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Conducerea Ford Craiova a prezentat noile direcţii ale investitorului
american, în materie de producţie, export şi promovare. Astfel, Ford Ro-
mânia prezintă în premieră, zilele acestea, noul Mondeo la Raliul Iaşului
2014, un eveniment de marcă pe piaţa auto din România, unde sunt aştep-
taţi jurnalişti, dealeri, oameni de afaceri şi bineînţeles reprezentanţi ai
administraţiei publice locale şi centrale. Profitând de acest moment, noul
Mondeo prezintă noi tehnologii şi motorizări, inclusiv motorul EcoBoost
de 1,5 l produs la Craiova. Comenzile din partea clienţilor şi prelansarea
noului Mondeo vor începe la finalul lunii septembrie. În concluzie, Ford,
prin dealerul ATI Motors Holding, este maşina oficială a ediţiei din acest
an a Raliului Iaşului
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Liberalii
cheamă
în judecată
Guvernul!

Chiar dacă aşa ceva – che-
mare a în judecată de către un
partid a Guvernului şi pre fec-
ţilor din ţară – nu s-a mai vă-
zut, asta nu înse amnă că nu
era loc pentru încă o minune a
politicii, pe lângă atâtea de-a lun-
gul timpului. Liberalii au atacat
la Curtea Constituţională, via
Curtea de Apel Bucureşti, excep-
ţia de neconstituţionalitate a
OUG nr. 55/2014, în speranţa că
decizia CCR, eventual favorabi-
lă, se va aplica din momentul
chemării în judecată.

Doljul, două zile
sub zodia ploilor

Francois Hollande,
la cel mai jos nivel
în istoria celei de-a
Cincea Republici: 13%

Niciodată din 1978 cota de încre-
dere a unui preşedinte al Franţei n-a
scăzut atât de jos. Se spune că Jac-
ques Chirac ar fi ajuns la 16% încre-
dere, dar în iulie 2006, la sfârşitul celui
de-al doilea mandat de şef de stat,
când francezii se pregăteau pentru
alegerile prezidenţiale din 2007. Spi-
rala negativă a cunoscut o mişcare
accelerată inedită, constată un spe-
cialist în sondaje, impresionat de că-
derea estivală a preşedintelui când, în
mod normal, barometrul se arăta fa-
vorabil pentru guvernanţi, întrucât
persoanele intervievate, aflate în va-
canţă, erau mult mai indulgente.

Craioveancă
accidentată
pe trecerea
de pietoni



2 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 6 septembrie 2014
actualitate

$1 EURO ...........................4,4006 ............. 44006
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Bãsescu: Emigrarea românilor
în Marea Britanie, beneficã
pentru economia României

Preºedintele Traian Bãsescu a afirmat
într-un interviu pentru postul BBC Radio
4 cã exodul cetãþenilor români în Marea
Britanie a îmbunãtãþit economia þãrii, în
condiþiile în care muncitorii aflaþi în strãi-
nãtate trimit bani acasã, relateazã cotidia-
nul „Daily Telegraph”, în ediþia online.
„Faptul cã o parte dintre cetãþenii români
decid sã-ºi gãseascã un loc de muncã în
afara þãrii ne ajutã foarte mult - menþinerea
ratei ºomajului la un nivel mulþumitor”, a
declarat preºedintele. El a adãugat cã ba-
nii trimiºi în þarã de muncitorii români au
susþinut economia þãrii. „Într-o perioadã
de crizã, remitenþele au menþinut practic
echilibratã balanþa comercialã a României”,
potrivit ºefului statului, care a adãugat cã
imigranþii români nu depind de ajutoarele
sociale ºi sunt deciºi sã-ºi construiascã
propriul drum, însã este puþin probabil sã
revinã în România pânã când salariile nu
ajung la nivelul celorlalte state din Euro-
pa. „De îndatã ce condiþiile economice din
România vor permite, îi vom chema îna-
poi. România are nevoie de aceºti oameni”,
a spus preºedintele Traian Bãsescu, în
interviul pentru BBC Radio 4.

Borbely: Kelemen Hunor
conduce Ministerul Culturii pentru
cã nu i-a fost semnatã demisia

Vicepreºedintele politic al UDMR,
Borbely Laszlo, a declarat ieri, la Târgu
Mureº, cã liderul Uniunii, Kelemen Hu-
nor, va conduce Ministerul Culturii pânã
când preºedintele statului îi va semna de-
misia. „Aºteptãm deocamdatã, este o si-
tuaþie în care, constituþional vorbind, pânã
când nu semneazã preºedintele aceastã
demisie a domnului Kelemen Hunor, el
poate conduce frâiele ministerului. Dupã
aceastã decizie, în 45 de zile poate fi numit
un alt ministru ca sã asigure interimatul ºi
dupã alte 45 de zile se impune o numire.
(...) Deocamdatã suntem în faza în care
domnul Kelemen Hunor este acolo pen-
tru cã nu a fost semnatã demisia lui de
cãtre preºedinte”, a spus Borbely.
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Numele europarlamentarului român Corina
Creþu (PSD) figureazã pe lista trimisã ieri de pre-
ºedintele ales al Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, premierului italian Matteo Renzi, în ca-
litatea acestuia din urmã de preºedinte al Consi-
liului Uniunii Europene, informeazã executivul de
la Bruxelles într-un comunicat de presã postat
pe site-ul Comisiei. Juncker a trimis lista dupã o
serie de interviuri pe care le-a avut cu fiecare
dintre candidaþii la postul de comisar, pe parcur-
sul ultimelor zile, ºi a propunerii de desemnare,
la 30 august, a Federicãi Mogherini (Italia) ca
Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe
ºi Politicã de Securitate. Lista propusã cu comi-
sarii-desemnaþi pentru viitoarea Comisie Euro-
peanã, aºa cum apare ea pe site-ul CE,  conþine
urmãtoarele nume, în ordine alfabeticã: Vytenis
Andriukaitis (Lituania), Andrus Ansip (Estonia),
Miguel Arias Canete (Spania), Dimitris Avramo-
poulos (Grecia), El¿bieta Bienkowska (Polonia),
Alenka Bratusek (Slovenia), Corina Creþu (Ro-
mânia), Valdis Dombrovskis (Letonia), Kristali-

Vicepremierul Liviu Dragnea, preºedintele exe-
cutiv al PSD, a declarat ieri, în cadrul unei confe-
rinþe de presã la Târgoviºte, cã primarii altor par-
tide care vor sã vinã la PSD trebuie sã ºtie cã nu
vor primi avantaje, cã organizaþiile judeþene PSD
vor stabili ce primari primesc în partid, iar edilii
social-democraþi care au nemulþumiri pe acest
subiect sã ºi le exprime în cadrul partidului. „Fie-
care organizaþie, nu numai a PSD, are criterii pro-
prii, fiecare judeþ are analize proprii ºi hotãrãsc
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na Gheorghieva (Bulgaria), Johannes Hahn
(Austria), Jonathan Hill (Marea Britanie),
Phil Hogan (Irlanda), Vera Jourova (Re-
publica Cehã), Jyrki Katainen (Finlanda),
Cecilia Malmstrom (Suedia), Neven Mi-
mica (Croaþia), Carlos Moedas (Portuga-
lia), Pierre Moscovici (Franþa), Tibor Na-
vracsics (Ungaria), Günther Oettinger
(Germania), Maros Sefcovic (Slovacia),
Christos Stylianides (Cipru), Marianne
Thyssen (Belgia), Frans Timmermans
(Olanda), Karmenu Vella (Malta), Margret-
he Vestager (Danemarca). Consiliul Uniu-
nii Europene urmeazã sã îºi exprime acor-
dul cu privire la aceastã listã, dupã care ea
va fi publicatã în Jurnalul Oficial al UE.
Ulterior, Juncker va anunþa ºi distribuirea porto-
foliilor ºi modul în care intenþioneazã sã organi-
zeze activitatea urmãtoarei Comisii Europene.
Acest lucru este aºteptat în a doua jumãtate a
sãptãmânii urmãtoare. Apoi, Parlamentul Euro-
pean va trebui sã îºi exprime acordul pentru în-

tregul Colegiu al Comisarilor, inclusiv Înaltul
Reprezentant UE pentru Afaceri Externe ºi Poli-
ticã de Securitate. Acest acord este precedat de
audierea comisarilor desemnaþi în comisii. Dupã
aprobarea PE, Consiliul European numeºte ofi-
cial Comisia.

Preºedintele Traian Bãsescu a
avut, ieri dimineaþã, într-un cadru
informal, discuþii cu preºedintele
SUA, Barack Obama, cancelarul
german, Angela Merkel, ºi cu pre-
mierul britanic, David Cameron, la
summitul NATO care s-a desfãºu-
rat, joi ºi vineri, în Þara Galilor, la
Newport. Traian Bãsescu s-a aflat
ieri, în cea de-a doua zi a summit-

Peste douã treimi din recolta de
grâu este bunã pentru panificaþie,
chiar dacã ploile au diminuat nu nu-
mai calitatea ci si producþia din acest
an, a declarat pentru Agerpres pre-
ºedintele Patronatului Român din In-
dustria de Morãrit, Panificaþie ºi Pro-
duse Fãinoase (ROMPAN), Aurel
Popescu. „Analizele efectuate de IBA
(n.r. - Institutul de Bioresurse Ali-
mentare) pe 80% din producþia de
grâu obþinutã în acest an aratã cã
peste douã treimi din recoltã este
bunã pentru panificaþie. Din pãcate,
ploile din perioada recoltatului au re-
dus nu numai calitatea recoltei ci ºi
cantitatea, însã avem asigurat con-
sum intern, dar ºi un po-
tenþial de export de circa 3
milioane de tone”, a spus
Popescu. Acesta a preci-
zat cã grâul se vinde în pre-
zent cu 700-720 de lei tonã,
adus direct la moarã, pre-
þul fiind ceva mai ridicat de-
cât valoarea înregistratã în
aceeaºi perioadã din 2013.
„Producãtorii cer acum

Dragnea: Sã nu creadã cineva cã dacã intrã în PSD va primi avantaje
dacã cineva care vrea sã intre în partid îndepli-
neºte criteriile care sunt prevãzute în statut. Ceea
ce vreau sã spun, cu toatã fermitatea: sã nu crea-
dã cineva cã dacã intrã în PSD va primi nu ºtiu
ce. Este vorba de libera asociere, dacã cineva vrea
sã intre într-un partid este liber sã o facã, dar nu
primeºte vreun avantaj anume cã vine în partid”,
a precizat Dragnea. Întrebat de jurnaliºti dacã are
semnale de la primarii PSD cã sunt nemulþumiþi
de ordonanþa ce permite aleºilor locali ca în ter-

men de 45 de zile sã îºi clarifice apartenenþa poli-
ticã, liderul PSD a rãspuns cã „eu îi rog, dacã
sunt nemulþumiþi, sã spunã asta în organizaþiile de
partid. Asta nu este o perioadã, aºa cum a carac-
terizat-o Bãsescu, mercato. Numai Bãsescu poa-
te sã gândeascã aºa, pentru cã este un om cinic
de sus pânã jos. Orice om care intrã în PSD tre-
buie sã fie primit de toatã organizaþia. Nu vreau
ca o organizaþie de partid sã ia primari doar de
dragul de a lua primari”.

Preºedintele Bãsescu
s-a întreþinut cu Obama, Merkel
ºi Cameron la summitul NATO

ului NATO, alãturi de alþi lideri im-
portanþi ai Alianþei, la parada aeria-
nã de avioane militare, la care au
participat nouã þãri. Avioanele au
survolat Golful Cardiff începând cu
ora localã 08.30 (10.30 ora Româ-
niei), timp de 15 minute, preºedin-
tele României asistând la eveniment,
alãturi de Obama, Merkel, preºedin-
tele Franþei, Francois Hollande, de

Cameron, precum ºi
de secretarul general
al NATO, Anders
Fogh Rasmussen. Pe
parcursul evenimen-
tului, Traian Bãsescu
a stat lângã Barack
Obama, iar dupã ce au
plecat de la ceremo-
nie cei doi au avut o
discuþie. De aseme-
nea, ºeful statului a
discutat cu Merkel ºi
Cameron, potrivit fo-
tografiilor postate pe
pagina de Facebook
„Alãturi de preºedin-
tele nostru”.

Popescu (ROMPAN): Peste
douã treimi din recolta de grâu

este bunã pentru panificaþie
mai mult pe tona de grâu, în jur de
200 de euro, deºi pe bursele externe
se vinde la preþuri mult mai scãzute.
Practic, preþul este stabilit în portul
Constanþa de marii traderi prezenþi
în comerþul cu cereale”, a adãugat
ºeful Rompan. Necesarul intern de
grâu se ridicã la trei milioane de tone
(circa 250.000 de tone lunar), la care
se adaugã alte 500.000 de tone de
grâu pentru sãmânþã. Potrivit date-
lor Ministerului Agriculturii, producþia
de grâu obþinutã în acest an a fost
de 7,37 milioane de tone, uºor peste
nivelul anului trecut, de 7,343 mili-
oane tone, dar sub estimãrile agri-
cultorilor, de 8 milioane tone.
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Chiar dacă aşa ceva – chema-
rea în judecată de către un partid
a Guvernului şi prefecţilor din ţară
– nu s-a mai văzut, asta nu în-
seamnă că nu era loc pentru încă
o minune a politicii, pe lângă atâ-
tea de-a lungul timpului. Liberalii
au atacat la Curtea Constituţiona-
lă, via Curtea de Apel Bucureşti,
excepţia de neconstituţionalitate a
OUG nr. 55/2014, în speranţa că
decizia CCR, eventual favorabilă,
se va aplica din momentul chemă-
rii în judecată. Artificiul avocăţesc
de chemare în judecată a Guver-
nului şi prefecţilor rămâne la in-
terpretarea instanţei Curţii de
Apel, deşi acţiunea pare mai de

MIRCEA CANŢĂR

Liberalii cheamă
în judecată Guvernul!

grabă inadmisibilă, prin raportare
la art. 9 din Legea 554/2004 pri-
vind contenciosul administrativ.
Concomitent, liderii PNL şi PDL
s-au plâns, prin scrisori transmise
ambasadelor SUA şi statelor UE,
precum şi reprezentantului Comi-
siei Europene la Bucureşti, de pro-
movarea OUG 55/2014 privind li-
bertatea aleşilor locali (consilieri
locali şi judeţeni, primari, preşedinţi
ai consiliilor judeţene), timp de 45
de zile, de a schimba partidul pe
listele căruia au fost aleşi, prin
derogare de la Legea 393/2004
(Statutul aleşilor locali). Chiar dacă
reglementarea guvernului poate
părea excesivă, ea este facultati-

vă, adică nu obligă pe nimeni să
procedeze altfel decât îi dictează
propria conştiinţă. Argumentarea
excepţiei de neconstituţionalitate
făcută de juriştii PNL este de fapt
o arguţie şi nu pare deloc convin-
gătoare, ca să nu spunem că in-
serează şi aspecte ilogice. Chiar
din punct de vedere juridic. Cita-
tă, de pildă, este Decizia CCR nr.
915/18 octombrie 2007, conform
căreia „prevederile menţiona-
te (...) au ca finalitate preveni-
rea migraţiei politice a aleşi-
lor locali de la un partid la al-
tul, asigurarea unei stabilităţi
în cadrul administraţiei publi-
ce locale, care să exprime con-

figuraţia politică aş a cum
aceasta a rezultat din voinţa
electoratului”. Prevede OUG
55/2014 altceva decât respecta-
rea voinţei electoratului, când a
votat USL la alegerile locale din
2012? Raţiunea OUG 55/2014, să
nu mai pomenim de moralitatea ei,
rezidă tocmai în ruperea USL, la
aproape doi ani după alegeri, din
motive care nu mai prezintă rele-
vanţă, moment care a bulversat
toate majorităţile create ca expre-
sie a votului popular. Cu alte cu-
vinte, circumstanţele emiterii
OUG 55/2014 sunt cu totul spe-
ciale, de forţă majoră – distincte
de jurisprudenţa în materie – de

care nu s-ar putea face abstrac-
ţie într-o dreaptă judecată. Cum
cererea de chemare în judecată a
Guvernului şi prefecţilor din ţară
înregistrată la Curtea de Apel Bu-
cureşti se încheie „cu rugămin-
tea de a constata neconstituţi-
onalitatea OUG 55/2014 în în-
tregul său conţinut”, instanţa
este considerată un fel de curier,
competenţa invocată de a sesiza
CCR revenind Avocatului Popo-
rului. Sigur că tot scandalul nu
poate fi disociat de gălăgia care
precede campania electorală pen-
tru alegerile prezidenţiale, şi sun-
tem abia la început, dar parcă „s-
a sărit calul”.

Distrofia Musc ulară Duchen-
ne (DMD) este o boală genetică
ce afectează unul din 3.500 de
copii şi provoac ă  moartea aces-
tuia în timpul adolescenţei şi ti-
nereţii. Prin urmare,  o dată dedi-
cată c reş terii gradului de con-
ştientizare a întregii lumi împo-
tr iva unei boli despre care încă
se ştie foarte puţin era de mult
aşteptată de toţi cei implicaţi (pă-
rinţi,  copii,  cadre medicale).

Distrofia musculară Duchenne

Ziua Internaţională a distrofiei
musculare Duchenne

Mâine, 7 septembrie 2014, sărbătorim pentru prima oară Ziua
Mondială de conştientizare cu privire la distrofia musculara Du-
chenne. Organizaţii de părinţi de pe cinci continente s-au mobili-
zat într-un efort unic de a atrage atenţia asupra necesităţii de a
crea acces copiilor la îngrijire şi terapie specifică, pentru a creşte
speranţa de viaţă a acestora.

afectează copiii în vârstă de 2-3
ani,  care, într-un timp scurt, în-
cep să-şi piardă funcţia muscu-
lară, apoi respiratorie şi cardia-
că. Băieţii afectaţi de ac eastă tul-
burare, în jurul vârs tei de 12-13
de ani încep să se confrunte cu
imposibilitatea utilizării membre-
lor inferioare şi cu dif icultăţi în
toate activităţile motorii ale mem-
brelor. Situaţia pentru ei regresea-
ză rapid, iar în f inal disfuncţiile
respiratorii şi cardiace provoacă

moartea prematură a pacientului.
Ziua de 7 septembrie este dedi-

cată luptei de a construi un viitor
mai bun pentru toţi copiii şi tinerii
care sunt afectaţi de această mala-
die incurabilă. Nu exista încă un
tratament, dar, pentru prima oară,
în Europa a fost aprobat condiţio-
nat un produs medicamentos adre-
sat bolnavilor DMD. În România,
primele demersuri de asistenţă şi
cercetare a bolii au pornit chiar de
la Craiova, când, în urmă cu 10
ani, câţiva părinţi şi medici inimoşi
au pus bazele unei organizaţii naţi-
onale şi a unei Baze Naţionale de
date pentru bolnavii cu distrofii
musculare. Informaţii puteţi găsi la
adresa www.parentproject.org.ro.

Papa Francisc  va partic ipa cu
un mesaj personal la Messa de
duminică, 7 septembrie, în care

se va ruga pentru binecuvânta-
rea tuturor celor implic aţi în c er-
c etarea,  asis tenţa ş i lupta c u
ac eastă boală ter ibilă.

Asociaţiile de părinţi ai copiilor
cu distrofie musculară Duchenne
din întreaga lume au făcut împre-
ună videoclipul ,,Multiple feţe ale
Duchenne”, pentru a arăta lumii ce

însemnă pentru copii şi familii să
trăiască cu aceas tă boală. Clipul
video poate fi urmărit la adresa:

http://www.worldduchennea-
warenessday.org/ sau pe Facebo-
ok la   https://www.facebook.com/
worldduchenneawarenessday.

În cursul zilei de joi, po-
liţiştii de proximitate din ca-
drul Secţiilor 1 şi 3 Poliţie
Craiova au fost prezenţi în
mijlocul cetăţenilor, desfă-
şurând o serie de activităţi
în cadrul campaniei „In-
fractorii te pot cunoaşte
mai bine decât crezi” desti-
nată prevenirii infracţiunilor
de furt din locuinţe, tâlhărie
prin smulgere de obiecte şi
înşelăciune. Activităţile au
avut drept scop informarea
populaţiei cu privire la modalităţile de prevenire a in-
fracţiunilor, cu preponderenţă a celor de înşelăciune
comise prin intermediul telefonului. Un accent deose-
bit s-a pus pe informarea cetăţenilor în vârstă, ce lo-

Poliţiştii, în mijlocul craiovenilor,
pentru prevenirea infracţionalităţii

cuiesc singuri, cu privire la
modurile de operare folosite
de autori la c omiterea unor
furturi sau înşelăciuni (meto-
da accidentul,   prezentare
unor „promoţii” la produse-
le de uz c asnic,  presupuse
câştiguri la diferite concur-
suri televizate sau loterie
etc.). În cadrul activităţilor au
fos t dis tribuite broşuri ş i
pliante cu sfaturi preventive,
urmărindu-se conştientizarea
craiovenilor de toate vârstele

cu privire la riscurile la care se expun în cazul nead-
optării unui comportament preventiv, după cum a pre-
cizat purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, inspector prin-
cipal Alin Apostol.
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Joi dupã-amiazã, în jurul orei
16.30, în Craiova, pe bulevardul
„Dacia”, la intersecþia cu strada
„Brazda lui Novac”, s-a produs un
accident rutier în urma cãruia o
persoanã a ajuns la spital pentru
acordarea de îngrijiri medicale.

Din primele cercetãri ale poli-
þiºtilor Biroului Rutier Craiova s-a
stabilit faptul cã Dumitru  Jilavu,

Efective din cadrul In-
spectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj vor asigu-
ra, duminicã, ordinea ºi
siguranþa publicã, la Sala
Polivalentã din Craiova,
cu ocazia desfãºurãrii
meciului de handbal fe-
minin dintre echipele
SCM U Craiova – HCM
Rm. Vâlcea, începând cu
ora 13.00, eveniment
considerat cu un grad
mediu de risc.

Jandarmi din cadrul
I.J.J. Dolj în cooperare
cu efective din cadrul
I.P.J. Dolj, Poliþia Localã
Craiova ºi I.S.U. Dolj vor
asigura condiþiile de securitate pentru toþi
participanþii la aceastã manifestare sportivã
ºi vor acþiona pentru prevenirea fenomenu-
lui infracþional ºi contravenþional, interve-
nind în cazul în care ordinea publicã va fi
tulburatã. Inspectoratul de Jandarmi Jude-
þean Dolj invitã spectatorii sã respecte pre-
vederile legale pe timpul deplasãrii cãtre lo-
cul de desfãºurare a competiþiei sportive, în
apropierea ºi în interiorul Sãlii Polivalente.
Conform legislaþiei în vigoare, vor fi efec-
tuate controale corporale ºi ale bagajelor, atât
de jandarmii aflaþi în dispozitivele de prefil-

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului Dolj au anunþat cã, joi, poliþiºti
din cadrul Serviciului Investigaþii Crimina-
le ºi Secþiei de Poliþie Ruralã nr.1 Craiova,

Aplicaþia contribuie, în mod
semnificativ, la creºterea eficien-
þei în rezolvarea cererilor adresate
structurilor de imigrãri din toatã
þara. Prelucrarea datelor se reali-
zeazã în mod organizat ºi contro-
lat, existând în permanenþã posi-
bilitatea unei interacþiuni cu solici-
tanþii, pentru obþinerea cât mai ra-
pidã a datelor necesare ºi proce-
sarea lor. Prin lansarea acestui ser-
viciu, Inspectoratul General pen-
tru Imigrãri oferã aplicanþilor opor-
tunitatea de a face dovada îndepli-
nirii condiþiilor legale prin încãrca-
rea on-line a documentelor  justi-
ficative, înainte de prezentarea la

Craioveancã accidentatãCraioveancã accidentatãCraioveancã accidentatãCraioveancã accidentatãCraioveancã accidentatã
pe trecerea de pietonipe trecerea de pietonipe trecerea de pietonipe trecerea de pietonipe trecerea de pietoni

de 56 de ani, din Craiova, în timp
ce conducea un autoturism Dae-
woo Espero pe bulevardul Dacia,
dinspre Bariera Vâlcii cãtre strada
Amaradia, la intersecþia cu strada
„Brazda lui Novac” nu a acordat
prioritate de trecere ºi a acciden-
tat-o pe Mãrioara Brânduºoiu, de
65 de ani, din Craiova, care tra-
versa strada regulamentar pe tre-

cerea pentru pietoni.
„Victima a fost transportatã la

Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova pentru îngrijiri medica-
le, iar poliþiºtii fac cercetãri sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de
vãtãmare corporalã din culpã”, ne-
a declarat inspector principal Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj.

Documentele privind regimul strãinilor pot fi depuse de acum ºi on-lineDocumentele privind regimul strãinilor pot fi depuse de acum ºi on-lineDocumentele privind regimul strãinilor pot fi depuse de acum ºi on-lineDocumentele privind regimul strãinilor pot fi depuse de acum ºi on-lineDocumentele privind regimul strãinilor pot fi depuse de acum ºi on-line
Reprezentanþii Serviciului pentru Imigrãri Dolj

anunþã cã Inspectoratul General pentru Imigrãri a
pus la dispoziþia cetãþenilor din Uniunea Europeanã,
þãri terþe ºi persoanelor juridice aflate pe teritoriul
României, un portal de depunere on-line a documen-
telor privind regimul strãinilor.

birourile de lucru cu publicul. Do-
cumentele sunt verificate de ope-
ratori care asigurã un feed-back ºi
programeazã solicitantul la o datã
ºi ora stabilite pentru a se prezenta
la ghiºeele, special amenajate ºi
dotate, în vederea preluãrii datelor
biometrice ºi a confruntãrii cu do-
cumentele originale.

„Noua aplicaþie oferã utilizato-
rului posibilitatea de a verifica on-
line, în orice moment, statusul ce-
rerii sale, iar termenul legal de so-
luþionare al acesteia începe de la
data prezentãrii la ghiºeu. Persoa-
nele al cãror drept de ºedere expi-
rã în cel mult 30 de zile de la data

transmiterii on-line a cererii de pre-
lungire a dreptului de ºedere sunt
obligate sã se prezinte la formaþiu-
nea teritorialã a Inspectoratului
General pentru Imigrãri, înainte de
expirarea acestui termen”, a decla-
rat comisar ºef Sorin Giorgi, ºeful
Serviciului pentru Imigrãri Dolj.
Portalul poate fi accesat din site-
ul public al Inspectoratului Gene-
ral pentru Imigrãri sau la adresa
https://portaligi.mai.gov.ro

Metoda de lucru lansatã urmã-
reºte scurtarea timpului de aºtepta-
re în faþa ghiºeului ºi eficientizarea
procesului de preluare a cererilor.
Pentru a depune on-line cereri prin
intermediul portalului trebuie res-
pectaþi urmãtorii paºi: accesaþi
portalul la adresa htps://portaligi.-
mai.gov.ro.; creaþi-vã un cont în
portal utilizând o adresã de e-mail
validã ºi o parolã; introduceþi cere-
rea ºi documentele anexã necesa-

re, scanate ( dimensiunea maxima
a fiecãrui document este de 5MB);
transmiteþi cererea completatã ºi
verificaþi-vã data ºi ora la care aþi
fost programat; prezentaþi-vã la

ghiºeu la data ºi ora programatã în
vederea preluãrii datelor biometri-
ce; verificaþi on-line statusul cere-
rii; prezentaþi-vã la termenul prevã-
zut pentru ridicarea documentului.

Mãsuri de ordine pentru meciul
de handbal din „Polivalentã”

Doljean dat în urmãrire internaþionalã
de italieni în arestul IPJ Dolj

Un tânãr de 23 de ani,
din comuna Almãj, pe nu-
mele cãruia autoritãþile din
Italia au emis mandat
european de arestare, fiind
dat în urmãrire internaþio-
nalã, a fost prins joi de
poliþiºtii doljeni ºi introdus
în arest. Curtea de Apel
Craiova a dispus arestarea
sa pentru 15 zile în vede-
rea demarãrii formalitãþilor
necesare extrãdãrii.

sprijiniþi de luptãtori din cadrul Serviciului
Acþiuni Speciale, l-au depistat ºi introdus
în arestul IPJ Dolj pe Leonard Claudiu
Martie, de 23 de ani, din comuna Almãj,
urmãrit la nivel internaþional de autoritãþile
judiciare din Italia. Pe numele acestuia au-
toritãþile italiene emiseserã un mandat eu-
ropean de arestare pentru infracþiunea de
tentativã de furt deosebit de grav, faptã
comisã, conform anchetatorilor italieni, pe
15 martie 2014, pe teritoriul acestui stat.

„Tânãrul a fost condus la Parchetul de
pe lângã Curtea de Apel Craiova care a
emis ordonanþã de reþinere pentru 24 ore,
pe numele sãu”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj. Oamenii legii l-au pre-
zentat, ulterior, pe Leonard Claudiu Mar-
tie magistraþilor Curþii de Apel Craiova,

care au dispus arestarea pro-
vizorie în vederea predãrii a
persoanei solicitate, pe o du-
ratã de 15 zile începând cu
data de 4 septembrie 2014
pânã la 18 septembrie 2014,
inclusiv. Pe 18 septembrie,
când se va lua în discuþie
prelungirea arestãrii, a fost
fixat termen pentru prezen-
tarea mandatului european de
arestare tradus în limba ro-
mânã, conform procedurilor.

trare cât ºi la porþile de acces în salã.
Pentru evitarea incidentelor nedorite ºi a

oricãror situaþii de naturã sã tulbure ordinea
publicã, IJJ Dolj face urmãtoarele recoman-
dãri: spectatorii trebuie sã respecte mãsurile
adoptate de organizator (ora de acces, ob-
iecte interzise, locuri de parcare, punctele
de acces etc.); sã acorde o atenþie deosebitã
bunurilor ºi obiectelor personale (genþi, po-
ºete, bagaje etc.) ºi sã evite pe cât posibil sã
aibã la vedere obiecte de valoare care pot
atrage atenþia; sã nu se afle sub influenþa
bãuturilor alcoolice.
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La Craiova minima înregistrată
ieri a fost de doar 15 grade Cel-
sius în timp ce maxima nu a depă-
şit 20 de grade Celsius. În ceea ce
priveşte precipitaţiile căzute, după
cum anunţaseră meteorologii ieri
dimineaţă, cantitatea de apă a de-
păşit cumulat, joi şi vineri, 50 de
litri/mp.

În judeţul Dolj, cel mai mult a
plouat la Amărăştii de Jos, acolo
unde joi s-a înregistrat o cantitate
de precipitaţii de 79,8 litri/mp, iar
vineri 54,7 litri/mp. Măsurătorile
meteorologilor au indicat o canti-

Doljul, două zile
sub zodia ploilor

Vreme de toamnă autentică pe toată întinderea Doljului. În ultimele două
zile a plouat consistent de la un capăt la altul al judeţului, pe alocuri precipi-
taţiile căzute depăşind, cumulat, peste 100 de litri/mp. Ploile abundente au
fost acompaniate şi de scăderea temperaturii, creând o stare de disconfort.

tate importantă de precipitaţii şi la
Băileşti, 73,3 litri/mp joi şi 24 de l/
mp vineri. De altfel, în urmă cu
două zile în  municipiu au fost inun-
date 50 de gospodării. După ce
canalizarea oraşului nu a mai fă-
cut faţă ploilor abundente a fost
nevoie de intervenţia pompierilor
pentru a scoate apa din curţile oa-
menilor.
Precipitaţii abundente în tot
judeţul

În restul judeţului cantităţile de
precipitaţii înregistrate joi totalizau:

22,3 l/mp la Filiaşi, 34 de l/mp la
Răcari, 43,7 l/mp la Podari, 22,5
l/mp la Zăval, 26,7 l/mp la Scaieşti,
23 l/mp la Negoieşti, 33,8 l/mp la
Albeşti, 38,5 l/mp la Breasta, 41 l/
mp la Călugărei, 48,5 l/mp la Dra-
goia, 57 l/mp la Goicea, 57,7 l/mp
la Gabru, 47,6 l/mp la Afumaţi ,
38 l/mp la Fântânele şi 21,8 l/mp
la Pieleşti, 83,2 l/mp la Cetate, 22,5
l/mp la Melineşti, 29,6 l/mp la Ca-
lafat şi 23 l/mp în Bechet. Ieri-di-
mineaţă măsurătorile meteorologi-
lor indicau o cantitate de precipi-
taţii de 54,7 l/mp la Amărăştii de
Jos, 18,6 l/mp la Cetate, 5,9 l/mp
la Melineşti, 22,2 l/mp la Filiaşi, 7,6
l/mp la Răcari, 15,1 l/mp la Po-
dari, 16,3 l/mp la Zăval, 8 l/mp la
Scaieşti, 6 l/mp la Negoieşti, 11,5
l/mp la Albeşti, 16,5 l/mp la Breas-
ta, 18 l/mp la Călugărei, 25,5 l/mp
la Dragoia, 35 l/mp la Goicea, 18,5
l/mp la Gabru, 28,4 l/mp la Afu-
maţi, 17,5 l/mp la Fântânele şi 11
l/mp la Pieleşti, 28,8 l/mp la Cala-
fat şi 22,6 l/mp în Bechet. La Ţu-
glui şi Podari, în cursul zilei de ieri,
mai multe echipaje de pompieri ale
Detaşamentelor 1 şi 2 din cadrul
ISU Dolj au avut de lucru f iind
apelaţi în regim de urgenţă pentru
a evacua apa din gospodăriile oa-
menilor.

Un an ploios fără precedent
Suntem într-un an neobişnuit

prin c antitatea mare de prec ipi-
taţii căzute, deloc paradoxal, ne-
prevăzută de prognozele meteo.
Se anticipa chiar,  într-o previ-
ziune de dată rec entă, un defic it
de umiditate în sud-vestul ţării.
Ceea ce nu s-a c onfirmat. Dacă
pe albiile râurilor  şi pârâurilor in-
terioare nu s-au semnalat ieşiri

din matcă, în sc himb s -au c reat
perturbări în desfăşurarea lucră-
rilor agricole de sezon în sensul
că atât înfiinţarea c ulturilor de
rapiţă, c ât ş i rec oltatul la f loa-
rea-soarelui au de suferit.  Se
urmăreşte de la nivelul Prefec-
turii Dolj,  ni s -a spus,  nivelul de
precipitaţii c ăzute pentru a se
putea interveni cu operativitate
ac olo unde starea de fapt impu-
ne acest lucru.

Ieri, la Palatul Victoria, a fost
semnat Acordul-cadru dintre Poş-
ta Română şi CNAS, în prezenţa
premierului Victor Ponta şi a mi-
nistrului Sănătăţii, Nicolae Bănicio-
iu, de către directorul general al

Pagină realizată de RADU ILICEANU

Distribuirea cardurilor de sănătate
începe în două săptămâni

Procesul de distribuire a cardurilor de să-
nătate va începe pe 18 septembrie , acestea
urmând să ajungă la as iguraţi prin poştă. Se
estimează că până la s fârşitul lunii octom-

brie , 91% din carduri, adică  12,4 milioane ,
vor intra deja în posesia titularilor. Documen-
tul medical va conţine informaţii vitale, cum
ar fi grupa de sânge şi RH-ul.

Poştei Române, Alexandru Petres-
cu, şi preşedintele CNAS, Vasile
Ciurc hea. Valoarea c ontrac tului
este de 37,5 milioane lei - 8,5 mili-
oane euro -, cu o durată de patru
ani, peste 90% din carduri urmând

să fie distribuite până la sfârşitul
lunii octombrie. Poşta Română va
livra, potrivit protocolului, cardul
de sănătate destinatarului în maxi-
mum 20 de zile calendaristice, în-
cepând cu ziua lucrătoare urmă-
toare celei în care trimiterile au in-
trat în reţeaua poştală.

9,5 milioane de carduri
tipărite în şase luni

În ultimele şase luni au fost ti-
părite peste 9,5 milioane de car-
duri, operaţiune ce a costat 123 de
milioane de lei, urmând ca tranşa
finală, de un milioan de carduri, să
fie printată în cel mai surt timp.

Cardul de sănătate va fi distri-
buit la domiciliul asiguratului şi pre-
dat titularului pe baza actului de
identitate. După două prezentări la
domiciliul asiguratului, dovedite pe
bază de document justificativ, ope-
ratorul de servicii poştale va preda
cardul naţional casei de asigurări
de sănătate în raza căreia se afla

domiciliul asiguratului. Primii care
au intrat în posesia noilor docu-
mente medicale, prin intermediul
unui program-pilot, au fost pacien-
ţii care fac dializă.

Documentul conţine
informaţii medicale esenţiale
Cardul naţional de sănătate va

conţine informaţii medicale vita-
le, cum ar fi grupa de sânge şi RH-
ul. Cardul are inscripţionate, la ve-
dere, pe lângă nume şi prenume
şi c odul de identificare în siste-
mul de sănătate. În plus, va avea
un c ip pe care vor fi încărcate de
medicul de familie şi alte informaţii
esenţiale: CNP-ul, grupa sangui-
nă, RH-ul,  diagnostice medic ale
cu r isc vital, boli cronice, dar şi
datele de contac t ale medicului.

Documentul elec tronic  va avea
elemente de securitate speciale
împotriva falsific ării ş i contrafa-
cerii. Însă, în situaţia în care asi-
guratul va pierde cardul de sănă-
tate, îl va deteriora sau îi va fi fu-
rat, acesta va suporta costurile. În
termen de 15 zile calendaristice de
la producerea uneia dintre ac este
situaţii, titularul sau, după c az, re-
prezentantul legal ori împuternici-
tul acestuia este obligat să solicite
prin intermediul casei de asigurări
de sănătate eliberarea unui nou
card naţional.

În afară de datele de identifica-
re, cardurile de sănătate au scopul
de a urmări cheltuirea fondurilor
în sistemul de sănătate şi trebuie
să cuprindă, aspecte care ţin de
circuitul banilor.
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Ford a prezentat în premie-
rã pentru România noul Ford
Mondeo, cu ocazia Raliului Ia-
ºului, un eveniment care a avut
loc în frumoasa capitalã a Mol-
dovei, timp de trei zile, astãzi
fiind ultima. „Ford joacã un rol-
cheie în ediþia din acest an a
Raliului Iaºi, fiind maºina ofi-
cialã a evenimentului, cu spri-
jinul dealerului sãu local, ATI
Motors Holding”, a precizat
Ana Maria Timiº, reprezentant
Ford România. Noul Mondeo
de culoare „Red Ruby”, pre-
zent la Iaºi, a condus joi seara

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Conducerea Ford Craiova a pre-
zentat noile direcþii ale investitoru-
lui american, în materie de produc-
þie, export ºi promovare. Astfel,
Ford România prezintã în premie-
rã, zilele acestea, noul Mondeo la
Raliul Iaºului 2014, un eveniment
de marcã pe piaþa auto din Româ-
nia, unde sunt aºteptaþi jurnaliºti,
dealeri, oameni de afaceri ºi bine-
înþeles reprezentanþi ai administra-

þiei publice locale ºi centrale. Pro-
fitând de acest moment, noul Mon-
deo prezintã noi tehnologii ºi moto-
rizãri, inclusiv motorul EcoBoost de
1,5 l produs la Craiova. Comenzile
din partea clienþilor ºi prelansarea
noului Mondeo vor începe la fina-
lul lunii septembrie. În concluzie,
Ford, prin dealerul ATI Motors
Holding, este maºina oficialã a edi-
þiei din acest an a Raliului Iaºului

Ford Europa este responsabil pentru fabricarea, vânzarea ºi deservi-
rea autovehiculelor Ford pe 50 de pieþe individuale ºi are aproximativ
50.000 de angajaþi la unitãþile de producþie deþinute integral ºi aproxima-
tiv 69.000 de angajaþi dacã se iau în considerare companiile mixte ºi
operaþiunile neconsolidate.

În plus faþã de Ford Motor Credit Company, operaþiunile Ford Euro-
pa includ Divizia de Relaþii Clienþi Ford ºi 24 de unitãþi de producþie (13
deþinute integral sau societãþi mixte consolidate ºi 11 societãþi mixte ne-
consolidate). Primele maºini Ford au fost livrate în Europa în 1903 – în
acelaºi an în care a fost fondatã Ford Motor Company. Producþia euro-
peanã a demarat în 1911.

Ford Motor Company, lider mondial în industria auto cu sediul în
Dearborn, Mich., produce sau distribuie automobile pe ºase continente.
Cu aproximativ 186.000 de angajaþi ºi 65 de fabrici în toatã lumea, prin-
tre mãrcile auto ale companiei se numãrã Ford ºi Lincoln.

(4 septembrie) coloana oficia-
lã a raliului, când organizatorii
vor marca debutul oficial al
evenimentului. Ieri, toþi fanii
Ford ºi pasionaþii de automo-
bile au putut admira Noul Mon-
deo în showroom-ul ATI Mo-
tors Holding, unde modelul a
fost expus întreaga zi.

Astãzi, noul Mondeo va fi
prezent în centrul oraºului Iaºi

În ultima zi a raliului, as-
tãzi, noul Mondeo va fi pre-
zent în centrul oraºului Iaºi,
deschizând binecunoscuta
„super specialã” de la Râpa
Galbenã. Clienþii români vor
putea comanda noul Mon-
deo, versiunile în cinci uºi
ºi wagon, începând cu fina-
lul lunii septembrie, când
Ford România va iniþia de
altfel campania de prelansa-
re. Noul Mondeo va fi dis-
ponibi l  a tât  în  versiunea
Trend, cât ºi în versiunea
Titanium ºi este dotat cu noi
grupuri motopropulsoare cu
consum redus, precum: 2,0

l TDCi 150 si 180 CP (trans-
misie manualã ºi Powershift),
EcoBoost de 1,5 l ºi 160 CP
(transmisie manualã & auto-
matã), EcoBoost de 2,0 l, 203
CP, respectiv 240 CP (trans-
misie automatã).

Primele motoare cãtre uzina de
asamblare de la Valencia

Motorul EcoBoost de 1,5 l
este produs de uzina de motoa-
re Ford de la Craiova, care la
începutul acestei sãptãmâni a
trimis deja primele unitãþi cã-

tre uzina de asamblare de la Va-
lencia, în Spania, pentru a spri-
jini producþia de serie a noului
Mondeo. Acesta este dotat cu
o serie de noi tehnologii, prin-
tre care se numãrã Adaptive
Headlamp LED (Faruri autoa-
daptive cu LED), SYNC gene-

Timp de nouã zile, începând de as-
tãzi, ora 7.00, ºi pânã pe 15 septem-
brie, ora 18.00, circulaþia rutierã prin
intersecþia Calea Bucureºti – strada
„Fraþii Goleºti” va fi blocatã, traficul
urmând a fi deviat pe variante adiacen-
te. «Primãria municipiului Craiova
anunþã cã în cadrul proiectului „Mo-
dernizarea infrastructurii de transport
în comun pentru fluidizarea traficului
forþei de muncã între cele douã plat-
forme industriale ale Polului de creº-
tere Craiova”, în perioada 6-15 sep-

tembrie 2014, ora 18.00, vor începe lu-
crãrile de reabilitare a liniei de tramvai
in intersecþia Calea Bucureºti – strada
„Fraþii Goleºti”. În consecinþã, în pe-
rioada respectivã, circulaþia rutierã prin
aceasta intersecþie va fi blocatã, trafi-
cul urmând a fi deviat pe variante adia-
cente. Solicitãm conducãtorilor auto
care tranziteazã zonele de lucrãri sã cir-
cule cu atenþie ºi sã se conformeze sem-
nalizãrilor rutiere ce vor fi instituite»,
se precizeazã în comunicatul de presã
al Primãriei municipiului Craiova.

raþia 2 ºi apreciata tehnologie
Inflatable Rear Seats  Belts
(Centuri spate cu airbag incor-
porat). „Lista de preþuri pen-
tru noul Mondeo va fi disponi-
bilã pentru România în cursul
acestei luni”, a mai spus repre-
zentantul Ford.
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GEORGE POPESCU Festivalul de la Venezia:
două pelicule în umbra unor genii atipice

Nu sunt un împătimit al festivalurilor de
cinema, reticent faţă de extravagantele ce-
remoniale într-un intrigant contrast cu con-
diţia aşa-zicând „medie” a lumii supuse atâ-
tor indigeste probe de destin marcat de ne-
noroc. Nu-i vorba, spre a nu fiu greşit înţe-
les, de vreo idiosinc rasie pentru cea de-a
Şaptea Artă: cu atâtea pagini glorioase ce-au
impus nu puţini maeştri înscrişi într-o gale-
rie patrimonială a culturii universale, ea şi-a
câştigat şi atestat fără niciun dubiu un loc
distinct rivalizând – şi nu o dată surclasând,
chiar şi cu o bună doză de neloialitate – cu
toate celelalte arte, cărora le-a împrumutat,
dis tilat, decantat şi c onsacrat „materia”,

gama stilistică în amploarea şi diversitatea
acesteia.

Ediţia din acest an mi-a atras atenţia prin
două atipice pelicule, ambele cu o rezonanţă
particulară în propriul meu destin, fiind vorba
despre „subiecte” legate de două imense şi
controversate personalităţi culturale ale Ita-
liei, congenere ca destin, în ciuda clivajului
temporal în care au trăit, au creat, au suferit
şi au plătit tributul în contul unei dramatice
trude creative.

Este vorba de poetul şi gânditorul Giaco-
mo Leopardi, născut, în 1798, în „sălbati-
cul târg” (cum avea el însuşi să-l numeas-
că) Recanati din regiunea Le Marche, şi stins,

la vârsta lui Eminescu al nostru, răpus de
sărăcie şi de singurătate, la Napoli, într-un
nemeritat anonimat. Cel de-al doilea este
genialul poet, prozator, critic şi istoric lite-
rar şi, mai ales, cineast – unul total – Pier
Paolo Pasolini, născut, în 1922, la Bologna,
şi victimă, în 1975, a unui oribil asasinat,
neelucidat nici până astăzi, în 2 noiembrie
1975, pe plaja de la Ostia, de lângă Roma.

Am scris şi am tradus din şi despre ei de-
a lungul anilor, sub imboldul unei empatii şi
al acelui paradox pe care ni-l oferă, rareori,
jocul mirabil al regăsirii de sine în alteritate.

Fireşte, n-am vizionat încă peliculele, pre-
zentate în premieră în festival. Am văzut
doar câteva extrase video şi am citit puţine
şi nu tocmai concludente cronici anticipati-
ve, ca şi mărturii ale câtorva dintre protago-
nişti (regizori, interpreţi etc.).

Ceea ce m-a frapat, aş spune neplăcut, a
fost lipa de audienţă – şi de succes, s-a spus
– a celor două creaţii cinematografice. N-
am argumente pro şi contra şi mă tem că
într-o perspectivă specifică exegezei secto-
riale reticenţele să aibă la bază elemente re-
zonabile.

Filmul consacrat lui Leopardi, cu titlul prea
apăsat comercial Il giovane favoloso („Tâ-
nărul legendar”, într-o traducere strict con-
venţională), e opera unui cineast, Mario Mar-
tone ce se mai experimentase în tematici de
inspiraţie istorică, axate îndeosebi pe secolul
al XIX-lea italian (ultimul, Noi credeam, de-
dicat mişcării risorgimentale dintre 1830 şi
1864, data primei unificări a Peninsulei).

El declara că pasiunea, egal distribuită
între istorie şi Leopardi, a fost resortul acestei
opţiuni; protagonistul este Elio Germano, în
rolul unui Leopardi (el mai jucase rolul prin-
cipal în pelicula de mai mare succes al regi-
zorului Paolo Virzě „Eu şi Napoleon”). Pro-

babil că echipa de realizatori ai acestei peli-
cule nu reuşesc să înfrângă ştiutele capca-
ne ale genului „biografic” al cinematogra-
fiei, însă aluziile, în câteva scene ce-au ge-
nerat deja multe difidenţe, ca să nu spun
critice, ale unor recenzenţi, la o presupusă
înclinaţie homosexuală a marelui poet, mă
pun şi pe mine în gardă.

Celălalt film, cu titlul deplin asumat Pa-
solini, în regia lui Abel Ferrara, îl are în dis-
tribuţie pe actorul american Willem Dafoe,
selecţionat pentru similitudini fizice dar şi
pentru ceea ce el mărturiseşte că ar fi re-
prezentat pentru cariera şi cultura sa cine-
matografică filmografia pasoliniană. Acţiu-
nea e în întregime restrânsă la acele fatidice
ultime ceasuri ale existenţei lumeşti a mare-
lui scriitor şi cineast, cel pe care, preluân-
du-i o sugestie din propriile sale aspre jude-
căţi asupra „lumii moderne” într-o irevoca-
bilă decandenţă, l-am numit un „profet al
trecutului; opţiunea n-avea cum să nu se
contamineze de câte ceva din garderoba fil-
mului „noir”, investigativ policičre, însă to-
tul rămâne sub zodia misteriosului, a tainei
nedezlegate, în cazul uneia dintre cele mai
oribile crime căreia i-a căzut victimă una din
personalităţile cu adevărat „fabuloase” nu
doar ale Italiei, ci ale lumii întregi.

Cum mi-am îngăduit să anticipez, niciu-
na dintre aceste pelicule nu s-a bucurat de
cine ştie audienţă, iar pentru Pasolini, în-
scris în competiţie, sunt slabe şansele vreu-
nei recunoaşteri. Se pare că, în afara unor
foarte puţine excepţii, peliculele inspirate din
biografiile unor genii cu greu reuşesc să se
impună în panoplia marilor creaţii. Să fie
aceasta o probă în plus că ficţiunea nu se
lasă, aşa cum prea uşor credem, surclasată
de realitate, fie aceasta chiar şi mai dramati-
că decât ne putem imagina?

Giacomo
Leopardi

Niciodată din 1978 cota de încredere a unui preşe-
dinte al Franţei n-a scăzut atât de jos. Se spune că
Jacques Chirac ar fi ajuns la 16% încredere, dar în
iulie 2006, la sfârşitul celui de-al doilea mandat de şef
de stat, când francezii se pregăteau pentru alegerile
prezidenţiale din 2007. Spirala negativă a cunoscut o
mişcare accelerată inedită, constată un specialist în
sondaje, impresionat de căderea estivală a preşedin-
telui când, în mod normal, barometrul se arăta favo-
rabil pentru guvernanţi, întrucât persoanele intervie-
vate, aflate în vacanţă, erau mult mai indulgente. În
Franţa, evenimentele s-au derulat rapid: o remaniere
rapidă de guvern şi apoi apariţia cărţii fostei compa-
nioane a preşedintelui, Valerie Trierweiller („Merci pour
ce moment”). În cădere vertiginoasă se află şi pre-
mierul Manuel Valls. Cartea lui Valerie Trierweiller a
stârnit o adevărată furtună în presă, comentariile, în
general nefavorabile, abundând. Legăturile politicie-
nilor cu jurnalistele nu sunt o noutate în Franţa şi se
spune că la sosirea la Elysee Valerie Trierweiller ar fi
refuzat să fie apelată ca „Prima Doamnă”, dorindu-se
„Prima Jurnalistă”. La un salon de carte, de la Beirut,
i s-a făcut o remarcă premonitorie: „Aveţi o poziţie
interesantă pentru o jurnalistă. În cinci sau zece ani,
puteţi scrie o carte pasionantă”. „Ceea ce vă imagi-

Francois Hollande, la cel
mai jos nivel în istoria celei
de-a Cincea Republici: 13%

naţi nu este pentru mine”, ar fi fost răspunsul. Astăzi,
acest amalgam între jurnalism şi politică este prezent
în cartea scandaloasă menţionată. Carla Bruni Sarko-
zy a abandonat un timp muzica – cât
timp s -a aflat la Elysee – însă Valerie
Trierw eiller n-a renunţat niciodată să
sc rie în pagina de c ultură de la „Paris
Match”. În c artea scrisă ea nu es te
nici în serviciul statului, nic i al Repu-
blicii, nici al francezilor, ci doar al său
personal.  Nu spune adevărul, f iindcă
nici n-a interesat-o altceva decât dis-
trugerea unui om, ales ca preşedinte
al Republicii. În Franţa,  viaţa dublă,
adulterul, divorţul, copii din flori sunt
frecvente. Reglarea de conturi însă,
urmărită de autoare, cu ex-partene-
rul său de viaţă,  este supărătoare, mai
ales c ă e făc ută pentru bani. Câşti-
gând un proces cu revista „Closer”
pentru imixtiune în viaţa privată, nu
puţini sunt c ei c are se întreabă dacă
n-ar merita dată în judec ată, întruc ât
n-a avut altă pos tură dec ât cea de
amantă şi nic idecum de soţie.
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Asociaţia Activ.Cult susţine Craiova - Capitală Culturală Europeană 2021

„Ascultă 5 minute de muzică clasică”
devine proiect naţional în şcolile din România
Radio România Muzical şi Ministerul Edu-

caţiei Naţionale au semnat un protocol de
colaborare în cadrul căruia proiectul „As-
cultă 5 minute de muzică clasică” devine
program naţional în şcoli, începând cu anul
şcolar 2014-2015, potri-
vit unui comunicat remis
Mediafax.

Radio România Muzi-
cal, unicul post de radio
din România dedicat mu-
zicii clasice, va pune la
dispoziţia profesorilor
cele mai importante pie-
se muzicale din reperto-
riul românesc şi univer-
sal. Acestea sunt însoţite
de explicaţii al căror scop
este familiarizarea elevi-
lor cu muzica clasică.

„În efortul nostru de educare a copiilor
considerăm că este de datoria noastră să ie-
şim din studiourile de emisie şi din sălile de
concerte şi să mergem direct la ei. Este foarte
important pentru copii să înţeleagă ceea ce

ascultă. Doar în felul acesta ajung să iubească
muzica clasică. Avem nevoie de generaţii cu
o educaţie diversă, nu doar de prizonieri ai
tehnologiei”, a declarat Liliana Staicu, ma-
nager Radio România Muzical.

Proiectul „Ascultă 5
minute de muzică cla-
sică” are şi o compo-
nentă activă: începând
cu 1 octombrie, pe site-
ul www.romania-mu-
zical.ro, vor fi demarate
mai multe concursuri.
Elevii care vor răspun-
de întrebărilor referi-
toare la piesele muzicale
puse la dispoziţie de
Radio România Muzical
vor fi premiaţi cu CD-
uri şi cărţi.

Proiectul este coordonat de Cristina Co-
mandaşu, redac tor-şef al Radio România
Muzical, iniţiatoarea campaniei, şi Adrian
Brăescu, inspector general în cadrul Minis-
terului Educaţiei Naţionale.

Eveniment cultural de anvergură naţională
organizat de Muzeul Judeţean Olt la Palatul
Parlamentului, luni, 8 septembrie. Sala „Con-
stantin Brâncuşi” va găzdui o impresionantă
expoziţie semnată Spiru Vergulescu, unul dintre
cei mai valoroşi pictori născuţi la Slatina.
Organizatorii vor să îl readucă în memoria celor
care l-au cunoscut şi iubit, chiar în săptămâna
în care maestrul ar fi împlinit 80 de ani.

Pictorul Spiru Vergulescu s-a născut pe 13
septembrie 1934, la Slatina. Şcoala şi studiile de
pictură le-a urmat în Bucureşti, iar în 1968 a
devenit membru al Uniunii Artiştilor P lastici.
Deţine numeroase lucrări în muzee şi colecţii
particulare româneşti şi străine. În anul 1993,
devenea Cetăţean de Onoare al municipiului
Slatina, iar în 1994, făcea o importantă donaţie
Muzeului Judeţean Olt, constând în lucrări de
pictură şi grafică, având o contribuţie hotărâ-
toare la înfiinţarea Secţiei de Artă Contempora-
nă Românească.

Pe 13 septembrie 2006 s-a inaugurat Casa
Muzeu Gunka şi Spiru Vergulescu, pe care
artistul a donat-o Primăriei Municipiului Slatina.
Maestrul s-a stins din viaţă pe 8 mai 2007.

Expoziţie a pictorului Spiru Vergulescu
organizată de Muzeul Judeţean Olt la
Palatul Parlamentului

Anul trecut, muzica Mariei Tănase a
fost tema atelierului de creaţie de la Cos-

tineşti condus de Vlaicu Golcea, care s-a concre-
tizat în renumitul spectacol „Hai iu iu Nu Hi You
You”. Show-ul, dedicat centenarului naşterii ar-
tistei, a fost invitat apoi la mai multe festivaluri de

Anii ‘80, melodii celebre, remixuri,
bufoni la Gala Tânărului Actor – HOP !

În conformitate cu art. 6 din
Decizia nr. 445/2014/UE a Parla-
mentului European şi a Consiliu-
lui din 16 aprilie 2014 de institui-
re a unei acţiuni a Uniunii în fa-
voarea evenimentului „Capitale
europene ale culturii” pentru anii
2020-2033 şi de abrogare a Deci-
ziei nr. 1622/2006/CE, juriul euro-
pean care va decide nominalizarea
Capitalelor Culturale Europene va

În vederea constituirii unei baze de date
din care să fie ales Juriul European,

Apel la candidaturi pentru selectarea experţilor
pentru acţiunea Capitale Culturale Europene

Potrivit Ministe rului Culturii, de câteva zile
a fost  deschis apelul pe ntru se lectare a experţi-
lor pe ntru acţiunea Capitale Culturale Europe-
ne în vederea constituirii unei baze de date din
care să f ie ales  Juriul European (perioada 2020

– 2033). Apelul e ste  deschis  trimiterii candida-
turilor până la data de 31 decembrie 2020. În
competiţie , alături de alte oraşe ale ţării, es te
înscrisă şi Craiova,  care îşi dore şte să obţină
titlul în anul 2021.

fi ales dintr-o bază de date de ex-
perţi selec taţi de c ătre Comis ia
Europeană.

 Conform actului legislativ în
vigoare, condiţiile pe care trebui să
le îndeplinească experţii sunt ur-
mătoarele: să fie cetăţeni ai Uniu-
nii, să fie independenţi, să aibă ex-
perienţă şi expertiză aprofundate în
(1.) sectorul cultural, (2.) dezvol-
tarea culturală a oraşelor sau (3)

organizarea unui eveniment din
seria „Capitala europeană a cultu-
rii” sau a unui eveniment cultural
internaţional de o amploare şi o
importanţă similare; să fie în mă-
sură să consacre activităţii din ca-
drul juriului un număr adecvat de
zile de lucru pe an.

Atât Comisia Europeană, cât şi
celelalte instituţii europene – Con-
siliul Uniunii Europene, Parlamen-

tul European şi Comitetul Regiuni-
lor vor alege experţi din baza res-
pectivă în vederea constituirii Ju-
riului European format din zece
experţi. Ca regulă generală, exper-
ţii europeni sunt numiţi pentru o
perioadă de trei ani. Cu toate aces-
tea, pentru asigurarea continuităţii
expertizei, pentru prima alcătuire
a juriului, Parlamentul European îşi

numeşte experţii pentru trei ani,
Comisia pentru doi ani, iar Consi-
liul şi Comitetul Regiunilor pentru
un an.

 Mai multe informaţii despre
criteriile pe care trebuie să le înde-
plinească experţii, precum şi for-
mularele online sunt disponibile pe
pagina http://ec.europa.eu/culture/
calls/general/2014-eac-14_en.htm.

Ediţia 2014 a Galei Tânăru-
lui Actor – HOP se va desfăşura
între 9 şi 12 septembrie sub co-
ordonarea directorului artistic
Radu Afrim şi va avea ca temă
sloganul „Joacă-te cu mine.
Sunt om. Nu personaj”. Orga-
nizatorul evenimentului e ste
UNITER, proiectul fiind finan-
ţat de Ministerul Culturii. Po-
trivit  organizatorilor, wor-
kshop-ul care va avea loc la Cos-
tineşti va readuce în actualita-
te melodiile celebre ale anilor
‘80 remixate de Mihai Dobre
(DJ Haute Culture sau Dobri-
că de la Şuie Paparude, cum
este cunoscut) . Workshop-ul,
care respectă tema Galei, este
coordonat de Andrea Gavriliu,
actriţă şi coregraf.

teatru din ţară, precum Festivalul Naţional de Te-
atru, Festivalul de Teatru Nou de la Arad, Festiva-
lul TIFF, Cluj, Festivalul „Femei pe Mătăsari” Bu-
cureşti, Festivalul Internaţional de Teatru de la Si-
biu, FEST-
FDR de la

Timişoara, Festivalul de Teatru şi Artă Performa-
tivă – PERFORM, Iaşi.

Anul acesta un alt workshop a fost pregătit,
în încercarea de a readuce în actualitate melo-
diile celebre ale anilor ‘80. Le remixează Mihai
Dobre, iar workshop-ul, intitulat „Joacă-te cu
mine. Sunt om. Nu personaj”, este coordonat
de Andrea Gavriliu, actriţă şi coregraf.

Despre direcţiile acestui atelier, Andrea Ga-
vriliu declara: «Tema de bază a momentelor pe
care le pregătesc este şi tema galei. Aceasta va
fi tradusă prin alternanţa dintre om şi bufon, un
soi de „schizofrenie” cu care se confruntă ori-
ce actor. Vom avea de-a face cu un bufon mo-
dern, cu o corporalitate aparte pe care vreau s-
o descopăr împreună cu doritorii, un „bufon
disco”. „Disco” pentru că întreaga coloană so-
noră va fi compusă din melodii ale anilor ‘80
remixate».

Juriul format din – Gianina Cărbunariu, Tu-
dor Giurgiu, Ioana Marchidan, George Mihăiţă
şi Ana Ularu – va decide cine este cel mai bun
tânăr actor al ediţiei 2014 a Galei HOP.
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Nu doar crizele din Ucraina ºi Orientul Mij-
lociu au fost abordate la summitul NATO de la
Newport (Þara Galilor), cât ºi aspecte impor-
tante legate de sfârºitul unui ciclu operaþional
început în Bosnia, în 1995, ºi încheiat în Afga-
nistan, la sfârºitul anului în curs. Apãrarea se-
curitãþii spaþiului euroatlantic rãmâne prima sa
misiune, dar nu unica. Þãrile membre ale Alian-
þei Nord-Atlantice au decis ieri crearea unei forþe
de reacþie rapidã, capabilã sã se deplaseze cât
mai grabnic în orice punct fierbinte ºi sã men-
þinã o prezenþã permanentã în estul Europei, a
anunþat secretarul general al NATO, Anders
Fogh Rasmussen. Ucraina nu este membrã
NATO, dar face deja parte din „al doilea cerc”,
cu care Alianþa are acorduri de cooperare. Se-
cretarul general NATO, cãruia îi expirã manda-
tul, a anunþat mãsuri dure la adresa Rusiei, în-
cât se poate spune cã dupã 25 de ani relaþiile
NATO cu Moscova sunt de-a dreptul îngheþa-
te. De la actul fondator privind cooperarea ºi
securitatea mutualã între NATO ºi Federaþia
Rusã, semnat la Paris la 27 mai 1997, crearea
Consiliului NATO-Rusia, acord semnat la
Roma, la 28 mai 2002, participarea lui Vladi-
mir Putin la summitul de la Bucureºti, din 2008,
ºi de la Lisabona, din 2010, la starea actualã
de lucruri s-au traversat tensionate momente
de crizã: criza din Kosovo (1999), criza ira-
kianã (2003), criza cu apãrarea antirachetã
(2007). Analiºtii sperã ca actuala crizã sã rã-
mânã în limite rezonabile, dar circumstanþele
se aratã nefavorabile, mai ales cã de facto
Rusia a pus capãt parteneriatului cu Europa.
Deja ne aflãm în faþa unor ranforsãri de sanc-
þiuni diplomatice ºi economice din partea UE
la adresa Rusiei ºi a crede cã Putin va rãmâne

NANANANANATTTTTO se doteazã cu o forþãO se doteazã cu o forþãO se doteazã cu o forþãO se doteazã cu o forþãO se doteazã cu o forþã
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„cu braþele încruciºate” este o eroare. O ase-
menea diabolizare a unui preºedinte rus n-a
mai avut echivalent decât dupã moartea lui
Stalin. Tendinþele antiruseºti au fost mereu
prezente în presa occidentalã, dar acum ruso-
fobia a fost inflamatã pânã la forme de isterie.
O primã observaþie: Vladimir Putin corespun-
de stadiului de evoluþie al democraþiei din Ru-
sia. Ruºii n-au acceptat niciodatã Ucraina în
limitele actuale, nici pe vremea când era parte
componentã a ex-URSS, considerând-o o re-
publicã, creaþie fragilã a trei secretari generali
ai PCUS – Hruºciov, Brejnev ºi Cernenko. „Re-
voluþia portocalie” din 2004-2005 ºi lovitura
de stat din februarie 2014, susþinutã de Occi-
dent, au inflamat rusofobia, agitând compo-
nentele etnice ale Ucrainei: estul rusofon s-a
simþit alienat, în timp ce produce o bunã parte
din PIB-ul þãrii. NATO va intensifica partene-
riatul sãu cu Ucraina, ºi Anders Fogh Rasmus-
sen a denunþat, ieri, „brutala agresiune a
Rusiei contra Ucrainei”, cerând „separatiº-
tilor sã înceteze acþiunile lor”. Se vorbeºte
de prezenþa a mii de militari ºi sute de vehicule
blindate pe teritoriul ucrainean, potrivit unui
oficial NATO, la Newport. Kievul va beneficia
de un ajutor de 15 milioane euro, din fonduri
speciale, pentru modernizarea armatei sale,
îmbunãtãþirea capacitãþii armatei în domeniul
cyber-apãrãrii, logisticii ºi comunicaþiilor. Pe
motivul cã „o Ucrainã suveranã, indepen-
dentã ºi stabilã este esenþialã pentru secu-
ritatea euroatlanticã”. Rusia nu doreºte însã
NATO la frontierele sale ºi Serghei Lavrov, ºeful
diplomaþiei ruse, afirmã cã þara sa este pregãti-
tã sã ia mãsuri concrete, punând în gardã orice
iniþiativã a Ucrainei de integrare în NATO, punct

ultrasensibil pentru Moscova. Angela Merkel,
rezumând o poziþie larg majoritarã, considerã
cã aºa ceva nu este de actualitate. La Minsk, în
cadrul „grupului de contact” reunind Rusia,
Ucraina, reprezentanþii separatiºtilor ºi OSCE,
se cãuta ieri o soluþie de încetare a focului în
estul Ucrainei. Potrivit RIA Novosti ºi Interfax,
care citeazã surse apropiate negocierilor, repre-
zentanþii Kievului ºi ai republicilor populare au-
toproclamate Doneþk ºi Lugansk au semnat ieri,
la Minsk, un acord de încetare a focului în re-
giunea Donbas, începând de ieri, orele locale
18.00. „A fost semnat un protocol de încetare
a focului, începând de vineri, orele 18.00. Pro-
tocolul constã din 14 puncte, care includ toate
aspectele de control, schimb de prizonieri ºi alte
probleme”, a precizat interlocutorul Interfax.
Imediat, preºedintele ucrainean, Petro Poroºen-
ko, a ºi ordonat armatei sã înceteze ostilitãþile
în estul þãrii, începând de la ora 15.00 GMT
(18.00, ora României), relateazã AFP.

Cu toate astea, situaþia e tensionatã. Em-
bargoul Moscovei la exportul de produse agri-
cole europene a împins Bruxelles-ul la spori-
rea presiunii. Existã reticenþe din partea þãrilor
importatoare de gaze sau petrol rusesc, într-
un moment în care þãrile din zona euro coche-
teazã aproape cu recesiunea. Pe de altã parte,
Kievul are nevoie de ajutor financiar imediat:
3,5 miliarde euro datoria gazierã. Economia
este atât de afectatã, încât se vorbeºte de o
injecþie de 50 miliarde euro. Cumulat cu „pla-
nul Merkel” (500 milioane euro destinate fi-
nanþãrii reconstrucþiei din zona de rãzboi a
Donbasului), Ucraina reclamã ºi o deschidere
a pieþelor europene pentru produsele sale. Dar
are nevoie ºi de arme ºi de ajutor militar.

Parlamentul European (PE) a
cerut ca Uniunea Europeanã (UE)
sã-ºi majoreze sprijinul pentru agri-
cultori în contextul embargoului
rus asupra produselor alimentare
europene, în ajunul unei reuniuni
excepþionale a miniºtrilor agricul-
turii din þãrile UE programatã ieri,
informeazã AFP. Deloc surprinzã-
tor, eurodeputaþii din republicile
baltice, finlandezii ºi polonezii, ale
cãror þãri sunt profund afectate din
cauza dependenþei de piaþa rusã a
sectoarelor lor agricole ºi de pro-

PE cere suplimentarea ajutorului
pentru agricultori, în contextul embargoului rus

duse lactate, au fost cei mai
prompþi în a sesiza importanþa unei
dezbateri în Comisia pentru agri-
culturã ºi dezvoltare ruralã. UE tre-
buie sã „adopte mãsuri importan-
te, pentru a uºura pierderile agri-
cultorilor (...), solidaritatea este
esenþialã”, a declarat liberalul fin-
landez Olli Rehn, fost comisar pen-
tru Afaceri economice. La rândul
sãu, conservatorul polonez Jaros-
law Kalinowski a cerut ca cele 28
de þãri membre sã poatã avea ac-
ces la cele 430 de milioane de euro

pe an din rezerva pentru situaþii de
crizã prevãzutã de Politica Agricolã
Comunã (PAC). În viitorul imediat,
aceastã finanþare nu este preconi-
zatã, mãsurile de susþinere deja
adoptate de Comisia Europeanã,
pentru o sumã de circa 175 de
milioane de euro, urmând sã fie
finanþate din bugetul agricol pen-
tru 2015, potrivit unei surse euro-
pene. „Agricultura este victima
unui conflict” care o depãºeºte, a
subliniat eurodeputatul francez
Michel Dantin, care pledeazã pen-

tru o revizuire în creºtere a buge-
tului PAC, în pofida respingerii
acestei propuneri în cadrul UE.
Eurodeputata britanicã Diane
Dodds a cerut reintroducerea de
subvenþii pentru exporturi, abolite
în mod progresiv în ultimii ani.
Aceastã mãsurã este cerutã ºi de
alte state membre, chiar dacã nu
se aflã pe ordinea de zi imediatã,
potrivit unui diplomat. Mai multe
þãri din sud, ai cãror producãtorii
de fructe (Spania, Grecia, Cipru)
sunt de asemenea foarte afectaþi,
solicitã la rândul lor extinderea lis-
tei de produse eligibile pentru mã-
surile deja anunþate de CE, sub
forma retragerii indemnizate de pe
piaþã a fructelor ºi legumelor peri-
sabile ºi a ajutorului pentru stoca-
rea produselor lactate. Ieri, Servi-
ciul federal de supraveghere fito-
sanitarã al Rusiei (Rospotrebnad-
zor) a decis sã suspende, începând
chiar din aceeaºi zi, importurile de
produse de cofetãrie din Ucraina,
a anunþat instituþia menþionatã, ci-
tatã de agenþia de presã Ria No-
vosti. Oficiali ai acestui serviciu,
care se ocupã de protecþia consu-
matorului în Rusia, susþin cã au
fost detectate „nereguli în produc-
þia” ciocolatei la fabrica „Konti” ºi
la compania „ABK” din Ucraina.

SUA anunþã formarea
unei „coaliþii centrale”
pentru a lupta împotriva
SI din Irak

Statele Unite ale Americii au
anunþat ieri, la Newport, unde s-a
desfãºurat summitul NATO, for-
marea unei „coaliþii centrale”
pentru a lupta împotriva militan-
þilor Statului Islamic (SI) din Irak
ºi au cerut un sprijin mai larg din
partea aliaþilor ºi a partenerilor,
excluzând însã desfãºurarea de
forþe terestre, informeazã Reuters.
Miniºtri de Externe ºi cei ai Apã-
rãrii din SUA, Marea Britanie,
Franþa, Germania, Canada, Aus-
tralia, Turcia, Italia, Polonia ºi
Danemarca s-au reunit ieri, pe
marginea summitului NATO din
Þara Galilor, pentru a discuta o
strategie de luptã împotriva gru-
pãrii jihadiste SI, care a preluat
controlul asupra unor teritorii vas-
te din Irak ºi Siria. „Trebuie sã-i
atacãm în aºa fel încât sã-i îm-
piedicãm sã mai cucereascã teri-
torii, sã susþinem forþele de secu-
ritate irakiene ºi alte forþe din re-
giune care sunt pregãtite sã-i alun-
ge, fãrã ca noi sã desfãºurãm tru-
pe la sol”, a declarat secretarul
de stat american John Kerry la
reuniunea celor zece þãri. „Mâna
dreaptã” a liderului SI, Abu Bakr
al-Baghdadi, a fost ucis, joi, în
urma unui raid aerian al armatei
irakiene în nordul þãrii, a anunþat
ºeful Statului Major, generalul
Babaker Zebari. „Avioane mili-
tare irakiene au desfãºurat astãzi
(joi) o operaþiune care s-a soldat
cu moartea celui care a fost mâna
dreaptã a lui Abu Bakr al-Bag-
hdadi, cunoscut sub numele de
Abu Hajr al-Souri”, a declarat
generalul Zebari, adãugând cã
atacurile în provincia Ninive au
fost „lansate în baza unor infor-
maþii precise” ºi cã „þinta a fost
atinsã”.

Grecia cere ajutor de urgenþã
de la UE pentru a gestiona
afluxul de imigranþi clandestini

Grecia a anunþat cã a cerut aju-
tor de urgenþã de la Uniunea Eu-
ropeanã pentru a face faþã valu-
lui de imigranþi clandestini ºi so-
licitanþi de azil din Siria ºi Irak,
informeazã agenþia DPA. „Situa-
þia a atins un nivel periculos”, a
declarat ministrul Marinei comer-
ciale, Miltiadis Varvitsiotis. „Nu
putem construi un zid în mare”, a
adãugat el. Þara se aºteaptã ca
numãrul de imigranþi sã se triple-
ze în acest an comparativ cu 2013,
mai mult de jumãtate dintre ei fu-
gind de rãzboi din Siria ºi Irak, a
mai spus ministrul grec. Oficiali
ai pazei de coastã elene au decla-
rat cã, în primele opt luni ale aces-
tui an, 17.639 de imigranþi clan-
destini au trecut din Turcia vecinã
în Grecia, comparativ cu 10.508
în aceeaºi perioadã a anului tre-
cut. Grecia este un punct de intra-
re cheie spre UE pentru imigranþii
din Asia ºi Africa. Oficialii greci
au precizat pentru DPA cã þara lor
solicitã fonduri în valoare de 63
milioane de euro pentru a putea
face faþã acestui fenomen.
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Anunþul tãu!
VINTILÃ CONSTANÞA- LILIANA-

persoanã fizicã titular al proiectului
,,CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURIS-
TICÃ ÎN COMUNA POIANA MARE, JUDE-
ÞUL DOLJ,, anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre APM Dolj în cadrul procedu-
rilor de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã – AVI-
ZARE FÃRÃ ACORD DE MEDIU, pentru
proiectul ,,CONSTRUIRE PENSIUNE
AGROTURISTICÃ ÎN COMUNA POIANA
MARE, JUDEÞUL DOLJ,, propus a fi am-
plasat în COMUNA POIANA MARE, T 254,
P534/535- JUDEÞUL DOLJ. 1. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la se-
diul APM Craiova, strada Petru Rareº, nr.
1, ºi la sediul în zilele de luni- vineri, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet http/ arpmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comenta-
rii/ observaþii la proiectul dceciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ, pânã la data
de 11.09.2014.

Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj organizea-
zã concurs (examen) la sediul  instituþiei
din Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 22,
jud. Dolj,  în data de 17.10.2014, ora 1000

proba scrisã, ºi în data de 21.10.2014, ora
1400, interviul, pentru ocuparea urmãtoa-
relor posturi vacante: 5 posturi educa-
tor specializat, 1 post referent tr.II, 1 post
lenjereasã tr.III, 1 post bucãtar tr.II, 4
posturi ingrijitor. Dosarele de concurs se
primesc în termen de 10 zile lucrãtoare
de la data afiºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse Uma-
ne, Organizare, Salarizare - camera 3. In-
formaþii suplimentare se pot obþine la
sediul instituþiei - camera 3 sau la tele-
fon 0251/407009.

Compania de Apã Oltenia promo-
veazã intenþia unei investiþii pentru Pro-
iectul ,,EXTINDERE SISTEME ALIMEN-
TARE CU APÃ ªI CANALIZARE, INCLU-
SIV BRANªAMENTE ªI RACORDURI ÎN
JUDEÞUL DOLJ.

OFERTE SERVICIU
Angajez fami-
lie serioasã,
soþ ºi  soþ ie,
pentru îngriji-
re ºi adminis-
trare pensiu-
ne Sinaia, sa-
lariu atractiv.
Telefon: 0766/
481.842.

Angajez zidar,
zugrav, faian-
þar, r igipsar,
tencuitor, ne-
calificaþi, ter-
mosistem. So-
licit experienþã
ºi seriozitate.
Telefon: 0767/
174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

E x e c u t ã m
construcþii, fi-
nisaje, ame-
najãri interioa-
re de calitate,
26 ani experi-
enþã în þarã ºi
s t rã inã ta te .
Telefon: 0767/
174.979.
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VÂNZÃRI
GARSONIERE

Urgent! Garsonie-
rã Brazdã G-uri,
31,27 mp. Telefon:
0766/227.092;
0756/513.637.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 ca-
mere ultracentral, ul-
tralux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.

3 - 4 CAMERE

Proprietar vând
apartament 3 ca-
mere decoman-
dat, lux, centralã,
Craioviþa Nouã -
Orizont. Telefon:
0752/641.487.
Particular vând
apartament 2 se-
midecomandat
etaj 1/4 cu îmbu-
nãtãþiri. Telefon:
0742/390.301.

Vând urgent
apartament 4 ca-
mere, cartier
Lãpuº (vizavi de
Electroputere
Mall), etajul 6/8,
multiple îmbunãtã-
þiri, termopane, uºã
metalicã la intrare.
Poate fi vãzut la
orice orã din zi. Preþ
47.000 euro nego-
ciabil. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã în
Ocnele Mari Vâl-
cea, poziþie ex-
celentã, spaþii ge-
neroase, detalii
zilnice la telefon:
0746/035.625,
între orele 18.00
- 20.00.
Vând casã Hore-
zu, Poenari. Tele-
fon: 0766/657.974.

Vând casã 2 ca-
mere, salã, tindã,
curte 600 mp, fân-
tânã. Preþ 10.000
Euro în Cleanov -
Dolj. Telefon: 0351/
809.972; 0764/
211.651.
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi depen-
dinþe, grajd, maga-
zie curte 3.800
mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 3 ca-
mere, anexe,
pomi, vie, fântânã,
apã ºi canalizare la
poartã, localitatea
Ciutura. Telefon:
0763/305.850.
Vând casã în co-
muna Breasta -
Dolj, lângã primã-
rie. Telefon: 0769/
369.128; 0722/
943.220.
Vând casã în Ca-
lafat, str. Jiului,
stare bunã, 600
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0722/
618.998.

TERENURI
Ocazie! Vând, în-
chiriez, teren, Calea
Bucureºti, km 9,
1000-2000 m des-
chidere 36 m, ideal
pentru Showroom,
depozit, halã, parc
auto, benzinãrie.
Telefon: 0762/
109.595.

Vând teren 1500
mp deschidere 60
m cartier ªimnicu
de Jos la DJ, ca-
dastru fãcut, par-
celabil. Telefon:
0744/563.823.
Vând teren 2600
mp pe ºoseaua
Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600
m de Lacul Tan-
chiºtilor, între vile.
Telefon: 0351/
170.504.
Ocazie! Vând
800 mp, teren ide-
al pentru casã,
zonã pitoreascã la
14 km de Craio-
va, comuna Pre-
deºti, curent ºi apã
pe teren, 4000
Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren arabil,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posi-
bilitate construc-
þie, grãdinã Bio.
Telefon: 0724/
805.298, dupã
ora 17.00.
Vând 1500 mp
Bãile Govora, Bel-
vedere, împrej-
muit, curent, apã,
gaze. Poziþie su-
perbã. Telefon:
0744/563.640;
0351/402.056.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

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”!

Cârcea str. Vulturi
teren intravilan 650
mp, deschidere 8 m,
15 euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/ mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0728/800.447.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Apartamnet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 0771/663.179.

Schimb camerã
cãmin Valea Roºie
cu o cãsuþã locui-
bilã. Telefon. 0764/
806.680.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând Fiat Punto
motor 1,2, ben-
zinã, 4 uºi, cu-
loare roºu grena,
taxa auto plãtitã
ºi nerecuperatã,
înmatriculat Ro-
mânia. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Duca-
to, fabricaþie 1997,
motor 2.5 Diesel,
consum7%, cui
pentru remorcã.
Telefon: 0768/
254.760.

Vând (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/
185.366.
CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Su-
pernova. Telefon:
0786/ 024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând masã floa-
rea–soare lu i
pentru combinã
C 12M, cutie vi-
teze, reductor
tracþiune, triodi-
nã 380V ºi alte
piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând 10 kg sã-
pun de casã 5 lei/
kg, cruce mar-
murã 1200/400/
100mm – 80 lei,
saltea 2/1m
DORMEO nouã
100 lei. Telefon:
0770/ 303.445.

VÂND disc, se-
mãnãtoare po-
rumb, plug, in-
stalaþie erbicidat,
an fabricaþie
2003. Telefon:
0742/ 176.320.
Vând frigider
cu congelator
ARTIC - nou cu
garanþie 3 ani.
Telefon: 0745/
751.558.
Vând chiuvetã
inox cu o cuvã
nefolositã. Te-
lefon: 0748/
599.012.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televi-
zor color, putinã
salcâm, bicicletã
bãrbãteascã.
Telefon: 0251/
416.455.
Vând þuicã de
prunã ºi grâu.
Telefon: 0766/
676.238.
Vând groapã ci-
mitir Roboaica,
regulator gaze
ºi 2 arzãtoare
sobe. Telefon:
0746/901.203.
Vând frigider,
flex mare, bo-
canci ºi ghete
militare, piese
Dacia noi, calcu-
lator instruire co-
pii, combinã
muzicalã stereo.
Telefon: 0735/
445.339.

Vând drujbã elec-
tricã Einºel lanþ re-
zervã- 250 lei, pã-
lãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã
fãrã picior nouã
20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare
cornier de 70 lungi
de 2.80m, trei foi
tablã zincatã 2/1 m,
televizor color
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând stoloni cãp-
ºuni remontate,
parþial înfloriþi. Preþ
5 lei ºi 8 lei. Telefon:
0742/023.399;
0253/285.145.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
Vând 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.

Vând Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor co-
pii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã
de cusut de cis-
mãrie veche,
maºinã de scris
defectã. Telefon:
0251/417.493.
Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci
suprapuse lucrare
finisatã neocupa-
tã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând vin roºu 5
lei/litru ºi þuicã 10
lei/litru. Telefon:
0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri
dimensiune 112.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
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Albine, familii pu-
ternice ºi roi bine
dezvoltaþi cu
mãtci selecþiona-
te. Telefon: 0720/
115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu
plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Las-
cãr Catargiu Cra-
iova. Telefon:
0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând þiglã Jimbo-
lia ºi cãpriori din
demolãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând cauciucuri
cu jantã 155/13
noi, aragaz voiaj
cu douã ochiuri cu
butelie, polizor un-
ghiular (flex) D
125/ 850 W, foar-
fecã tãiat tablã de
banc, canistrã alu-
miniu nouã 20 l,
reductor oxigen
sudurã, alternator
12V nou, delcou
aprindere Dacia
1310 nou, arzã-
toare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând þuicã 40
grade, maºinã de
cusut: SINGER
PAFF. Telefon:
0745/751.558.

Vând PC model
MSI – ALL-IN-
ONE, WIND
TOP AE 1920
nefolosit, sigilat,
garanþie 300
Euro. Telefon:
0722/456.609.
Vând aparat de
sudurã, autogen
polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/
155.549.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider
inox, televizor mic
ºi mare, ºifonier
stejar. Telefon:
0752/142.493.
Vând PENSÃ
REIMERS pen-
tru castrat armã-
sari, inox veritabil
- stazã perfectã.
Telefon: 0720/
231.610.
Vând sobã
emailatã, pe
lemne ºi gaze,
ºamotatã t ip
Coralex, stare
foarte bunã,
450 lei. Telefon:
0755/010.296.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.

Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Electre-
cord de muzicã
popularã ºi uºoa-
rã. Telefon: 0765/
789.181.
Vând aparat ºle-
fuit, lentile pentru
opticã, diverse
scule, motor re-
zervã, furnituri ptr.
opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor
persan 2/3 ºi lãzi
de lemn curate,
preþ negociabil.
Telefon: 0251/
428.437.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canis-
tre metal, piscinã
copil, covor per-
san. Telefon:
0251/416.455.
Vând mobilã dor-
mitor ºi sufrage-
rie, aragaz ºi fri-
gider. Telefon:
0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb
calorifere de fon-
tã (folosite) cu un
calorifer tablã
120/80 foarte pu-
þin folosit. Telefon:
0720/231.610.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr butelie
cu guler. Telefon:
0728/012.055.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez 3 ca-
mere, ultracen-
tral, centralã,
A.C. mobilat, lux.
Telefon: 0726/
212.774.
Închiriez garso-
nierã mobilatã.
Telefon: 0761/
277.780.
Închiriez garso-
nierã mobilatã
Lãpuº. Telefon:
0724/065.756.
Închiriez came-
rã la bloc (zona
Universitate).
Telefon: 0770/
661.418; 0351/
422.633.

Apartament 2 ca-
mere decoman-
date lux, A.C. mi-
crocentralã, balcon
închis, complet
mobilat. Telefon:
0722/956.600;
0756/028.300.
Închiriez aparta-
ment ultracentral,
ultralux, A.C. toa-
te dotãrile, mobi-
lier ultramodern
ºi regim hotelier.
Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobi-
latã. Ofer 80 Euro.
Telefon: 0763/
975.992.

CITAÞII
A.J.F.P. Dolj chea-
mã în judecatã la Tri-
bunalul Dolj, în data
dec 18.09.2014, în
dosarul 23629/63/
2012 având ca ob-
iect de judecatã
pronunþarea stãrii
de insolvenþã pe
S.C. TEHNO-
MONTAJ SRL cu
sediul în Craiova, str.
Bibescu, nr.3, etaj 1,
judeþul Dolj.
A.J.F.P. Dolj cheamã
în judecatã la Tribu-
nalul Dolj, în data de
11.09.2014, în do-
sarul 4741/ 63/ 2013
având ca obiect de
judecatã pronunþa-
rea stãrii de insolven-
þã, pe S.C. GREEN
CENTER SRL cu
sediul în Craiova, str.
Brestei, nr.1, Bl. K, Etaj-
Parter, judeþul Dolj.
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Scurt-circuitatã la debut de cam-
pioana Baia Mare (21-32), SCM Cra-
iova a rãsturnat toate calculele hârtiei,
joi searã la Roman, dispunând de HCM
din localitate cu 22-18. Diferenþa a
fost fãcutã de douã dintre achiziþiile
din aceastã varã, norvegianca Ane Ei-
dem (foto la minge), înregimentatã de

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-A

Ane ºi Aneta le-au stins luminaAne ºi Aneta le-au stins luminaAne ºi Aneta le-au stins luminaAne ºi Aneta le-au stins luminaAne ºi Aneta le-au stins lumina
SCM a reuºit surpriza la Roman, într-un meci întreput pentru circa 10 minute din cauza unei pene de curent

Rezultatele complete ale etapei: HCM
Roman – SCM Craiova 18-22, CSM Bucu-
reºti – Unirea Slobozia 34-18, HCM Baia
Mare – CSM Ploieºti 30-20, Dunãrea Brãila
– HC Zalãu 33-23, Mureºul Tg. Mureº –
“U” Neptun Constanþa 22-30, Corona Bra-
ºov – Cetate Devatrans 36-19, HCM Rm.
Vâlcea – “U” Alexandrion Cluj 26-26.

1. Corona 6 8. Slobozia 3
2. Brãila 6 9. Alexandrion 2
3. CSM Buc. 6 10. Vâlcea 1
4. Baia M. 6 11. Roman 1
5. Constanþa 3 12. Zalãu 0
6. Craiova 3 13. Ploieºti 0
7. Devatrans 3 14. Tg. Mureº 0

la Levanger, ºi Aneta Pârvuþ (foto
stânga, cu nr.20), împrumutatã de la
Baia Mare, fiecare dintre ele reuºind
sã perforeze butul advers de câte 6 ori.

Începutul de meci a fost greoi, pri-
mul gol cãzând abia în minutul 7, când
SCM a punctat prin Mãdãlina Zamfi-
rescu, ºi e o jucãtoare trimisã în exil

de campioanã.
Cele douã formaþii nu au gãsit prea

multe soluþii în prima jumatate mita-
nului inaugural ºi datoritã celor doi
portari, Ionica Munteanu ºi Viktoria
Tymosenkova, cu ambele cu interven-
þii magistrale. Dupã 20 de minute sco-
rul era egal, 5-5, apoi gazdele au fã-
cut 7-5 (24). Au urmat 6 minute de
vis pentru fetele lui Aurelian Roºca,
care au înscris de 6 ori fãrã sã mai
primescã vreun gol, astfel cã la intra-
rea la odihnã tabela arãta un haluci-
nant 7-11.

În partea secundã, maximum reuºit
de formaþia moldoveanã a fost sã se
apropie la un gol, 10-11 (34), 13-14
(41). Craiova a luat din nou o opþiune
imporatntã de a câºtiga în minutul 50
(19-16), moment în care jocul a fost
oprit datoritã unei pene de curent, re-
mediatã dupã aproximativ 10 minute.
Apoi, doar pânã în minutul 52 s-a mai
marcat, jocul încheindu-se cum a în-
ceput, cu o perioadã îndelungatã de
“secetã”.

SCM Craiova: Ionica Munteanu,
 Mirela Pasca – Alexandra Georgescu,
Ane Eidem (6), Catalina Cioaric, Ele-
na Florica (2), Andreea Ianasi, Irina
Lazarin (1), Madalina Zamfirescu (3),
Ana Maria Apipie (2), Aneta Pirvut (6),

Ana Maria Tanasie (2), Cyntia Tomes-
cu. Antrenor principal: Aurelian Roºca.
Antrenor secund: Gheorghe Sbora.

Mâine, oltencele între
ele, la Polivalentã

Dupã victoria de la Roman, SCM-ul
n-are prea mult rãgaz sã sãrbãtoreas-
cã, urmând sã întâlneascã, duminicã,
la Polivalentã, cu începere de la ora
13:00, în direct la Digi Sport 1, cea-
laltã grupare din Oltenia prezentã în
elitã, HCM Rm. Vâlcea. În afarã de
egalul din acestã rundã, cum am notat
deja la rezultatele complete ale etapei,
26-26 cu Alexandrion Cluj, Vâlcea a
cedat la limitã în prima rundã, 22-23,
în deplasare, cu Unirea Slobozia. În
rest, tot în runda cu numãrul 3: HC
Zalãu – Mureºul Tg. Mureº, Unirea
Slobozia – Dunãrea Brãila, CSM Plo-
ieºti – HCM Roman, “U” Neptun Con-
stanþa – Corona Braºov, Cetate Deva-
trans - HCM Baia Mare (toate dumini-
cã), “U” Alexandrion Cluj – CSM Bucu-
reºti (luni).

Joi searã s-au încheiat jocurile
din faza grupelor Mondialului de
baschet din Spania, iar cele mai tari
meciuri din optimile de finalã se
anunþã a fi Franþa – Croaþia ºi
Grecia – Serbia. Un meci extrem de
încins pare a fi ºi duelul sud-
american dintre Argentina ºi Brazi-
lia. Ultima dintre ele nu este o
prezenþã obiºnuitã în fazele superi-
oare ale întrecerilor lumii, faþa de
mai titrata sa oponentã, însã la
aceastã ediþie a pierdut în grupã
doar cu gazda Spania, învingând,
printre altele, Franþa ºi Serbia.

Altfel, Spania ºi Statele Unite
(alãturi de Grecia, echipele cu
punctaj maxim din grupe) pleacã
uriaºe favorite în faþa Senegalului ºi
a Mexicului. Cam de acceaºi postu-
rã se bucurã ºi Lituania, Turcia,
respectiv Slovenia, care vor întâlni,
pãstrând ordinea, Noua Zeelandã,
Australia ºi Republica Dominicanã.
Competiþia este transmisã pe canale-
le Digi Sport.

Joi: Bosnia – Liechtenstein 3-0 (Ibisevici 1, 14, Dzeko 24),
Slovacia – Malta 1-0 (Nemec 43), Suedia – Estonia 2-0 (Ibra-
himovici 3, 24), Croaþia – Cipru 2-0 (Mandzukici 18, 58), Bel-
gia – Australia 2-0 (Mertens 18, Witsel 77), Italia – Olanda 2-0

Franþa – Croaþia ºi Grecia – Serbia,

principalele atracþii ale „optimilor”

Rezultate consemnate, joi, în ultima
rundã a fazei grupelor

Grupa A
Brazilia – Egipt 128-65, Iran – Franþa 76-81,

Serbia – Spania 73-89.
Clasament: 1. SPANIA 10p, 2. BRAZILIA

9p, 3. FRANÞA 8p, 4. SERBIA 7p, 5. Iran 6p, 6.
Egipt 5p.

Grupa B
Senegal – Filipine 79-81 prel., Croaþia –

Puerto Rico 103-82, Argentina – Grecia 71-79.
Clasament: 1. GRECIA 10p, 2. CROAÞIA

8p, 3. ARGENTINA 8p, 4. SENEGAL 7p, 5.
Puerto Rico 6p, 6. Filipine 6p.

Grupa C
Finlanda – Noua Zeelandã 65-67, Ucraina –

Statele Unite 71-95, Turcia – Republica Domi-
nicanã 77-64.
Clasament: 1. STATELE UNITE 10p, 2.

Turcia 8p, 3. Republica Dominicanã 7p, 4. Noua
Zeelandã 7p, 5. Ucraina 7p, 6. Finlanda 6p.

Grupa D
Australia – Angola 83-91, Coreea S. – Me-

xic 71-87, Lituania – Slovenia 67-64.

Clasament: 1. LITUANIA 9p, 2. SLOVENIA
9p, 3. AUSTRALIA 8p, 4. MEXIC 7p, 5. Ango-
la 7p, 6. Coreea S. 5p.

Program optimi de finalã
Sâmbãtã

C1-D4: Statele Unite – Mexic 17:00
A3-B2: Franþa – Croaþia 19:00
C3-D2: Republica D. – Slovenia 21:00
A1-B4: Spania – Senegal 23:00

Duminicã
C4-D1: Noua Zeelandã – Lituania 17:00
A4-B1: Serbia – Grecia 19:00
C2-D3: Turcia – Australia 21:00
A2-B3: Brazilia – Argentina 23:00

(Immobile 3, De Rossi 10 pen.), Franþa – Spania 1-0 (Remy
73), Belarus – Tadjikistan 6-1 (Stasevich 7 pen., Kornilenko
55, Krivets 59, Olekhnovich 60, Kislyak 62, Aleksievich 75 /
Fatkhulloev 34).

FOTBAL – MECIURI AMICALE INTERÞÃRI

BASCHET (M) – CUPA MONDIALÃ DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)BASCHET (M) – CUPA MONDIALÃ DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)BASCHET (M) – CUPA MONDIALÃ DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)BASCHET (M) – CUPA MONDIALÃ DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)BASCHET (M) – CUPA MONDIALÃ DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)BASCHET (M) – CUPA MONDIALÃ DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)BASCHET (M) – CUPA MONDIALÃ DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)BASCHET (M) – CUPA MONDIALÃ DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)BASCHET (M) – CUPA MONDIALÃ DIN SPANIA (30 AUGUST – 14 SEPTEMBRIE)
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LIGA A V-A –
PRIMA ETAPÃ

Duminicã, ora 11:00

Seria I
Viitorul Dobridor – Recolta Galicea

Mare
Voinþa Caraula – Victoria Pleniþa
SIC Pan Unirea – Victoria Basarabi
Tractorul Cetate – Viitorul Vârtop
SC Poiana Mare – Fulgerul Maglavit
Viitorul Ciupercenii Noi – Progresul

Ciupercenii Vechi
Avântul Giubega – Flacãra Moþãþei

Seria a II-a
CSM Progresul Bãileºti – Recolta

Cioroiaºi
Progresul Cerãt – Unirea Goicea
Voinþa Radovan – Viitoul Mãceºu de

Sus
Triumf Bârca – Recolta Seaca de Câmp
Viitorul GP Siliºtea Crucii – Recolta

Urzicuþa
Recolta Mãceºu de Jos – AFC Giurgiþa
Gloria Catane – Avântul Rast

Seria a III-a
Dunãrea Gighera – Victoria Cãlãraºi
Avântul Daneþi – Fulgerul Mârºani
Unirea Tricolor Dãbuleni – Ajax Dobro-

teºti
Unirea Amãrãºtii de Jos – Unirea

Tâmbureºti
Viitorul Sadova – Torentul Secui
Avântul Dobreºti – Progresul Amãrãºtii

de Sus

Seria a IV-a
Luceafãrul Popânzãleºti – Avântul

Pieleºti
Viitorul Apele Vii – ªtiinþa Teasc
Unirea Câmpeni – Atletico Zãnoaga
Voinþa Puþuri – Progresul Castranova
Viitorul 2 Cârcea – Viitorul Coºoveni
Sporting Leu – Flacãra Drãgoteºti

Seria a V-a
Aktiv Padea – Fortuna Craiova
Inter Secui – Viitorul Ghindeni
CS Casa Bogdan Craiova – Avântul

Þuglui
ªtiinþa Calopãr – Voinþa Belcin
AS Rojiºte – Arena Bulls Preajba
Avântul Gherceºti – Viitorul ªtiinþa

Craiova

Seria a VI-a
Viitorul Valea Fântânilor – Viitorul

Municipal 2 Craiova
Progresul Mischii – Unirea Braloºtiþa
Vulturul Cernãteºti – Luceafãrul Craiova
Rapid Potmelþu – Jiul Breasta
Standard ªimnicu de Sus – AS Greceºti
AS Scaieºti – Energia Craiova

Prima ligã judeþeanã a ajuns la etapa cu
numãrul 4, una în care capul de afiº este
þinut de duelul de la Calafat, dintre echipa
localã Dunãrea ºi omonima sa din Bistreþ,
meci programat astãzi cu începere de la
ora 12:00.

Cele douã sunt singurele care au acu-

Seria 3: Urban Titu – CS PODARI x-x.
Seria 4: Vulturii Lugoj – ACSO FILIAªI

x-x, VIITORUL MUNICIAPAL CRAIOVA
– UTA Bãtrâna Doamnã x-x.

Cu mai multe detalii, în numãrul de luni.

C a l a f a t  –  B i s t r e þ ,  d e r b y - u l  c a r e  „ a p r i n d e ”  D u n ã r e aC a l a f a t  –  B i s t r e þ ,  d e r b y - u l  c a r e  „ a p r i n d e ”  D u n ã r e aC a l a f a t  –  B i s t r e þ ,  d e r b y - u l  c a r e  „ a p r i n d e ”  D u n ã r e aC a l a f a t  –  B i s t r e þ ,  d e r b y - u l  c a r e  „ a p r i n d e ”  D u n ã r e aC a l a f a t  –  B i s t r e þ ,  d e r b y - u l  c a r e  „ a p r i n d e ”  D u n ã r e a

Sâmbãtã, ora 12:00
Dunãrea Calafat – Dunãrea Bistreþ
ªtiinþa Danubius Bechet – Progresul Segarcea
Amaradia Melineºti – Viitorul Cârcea
Recolta Ostroveni – ªtiinþa Malu Mare
Vânãtorul Desa – Unirea Leamna

Duminicã, ora 12:00
Victoria ªtiinþa Celaru – CSU II Craiova
1. Calafat 9 7. CSU II 4
2. Bistreþ 9 8. Celaru 3
3. Segarcea 7 9. Ostroveni 3
4. Cârcea 6 10. Bechet 0
5. Leamna 6 11. Melineºti 0
6. Malu Mare 6 12. Desa 0

mulat punctaj maxim pânã acum, însã ca-
lafetenii sunt lideri graþie golaverajului, plus
16 faþã de plus 12. Pe lângã zestrea strân-
sã, o altã similitudine o reprezintã faptul
cã fiecare dintre ele a încasat doar câte un
gol pânã acum, „performerele” numindu-
se, în cazul Calafatului, Unirea Leamna,
de care a trecut cu 2-1, în deplasare, chiar
în runda precedentã, iar în cazul Bistreþu-
lui, Recolta Ostroveni, învinsã cu 3-1 tot
„afarã”, în etapa a doua. În rest, Calafatul
a pulverizat pe Melineºti (7-0 acasã) ºi
Desa (8-0 în deplasare), în timp ce Bistre-
þul a înregistrat un 2-0 cu Bechet ºi un 8-
0 cu aceeaºi Amaradia Melineºti – meciuri
susþinute în propriul fief.

Declaraþii rãzboinice
din partea ambelor tabere

Contactat, ieri, de cotidianul nostru, an-
trenorul gazdelor, fostul jucãtor al Farului

Constanþa, George Uºurelu, a catalogat for-
þatã noþiunea de derby (deºi prin prisma cla-
samentului ºi a  faptului cã cele douã au par-
ticipat în playoff sezonului trecut, credem
noi, ar reprezenta suficiente argumente pen-
tru a susþine asta), declarând: „Noi nu avem
derby cu Bistreþul. Am avea derby-uri cu
echipe precum Filiaºul, Bãileºtiul  sau, de ce
nu (?), Bechetul, Segarcea. Nu poþi avea un
derby cu o echipã pe care ai bãtut-o de 4 ori
sezonul trecut. Aºteptãm meciul de astãzi cu
mare încredere, nu luãm în calcul decât vic-
toria. Þinta noastrã e sã câºtigãm seria ºi sã
mergem în baraj. Nu vãd echipa din Bistreþ
capabilã sã ne punã beþe în roate în atinge-
rea obiectivului. Consider cã principala noas-
trã rivalã este CSU II Craiova, care primeº-
te întãriri de la prima echipã”.

De cealaltã parte, Daniel Naicu, preºedin-
tele celor de la Bistreþ ºi fratele lui Victor
Naicu (n.r. tehnicianul Podariului), a comen-
tat cele venite dinspre Calafat: „Într-adevãr
am pierdut de 4 ori sezonul trecut, dar azi
cred cã noi vom învinge. Calafatul a fost
întotdeauna o echipã rãutãcioasã. Mergem
doar la victorie. Calafatul are o echipã mai
slabã ca anul trecut, a pierdut 3-4 jucãtori.
Noi nu avem gânduri aºa mari ca ei, deoare-
ce ne lipsteºte aportul financiar. Însã avem
o echipã bunã ºi dacã n-i se va ivi ocazia nu
ne vom da la o parte. Vom vedea apoi ce va
fi. Meciul de azi ne va arãta nivelul la care
suntem. Din cauza vremii va fi un meci de
luptã. Va prima condiþia fizicã. Din punctul
meu de vedere, CSU este favoritã la primul
loc, urmatã de noi”.

Partida de la Calafat va fi arbitratã de o
brigadã formatã din Costinel Iacob (la cen-
tru), Cristian Viorel Nicola ºi Amedeo Dra-
goº Stanciu (asistenþi) – toþi din Craiova.
Observatori vor fi Marian Ezaru ºi Aurel
Barbu.

Sâmbãtã
Digi Sport 1
13:00 – TENIS – Braºov Challenger: ziua

a 4-a / 17:30, 19:15 – HANDBAL (M) –
Liga Naþionalã: Energia Tg. Jiu – HC Vaslui,
ªtiinþa Bacãu – Dinamo / 22:30 – BOX –
Galã la Belfast, în Irlanda de Nord.

Digi Sport 2
FOTBAL PE PLAJÃ – Calificãri Campio-

natul Mondial: 10:00 – România – Unga-
ria, 11:15 – Anglia – Moldova, 13:45 –
Germania – Norvegia, 15:00 – Austria –
Polonia / BASCHET (M) – Campionatul
Mondial din Spania, optimi de finalã: 17:00
– Statele Unite – Mexic, 19:00 – Franþa –
Croaþia, 21:00 – Republica Dominicanã –
Slovenia, 23:00 – Spania – Senegal.

Digi Sport 3
16:00, 17:00 – CURSE DE MAªINI, în

Belgia, la Spa-Francorchamps: Euroformu-
la Open – cursa 1, ºi International GT Open
– cursa 1 / 18:30-22:00 – BASCHET 3X3,
Campionatul European, la Bucureºti.

Dolce Sport
10:30, 13:00 – RUGBY – Turneul celor 4

naþiuni: Noua Zeelandã – Argentina, Aus-
tralia – Africa de Sud / 15:00 – FORMULA
1 – Marele Premiu al Italiei, la Monza: califi-
cãri / 16:45, 18:15 – CURSE DE MAªINI,
în Italia: GP2, GP3 (cursele 1).

Dolce Sport 2
14:00 – VOLEI (M) – Campionatul Mon-

dial, în Polonia, faza grupelor: Statele Unite
– Franþa / 19:15 – HANDBAL (M) – Cam-
pionatul Germaniei: Rhein Neckar – HSV
Handball.

Sport.ro
10:30, 13:00 – RUGBY – Turneul celor 4

naþiuni: Noua Zeelandã – Argentina, Aus-
tralia – Africa de Sud / 18:00 – FOTBAL –
Meci amical: CSU Craiova – OFK Belgrad.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Eurosport
14:30 – CÃLÃRIE – Jocurile Mondiale

Ecvestre: sãrituri peste obstacole / 16:00 –
CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 14-a /
19:00, 22:05, 1:35 – TENIS – Openul Sta-
telor Unite, la New York.

Eurosport 2
12:15 – FOTBAL AUSTRALIAN: North

Melbourne – Essendon / 16:00 – TIR CU
ARCUL – Cupa Mondialã, la Lausanne, în
Elveþia / 18:15 – CURSE DE MAªINI, în Ita-
lia: GP 3 (cursa 1) / 23:30 – CICLISM – Tu-
rul Provinciei Alberta, în Canada.

TVR 2
10:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã, se-

mifinala 1: CSM ªtiinþa Baia Mare – Dinamo.
TVR 3
20:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã,

semifinala 2: RCMUV Timiºoara – RCJ Farul
Constanþa.

Duminicã
TVR 1
21.45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016:

Grecia – România.

Digi Sport 1
13:00, 14:30 – HANDBAL (F) – Liga Na-

þionalã: SCM Craiova – HCM Rm. Vâlcea,
CSM Cetate Deva – HCM Baia Mare / 21:45
– FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Germa-
nia – Scoþia.

Digi Sport 2
13:00, 14:00 – CURSE DE MAªINI, în

Belgia, la Spa-Francorchamps: Euroformu-
la Open – cursa 2, ºi International GT Open
– cursa 2 / 16:00-18:50 – BASCHET 3X3,
Campionatul European, la Bucureºti /
19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro
2016: Ungaria – Irlanda de Nord, Portuga-
lia – Albania.

Digi Sport 3
FOTBAL PE PLAJÃ – Calificãri Campio-

natul Mondial: 10:00 – Cehia – Bulgaria,
11:15 – Grecia – Moldova, 13:45 – Elveþia
– Estonia, 15:00 – Franþa – Slovacia / BAS-
CHET (M) – Campionatul Mondial din Spa-
nia, optimi de finalã: 17:00 – Noua Zeelan-
dã – Lituania, 19:00 – Serbia – Grecia, 21:00
– Turcia – Australia, 23:00 – Brazilia – Ar-
gentina.

Dolce Sport
10:30, 11:30, 12:45 – CURSE DE MA-

ªINI, în Italia: GP3, GP2 (cursele 2), Porsche
Supercup / 15:00 – FORMULA 1 – Marele
Premiu al Italiei, la Monza: cursa / 17:30 –
FOTBAL – Meci amical: „U” Cluj – ªahtior
Doneþk.

Dolce Sport 2
14:00, 21:15 – VOLEI (M) – Campiona-

tul Mondial, în Polonia, faza grupelor: Fran-
þa – Belgia, Brazilia – Cuba.

Eurosport
10:30 – CURSE DE MAªINI, în Italia: GP

3 (cursa 2) / 11:30 – CURSE DE BICICLETE
– Campionatul Mondial, în Spania: manºa I
/ 12:30 – SUPERSPORT – CURSE DE BICI-
CLETE, în Spania / 14:00 – CURSE DE BI-
CICLETE – CM, în Spania: manºa a II-a /
16:00 – CÃLÃRIE – Jocurile Mondiale Ec-
vestre: sãrituri peste obstacole / 18:00 –
CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 15-a /
19:30, 23:35 – TENIS – Openul Statelor Uni-
te, la New York.

Eurosport 2
12:45 – CURSE DE MAªINI, în Italia:

Porsche Supercup / 15:15 – SUPERSTOCK
– CURSE DE BICICLETE, în Spania / 17:00
– CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 15-a /
20:00, 21:30, 22:00, 23:00 – MOTOCROS
– Campioantul Mondial, la Goiania, în Bra-
zilia / 0:00 – CICLISM – Turul Provinciei
Alberta, în Canada.

La închiderea

ediþiei

LIGA A III-A –
ETAPA A 2-A

LIGA A IV-A – ETAPA A 4-A

Sursa: ghidsportiv.ro
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Pe greci i-am învins cu 3-1 într-
un amical înainte de preliminariile
precedente. Degeaba, când a con-
tat, în barajul de Mondiale, ne-au
bătut ei cu acelaşi scor. N-am reu-
şit să-i întoarcem la Bucureşti şi
am egalat doar dintr-un autogol. Cu
jocul inestetic pe care l-au etalat,
elenii au fost aproape de sferturile
competiţiei din Brazilia, Costa Rica
reuşind să-i elimine la penalty-uri.
Acelaşi stil neatractiv îl posedă gre-
cii de când i-am văzut la Mondia-
lul din 94, când au câştigat Euro-
peanul din 2004, cu Otto Rehha-
gel şi când ne-au eliminat recent
cu Fernando Santos. Tradiţia se-
lecţionerului străin începe un nou
capitol pentru greci în meciul de
duminică, în care va debuta pe
banca tehnică italianul Claudio Ra-
nieri. Noi am rămas tot cu Victor
Piţurcă, despre care se spune că
va părăsi naţionala după acest joc.
Greu de crezut,  ţinând cont de
comoditatea lui Piţi, care a refuzat

CS Universitatea Craiova continuă politi-
ca de achiziţii la nivel juvenil şi anunţă trans-
ferul lui Sergiu Jurj, un jucător de 16 ani aflat-
 în atenţia mai multor echipe din I talia, prin-
tre c are AS Roma, Verona, Fiorentina şi Cre-
monese. Jurj are 8 convocări la echipa naţi-
onală U16 a României. În aprilie,  la un tur-
neu de pregătire, a marcat pentru Hellas  Ve-
rona o dublă împotriva celor de la Samboni-
facese şi c âte un gol în poarta Realului şi
Milanului. Sergiu Jurj a semnat c u Universi-
tatea un contract de profesionist pe o pe-
rioadă de 3 ani. “Am făc ut un pas mare în
carieră. Universitatea Craiova este o echipă de tradi-
ţie în fotbalul românesc, recunoscută pentru faptul
că promovează tineri jucători. Îmi doresc ca în cel
mai scurt timp să debutez în liga I“ a declarat Jurj
pentru site-ul ofic ial al CSU. 

Transferuri de marcă pentru CSU la
nivel de juniori

Alături de Sergiu Jurj, de la Şcoala Ardealul a fost
achiziţionat şi fundaşul central Raul Hreniuc, în vâr-
stă de 17 ani, în timp ce juniorii craioveni Robert Pe-
tre şi Alin Roşu au semnat şi ei contracte de profesi-
onişti cu CS Universitatea. 

Primul meci cu Sorin Cârţu şi
Emil Săndoi pe bancă este progra-
mat astăzi pentru Universitatea Cra-
iova, de la ora 18, pe arena „Ion
Oblemenco”, împotriva sârbilor de
la OFK Belgrad. Intrarea spectato-
rilor este liberă, partida fiind trans-
misă în direct de postul Sport.ro.
Pentru Craiova nu vor evolua inter-
naţionalii capverdezi Nuno Rocha
şi Kay şi cel lituanian Nerijus Val-
skis (foto), în timp ce Andrei Ivan
este la lotul naţional de tineret. An-
trenamentul de ieri dimineaţă al Cra-
iovei a fost anulat din cauza ploii.

Înfiinţat pe 1 septembrie 1911,
OFK Belgrad este cel mai vechi
club c are activează în Superliga
sârbă. Are în palmares 5 titluri de
campioană, c ucerite în perioada

Universitatea întâlneşte OFK Belgrad

interbelică, şi 5 cupe ale Iugosla-
viei. În sezonul 1962-1963 a jucat
în semifinalele Cupei UEFA. În
acest moment, OFK Belgrad ocu-
pă locul 8 în ierarhia primei ligi din
Serbia. În ultima rundă, a învins
cu 3-2 echipa Novi Pazar. Univer-
sitatea a mai disputat anul acesta
un meci amical cu o ec hipă din
Serbia, Sloga Petrovac (liga a II-
a), pe care a învins-o cu 3-0 la
Memorialul „Ion Oblemenco”.

După ce varianta Eugen Pârvu-
lescu a picat, fostul conducător de
la Gaz Metan şi Pandurii ajungând
la Universitatea Cluj, pentru postul
de preşedinte al clubului, CS Uni-
versitatea Craiova negociază cu
fostul oficial al Stelei şi al lui Dina-
mo, Constantin Dănilescu.

Echipa naţională de tineret a României a în-
vins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de
4-3 reprezentativa similară a Muntenegrului,
într-un meci din grupa a 6-a preliminară pentru
calificarea în play-off-ul Campionatului Euro-
pean din 2015. La pauză, oaspeţii conduceau
cu 3-1. Golurile tricolorilor au fost marcate de
Boldor 10, Puşcaş 67, Bumba 79 din penalti şi
Tănase 82, în timp ce pentru muntenegreni a
înscris Djordjevici, în minutele 15, 33 şi 35.
Viorel Moldovan a folosit echipa: Brănescu -
Manea (Nedelcu 46), Ţâru, Boldor, Filip - Bă-
laşa, Creţu - Bumba, Iancu (Buziuc 62), Rota-
riu (Fl. Tănase 46) - Puşcaş. Pentru Muntene-
gru au evoluat: Petkovici - Gojacanin, Bakraci,
Cavnici, Bogdanovici - Milojko - Vukcevici
(Grbovici ’86), Zorici, Kosovici (Hocko ’87),
Djordjevici (Vujnovici ’80) - Mugosa. La parti-
da de pe stadionul Dinamo au asistat aproximativ 150
de spectatori. Atacantul Craiovei, Andrei Ivan, nu a
fost trecut nici măcar pe foaia de joc.

Clasamentul grupei a 6-a este următorul: 1. Ger-
mania 14 puncte (6 jocuri), 2. România 12 puncte (7
jocuri), 3. Muntenegru 11 puncte (7 jocuri), 4. Irlan-
da 8 puncte (7 jocuri), 5. Insulele Feroe 1 punct (7
jocuri). Ultimele meciuri din grupă sunt: Germania -
Irlanda (aseară), Germania - România, Insulele Feroe

Revenire spectaculoasă a tinerilor tricolori

- Muntenegru (ambele 9 septembrie). În play-off-ul
Campionatului European de tineret, găzduit în 2015
de Cehia, se califică învingătoarele din cele zece gru-
pe preliminare plus cele mai bune patru echipe clasate
pe locurile secunde. Practic, dacă Germania a învins
aseară Irlanda, România are doar şanse teoretice să
meargă la turneul final, asta însemnând să învingă Ger-
mania în deplasare şi alte patru echipe aflate pe locul
secund în celelalte grupe să nu câştige ultimul joc.

Preliminariile Euro 2016, grupa F

Grecia – România
Duminică, ora 21.45 (TVR 1), Atena, stadion: „Giorgios Karaiska-

kis”, fără spectatori.
Grecia: Karnezis – Torosidis, Papastathopoulos, Manolas, Holebas –

Tachtsidis, P. Kone, Samaris – Samaras, Athanasiadis, Mitroglou. Antre-
nor: Claudio Ranieri.

România: Tătăruşanu – Tamaş, Chiricheş, D. Grigore, Raţ – Pintilii,
Hoban – Chipciu, Maxim, B. Stancu – Marica. Antrenor: Victor Piţurcă.

Arbitri: Mark Clattenburg (Anglia).

Celelalte meciuri din preliminariile Euro 2016: Grupa D: Georgia – Irlanda
(ora 19), Germania – Scoţia (ora 21.45), Gibraltar – Polonia (ora 21.45); Grupa F:
Ungaria – Irlanda de Nord (ora 19), Insulele Feroe – Finlanda (ora 21.45);
Grupa I: Danemarca – Armenia (ora 19), Portugalia – Albania (ora 21.45).

orice ofertă externă de până acum,
fiind destinat să conducă parcă
doar naţionalele, Craiova sau Stea-
ua. Faţă de dubla de acum un an
cu grecii, primul „11” al României
ar avea câteva schimbări, fiindcă
nu-i mai regăsim pe Lobonţ, Mă-
ţel, Gardoş, Goian, Bourceanu sau
Cociş, din diverse cauze. Practic,
Piţurcă a apelat la ce avea mai bun
pentru acest meci, având următoa-
rele dileme: Tătăruşanu sau Lung
în poartă, Tamaş, Luchin sau Ena-
che fundaş dreapta,  Hoban sau
Prepeliţă la mijloc şi Chipciu sau
Torje în bandă. Gazdele nu-i mai
au pe veteranii Katsouranis, Gekas
şi Karagounis, iar forţa stă tot în
defensivă, acolo unde tripleta de la
AS Roma este completată de Pa-
pastathopoulos de la Dortmund.

România începe preliminariile pentru Euro 2016 la Atena, acolo unde s-a
decis practic eliminarea din drumul spre Rio de Janeiro
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