneºti-Olt, în cadrul
concursului intitulat “Iconografia la români”, locul al II-lea în ca-
drul concursului de Creaþie plasticã desfãºurat la Corabia º.a.

Expoziþia va putea fi vizitatã pânã la data de 19 septembrie 2017.

BIROU PRESÃ

BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ “ALEXANDRU ªI ARISTIA AMAN”

Reprezentnaþii ISJ Dolj au fãcut,
ieri, cunoscut numãrul celor care
au depus recalmaþii ºi care aºteaptã
soluþionarea acestora, în teritoriu
fiind vorba de peste 200 de aseme-
nea solicitãri. Pe 1 septembrie, au
fost afiºate rezultatele la sesiunea de
toamnã a Bacalaureatului, în ace-
eaºi zi fiind depuse ºi contestaþiile.
“Putem vorbi dupã datele statisti-
ce, de depunerea a 227 de conte-
staþii. Cele mai multe au fost la
“Limba ºi literature românã”, cu un
total de 68, cele mai multe fiind la
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Conform  “calendarului”, emis de Mi-
nisterul Educaþiei Naþionale, în perioada
august – septembrie, s-a desfãºurat sesiu-
nea de “toamnã” a Bacalaureatului.
Rezultatele preliminarii au fost, deja,
prezentate, inclusiv în mass-media, dar au
rãmas ºi unele necunoscute, dupã ce au
fost depuse contestaþiile.

“real” – 58, restul fiind de la “uman”.
Un numãr semnificativ s-a înregis-
trat ºi la “Matematicã”, unde am
avut 19 la “Mate - Info”, 11 la “ªtiin-
þele Naturii” ºi 38 la “Matematicã
tehnologicã”, vorbind numai de pro-
bele obligatorii ale profilului, la care,
tot în aceeaºi categorie, se aduugã
“Istoria”, unde am avut 19 cereri.
Când trecem al probele la alegeri,
cele mai multe contestaþii sunt la “Bi-
ologie”, cu cele douã secþiuni –
“Anatomie ºi fiziologie umanã, ge-
neticã ºi ecologie umanã” – 10; “Bi-

ologie vegetalã ºi animalã” – 28. ªi
la “Geografie” avem 18 contesta-
tari, iar cei mai puþini sunt la “Fizi-
cã” – profil “Tehnologic” – 1 ºi la
“Chimie” (“Chimie Anorganicã” –
Tehnologicã – 1 ºi “Chimie Organi-
cã” – Tehnologic – 3)”, a precizat
prof. Monica Leontina Sunã, in-
spector general al ISJ Dolj. Aceas-
ta a mai spus cã astãzi este ultima
zi în care se mai pot rezolva conte-
staþiile, mâine urmând sã fie cunos-
cute rezultatele finale.
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Globului. Potrivit spe-
cialiºtilor instituþiei, ex-
poziþia va fi axatã pe trei
mari reprezentãri: meta-
morfoza,  mimetismul –
homocromia ºi hrãnirea
la aceste specii.

Publicul este invitat
sã admire fluturii „cap-
de-cobrã” din regiunea indomala-
iezã (Asia), fluturii „frunze usca-
te” ce au aripile pe partea ventral
precum o pereche de frunze moar-
te, mergând pânã a imita detalii fine,
respectiv nervurile frunzelor (Noua
Guinee, sudul Asiei, Madagascar ºi
India), fluturii „cap de bufniþã” –
circa 20 de specii de fluture tip

„bufniþã”, numite aºa datoritã for-
mei ºi coloritului, respectiv a „ochi-
lor” desenaþi pe partea ventral a
aripilor (pãduri din Brazilia, din
Mexic, America Centralã ºi de
Sud). Expoziþia „Fluturii exotici
ºi lumea lor” va putea fi vizitatã
pânã la data de 6 octombrie.
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Constanþa, Craiova,
Ploieºti, Sibiu, Sla-
tina, Timiºoara, Târ-
gu Mureº º.a.) sau
peste hotare (Bulga-
ria, Italia, Belgia,
S.U.A.).

«„Zugravi din
Craiova în zona Ol-
tului de Jos” este în-
cercarea timidã, dar
susþinutã, a Centru-
lui Judeþean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale
Dolj de a aborda o problematicã mai
puþin exploratã. Expoziþia de la Ga-
leriile „Cromatic” este o sintezã a
eforturilor de ani ale artistului Viorel
Chirea, în care lumea laicã ºi cea
ecleziasticã se îmbinã ºi convieþu-
iesc armonios», spune Amelia Ete-
gan, manager al instituþiei-gazdã.

„Proiectul se întinde pe parcursul
mai multor ani. În prima fazã am ana-
lizat o serie de biserici care mai pãs-
treazã amprenta originalitãþii popula-
re. Sinteza creativã am efectuat-o în
ultimele luni ale acestui an, când, în

urma rezultatelor obþinute, am decis
sã compartimentez expoziþia în trei
capitole definitorii: notiþe-manuscris
ale zugravului popular (caietul de mo-
dele), icoane ºi compoziþii murale,
extrase stilistic din programele ico-
nografice din Târgu Horezu, Vioreºti-
Slãtioara, Câinenii Mici, Cãzãneºti,
Preajba de Câmp – Malu Mare, Scor-
niceºti-Tãtãrãi, Cioroiu, Ostrov-Osi-
ca de Sus, Mãineºti-Balº, Hotãrani,
posibil Caracal, acolo unde s-au des-
fãºurat zugravii Oprea, Manole, Dinu
Gheorghe ºi nu în ultimul rând Barbu
Coºoveanu», explicã Viorel Chirea.

MAGDA BRATU
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Vinerea bunã sau Acordul de la
Belfast a fost formulat pe baza pre-
supunerii cã ambele state sunt par-
te a Uniunii Europene”, a declarat
Blair, cu ocazia unei reuniunii a
Partidului Popular European.
“Acest lucru a fost fãcut nu doar
din motive economice, dar ºi din
motive politice, pentru a þine cont
în mod special de aspiraþiile naþio-
naliste”, a completat fostul premier,
care a participat la negocierea
acordului. “O parte din text va tre-
bui modificat din cauza Brexit”, a
precizat Blair, care a adãugat cã
acest lucru ar uºor de realizat dacã
toate pãrþile implicate sunt dornice
sã soluþioneze aceastã chestiune.

Fostul premier a mai explicat cã
este în interesul atât al Marii Brita-
nii, cât ºi al Uniunii Europene sã
ajungã la un consens pentru a evi-
ta o frontierã strictã. Pe de altã

Un sondaj realizat de RED C
Research and Marketing, coman-
dat de Grupul PPE, a constatat cã
78% dintre europeni doresc ca ob-
iectivul principal al negocierilor
de la Brexit sã fie protejarea vii-
torului bun al celor 27 de state
UE27, în loc sã construiascã o
nouã relaþie economicã cu Marea
Britanie. Sondajul a fost efectuat
în Franþa, Germania, Irlanda, Ita-
lia, Olanda, Polonia, România,
Spania ºi Suedia.

O parte a sondajului s-a axat pe
Irlanda în special ºi a constatat cã
93% dintre respondenþii irlandezi
au fost de acord cã, pentru a pro-
teja interesele irlandeze, UE ar tre-
bui sã colaboreze mai strâns, în
timp ce alegãtorii din Fine Gael
sunt cei mai pro-europeni.

Acestea sunt principalele con-
cluzii ale sondajului de opinie pri-
vind Brexit, realizat de institutul de
cercetare Red C Research pentru
Grupul PPE, prezentat de preºe-
dintele Grupului PPE, Manfred
Weber, la reuniunea Biroului Gru-
pului din Wicklow (Irlanda).

Londra, 4 mai 2017

Trei sferturi dintre europeni cred cã viitorul UE este
mai important decât relaþiile cu post-Brexit UK

Irlanda, 12 mai 2017

Fostul premier britanic Tony Blair a declarat cã
acordul de pace din 1998 privind Irlanda de Nord
va trebui modificat din cauza Brexit, care a fost

formulat pe baza presupunerii cã atât Irlanda, cât
ºi Marea Britanie vor rãmâne membre UE ºi în

viitor, informeazã site-ul postului France 24.

parte, Manfred Weber, liderul Par-
tidului Popular European, a averti-
zat cã, în pofida retoricii de la Lon-
dra, procesul de Brexit “nu poate
fi o situaþie avantajoasã pentru toatã
lumea”. Conflictul nord-irlandez,
între grupuri paramilitare proirlan-
deze ºi miliþii protestante unionis-
te, s-a încheiat în anul 1998, sol-
dându-se cu peste 3.500 de morþi.
Recent, o bombã artizanalã a ex-
plodat în faþa casei unui agent de
poliþie din Irlanda de Nord, inci-
dentul, care nu s-a soldat cu victi-
me, evidenþiind ameninþãrile din ce
în ce mai mari reprezentate de fac-
þiunile desprinse din Armata Repu-
blicanã Irlandezã (IRA).

Majoritatea britanicilor s-au pro-
nunþat la limitã în iunie 2016 în fa-
voarea ieºirii din UE, însã cei mai
mulþi locuitori ai Scoþiei ºi Irlanda
de Nord au votat împotriva Brexit.

“Grupul PPE a precizat întot-
deauna cã prioritatea noastrã în
negocierile cu Brexit cu privire
la Marea Britanie era de a apã-
ra interesele cetãþenilor UE. Re-
zultatele sondajului de opinie
aratã cã o mare majoritate a ce-
tãþenilor UE susþin aceastã abor-
dare. Acest lucru consolideazã
poziþia pe care am luat-o într-un
stadiu incipient. La începutul
anului 2019, Parlamentul Euro-
pean va avea imensa responsa-
bilitate de a spune Da sau Nu
acordului de divorþ cu Marea
Britanie. Suntem singura institu-
þie aleasã direct de cetãþenii eu-
ropeni. Când examinãm condiþii-
le Brexit, prima noastrã priori-
tate va fi întotdeauna sã asigu-
rãm un viitor bun pentru ei “, a
spus Manfred Weber.

Prioritãþile negocierilor pentru
cetãþenii UE ar trebui sã fie urmã-
toarele:

• Pentru a proteja viitoarele eco-
nomii ale celorlalte state membre
ale UE (92% dintre cetãþenii UE au
cerut)

• Pentru a spori pieþele finan-
ciare din celelalte state membre ale
UE 27, pentru a asigura stabilita-
tea financiarã (91%)

• Sã se concentreze mai degra-
bã asupra intereselor pe termen

lung ale celorlalte state UE27 de-
cât asupra câºtigurilor economice
pe termen scurt (89%)

• Pentru a se asigura cã Rega-
tul Unit plãteºte obligaþii financia-
re restante cãtre UE (88%)

• Pentru a se asigura cã nu exis-
tã nicio introducere a cetãþenilor
UE de cea de-a doua clasã (87%)

• Pentru a proteja drepturile ce-
tãþenilor UE care trãiesc în Rega-
tul Unit (86%)
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Anunþul tãu!
DIRECÞIA Generalã de Asis-

tenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj organizeazã procedura de
achiziþie pentru un numãr de 3
apartamente situate în mun.Cra-
iova, cartierul Craioviþa Nouã. Cri-
teriul de selecþie va fi tehnico-eco-
nomic (30%) ºi financiar (70%).
Condiþii minime: 4 camere, minim
65mp, disponibilitate în maxim 60
de zile. Ofertele de vânzare vor fi
formulate conform modelului care
poate fi accesat pe site-ul:
www.dgaspcdolj.ro, rubrica infor-
maþii de interes public ºi vor fi în-
soþite de copia documentaþiei ca-
dastrale sau a extrasului de carte
funciarã. Vor fi acceptate ofertele
depuse de cãtre persoane fizice
sau persoane juridice, precum ºi
de cãtre agenþii imobiliare (fãrã pla-
tã comision intermediere). Oferte-
le de vânzare vor fi transmise într-
un plic închis pe care sã fie scris
ofertã apartament prin poºtã, cu-
rier sau la sediul instituþiei din Cra-
iova, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 22,
camera 12, pânã la data de
15.09.2017, ora 16.00.

OFERTE DE SERVICIU
SC Megaconstruct
S.A angajeazã Ingi-
ner exploatare cu
experienþã, Gradul
EGIU, EGD. Cu-
noºtinþe de exploa-
tare reþea de distri-
buþie gaze natura-
le. Salariu atractiv.
CV-urile se depun
la adresa de email:
office@megacon-
struct.ro. Postul
este disponibil pen-
tru Comuna Pieleºti
- Jud. Dolj.
FIRMA Express
Kurier Europa, din
Austria, cautã co-
laboratori, firme de
transport cu sprin-
ter cu capacitate
de la 4 europaleþi,
pentru transport
marfã în UE. Tel.
004.3662.8797.7218,
tub.at@exs.de,
www.exs.de.
Caut menajerã pen-
tru curãþenie aparta-
ment în Craiova, de
douã ori pe lunã. Te-
lefon: 0727/226.367.
Îngrijesc bâtrâni 5 ore
/ zi. Telefon: 0767/
655.690.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

Efectuãm transport
mãrfuri, 3,5 tone.
Relaþii la telefon:
0763/869.332.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

VÂND garsonierã.
Telefon: 0745/
463.294.

APARTAMENTE

Vând apartament 4
camere, foarte spa-
þios, proaspãt igie-
nizat, cu vedere tri-
lateralã, 2 bãi, 2 bal-
coane, decoman-
dat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.

CASE

Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã 5 came-
re 2400 mp teren
satul Ghizdãveºti -
Celaru, cadastru,
carte funciarã, unic
vânzãtor. Telefon:
0748/542.454.
Vând casã netermi-
natã în Cârcea, Ale-
ea Podului nr. 12. Te-
lefon: 0721/995.405.

Vând casã în comu-
na Apele Vii, jude-
þul Dolj, din cãrãmi-
dã (anul construc-
þiei: 1967), 3 came-
re (cu sobe de te-
racotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri
ºi bucãtãrie; anexe
gospodãreºti ºi
beci; teren de
aprox. 1.400 mp;
grãdinã cu viþã-de-
vie ºi pomi fructiferi;
fântânã în curte ºi
posibilitate de ra-
cordare la reþeaua pu-
blicã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.

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.
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Închiriez spaþiu
comercial 46 mp,
strada Amaradia,
nr. 48A. Telefon:
0786/208.292.

Vând douã
chioºcuri noi,

cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457;
0729/033.903.

Vând casã Goieºti.
Telefon: 0763/
675.342.
Vând casã Craiova,
5 camere, 2 bãi,
izolatã termic, încãl-
zire centralã, 570
mp sau schimb cu
apartament minim 3
camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând sau schimb cu
apartament Craio-
va, casã mare  cu
toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru
fãcut la 10 km de
Craiova sau schimb
cu garsonierã plus di-
ferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.

Vând teren agricol
spatele Metro ºi te-
ren agricol Gara Pla-
iul Vulcãneºti. Tele-
fon: 0251/548.870.
Vând 10 ha pãdure
stejar 100-110 ani
comuna Bãrbãteºti-
Gorj. Telefon: 0722/
943.220.
Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã. Telefon:
0752/641.487.
Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl
ºi semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI APARTAMENTE

CUMPÃR DOUÃ
CAMERE PLATA
PE LOC. Telefon:
0761/355.107. sau
0758/270.906.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Titlu de pro-
prietate – pãdure
2,6 ha comuna Brã-
deºti- Dolj. Telefon:
0770/245.289.

APARATURÃ su-
durã, butoi vin.
0749.012.505.

Vând putinã de ste-
jar si stroºitoare me-
talicã. Telefon: 0764/
779.702.

Vând 25 stupi cu fa-
milii. Telefon: 0748/
145.050.

Ladã frigorificã cu 3
sertare, frigider Atc-
tic, aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0770/687.578.
Vând televizor color
cu telecomandã D
70 cm în stare bunã
- 100 lei, sãpun de
casã cu 5 lei/kg, co-
vor persan 2.20/2 –
80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând urgent loc
de veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2
locuri. Telefon:
0744/208.585.

Vând prosoape ºi
batiste cusute ma-
nual vechi 60-80 ani
(artizanat de valoa-
re), diverse scule aº-
chietoare noi. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu bute-
lie, polizor unghiular,
(flex) D125/850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600,  al-
ternator 12V nou, pi-
ckup Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu mu-
zicã diversã Telefon:
0251/427.583.
Vând maºinã de
cusut electricã pen-
tru piese. Telefon:
0351/181.202;
0770/970.204.
Vând bicicletã de bãr-
bat normalã româ-
neascã bine întreþinu-
tã, saltea de 2x1,20
pe arcuri. Telefon:
0251/464.043.

Vând mobilier maga-
zin din pal melaminat
în stare bunã, 4 ga-
lantare cu geam, 3
etajere cu rafturi, 2
dulapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând maºinã de
scris electricã, trans-
formator 12 ºi 24
Volþi, calorifere fon-
tã, piese
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor co-
lor 100 lei bucata,
maºinã de cusut
Ileana, 4 gropi fãcu-
te noi cimitirul Ro-
maneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cu-
sut - 250 lei, aspira-
tor - 70 lei, saltea co-
pil - 100 lei, masã ex-
tensibilã - 100 lei,
scoarþã – 100 lei. Te-
lefon: 0770/298.240.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 5 septembrie 2017

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

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

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

vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,

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

asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Primãria Comunei Cârcea organizaeaza concurs pentru ocuparea a trei funcþii publice
de execþie vacante, pe perioadã nedeterminatã:

-Inspector , grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-Inspector, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism ºi Ame-

najarea Teritoriului

· 02.10.2017, ora 10, proba scrisã
· 03.10.2017 soluþionare contestaþii
· 04.10.2017, ora 10, proba interviu .
Condiþii de participare la concurs
-candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art.54 din Legea

188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici, republicatã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare

-Inspector, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 9 ani;

-Inspector, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Financiar-
Contabil -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioa-
re de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în domeniul: ªtiinþe
economice

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an

-Inspector, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Urbanism si Ame-
najarea Teritoriului: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diploma de licenþã sau echivalentã, în domeniul
amenajãrii teritoriului, urbanismului ºi autorizãrii construcþiilor,

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice: 5 ani
Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicãrii anunþului in

Monitorul Oficial al României, partea a III- a la sediul Primãriei Carcea, str. Aeroportului, nr.45.
Condiþiile de participare ºi bibliografia pot fi consultate la sediul instituþiei ºi pe site-ul

www.primariacarcea.ro. Relaþii la telefon 0251/458.121.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte
puþin folosit, sau la
schimb cu un calo-
rifer de fontã folo-
sit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament
2 camere mobilat
Craioviþa Nouã,
zona Racheta la o
familie tânãrã. Rog
seriozitate. Telefon:
0770/335.928;
0351/447.627.
Primesc fatã în gaz-
dã. Telefon: 0723/
623.717.

PIERDERI
Pierdut legitimaþie
de înscriere la Fa-
cultatea de Horti-
culturã – Specia-
lizarea “Peisagis-
ticã” - pe numele
de PAªALEGA
DANIEL CON-
STANTIN, CNP
1920606160037.
Se declarã nulã.

DECESE
Primarul comu-
nei Melineºti, Ing.
Ceanã Ana, îm-
preunã cu fiica
Mihaela, fiul Iu-
lian, nora Iulia –
Mãdãlina ºi soa-
cra Ana, anunþã
cu durere trece-
rea în nefiinþã a
celui care a fost
socru, bunic ºi
soþ, CEANÃ PÃ-
TRU (TITICÃ). În-
mormântarea
are loc astãzi,
05.09.2017, ora
12,00 la Cimitirul
Melineºti. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace!

Familiile Crãciu-
noiu Florea ºi
Crãciunoiu Geor-
ge regretã înceta-
rea din viaþã a
fostului primar al
Comunei Goicea,
ING. CREÞESCU
COSTEL!

CONDOLEANÞE
Colectivul primã-
riei Melineºti este
alãturi de doamna
primar, Ing. Ana
Ceanã, în momen-
tele grele pricinui-
te de trecerea în
nefiinþã a socrului,
CEANÃ PÃTRU
(TITICÃ). Condo-
leanþe familiei!
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Handbalistele de la SCM Craiova au re-
zistat în faþa campioanei, CSM Bucureºti,
numai în primul sfert de orã al Supercu-
pei României, disputatã în Sala Polivalentã
din Capitalã. De la 8-8, echilibrul s-a rupt
ºi gazdele s-au impus la pas, scor 33-19,
la pauzã 16-11. Startul dezastruos al re-
prizei secunde, când CSM Bucureºti a
avut un parþial de 9-0, a fãcut practic di-
ferenþa de scor insurmontabilã. Antreno-
rul Bogdan Burcea a mizat pe jucãtoare-

Seria I: Recolta Cioroiaºi - Vâ-
nãtorul Desa 1-2, Viitorul Afu-
maþi - Voinþa Caraula 4-1, Vul-
turul Catane - Spicul Unirea 3-
1, Avântul Rast - Recolta Seaca
de Câmp 1-1, Viitorul Vârtop -
Fulgerul Maglavit 2-3, Meciuri-
le Recolta Urzicuþa - Viitorul Ca-
lafat 2014, Progresul Ciuperce-
nii Vechi - Unirea Vela ºi Viitorul
Dobridor - Viitorul Ciupercenii
Noi nu s-au jucat.

Clasament: 1. Fulgerul Magla-
vit 6p, 2. Vânãtorul Desa 6p, 3.
Recolta Seaca de Câmp 4p, 4. Vi-
itorul Ciupercenii Noi 3p, 5. Viito-
rul Afumaþi 3p, 6. Unirea Vela 3p,
7. Vulturul Catane 3p, 8. Voinþa
Caraula 3p, 9. Avântul Rast 1p, 10.
Recolta Urzicuþa 0p, 11. Spicul
Unirea 0p, 12. Recolta Cioroiaºi
0p, 13. Viitorul Vârtop 0p, 14. Vi-
itorul Dobridor 0p.

Liga a V-a Dolj, etapa a 2-a

Rezultate: Dunãrea Calafat -
Flacãra Moþãþei 8-1, Tractorul
Cetate - Jiul Podari 1-2, Viitorul
Cârcea – Ucv SA 1-6, Ajax Do-
broteºti - Progresul Bãileºti 0-3,
UT Dãbuleni - Victoria Pleniþa 5-
2, Progresul Segarcea - Metro-
politan Iºalniþa 4-0, Recolta Os-
troveni - Danubius Bechet 1-3.

Clasament: 1. Ucv SA 12p, 2.
Danubius Bechet 12p, 3. Jiul Po-
dari 12p, 4. Progresul Segarcea
7p, 5. Tractorul Cetate 6p, 6. Fla-
cãra Moþãþei 6p, 7. UT Dãbuleni
5p, 8. Progresul Bãileºti 5p, , 9.
Dunãrea Calafat 4p, 10. Victoria
Pleniþa 4p, 11. Metropolitan Iºal-
niþa 3p, 12. Recolta Ostroveni 1p,
13. Viitorul Cârcea 1p, 14. Ajax
Dobroteºti 1p.

Liga a IV-a Dolj,
etapa a 4-aSeria II: Jiul Podari II - Triumf

Bârca 1-2, Avântul Dobreºti - Vii-
torul Giurgiþa 2-3, Voinþa Belcin -
Recolta Mãceºu de Jos 0-5, Ful-
gerul Întorsura - Viitorul Þuglui 3-
0, Inter Secui - Prietenia Craiova
4-2, ªtiinþa Malu Mare - Viitorul
Mãceºu de Sus 0-2. Meciurile ªtiin-
þa 2016 Craiova - ªtiinþa Calopãr
ºi Aktiv Padea - Progresul Cerãt
nu s-au jucat.

Clasament: 1. Recolta Mãceºu
de Jos 6p, 2. Viitorul Giurgiþa 6p,
3. Viitorul Mãceºu de Sus 6p, 4.
Triumf Bârca 6p, 5. Inter Secui 4p,
6. Progresul Cerãt 3p, 7. Voinþa
Belcin 3p, 8. Fulgerul Întorsura 3p,
9. ªtiinþa Calopãr 1p, 10. Prietenia
Craiova 0p, 11. ªtiinþa Malu Mare
0p, 12. ªtiinþa 2016 Craiova 0p,
13. Aktiv Padea 0p, 14. Jiul Podari
II 0p, 15. Avântul Dobreºti 0p, 16.
Viitorul Þuglui 0p.

Seria III: Viitorul Teasc - Viitorul
II Cârcea 5-0, Victoria Cãlãraºi -
Constructorul 2012 Craiova 1-1,
Fulgerul Mârºani - Unirea Amãrãºtii
de Jos 2-2, ªtiinþa Celaru - Voinþa
Puþuri 10-0,  Progresul Castranova
- Progresul Amãrãºtii de Sus 0-2, City
Leu - Avântul Daneþi 2-2, AS Rojiºte
- Unirea Tâmbureºti 4-1, Energia
Radomir - Torentul Secui 6-0.

Clasament: 1. Progresul Amã-
rãºtii de Sus 6p, 2. AS Rojiºte 6p,
3. City Leu 4p, 4. Constructorul
2012 Craiova 4p, 5. Unirea Amã-
rãºtii de Jos 4p, 6. ªtiinþa Celaru
3p, 7. Energia Radomir 3p, 8. Vii-
torul Teasc 3p, 9. Progresul Cas-
tranova 3p, 10. Unirea Tâmbureºti
3p, 11. Victoria Cãlãraºi 2p, 12.
Avântul Daneþi 1p, 13. Fulgerul
Mârºani 1p, 14. Voinþa Puþuri 1p,
15. Viitorul II Cârcea 0p, 16. To-
rentul Secui 0p.

Seria IV: AS Scãeºti - Vulturul
Cernãteºti 5-2, ªarja Robãneºti -
Progresul Mischii 1-3, Viitorul
Coºoveni - CS Sopot 4-3, Viitorul
Coþofenii din Dos - Flacãra Drã-
goteºti 3-0, Avântul Pieleºti - Be-
tis Craiova 3-5, CSO II Filiaºi -
Sporting Seaca de Pãdure 8-3,
Voinþa Raznic - Viitorul Valea Fân-
tânilor 2-1, Jiul Breasta - Viitorul
Ghindeni 2-1.

Clasament: 1. CSO II Filiaºi 6p,
2. Viitorul Coþofenii din Dos 6p, 3.
Progresul Mischii 6p, 4. Viitorul
Ghindeni 3p, 5. CS Sopot 3p, 6.
AS Scãeºti 3p, 7. Viitorul Valea
Fântânilor 3p, 8. Vulturul Cernã-
teºti 3p, 9. Viitorul Coºoveni 3p,
10. Betis Craiova 3p, 11. Flacãra
Drãgoteºti 3p, 12. Jiul Breasta 3p,
13. Voinþa Raznic 3p, 14. Avântul
Pieleºti 0p, 15. ªarja Robãneºti 0p,
16. Sporting Seaca de Pãdure 0p.

Grupa A: Belarus – Suedia 0-4,
Olanda – Bulgaria 3-1, Franþa –
Luxemburg 0-0.

Clasament: 1. Franþa 17p, 2. Su-
edia 16p, 3. Olanda 13p, 4. Bulga-
ria 12p, 5. Belarus 5p, 6. Luxem-
burg 5p.

Grupa B: Feroe – Andorra 1-0,
Letonia – Elveþia 0-3, Ungaria –
Portugalia 0-1.

Clasament: 1. Elveþia 24p, 2.
Portugalia 21p, 3. Ungaria 10p, 4.
Insulele Feroe 8p, 5. Andorra 4p,
6. Letonia 3p.

Grupa C: Meciurile Azerbaijan
– San Marino, Germania – Norve-
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La noapte: Bolivia – Chile, Columbia – Brazilia, Ecuador – Peru, Ar-
gentina – Venezuela, Paraguay – Uruguay. Clasament: 1. Brazilia -36 p;
2. Columbia 25 p; 3. Uruguay 24 p; 4. Chile 23 p; 5. Argentina 23 p; 6.
Peru 21 p; 7. Paraguay 21 p; 8. Ecuador 20 p; 9. Bolivia 10 p; 10.
Venezuela 7 p. Primele patru echipe se calificã direct, iar ocupanta locu-
lui 5 va susþine un baraj intercontinental cu reprezentanta Oceaniei.

gia, Irlanda de Nord – Cehia s-au
jucat asearã.

Clasament: 1. Germania 21p, 2.
Irlanda de Nord 16p, 3. Cehia 9p,
4. Azerbaidjan 7p, 5. Norvegia 7p,
6. San Marino 0p.

Grupa D: astãzi, ora 21.45: Aus-
tria – Georgia, Moldova – Þara
Galilor, Irlanda – Serbia.

Clasament: 1. Serbia 15p, 2. Ir-
landa 13p, 3. Þara Galilor 11p, 4.
Austria 8p, 5. Georgia 4p, 6. Mol-
dova 2p.

Grupa E:  Meciurile Armenia -
Danemarca, Muntenegru - Româ-
nia, Polonia – Kazakhstan s-au ju-

cat asearã.
Clasament 1. Polonia 16p, 2.

Muntenegru 13p, 3. Danemarca
13p, 4. România 9p, 5. Armenia
6p, 6. Kazahstan 2p.

Grupa F: Meciurile Slovenia -
Lituania, Scoþia - Malta, Anglia –
Slovacia s-au jucat asearã.

Clasament: 1. Anglia 17p, 2. Slo-
vacia 15p, 3. Slovenia 11p, 4. Sco-
þia 11p, 5. Lituania 5p, 6. Malta 0p.

Grupa G: astãzi, ora 21.45: Liech-
tenstein - Spania, Macedonia - Alba-
nia, Italia - Israel, Digi Sport 1.

Clasament: 1. Spania 19p, 2.
Italia 16p,  3. Albania 12p, 4. Isra-

el 9p, 5. Macedonia 6p, 6. Liech-
tenstein 0p.

Grupa H: Estonia – Cipru 1-0,
Gibraltar – Bosnia 0-4, Grecia –
Belgia 1-2.

Clasament: 1. Belgia 22p, 2. Bos-
nia 14p, 3. Grecia 13p, 4. Cipru 10p,

5. Estonia 8p, 6. Gibraltar 0p.

Grupa I: astãzi, ora 21.45: Ko-
sovo - Finlanda, Turcia - Croaþia,
Digi Sport 2, Islanda – Ucraina.

Clasament: 1. Croaþia 16p, 2. Ucrai-
na 14p, 3. Islanda 13p, 4. Turcia 11p,
5. Finlanda 4p, 6. Kosovo 1p.
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Fundaºii Datkovic ºi Martic au fost aduºi în Bãnie,
primul fiind împrumutat de la Spezia, iar al doilea

transferat de la Rijeka

Pe ultima sutã de metri înain-
tea încheierii perioadei de trans-
feruri, CS Universitatea Craiova
îºi completeazã lotul cu doi fun-
daºi. Primul este un stoper croat,
Niko Datkovic, ºi a fost împru-
mutat de la Spezia, din Serie B. A
mai evoluat în þara natalã la Rije-
ka ºi la Lugano, în Elveþia. Acum
în vârstã de 24 de ani ºi cotat de

transfermakt la 800.000 de euro,
Datkovic (1,90 metri) a fost com-
ponent al naþionalelor de juniori
ºi tineret ale Croaþiei ºi ar veni la
Craiova sã completeze locul lã-
sat liber de plecarea lui Alex Bart-
he la ÞSKA Sofia. În lotul oltean
existã deja doi stoperi croaþi, Re-
nato Kelic ºi Hrvoje Spahija. Ce-
lãlalt fundaº aflat aproape de a

semna cu Craiova este un elve-
þian cu origini bosniace, Ivan
Martic, joacã fundaº dreapta ºi
anul trecut a fost în lotul cu care
Rijeka a cucerit titlul în Croaþia,
însã a jucat numai în câteva me-
ciuri. În vârstã de 27 de ani,
Martic a evoluat în Elveþia natalã
pentru St. Gallen ºi Schaffhau-
sen, apoi în Serie B, la Verona ºi
Spezia, pentru ca în sezonul tre-
cut sã ajungã la Rijeka. În banda
dreaptã, Devis Mangia îl avea pe
titularul Radoslav Dimitrov ºi ca
soluþie de rezervã pe Briceag.
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remarcat la Naþionaleleremarcat la Naþionaleleremarcat la Naþionaleleremarcat la Naþionaleleremarcat la Naþionalele

de semimaratonde semimaratonde semimaratonde semimaratonde semimaraton
85 de atleþi de la 20 de cluburi din Ro-

mânia au fost prezenþi la Craiova la Cam-
pionatul Naþional de Semimaraton, care
s-a desfãºurat pe traseul Sala Polivalentã
– Parcul Tineretului. Medalia de aur la
competiþia femininã a fost obþinutã de
Ancuþa Bobocel, legitimatã la CS Univer-
sitatea Craiova. Tot la fete, CSM Craio-
va s-a clasat pe locul 3 în proba pe echi-

le: Lung, Dumanska, Stanciu – portari;
Pricopi 6 goluri, Zamfir-Florianu 4, Tu-
dor 2, Vizitiu 2, Trifunovic 2, Þicu 2, Kli-
kovac 1, ªelaru, T. Popescu, Nikolic, Ar-
dean, Colac, Stoican. Isabelle Gulden a
fost declaratã MVP, iar Jelena Grubisic a
primit trofeul pentru cel mai bun portar
al Supercupei. Pentru SCM Craiova ur-
meazã debutul în noua ediþie a Ligii Naþi-
onalei, mâine, de la ora 18, în Sala Poli-
valentã, cu CSM Bistriþa.

SCM Craiova, zdrobitãSCM Craiova, zdrobitãSCM Craiova, zdrobitãSCM Craiova, zdrobitãSCM Craiova, zdrobitã
în Supercupa Românieiîn Supercupa Românieiîn Supercupa Românieiîn Supercupa Românieiîn Supercupa României

pe. Bãnia ºi-a revendicat medalia de ar-
gint în competiþia masculinã, prin Marius
Ionescu, de la CSM Craiova, depãºit de
Nicolae Soare, de la ªtiinþa Bacãu. Ale-
xandru Corneschi a sosit al patrulea, iar
Marius Buºcã pe locul 5, aºa încât CSM
Craiova a câºtigat aurul pe echipe. O me-
dalie de bronz a fost adusã la juniori de
Gabriel Scurtu, de la CSM Craiova.
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