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Haine contrafãcute, descoperite
de poliþiºtii doljeni

Ieri, 14 septembrie, poliþiºtii Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice Dolj, sub supravegherea Parchetului
de pe lângã Judecãtoria Craiova, au efectuat trei percheziþii domiciliare, în Municipiul Craiova ºi comuna Bratovoeºti, pentru documentarea activitãþii într-un dosar
penal întocmit sub aspectul sãvârºirii infracþiunii de contrabandã.
În urma percheziþiilor, la locuinþa unui
bãrbat de 31 de ani, din Craiova, poliþiºtii

au descoperit 909 articole de îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi de marochinãrie, purtând însemnele ºi inscripþiile unor mãrci
înregistrate pentru care nu s-au prezentat
documente de originalitate sau autenticitate, care au fost ridicate de poliþiºti în
vederea continuãrii cercetãrilor. Doi bãrbaþi de 31 ºi 42 de ani din Craiova ºi un
tânãr de 24 de ani, din Bratovoeºti, au fost
conduºi la sediul poliþiei pentru audieri.
“Cercetãrile sunt continuate sub aspectul

sãvârºirii infracþiunilor de contrabandã ºi
punerea în circulaþie a unui produs purtând o marcã identicã sau similarã cu o
marcã înregistratã pentru produse identice sau similare, urmând a fi dispuse mãsuri legale. La activitãþi au participat ºi
poliþiºti ai Serviciului pentru Acþiuni Speciale ºi Serviciului Criminalistic Dolj”, a
precizat Cristian Grigorescu, purtãtor de
cuvânt al Inspectoratului Judeþean de Poliþie Dolj.
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Un discurs tranºant!
MIRCEA CANÞÃR
Preºedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îmbrãcatã în culorile Ucrainei, galben ºi albastru, a pronunþat miercuri, în Palatul Parlamentului European de la Strassbourg, tradiþionalul discurs, întins pe durata a
57 de minute, privind „starea naþiunii”, exerciþiu inspirat din politica americanã, difuzat în direct de media audiovizualã din numeroase state membre. Este al treilea discurs pentru
„VDL”, ex-ministru german al Apãrãrii, surprinzãtor propulsatã în fruntea
Comisiei Europene în 2019, fãrã nici
o îndoialã crucial, pentru toþi, în timp
ce UE traverseazã o crizã de o imensã
gravitate prin rãzboiul din Ucraina.
„Este un rãzboi contra securitãþii
noastre energetice, contra economiei
noastre, contra valorilor noastre ºi
contra viitorului nostru(...). UE va
continua sã creascã presiunea asupra
Rusiei ºi nu considerã oportun sã
caute liniºtirea lucrurilor. Sancþiunile
nu vor fi ridicate. Ora este a determinãrii, nu a calmãrii”, a martelat
Ursula von der Leyen. Uniunea Europeanã a furnizat peste 19 miliarde euro

ajutor financiar fãrã a mai lua în consideraþie ajutorul militar. Discursul
tranºant al preºedintei Comisiei Europene, venitã în hemyciclu însoþitã de
soþia preºedintelui Ucrainei, Olena Zelenski, cu care s-a deplasat apoi la Kiev,
a avut ºi inserturi mai greu de înþeles.
„Trimiteþi facturile la Moscova”, acuzându-l pe Vladimir Putin de a fi singurul vinovat de crizã. Ursula von der
Leyen a fãcut referiri la plafonarea profiturilor, reforma de profunzime pe piaþa de curent electric, reducerea consumului de curent electric, promisiunea unei „defence of democracy act”
(o propunere legislativã pentru sancþionarea interferenþelor în procesul electoral). O întrebare stãruie, chiar pe
fondul solidaritãþii clamate ºi plafonãrii preþului la curent electric ºi gaz: cât
timp opinia publicã occidentalã va susþine sancþiunile contra Rusiei? Chiar
dacã acestea au provocat Rusiei o scãdere a PIB-ului cu 6% pe 2022. Dacã
peste câteva zile extrema dreaptã câºtigã alegerile în Italia, ca sã dãm un
exemplu, asaltul pentru ridicarea sancþiunilor s-ar putea dubla, opineazã ana-

liºtii. Vin apoi alegerile din Bulgaria ºi
Letonia, dupã cele din Suedia, toate
marcate de un puseu naþionalist. Olaf
Scholz, cancelarul german, criticat în
Ucraina, care ºi-a pierdut rãbdarea, dar
ºi în propria coaliþie, pentru reticenþele privind livrarea blindatelor Marder
ºi Leopard 2, dupã ce marþi s-a întreþinut cu Vladimir Putin, ºi a vizitat baza
militarã de antrenament Putlos (25 august 2022) unde se deruleazã un program de pregãtire a militarilor ucrainieni, are încã ezitãri. În total cele 27
de þãri membre dispun de o capacitate
de stocare a gazelor de 1140 terawaþiorã (TWh). În valori absolute Germania, Franþa, Italia ºi Olanda sunt þãrile
cu cele mai mari capacitãþi de stocare,
în timp ce multe altele (Grecia, Finlanda, Estonia) nu deþin spaþii de stocare.
Care reprezintã 27% din consumul
anual. Pentru Franþa stocajul la nivel
maxim echivaleazã cu 28% din nevoile
anuale, dar Emmanuel Macron a decretat deja cã francezii trebuie sã plãteascã
preþul libertãþii Ucrainei. Oricât de tranºant s-a dovedit discursul Ursulei von
der Leyen, el nu lãmureºte lucrurile, ci

mai degrabã le complicã. Fiindcã de la
Moscova, Dmitri Medvedev, vicepreºedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat cã alimentarea în continuare a Kievului cu armament ar putea
conduce la situaþia în care campania
militarã sã urce la alt nivel. Potrivit spuselor sale, în acest caz þãrile occidentale
nu vor mai putea „sã stea în casele ºi
apartamentele lor curate deoarece totul
se va aprinde în jurul lor”. Asta dupã ce
biroul lui Volodimir Zelenski a publicat
marþi un proiect privind garanþiile de
securitate pentru Ucraina, în calitatea de
garanþi Kievul propunând þãrile UE, SUA,
Marea Britanie, Australia ºi Turcia. Documentul prevede investiþii strãine în
industria de armament ºi informaþii sensibile de la serviciile speciale, desfãºurarea de exerciþii militare pe teritoriul þãrii
cu aducere de instructori ºi consilieri
strãini. Þãrile UE trebuie sã asigure livrãri constante de arme Kievului ºi sã-l
ajute financiar. Ursula von der Leyen ºia încheiat discursul afirmând cã astãzi
curajul are un nume ºi acest nume este
Ucraina. Ceea ce se petrece astãzi este
o revoluþie.

O carierã bine platitã, întinsã pe mulþi ani,
chiar aici, acasã, în Craiova, la RELOC, acum!
Hai sã reparãm, sã construim
ºi sã modernizãm împreunã locomotive ºi vehicule feroviare,
chiar aici, în Craiova, pe bulevardul Decebal, nr. 109!
Vrei sa lucrezi intr-o companie ce si-a facut un renume important in Romania, cat si in tari
precum Bulgaria, Muntenegru,
Serbia, Ungaria sau Croatia, in
cei peste 50 de ani de existenta
in domeniul feroviar? Alãturã-te
nouã pentru o carierã de duratã,
care sã-þi ofere satisfacþii, atât
profesionale, cât ºi financiare.

Vino alãturi de RELOC pentru a face parte dintr-o echipã
puternicã, pentru ca împreunã sã
putem proiecta, construi, repara
ºi moderniza locomotive ºi vehicule feroviare.
Fie cã eºti un specialist care
cautã sã-ºi schimbe industria în
care activeazã sau dacã eºti în
cãutarea unei cariere si eºti atras
de industria feroviarã, RELOC
este locul pe care l-ai cãutat.
RELOC cautã sã-ºi mãreascã echipa cu personal muncitor dar si cu studii superioare

din domeniile ingineriei, economic si administrativ, indiferent
de vârstã sau gen.
Cei care se vor alãtura echipei RELOC vor beneficia de urmatorul pachet:
• Salariu atractiv, tichete de
masã, prime ºi bonusuri de performanþã;
• 4.300 lei venit minim brut
pentru muncitor necalificat;
• Transport gratuit de acasã
la serviciu ºi retur, inclusiv pentru comunele limitrofe; • Abonament pe calea feratã ºi trasee auto
exterioare Municipiului Craiova;
• Asigurare medicalã privatã;
• Acces la facilitãþile Casei de
Ajutor Reciproc organizatã în
cadrul RELOC;
• Avansare rapidã pe bazã de
competenþe;
• Calificare la locul de munca in functie de aptitudini si
disponibilitatea de invatare a
fiecaruia;
• Formare, promovare, dezvoltare profesionalã ºi traininguri
gratuite.
Toþi cei interesaþi de oferta
RELOC ne pot gãsi foarte
simplu:
• La sediul fabricii: Municipiul
Craiova, Bulevardul Decebal nr.
109, cod poºtal 200746;
• La telefon: 0251.438.754;
• Pe internet: www.relocsa.ro;
• Prin e-mail, la adresa:
resurseumane@relocsa.ro
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Profesorul Nicolae „Þâcã” Zamfir
s-a stins din viaþã
S-a stins din viaþã astãzi antrenorul considerat „descoperitorul
lui Gicã Popescu”, profesorul
Nicolae Zamfir. Avea 77 de ani ºi
ultima apariþie publicã fusese chiar
la meciul dintre echipa cu care
colabora ºi cãreia i-a dedicat o
mare parte din viaþã, Universitatea Craiova, ºi echipa la care preºedinte este chiar Gicã Popescu,
Farul Constanþa. Cel alintat
„Þâcã” Zamfir a dat lovitura de
începere a partidei câºtigatã cu 43 de olteni, la Severin. Profesorul
Zamfir era cardiac ºi a murit pe
masa de operaþie, în timp ce doctorii voiau sã-i monteze stenturi,
el suferind stop cardiac ºi nu a
mai putut fi salvat.
„Zi tristã pentru întreaga suflare alb-albastrã. Din pãcate, profesorul emerit Nicolae Zamfir ne-a
pãrãsit în cursul zilei de astãzi.
Dumnezeu sã-l odihneascã în pace! Marile performanþe din trecut
ale clubului sunt legate de numele
lui Nicolae Zamfir. El a fost unul
dintre artizanii echipelor care au
scris legenda fotbalului craiovean.

De altfel, Nicolae Zamfir s-a alãturat proiectului renaºterii Universitãþii Craiova în iarna lui 2013,
punându-ºi priceperea în slujba
construirii unui Centru de Juniori
puternic. Profesorul emerit a fost
implicat activ în protocolul de colaborare dintre Universitatea din
Craiova ºi Universitatea Craiova.
Condoleanþe familiei îndurerate!”
este mesajul Universitãþii Craiova.
Nãscut în Craiova, în 1944,
Nicolae Zamfir a fost mentorul a
generaþii de fotbaliºti ai Bãniei,
ocupându-se decenii de centrul de
copii ºi juniori al Universitãþii Craiova. A fost antrenor al primei
echipe, în 1997, activând pentru
o perioadã ºi în Japonia, unde a
condus formaþia JEF United Ichihara. A mai activat la Chimia Rm.
Vâlcea, Drobeta Turnu Severin ºi
în Bulgaria, la Bdin Vidin. A condus pentru o lungã perioadã
academia lui Gicã Popescu de la
Craiova, iar în ultimii ani a fost
implicat activ în protocolul de
colaborare dintre Universitatea din
Craiova ºi Universitatea Craiova.

Nicolae Zamfir a fost cel care
a vãzut talentul lui Gicã Popescu
ºi a fost determinant în aducerea
sa de la Calafat la Universitatea
Craiova. L-a descoperit prima datã
la un trial pe terenul de zgurã din
spatele „Centralului”, apoi l-a „recuperat” de la Calafat, unde puºtiul de 15 ani se întorsese.
Tot „Þâcã” l-a „ascuns” pe
Gicã Popescu la Govora ºi apoi
în Bulgaria, atunci când fostul
mare internaþional era „hãituit” de
conducãtorii Stelei ºi de Ilie Ceauºescu, în 1988, pentru a nu se
întoarce la Universitatea Craiova.
Nicolae Zamfir ºi Gicã Popescu
au stat ascunºi douã sãptãmâni la
Govora ºi „Baciul” a intrat apoi
direct pe teren în meciul din prima etapã de campionat al Universitãþii Craiova, astfel nemaiputând
fi eligibil pentru Steaua în cupele
europene. ªtiinþa juca la Oradea,
iar Nicolae Zamfir a vorbit cu
crainicul sã nu-i fie pronunþat
numele lui Gicã Popescu, pentru
a nu fi împiedicatã, în ultimã instanþã, folosirea sa.

Universitatea Craiova are absenþe de marcã pentru derby-ul cu FCSB
Perioadã dificilã pentru Mirel
Rãdoi la Universitatea Craiova.
Rezultatele nu sunt dintre cele aºteptate, oltenii având douã înfrângeri în ultimele trei meciuri,
programul este unul dificil, dupã derby-ul din
Gruia, cu campioana,
CFR Cluj, urmând cel cu
FCSB, atmosfera este
una precarã, greºelile individuale abundã, chiar
dacã lotul este ticsit cu
veterani, iar accidentãrile
sunt ºi ele la ordinea zilei în Bãnie. Astfel, pentru meciul cu FCSB, din
etapa a 11-a a Superligii,
programat duminicã, de
la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”,
antrenorul Universitãþii
Craiova nu poate conta
pe patru jucãtori de bazã: Raul
Silva, Elvir Koljic, Andrei Ivan ºi
ªtefan Baiaram, iar Ante Roguljic ºi Ivan Martic sunt ºi ei incerþi. Mai sunt ºi alte probleme
medicale la nivelul echipei, dar

sunt considerate rezolvabile pânã
la ora derby-ului cu FCSB, cu
prilejul cãruia ªtiinþa va reveni pe
„Ion Oblemenco”, dupã exilul de
4 meciuri la Severin.

Dacã absenþa lui Elvir Koljic va
fi una de duratã, el având ºanse
mici sã mai revinã pe teren anul
acesta, dupã accidentarea gravã
de la Mediaº ºi intervenþia chirurgicalã care a urmat, Raul Silva nu

a mai jucat de la meciul din Israel, cu Hapoel Beer Sheva, când a
greºit la golul egalizator al gazdelor. Andrei Ivan a acuzat probleme medicale înaintea derby-ului
de la Cluj, din cauza
cãrora a intrat numai
pe parcurs în Gruia,
dar atacantul oltean
a fost bântuit de ghinion, accidentarea sa
agravându-se, pe final de meci, aºa cã
ºi el va fi indisponibil pentru derby-ul
cu FCSB. Un alt jucãtor care a suferit
o rupturã muscularã, ªtefan Baiaram, a
ratat duelurile cu Farul ºi CFR Cluj ºi are
ºanse minime sã revinã pe teren la meciul cu FCSB, oltenii temându-se
cã-i va recidiva accidentarea. Un
alt absent pe termen lung este
croatul Ante Roguljic, dar în cazul sãu astfel de probleme sunt
obiºnuite, el având periodic

ªtiinþa 2, victorie în deplasare cu Dãeºtiul
Într-un meci disputat în devans, în cadrul etapei a 4-a a seriei a 6-a din Liga a III-a, echipa a doua a Universitãþii Craiova
s-a impus în deplasare, pe terenul de la Fedeleºoiu, scor 2-0,
contra formaþiei Viitorul Dãeºti.
Ambele goluri au fost marcate în
partea secundã. Marian Danciu

a deschis scorul cu un ºut senzaþional la vinclu, de la 25 de
metri, iar Alberto Cãlin a majorat
diferenþa, în prelungiri, dupã o
acþiune personalã.
Universitatea II Craiova a început în formula: L. Popescu –
C. Matei, Ed. Dina, Neþoiu, Olteanu – Sala, Danciu, Mitru –

Banã, Melniciuc, Ciolacu. Au intrat: Niþuicã, Stana, Al. Cãlin,
Domnu, ªandru.
Dupã 4 meciuri, formaþia antrenatã de Corneliu Papurã ºi
Dragoº Bon are 6 puncte, iar în
etapa viitoare joacã pe “Extensiv” cu Sporting Roºiori, sâmbãtã, 24 septembrie, de la ora 17.

Neoficial, mai multe persoane din interiorul clubului din Bãnie acuzã faptul cã accidentãrile

sunt efectul pregãtirii deficitare
din varã, efectuatã sub comanda lui Laszlo Balint.

Liga I – etapa a XI-a
Voluntari – Fcu, vineri, ora 18
Petrolul – Farul, vineri, ora 21
UTA – Hermannstadt, sâmbãtã, ora 16.45
Sepsi – Botoºani, sâmbãtã, ora 19
Rapid – Mioveni, sâmbãtã, ora 21.30
„U” Cluj – Chindia, duminicã, ora 18.30
„U” Craiova – FCSB, duminicã, ora 21.30
FC Argeº – CFR, luni, ora 20.30
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13. FCSB
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15. Mioveni
16. Chindia
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