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Ideea preºedintelui Senatului,
Cãlin Popescu Tãriceanu, de a
provoca o nouã cerere de suspen-
dare a preºedintelui pare mai de
grabã emoþionalã decât deplin
justificatã. De altfel, ºi argu-
mentele enumerate, între care
susþinerea pe faþã a unui partid
politic, care contravine, este ade-
vãrat, obligaþiilor constituþiona-
le, ºi intervenþia instituþionalã –
dupã cum a declarat public – pe
lângã preºedintele CE, Jean
Claude Juncker, pe tema desem-
nãrii comisarului european, sunt
motive consistente, dar apte de a
fi considerate ca firave de cãtre
Curtea Constituþionalã.

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mã întreb, Popescule: Spa-
þiul Schengen este un vis fru-
mos sau un vis urât?
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Ca mãnãstire, cea de la Maglavit, interesantã arhitectu-
ral, dupã un plan datând din 1938, amplasatã într-o pãdure
de stejari, la numai 2 km de principala arterã de circulaþie,
este finalizatã de datã recentã. ªi e bine de reþinut, ºi prin

aportul lui Gigi Becali. Împrejmuitã cu un gard solid, ºi aici s-ar putea
menþiona câþiva contribuabili care ºi-au pãstrat, spre lauda lor, discre-
þia, mãnãstirea este deja un reper turistic, dar ºi un loc de pelerinaj al
credincioºilor. Maglavitul a avut precedente într-o serie de þãri europe-
ne precum Franþa (Lourdes), Belgia (Beauraing), Portugalia (Fatima) ºi
una dintre explicaþiile verosimile ar fi aceea ca oamenii sã-ºi combatã
singurãtatea, limitele în special, frica de moarte.

De mai bine de zece ani, prin instanþele de judecatã...
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Cândva prietene, chiar

rude prin alianþã, douã aso-
ciate, Tatiana Cristescu
(55%) ºi Dorina Mariana
Corcoveanu, actualmente
Vochescu (45%),  îºi disputã
afacerea, o farmacie, prin
sãlile de judecatã de mai bine
de 10 ani de zile.  Adevãrul e
dincolo de noi. În timp ce in-
stanþele de judecatã din Cra-
iova dau câºtig de cauzã uneia
din pãrþi, instanþele din Ca-
pitalã, mai precis, Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie dã
câºtig de cauzã celeilalte pãrþi
ºi tot aºa.
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$1 EURO ...........................4,4085 ............. 44085
1 lirã sterlinã................................5,4890....................54890
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METEO

Izolat,
averse

de ploaie
1 dolar SUA.......................3,4056........34056
1 g AUR (preþ în lei).......138,7422.....1387422
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Bãsescu a informat Parlamentul
cu privire la intrarea
ºi staþionarea unor aeronave
NATO în România

Preºedintele Traian Bãsescu a
informat Parlamentul, printr-o
scrisoare datatã 3 septembrie,
asupra faptului cã a aprobat
intrarea ºi staþionarea în Româ-
nia a unui detaºament de aerona-
ve NATO ºi a personalului
aferent, respectiv 150-250 de
persoane, aparþinând altor state
aliate. „În temeiul ºi în condiþiile
Legii nr.291/2007 privind
intrarea, staþionarea ºi desfãºura-
rea de operaþiuni sau tranzitul
forþelor armate strãine pe
teritoriul României, am aprobat
propunerile prim-ministrului
referitoare la intrarea ºi staþiona-
rea în România a unui detaºa-
ment de aeronave ºi a personalu-
lui aferent în funcþie de tipul
aeronavelor dislocate, respectiv
150-250 de persoane, aparþinând
altor state aliate, pe principiul
rotaþiei, pentru executarea,
alãturi de forþele naþionale, a
misiunilor de Poliþie Aerianã
NATO”, se precizeazã în scrisoa-
rea ºefului statului transmisã
preºedintelui Camerei Deputaþi-
lor, Valeriu Zgonea. „(...) Coman-
damentul Suprem al Forþelor
Aliate din Europa a solicitat
României sprijin pentru întãrirea
mãsurilor de reasigurare a
flancului sud-estic al Alianþei,
prin integrarea unui detaºament
de aeronave aparþinând unui alt
stat membru NATO în forþele
naþionale care executã misiunea
de Poliþie Aerianã, cu o perioadã
de dislocare între patru ºi ºase
luni, urmând sã fie înlocuit de alt
detaºament, pe principiul rotaþiei,
în funcþie de cerinþe ºi de evoluþia
situaþiei”, explicã Bãsescu în
scrisoare.
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„Dupã acest aviz, cererea va fi supusã votului
Parlamentului ºi va intra în vigoare. Calendarul pe
care doresc sã îl fac public este 23 septembrie, vo-
tul Parlamentului în plenul reunit, pe baza cererii de
suspendare, urmat de referendum, pe 2 noiembrie,
simultan cu primul tur al alegerilor prezidenþiale”, a
precizat Tãriceanu. El a mai spus cã nu va solicita,
dupã eventuala demitere a lui Traian Bãsescu, func-
þia de preºedinte interimar, care ar urma sã fie exerci-
tatã de preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu
Zgonea. Tot ieri, preºedintele PLR a avut discuþii ºi
cu liderii grupurilor parlamentare din Camera Depu-
taþilor. Conform celor declarate de Tãriceanu, cere-
rea de suspendare a preºedintelui României cuprin-
de trei elemente pentru care se doreºte demiterea:
faptul cã Bãsescu s-a implicat în campania PMP,
intervenþia directã la preºedintele Comisiei Europe-
ne, în cazul comisarului european, ºi raporturi insti-
tuþionale în forme necivilizate.

Social-democraþii nu au, deocamdatã,
un punct de vedere oficial

Social-democraþii vor avea o consultare în cur-
sul acestei sãptãmâni pe tema suspendãrii preºe-
dintelui, cel mai probabil înaintea congresului parti-
dului, care va avea loc vineri, a declarat ieri, într-o
conferinþã de presã, senatoarea PSD Gabriela Firea.
„În acest moment existã douã curente de opinie —
pe de o parte, ideea cã orice om, fie el preºedinte
sau simplu cetãþean, atunci când încalcã legile þãrii,
ºi mai ales Constituþia, trebuie sã plãteascã de înda-
tã, ºi nu la o datã ulterioarã. ªi celãlalt punct de
vedere, cu privire la faptul cã o campanie electoralã
pentru referendum nu ar face decât sã-l punã pe
Traian Bãsescu în situaþia de a se victimiza ºi de a
mai stoarce lacrimi de la electorat, spunând cã nu
este lãsat sã-ºi încheie în mod democratic mandatul

Alegerile prezidenþiale 2014: Avangarde ºi Inscop, foarte apropiate, deci credibile
Dacã duminica viitoare ar avea

loc alegerile pentru preºedinþia Ro-
mâniei, potrivit Avangarde ºi In-
scop, operatori de sondarea opiniei
publice diferiþi, rezultatele ar fi ur-
mãtoarele:
Avangarde: Victor Ponta – 42%,

Klaus Iohannis – 29%, C.P.Tãricea-
nu – 10%, Elena Udrea – 5%, Moni-
ca Macovei – 3%, Kelemen Hunor –
3%, Ion Ghiºe – 1%. Potrivit baro-
metrului, Victor Ponta este dat câºti-
gãtor în competiþia cu Cãlin Popes-
cu Tãriceanu ºi Elena Udrea.
Inscop: ªi într-un sondaj realizat

de Inscop Victor Ponta (Alianþa
PSD-UNPR-PC) trece de 40% din
voturi în primul tur de scrutin, fiind
urmat de Klaus Iohannis (ACL –

PNL/PDL) – 28,8%, Elena Udrea
(PMP) – 8,1%, Cãlin Popescu Tãri-
ceanu (PLR) – 6,7%, Monica Maco-
vei (independent) – 3,5%, Dan Dia-
conescu (PP-DD) – 3%, Kelemen
Hunor (UDMR) – 3%, Ion Ghiºe (in-
dependent) – 2,1%.

Într-un tur doi al prezidenþialelor,
potrivit aceluiaºi Inscop, luându-se
în calcul variante de lucru (Victor
Ponta-Klaus Iohannis, Victor Ponta-
Elena Udrea, Victor Ponta-Cãlin Po-
pescu Tãriceanu, Victor Ponta-Mo-
nica Macovei), câºtigãtor în toate
aceste confruntãri este dat Victor
Ponta. Cele mai clare victorii sunt
estimate cele în faþa Elenei Udrea
(66,1% versus 33,9%) ºi a Monicãi
Macovei (66,8% versus 33.2%).
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Preºedintele Senatului, liderul Partidului Liberal Reformat (PLR) Cãlin Popes-

cu Tãriceanu, a anunþat, ieri, cã a început demersurile pentru a prezenta liderilor
grupurilor parlamentare, atât din Senat, cât ºi din Camerã, iniþiativa legatã de

suspendarea preºedintelui Traian Bãsescu. La întâlnirea avutã cu grupurile
reunite PC-PLR de la Senat, acesta a explicat cã cererea de suspendare a ºefului

statului are ºi o valoare simbolicã, de a duce la sfârºit un lucru pe care l-au
început ºi nu au putut sã îl termine. „Mã aºtept ca cererea de suspendare sã

întruneascã numãrul de semnãturi necesar, pentru a o trimite la Curtea Consti-
tuþionalã”, a spus Tãriceanu, arãtând cã, faþã de 2012, de la precedenta suspenda-

re, „preºedintele nu ºi-a modificat comportamentul”. Cererea de suspendare
trebuie sã aibã minimum o treime din semnãturile deputaþilor ºi senatorilor,

urmând a fi înaintatã CCR, pentru obþinerea avizului consultativ.

ºi sã meargã la pensie dupã douã mandate pre-
zidenþiale. Zilele acestea vom avea o ºedinþã la
vârful PSD ºi se va lua o decizie pe care o vom
comunica. Va trebui sã analizãm foarte profund,
inteligent, toate argumentele — ºi pro, ºi con-
tra”, a explicat Firea, care este purtãtor de cu-
vânt al campaniei prezidenþiale a PSD.

Sârbu nu crede cã prezidenþialele
ar avea de suferit în urma acestui demers
Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a fost în-

trebat, ieri, ce câºtigã cetãþeanul român din sus-
pendarea din funcþie a preºedintelui Traian Bã-
sescu, el rãspunzând: „Nimic. Aici nu e vorba
despre cetãþeni, ci despre ambiþia lui Bãsescu”.
Sârbu a declarat, dupã întâlnirea preºedintelui
Senatului cu liderii de grupuri parlamentare, cã
Tãriceanu a înmânat cererea de suspendare din
funcþie a preºedintelui Bãsescu tuturor liderilor
de grup, în cadrul ºedinþei, o decizie a PSD ur-
mând a fi luatã de conducerea partidului. Despre
motivele pentru suspendarea preºedintelui, din
cererea formulatã de preºedintele Senatului, Ilie
Sârbu a spus cã „dacã ne-am uita cu mai multã
atenþie la ceea ce face preºedintele Traian Bãses-
cu, gãsim mult mai multe ºi mult mai grave”. În-
trebat dacã astfel nu i se dã ºansa lui Bãsescu de
a intra în campanie, Sârbu a rãspuns cã „nu mai
seamãnã una cu alta, ºi ºtie ºi dânsul asta. Cu-
noaºtem ºi psihologia electoratului. S-a dus, s-a
schimbat mult situaþia”.

„Intru în campanie ºi nu o sã le fie bine”
ªi premierul Victor Ponta a declarat, duminicã,

la Antena 3, cã iniþiativa lui Cãlin Popescu Tãri-
ceanu va fi discutatã în PSD, menþionând cã este
vorba despre un demers serios ºi precizând cã ori-
ce zi fãrã Traian Bãsescu reprezintã un rãu mai
puþin pentru þarã. La rândul sãu, preºedintele Tra-
ian Bãsescu declara, vineri, în conferinþa de presã
susþinutã la Newport, dupã summit-ul NATO, cã
prin aceastã nouã suspendare din funcþie „intru în
campanie ºi nu o sã le fie bine, sã ºtiþi cã în campa-
nie am capacitate uriaºã de revitalizare”.

UDMR nu susþine iniþiativa
UDMR nu va susþine demersul lui Tãriceanu, a

declarat ieri, pentru Mediafax, preºedintele Uniunii,
Kelemen Hunor, apreciind cã „preocuparea ar trebui
sã fie viitorul, nu trecutul, iar Traian Bãsescu repre-
zintã trecutul”. „UDMR nu va susþine demersul lui
Tãriceanu, nu va da nici semnãturi pentru a iniþia
procedura de suspendare a preºedintelui Traian Bã-
sescu ºi nu va vota în Parlament, dacã se va ajunge la
un vot în Parlament. Noi considerãm cã în aceastã
campanie ar trebui sã ne preocupe viitorul, nu trecu-
tul. Traian Bãsescu reprezintã trecutul”,  a spus Ke-
lemen Hunor. Potrivit acestuia, Tãriceanu nu a anun-
þat UDMR despre demersul de suspendare a ºefului
statului ºi nu a cerut nici pãrerea, nici susþinerea
Uniunii. „Va fi, luni (n.r. - ieri), o consultare a grupuri-
lor parlamentare, cu Tãriceanu, iar liderii de grup ai
UDMR au mandat de a spune cã nu susþinem acest
demers. Este un demers absolut inutil, la final de man-
dat. Existã o grãmadã de argumente pentru a nu sus-
þine un astfel de demers, dupã cum existã ºi argumen-
te pentru a-l susþine. Nu vorbim de o chestiune mora-
lã. Unii se gândesc cã ar trebui sã reparãm ce s-a
întâmplat în 2012, acel vot masiv. Dar cred cã nu tre-
buie sã ne întoarcem în 2012 sau 2013, ci ar trebui sã
ne uitãm spre 2015. Sã suprapui referendumul cu ale-
gerile prezidenþiale este o problemã cu care nu sun-
tem de acord”, a explicat liderul UDMR.

Rugãmintea lui Bãsescu
pentru Tãriceanu “Inimã Zburdalnicã”
Preºedintele Traian Bãsescu a precizat asearã, re-

feritor la demersul preºedintelui senatului, cã îl roagã
pe acesta sã citeascã mai bine Constituþia. “Îl rog pe
Cãlin Anton Constantin Popescu Tãriceanu sã ci-
teascã bine Constituþia, nu poate planifica vot pe 23
septembrie ºi referendum pe 2 noiembrie, se preci-
zeazã clar cã preºedintele poate fi suspendat maxim
30 de zile. Rugãmintea mea la Tãriceanu <<Inimã
Zburdalnicã>> e sã citeascã Constituþia, sã nu se mai
facã de râs când anunþã programul dat de Voiculescu.
Voiculescu, apãsat acum de plafonul puºcãriei, nu ju-
decã normal, dar el e în libertate, ar trebui sã judece
dupã plafonul Constituþiei” a spus ºeful statului.
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Ca la fiecare început de toam-
nã, de Sfânta Maria Micã, mii de
credincioºi ajung la Maglavit pen-

tru a se ruga ºi a aprinde o lumâ-
nare pentru sufletele morþilor. ªi în
acest an, curtea ºi împrejurimile
mãnãstirii au fost cãutate de oa-
meni cu credinþa cã, dacã petrec
câteva ore aici, vor fi curãþaþi la
suflet ºi binecuvântaþi tot anul care
vine. Îndeosebi pentru locuitorii din
Maglavit, praznicul Naºterii Maicii
Domnului are o semnificaþie apar-
te, în aceeaºi zi fiind sãrbãtoritã ºi
ziua comunei. Dar nu puþini au fost
cei care au venit de la distanþe mari
pentru a se ruga la biserica fãcã-
toare de minuni. Slujba religioasã
a fost oficiatã de un mare sobor
de preoþi, în mijlocul cãrora s-a
aflat IPS Irineu, Mitropolitul Olte-
niei. Profitând de soarele blând de
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Ca mãnãstire, cea de la Maglavit, interesantã
arhitectural, dupã un plan datând din 1938, am-
plasatã într-o pãdure de stejari, la numai 2 km de
principala arterã de circulaþie, este finalizatã de
datã recentã. ªi e bine de reþinut, ºi prin aportul
lui Gigi Becali. Împrejmuitã cu un gard solid, ºi
aici s-ar putea menþiona câþiva contribuabili care
ºi-au pãstrat, spre lauda lor, discreþia, mãnãsti-
rea este deja un reper turistic, dar ºi un loc de
pelerinaj al credincioºilor. Maglavitul a avut pre-
cedente într-o serie de þãri europene precum Fran-
þa (Lourdes), Belgia (Beauraing), Portugalia (Fa-
tima) ºi una dintre explicaþiile verosimile ar fi
aceea ca oamenii sã-ºi combatã singurãtatea, li-
mitele în special, frica de moarte. Fiindcã înfioa-
rã gândul cã s-ar putea sã nu existe nici o “jude-
catã de apoi”, sã nu existe nimic “dincolo de
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acum”. ªi în foºnetul frunzelor de stejar îmbãtrâ-
nite, sã nu crezi altceva decât cã întregul mit de
la Maglavit n-a fost decât o Fata Morgana sub
chipul lui Petrache Lupu. Nãzuinþa unui om orop-
sit, care recita moralizator dupã întâlnirea cu “Cel
de sus”: “Sã fiþi credincioºi, sã fiþi cinstiþi, sã lã-
saþi vrajbele. Sã nu înºelaþi. Sã nu ridicaþi mâini-
le împotriva celor slabi. Juraþi!”. Toatã povestea
de acum ºtiutã, ventilatã excentric în presa vre-
mii (1935), a avut o extensie teribilã spre mulþi-
me, cu participarea activã a unor intelectuali, sub
imperiul aceloraºi emoþii, sau influenþa aceloraºi
momente psihologice. “Adevãrata minune de la
Maglavit” s-a consumat mult mai târziu, prin 1960,
când Petrache Lupu, om aproape cãrunt, a fost
primit în cooperativa agricolã din localitate. S-a
prãpãdit în 1994, dar mitul de la Maglavit dãinuie.

toamnã, dar ºi pentru cã biserica
ar fi fost neîncãpãtoare pentru
mulþimea de credincioºi, slujba s-

a desfãºurat în aer liber, în curtea
umbritã de copacii stufoºi. Înaltul
Irineu i-a îndemnat pe oameni sã
nu uite de bisericã ºi de sfintele
slujbe ºi sã o cinsteascã îndeosebi
pe Maici Domnului, care este mij-
locitoarea rugãciunilor noastre.
“Maica Domnului a devenit mamã
binecuvântatã care poate sã îl roa-
ge pe Dumnezeu sã facã din lu-
mea noastrã minuni. Cum ne spu-
ne Sfântul Evanghelist Ioan, ea l-a
rugat pe Domnul nostru Iisus Hris-
tos, la nunta din Cana Galileei.
Oamenii era disperaþi cã li se ter-
minase vinul ºi bucuria avea sã ia
sfârºit. Tocmai în momentul ace-
la, Maica Domnului, care e întot-
deauna grijulie cu neamul nostru

ºi cu toþi oamenii, a intervenit ºi
odatã bucuria a fost negrãitã. Iar
cadoul participanþilor a fost vinul
mântuirii, vinul cel, vinul cel bun,
vinul veseliei întregului neam ome-
nesc”, a rostit IPS Irineu.
Victor Ponta, binecuvântat
de IPS Irineu

Oamenii au venit cu ºi mai mare
interes la sãrbãtoarea de la Magla-
vit, pentru cã în mijlocul lor s-a
aflat ieri ºi premierul Victor Ponta.
Alãturi de preºedintele Camerei
Deputaþilor, Valeriu Zgonea, prima-
rul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, parlamentari de
Dolj, dar ºi maestrul Tudor Gheor-
ghe, Victor Ponta a asistat la sluj-
ba religioasã oficiatã în altarul de
varã al mãnãstirii care poartã hra-
mul Naºterii Maicii Domnului. La
finalul slujbei religioase IPS Irineu,
Mitropolitul Olteniei i-a înmânat
premierului o icoanã “pentru a-l
ajuta în tot ceea ce întreprinde ºi
face”. “Pentru cã aici avem oca-
zia sã avem oaspetele nostru scump
ºi drag, domnul prim-ministru Vic-
tor Ponta, ºi alþi câþiva colabora-
tori ai domniei sale, ºi pe cei care
ne ajutã pe noi totdeauna, permi-
teþi-ne ca în numele obºtei de aici
ai Sfintei mãnãstiri ºi a noastrã
personal sã îi dãm o Sfântã icoa-
nã pentru a-l ajuta întotdeauna în
ceea ce întreprinde ºi face pentru
viaþa noastrã, pentru poporul ro-
mân ºi sã îi ajute Maica Domnu-
lui sã fie aºa cum ºi-a propus”, a
afirmat IPS Irineu, Mitropolitul
Olteniei la finalul slujbei.

“Mã bucur foarte mult sã fiu aici
la o sãrbãtoare atât de mare”

La plecare, premierul Victor
Ponta a afirmat cã de sãrbãtoarea
Naºterii Maicii Domnului a dorit sã
fie prezent în Oltenia dupã ce pe
15 august de Adormirea Maicii
Domnului a fost în Moldova ºi Ar-
deal. “Mã bucur foarte mult sã fiu
aici la o sãrbãtoare atât de mare.
La Adormirea Maicii Domnului, pe
15 august, am fost în Moldova la
Putna ºi în Ardeal la Nicula ºi am
promis Înalt Preasfinþitului Mitro-
polit al Olteniei cã pe 8 septembrie

voi fi aici. Le doresc tuturor celor
care îºi sãrbãtoresc numele multã
sãnãtate ºi La mulþi ani”, a afirmat
Victor Ponta. De consemnat este
faptul cã premierul Victor Ponta a
refuzat mãrturisit orice referinþã
politicã în incinta mãnãstirii.

Un amfitrion destoinic:
primarul Ion Dinu

Primar al comunei Maglavit, re-
almente îngrijitã ºi plãcutã ochiului,
Ion Dinu, pe post de amfitrion, a
cãutat sã facã tot ce i-a stat în pu-
tinþã pentru ca oaspeþii sã reþinã ca
agreabilã prezenþa la sãrbãtoarea de-
venitã deja o tradiþie. A fost lume
multã, din localitate ºi împrejurimi,
îngrijit îmbrãcatã, circum-
scrisã prin atitudine, pioºe-
nie momentului. S-a vorbit
încet, în ºoaptã, aºa cum se
cuvine în vecinãtatea ime-
diatã a unei mãnãstiri. Pen-
tru mulþi însã, sãrbãtoarea
Sfintei Maria Micã de la Ma-
glavit nu a însemnat doar o
rugãciune la locul în care
Dumnezeu s-a arãtat cioba-
nului Petrache Lupu, minu-
ne pentru care oamenii strã-
bat, într-o astfel de zi, chiar
ºi câteva sute de kilometri.
Istoria spune cã în 1935, la
Maglavit ar fi fost ºi politi-
cianul Constantin Argetoia-
nu, se pare ministru de In-
terne în acel moment. În-
trebat dacã Petrache Lupu
Trebuia arestat, Argetoianu
ar fi spus: “De ce sã fie

arestat când îndeamnã oamenii sã
fie mai buni ºi sã abandoneze vrãj-
mãºia”. Era o înþeleaptã evaluare a
unei stãri de fapt la care meritã re-
flectat ºi astãzi. În zãvoiul care în-
conjoarã mânãstirea s-au întins ade-
vãrate mese, iar grãtarele s-au în-

cins încã de dimineaþã, fiind stinse
cu bere rece. Astfel cã imediat dupã
slujbã, o mare parte din mulþime s-
a adunat aici formând cozi în faþa
comercianþilor care nu mai pridi-
deau cu rumenitul fripturilor. În fie-
care an de 8 septembrie la slujba
religioasã de la Mãnãstirea Magla-
vit participã mii de persoane, pre-
cum ºi la activitãþile organizate în
zonã de cãtre autoritãþile locale.
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În urmã cu 11 ani, prin 1993 s-
a înfiinþat Farmacia Aslan SRL, din
Craiova, care avea doi asociaþi, un
capital social de 200 de lei ºi un
administratori. Este vorba de Do-
rina Mariana Cocorveanu, actual-
mente, Vochescu ºi Tatiana Cris-
tescu, rude la aceea vreme, prin
alianþã. Dupã nouã ani de afaceri
împreunã, business-ul începe sã
„scârþie”, în sensul cã unul dintre
asociaþii nu se implica îndeajuns
sau cel puþin aºa ne marturiseºte
celãlalt. Astfel, cã prin 2004, în
urma unor divergenþe a fost revo-
catã din funcþia de administrator
asociata Tatiana Cristescu, în ca-
drul unei ºedinþa AGA, iar din 2006
s-a constatat ºi retragerea aceste-
ia din firmã.

În 5 august 2004, apare publi-
cat în Monitorul Oficial nr 2346,

De mai bine de zece ani,

Disputa pe o farmacie,Disputa pe o farmacie,Disputa pe o farmacie,Disputa pe o farmacie,Disputa pe o farmacie,
Cândva prietene, chiar rude prin alianþã, douã asociate, Tatiana Cristescu (55%)

ºi Dorina Mariana Corcoveanu, actualmente Vochescu (45%),  îºi disputã aface-
rea, o farmacie, prin sãlile de judecatã de mai bine de 10 ani de zile.  Adevãrul e
dincolo de noi. În timp ce instanþele de judecatã din Craiova dau câºtig de cauzã
uneia din pãrþi, instanþele din Capitalã, mai precis, Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie dã câºtig de cauzã celeilalte pãrþi ºi tot aºa. Stres, nervi, furie ºi multã amã-
rãciune. Cam aºa se poate descrie ceea ce se întâmplã în familile celor douã foste
asociate. Între timp, firma a fost înstrãinatã, acþionarul fiind astãzi, Dan Corco-
veanu, soþul Marianei Corcoveanu, actualmente Vochescu, care a cumpãrat socie-
tatea pe 10 lei. Teama Marianei Corcoveanu este cã fostul soþ a vrut doar sã se
rãzbune ºi cã va încerca sã revândã farmacia, acest business fiind foarte cãutat în
Craiova. Fiul soþilor Corcoveanu, Vlad fiind absolvent al Facultãþii de Farmacie ºi
îºi vede astfel nãruit visul sã aibã propriul business în domeniu. Astãzi o astfel de
afacere se vinde cu 150.000 de euro. Ceea ce este interesant dar ºi mai puþin

faptul cã þinând cont de procesul
verbal al adunãrii generale extra-
ordinare, de adresa expediatã de
Cristescu Tatiana la data de 30
aprilie 2004, precum ºi de hotãrâ-
rea consiliului de administraþie al
SC Farmacia Aslan SRL, se hotâ-
reºte sã se facã urmãtoarele mo-
dificãri : din statutul societãþi se va
revoca din funcþia de administra-
tor Tatiana Cristescu, începând cu
data de 10 mai 2014 iar funcþia de
administrator i se va încredinþa
Dorinei Corcoveanu, actualmente
Vochescu. Pe de altã parte, consi-
liul de adminisraþie „va analiza si-
tuaþia contractului individual de
muncã al Tatianei Cristescu ºi mã-
surile ce se impun în raport cu exis-
tenþa unui alt contract de muncã
cu Farmacia Roxifarm SRL, unde
îndeplineºte pe duratã nedetermi-

natã aceeaºi funcþie de far-
macist avutã ºi la SC Far-
macia Aslan SRL”.
Se majoreazã capitalul
social de la 200 la 1000 de
lei

În martie 2005 se majo-
reazã capitalul social al socie-
tãþii de la 200 de lei la 10.000
de lei, astfel cã prin aportul
la capital de 9800 lei ai Dori-
nei Vochescu, aceasta devi-
ne acþionar majoritar al Far-
maciei Aslan. Pe 3 martie
2005, Tatiana Cristescu de-
pune o cerere prin care soli-
citã încetarea activitãþii de far-
macist diriginte, o adresã
semnatã  chiar de domnia sa,
dar pe care nu o mai recu-
noaºte mai târziu. Aºa ne-a
explicat fosta asociatã a Ta-
tianei Cristescu.  În Monito-
rul Oficial nr 1071 din 1 apri-
lie 2005 apare publicat faptul
cã se majoreazã capitalul so-
cial iar dupã aceastã majora-
re, structura capitalului social,
constituit din 1000 pãrþi so-
ciale, în valoare de 100.000
este urmãtoarea : Dorina Ma-
riana Corcoveanu, actual-
mente Vochescu deþine un
numãr de 989 de pãrþi iar Ta-
tiana Cristescu doar 11 pãrþi.
ªi se împuterniceºte totodatã
Dorina Mariana Corcoveanu,
actualmente Vochescu în ca-
litate de administrator.
Încep procesele...Se
contestã hotârârea AGA

Tatiana Cristescu nu a stat
cu mâinile-n sân ºi a con-
testat hotãrârea AGA, prin
care este revocatã ca admi-
nistrator, contestaþie admisã

atât la Tribunal, prin sentinþa nr 5
din 2 martie 2005, unde se spune
negru pe alb a „cã se admite acþi-
unea reclamantei ºi se dispune
anularea hotãrârii nr 1 din 6 mai
2004 a AGA a SC Farmacia As-
lan SRL Craiova, obligând pârâ-
ta la plata sumei de 3.000.000 lei
cu titlu de cheltuieli de judecatã”.

Farmacia Aslan face recurs la
aceastã sentinþã, procesul se jude-
cã la Curtea de Apel Craiova, unde
din nou Tatiana Cristescu primeºte
câºtig de cauzã, „apelul fiind
respins ca nefondat”, fiind vorba de
decizia nr 179 din 25 mai 2005.
Disputa se mutã la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, unde judecãtorii
de la aceastã instanþã au constatat
cã Hotârea AGA fusese deja publi-
catã în Monitorul Oficial nr 2346
din 5 august 2004 (extras copie fila
19 dosar penal), aºadar „acþiunea
depusã de reclamantã ( Tatiana
Cristescu) la Tribunalul Dolj la
data de 6 octombrie 2004 apare ca
tardiv introdusã în raport de dis-
poziþiile legale”. La finalul proce-
sului, magistraþii ÎCCJ prin Deciza
nr 1855, din ºedinþa publicã din data
de 25 mai 2006, „admit recursul
declarat al pârâtei SC Farmacia
Aslan SRL Craiova împotriva de-
ciziei nr 179 din 25 mai 2005 a
Curþii de Apel Craiova, modificã
decizia recuratã, admite apelul ace-
leiaºi pãrþi împotriva sentinþei nr 5

din 2 marte 2005 a Tribunalului
Dolj, schimbã în tot sentinþa ape-
latã ºi respinge acþiunea reclaman-
tei ca tradiv formalã”.
Se trece la faza pe penal...acu-
zaþii de fals în semnãturi

Dar Tatiana Cristescu nu renun-
þã aºa uºor ºi trece pe partea de
penal, în sensul cã depune plânge-
re penalã pe motiv cã i s-a falsifi-
cat semnãtura, de pe cererea mai
sus amintitã prin care cerea sã pã-
rãseascã firma. În conformitate cu
Rezoluþia nr 1875/P/2006, procu-
rorl Robert Nicolicescu, de la Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, dispune neînceperea urmãri-
rii penale faþã de Dorina Mariana
Corcoveanu acuzatã de Tatiana
Cristescu cã i-ar fi falsificat sem-
nãtura în ºedinþa AGA din 3 martie
2005. „Cu privire la procesul nr 3
din data de 3 martie 2015, a fost
efectuatã ºi o expertizã  graficã,
în raportul întocmit concluzionân-
du-se cã semnãturile depuse  cu
substanþã de scriere, pe filele 4,5
ºi 7 ale acestuia au fost executate
de Cristescu Tatiana, iar scrisul
depus cu substanþã de scriere al-
bastrã din cuprinsul procesului-
verbal, menþionat mai sus, a fost
executat de Tatiana Cristescu”, se
precizeazã negru pe alb în Rezolu-
þia Parchetului de pe lângã Jude-
cãtoria Craiova.

Începe „pãruiala”, acuzaþii de
fraudã în gestiune

Tatiana Cristescu, în paralel cu
procesul de revocare a ºedinþei
AGA, mai antameazã un proces,
având ca obiect excluderea Maria-
nei Corcoveanu din SC Farmacia
Aslan SRL Craiova, pe motiv de
fraudã ºi primeºte o sentinþã favo-
rabilã, pe 8 aprilie 2005, la Tribu-
nalul Dolj. „Reclamanta ( n.r Ma-
riana Corcoveanu) nu a justificat
o serie de cheltuieli fãcute din ba-
nii societãþii ºi a avut lipsuri în
gestiune ºi nereguli în registrul de
casã”, se precizeazã în motivarea
depusã de Tatiana Cristescu, la Tri-
bunalul Dolj. Prin aceastã hotãrâre
instanþa „stabileºte structura par-
ticipãrii asociatei Cristescu Tatia-
na la capitalul social al SC Far-
macia Aslan SRL în cotã de 100%”.
Deci lucrurile se întorc din nou la
180 de grade în favoarea Tatianei
Cristescu. Procesul continuã. Ma-
riana Corcoveanu face recurs la
Curtea de Apel Craiova ºi prin De-
cizia nr 15 din 25 ianuarie 2006,
instanþa admite apelul formulat de
Dorina Corcoveanu, actualmente
Vochescu ºi Farmacia Aslan SRL.
Se schimbã definitiv acþionaria-
tul, apare mama ºi fiul

Imediat dupã aceastã sentinþã
se face modificarea acþionarilor
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prin instanþele de judecatã...

o mizã de 150.000 de euroo mizã de 150.000 de euroo mizã de 150.000 de euroo mizã de 150.000 de euroo mizã de 150.000 de euro
întâlnit este cã aceeaºi firmã, are douã sedii sociale ºi douã certificate de înmatri-
culare dar o singurã autorizaþie de funcþionare. În timp ce un sediu e pe strada
Fluturi, altul e pe Nicolae Titulescu, în timp ce pe Fluturi figureazã ca birouri, pe
Titulescu fiinþeazã chiar farmacia în sine. ªi meciul nu e terminat. Mariana Corco-
veanu actualmente Vochescu a contestat la Tribunalul Dolj eliberarea celui de-al
doilea certificat de înmatriculare. Termenul în acest proces este la finele acestei
luni. Fosta acþionarã a farmaciei este convinsã cã va avea câºtig de cauzã ºi se
întreabã retoric ce va face dacã între timp fostul soþ va vinde farmacia. Cum îºi va
mai recupera business-ul. De partea cealaltã, la Registrul Comerþului Dolj, lucru-
rile par în regulã, directorul instituþiei susþine cã a fãcut totul legal, cã în spatele
deciziei de eliberare a unui alt certficat de înmatriculare stau multe hotârâri ale
instanþelor de judecatã ºi cã doar în baza acestora se dispun modificãri în Regis-
trul Comerþului. Cu alte cuvinte, toatã lumea spune cã s-a acþionat legal ºi cã drep-
tatea e de partea lui. Tot justiþia va avea pânã la urmã ultimul cuvânt.

în Registrul Comerþului. Se coo-
peteazã în  firmã, în luna mai
2005, Elisabeta Vochescu, mama
lui Dorina Mariana Corcoveanu,
actualmente Vochescu, cãreia i se
cesioneazã de cãtre fiica 89 de
pãrþi, Dorina Mariana Corcovea-
nu, rãmânând cu 900 de pãrþi so-
ciale. În Monitorul Oficial nr 2923
din 8 septembrie 2005, apare acest
aspect menþionat, alãturi de fap-
tul cã lui Tatiana Cristescu îi în-
ceteazã mandatul de administra-
tor ºi rãmâne cu 11 pãrþi sociale,
iar firma va fi condusã din acel
moment de doi administratori:

Vochescu Dorina Mariana ºi Vo-
chescu Elizabeta. Ceva mai târziu
a fost cooptat ºi fiul Dorinei Vo-
chescu, Vlad Corcoveanu. Dupã
decizia Curþii de Apel de la 1 ia-
nuarie 2006, mai precis la 20 no-
iembrie 2006, prin încheierea ju-
decãtor delegat nr 10500 iese din
firmã Cristescu Tatiana ºi rãmân
ca asociaþi ºi administratori Dori-
na Mariana Corcoveanu ºi Elisa-
beta Vochescu.
Decizie definitivã la ÎCCJ

Tatiana Cristescu face recurs la
decizia Curþii de Apel Craiova nr

15 din 25 ianuarie 2006 ºi
procesul se judecã la Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie, iar prin Decizia nr
1597 din 2 mai 2007 „se
admite recursul declarat de
reclamanta Tatiana Cris-
tescu împotriva deciziei nr
15 din 25 ianuarie 2006 ºi
se modificã decizia recura-
tã în sensul cã respinge
apelul formulat de pârâte-
le SC Farmacia Aslan SRL
Craiova ºi Dorina Corco-
veanu împotriva sentinþei
nr 178 din 8 aprilie a Tri-
bunalului Dolj, pe care o
menþine” . Tatiana Cristes-
cu nu se duce la ORC cu
sentinþa ÎCCJ din 2 mai,
deºi îi era favorabilã pen-
tru cã îºi pierduse calitatea
de acþionar, ieºise din fir-
mã în 2006. Aºa susþine,
Doina Mariana Vochescu
Dispare ºi revine dupã
patru. Se schimbã
sediul societãþii

Aceasta mai spune cã
„dupã mai bine de patru
ani de absenþã, Tatiana
Cristescu depune abia în
2011, la Registrul Comer-
þului, declaraþia tip ºi ce-
rerea de înregistrare pen-
tru schimbarea sediului
societãþii din Nicolae Titu-
lescu, blocul 9, apartament
4, în strada Fluturi, nr 73,
deºi la  aceea datã aceasta
nu mai avea nicio calitate
în firmã întrucât Hotãrâ-
rea 410/2011 a Tribualu-
lui Dolj de punere în apli-
care a Hotãrârii 178/2005
a fost analizatã de Curtea
de Apel Craiova prin De-
cizia nr 1189/2011 care a

stabilit cã solicitarea numitei Cris-
tescu Tatiana nu duce la modifi-
care actului constitutiv al socie-
tãþii care avea la aceea datã trei
asociaþi, doi administratori ºi un
capital social de 1000 de lei”.
Mariana Corcoveanu, actualmen-

te Vochescu mai spune un aspect
ºi anume cã în 2010, Hotãrârea
nr 19 din 2006 a Tribunalului Dolj
depusã de Cristescu la ORC prin
rezoluþia 2217 din 10 martie 2010
este calificatã ca cerere care nu
duce la modificarea actului con-
stitutiv, rezoluþie necontestatã.
Se solicitã un nou certificat de
înmatriculare a firmei

Juristul Venus Pârvulescu com-
pleteazã tabloul spunând cã „deºi
se fac modificãri în 2011, pe care
noi le considerãm abuzive ºi mã
refer aici la cele cu privire la se-
diu, capital social ºi asociaþi-ad-
ministratori, pe Doina Vochescu
sau pe Elisabeta Vochescu nu le
cheamã nimeni la ORC Dolj pen-
tru a da lãmurii ºi a lua la cunoº-
tiinþã de cele solicitate de Cristes-
cu Tatiana. Dupã acele modificãri
nu s-a eliberat niciun certificat de
înmatriculare”. Acesta mai preci-
zeazã cã s-a aºteptat vreo trei ani
de zile, iar în mai 2014, Cristescu
Tatiana declarã pe propria rãspun-
dere pierdut certificatul de înam-
traiculare în original al firmei, deºi
acest lucru nu era adevãrat, cer-
tificatul în original era chiar la
doamnele Vochescu. „ORC îi eli-
bereazã un nou certificat, pentru
aceeaºi firmã dar pe alt sediu. De
fapt legal nu se elibereazã un alt
certificat, ci un dublicat. Mai
mult, Cristescu Tatiana îl declarã
pierdut ºi dã anunþ într-un ziar
local pe 11 iulie 2014, adicã la vreo
douã luni dupã ce fusese eliberat.
În plus nu înþeleg ce s-a întâm-

plat pânã la urmã cu ceilalþi doi
acþionari ºi unde e restul de capi-
tal, de 800 de lei”, susþine Venus
Pârvulescu, juristul societãþii Far-
macia Aslan SRL.
Acþionarii se schimbã la ORC
aproape în fiecare an

Aºadar, în data de 26 iulie 2005,
la ORC Dolj situaþia acþionariatului
SC Farmacia Aslan SRL era urmã-
toarea : Corcoveanu Dorina Mari-
ana – 900 de pãrþi; Cristescu Ta-

tiana – 11 ºi Vochescu Elisabeta –
89. La aproximativ un an de zile,
la 20 noiembrie 2006, situaþia era
alta. Corcoveanu Dorina Mariana
– 450 de pãrþi sociale; Vochescu
Elisabeta – 50. La data de 21 mai
2014, la ORC Dolj, figura Tatiana
Cristescu ca asociat unic, dar cu
un capital social subscris de cinci
mai mic ca în 2006, iar fix dupã
trei luni de zile, se schimbã iar con-
figuraþia acþionariatului
la Farmacia Aslan, aso-
ciat unic apare Corco-
veanu Dan, soþul Ma-
rianei Corcoveanu, iar
capitalul social sub-
scris creºte la 210 lei,
adicã, cu 10 lei a cum-
pãrat societatea Dan
Corcoveanu de la Ta-
tiana Cristescu. ªi po-
vestea nu este termina-
tã. Mariana Corcovea-
nu, actualmente Vo-
chescu spune cã nu se
lasã ºi a contestat mo-
dul în care a fost eli-
berat cel de-al doilea
certificat de înmatricu-
lare, pe strada Fluri,
unde de fapt apare
doar o activitate de bi-
rouri.
„La ORC Dolj
s-a aplicat legea !”

În replicã, directo-
rul ORC Dolj, Oana
Dincã a spus cã elibe-
rarea celui de-al doilea
certificat de înmatri-

culare s-a fãcut legal, cã la bazã
au stat hotârârile definitive ºi ire-
vocabile ale instaneþelor de jude-
catã. „Eu nu fac ilegalitãþi pentru
nimeni. Dar eu nu sunt instanþã
judecãtoreascã. Eu sunt un func-
þionar ºi pun în aplicare fie voinþa
pãrþilor, dar pe rãspunderea lor, sau
hotârârea judecãtoreascã, aºa cum
este în acest caz. Uman îi înþeleg
pe fiecare în parte, dar aici eu nu
acþionez uman, ci legal. Dacã se
revine cu o nouã sentinþã, cu o

nouã decizie a instanþelor, vom
face modificãri în consecinþã,
pânã atunci aplicãm ce spune le-
gea. Sunt foarte multe hotãrâri ju-
decãtoreºti care au stat la baza eli-
berãrii unui nou certificat de în-
matriculare. Dar repet, instanþa a
decis acest lucru ºi nu eu. Eu doar
am modificat în acte ceea ce a
spus instanþa...”, a spus rãspicat
Oana Dincã.
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MIRCEA CANÞÃR

Ideea preºedintelui Senatului,
Cãlin Popescu Tãriceanu, de a
provoca o nouã cerere de sus-
pendare a preºedintelui pare mai
de grabã emoþionalã decât deplin
justificatã. De altfel, ºi argu-
mentele enumerate, între care
susþinerea pe faþã a unui partid
politic, care contravine, este ade-
vãrat, obligaþiilor constituþiona-
le, ºi intervenþia instituþionalã –
dupã cum a declarat public – pe
lângã preºedintele CE, Jean Clau-
de Juncker, pe tema desemnãrii
comisarului european, sunt mo-
tive consistente, dar apte de a fi
considerate ca firave de cãtre

În prima etapã de implementare a Proiec-
tului de Monitorizare ”RomaniaEuroTranspa-
rency” au fost centralizate ºi sintetizate in-
formaþii despre

mecanismele de absorbþie a fondurilor
europene, de monitorizare ºi implementare
a proiectelor finanþate din fonduri europene,
în conformitate cu legislaþia naþionalã ºi eu-
ropeanã. „În a doua etapã de implementare
a Proiectului de Monitorizare ”RomaniaEu-
roTransparency”, Asociaþia Pro Democraþia
– Club Craiova îºi propune sã lanseze o cam-
panie de monitorizare a gradului de transpa-
renþã ºi democraþie a entitãþilor guvernamen-
tale ºi neguvernamentale din România care

Proiectul de Monitorizare ”RomaniaEuro-
Transparency” este implementat de Asociaþia
Pro Democraþia – Club Craiova în perioada Iu-
lie 2014 - Decembrie 2015, cu susþinere din re-

surse interne ºi are ca scop creºterea transpa-
renþei utilizãrii fondurilor europene în Româ-
nia. În curând va începe cea de-a doua etapã de
implementare.

formeazã mecanismul de monitorizare ºi
implementare a proiectelor finanþate din fon-
duri europene”,  a precizat Carla Stoica,
preºedinte Asociaþia Pro Democraþia – Club
Craiova, într-un comunicat de presã.

Creºterea transparenþei utilizãrii
fondurilor europene în România

În scopul creºterii transparenþei utilizã-
rii fondurilor europene în România, rezul-
tatele de etapã ºi finale ale Proiectului ”Ro-
maniaEuroTransparency” sunt comunica-
te sub formã de rapoarte de monitorizare
cãtre mass-media, societatea civilã ºi insti-
tuþiile U.E. cu atribuþii în managementul fon-

durilor europene. În acest sens, Asociaþia
Pro Democraþia – Club Craiova va remite
periodic cãtre massmedia documentele re-
zultate din utilizarea unor instrumente spe-
cifice de monitorizare, iar Raportul final
va fi comunicat Comisiei Europene. „În
acest context, Asociaþia Pro Democraþia
– Club Craiova îºi exprimã speranþa cã
instituþiile mass-media din Oltenia vor sus-
þine implementarea cu succes a Proiectu-
lui ”RomaniaEuroTransparency” în sco-
pul creºterii transparenþei utilizãrii fondu-
rilor europene în România”, se ma spune
în comunicatul respectiv.

MARGA BULUGEAN

Curtea Constituþionalã. Când n-
a susþinut Traian Bãsescu un par-
tid de-a lungul celor zece ani de
mandat? Apoi, ideea suspendãrii
nu se bucurã, deocamdatã, cel
puþin declarativ, de sprijinul în-
tregii coaliþii de guvernare, dupã
toate aparenþele, însã ne aflãm în
faza demersurilor pe lângã gru-
purile parlamentare din Senat ºi
Camera Deputaþilor. Premierul
Victor Ponta, liderul naþional al
social-democraþilor, candidat la
alegerile prezidenþiale, ca ºi Cã-
lin Popescu Tãriceanu, a folosit
în rãspunsurile oferite ziariºtilor
pe aceastã chestiune verbul „la

timpul viitor”, exprimându-se
destul de nuanþat, ceea ce suge-
ra cã mai de grabã recomandã
lui Traian Bãsescu „sã nu se im-
plice în campania candidatului
Partidului Miºcarea Popularã”, al
cãrui lider de facto se presupu-
ne cã ºi este. În planul etapelor
ce ar urma parcurse, discuþia
este prematurã. Cu puþinã vre-
me înaintea debutului propriu-
zis al campaniei de care vor-
beam, o astfel de iniþiativã ar
perturba desfãºurarea acesteia,
ca sã nu spunem, ºi aici Traian
Bãsescu avea dreptate,  l-ar
transforma în actor al referen-

dumului, suprapus peste campa-
nia electoralã prezidenþialã. Cã
existã un precedent în Cehia,
unde preºedintele eurosceptiv,
Vaclav Klaus, a fost suspendat
în penultima zi de mandat, este
adevãrat. Însã ºi aºa mesajele
campaniei electorale pentru ale-
gerile prezidenþiale vor gravita,
pro ºi contra, în jurul împliniri-
lor celor douã mandate prezi-
denþiale, încât acutele speciale ar
putea avea efecte nedorite, inclu-
siv pentru iniþiatorii cererii de
suspendare a lui Traian Bãsescu.
Faptul cã existã o asemenea in-
tenþie din partea adversarilor sãi

politici s-ar putea constitui într-
un factor de inhibare sau de re-
primare a dorinþei de implicare în
susþinerea campaniei candidatu-
lui PMP. Fireºte, între asemenea
puncte de vedere ºi evaluarea
strategilor social-democraþilor
pot exista frapante deosebiri ºi
vor conta de bunã seamã ale lor.
Amintirea deznodãmântului refe-
rendumului din 2012 dãinuie însã
ºi ea este mai de grabã descum-
pãnitoare. Cert este un lucru,
luând în seamã tensiunile existen-
te pe scena politicã: vom avea o
campanie electoralã excesiv de
încinsã.

O patrulã de jandarmi din cadrul Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile (GJMb) Craio-
va a fost anunþatã, ieri dimineaþã, în jurul
orei 10.30, cã, în Târgul de la Fãcãi, un
bãrbat a sustras un autoturism. Jandar-
mii au ajuns la faþa locului ºi au constatat
cã, la intrarea în târg, agenþii de pazã au
blocat un autoturism marca Ford Focus
condus de un bãrbat, care a încercat sã
fugã cu maºina, fãrã a plãti contravaloa-
rea. Jandarmii l-au somat de mai multe
ori  pe bãrbat sã coboare din autoturism,
însã acesta a refuzat, aºa cã l-au scos cu

Un bãrbat de 34 de ani,
din Craiova, este cerce-
tat penal pentru furt cali-
ficat dupã ce, ieri dimi-
neaþã,  s-a urcat fãrã
acordul proprietarului
într-o maºinã expusã la
vânzare în Târgul de la
Fãcãi ºi a plecat cu ea.
Jandarmii GJMb ºi paz-
nicii de la târg l-au prins
ºi l-au dus la Poliþie.

forþa, l-au încãtuºat ºi l-au dus la Secþia
2 Poliþie pentru continuarea cercetãrilor.
Bãrbatul, de etnie romã, a fost identifi-
cat, stabilindu-se cã este vorba despre
Cristian Negrescu, în vârstã de 34 ani,
domiciliat în Craiova. „Bãrbatul a urcat
într-un autovehicul expus la vânzare, fãrã
acordul proprietarului, l-a pornit ºi a ple-
cat cu el. Craioveanul se face vinovat de
sãvârºirea infracþiunii de furt calificat”,
a declarat cpt. Cosmin Mirea, ofiþer de
presã al GJMb Craiova.

CARMEN ZUICAN

Conform reprezentanþilor Serviciului
Teritorial al Poliþiei de Frontierã (STPF)
Dolj, la sfârºitul sãptãmânii trecute, la
Punctul de Trecere a Frontierei Calafat,
judeþul Dolj, s-a prezentat pe sensul de
intrare în þarã, Donma G., cetãþean turc
în vârstã de 43 ani, posesoare de paºa-
port turcesc ºi titlu de ºedere eliberat de
autoritãþile germane. Cu ocazia controlu-
lui de frontierã, oamenii legii au consta-
tat cã persoana în cauzã deþine douã arme
cu aer comprimat marca GAMO calibru
4,5mm ºi EKOL FIRAT MAGNUM cali-
bru 9 mm, precum ºi 71 cartuºe GECO
calibru 9 mm.

Prinsã cu arme ºi muniþie la PTF Calafat
Poliþiºtii de frontierã din
cadrul Punctului de Trece-
re a Frontierei (PTF)
Calafat au descoperit o
femeie, cetãþean turc, care
a încercat sã introducã în
România douã arme cu aer
comprimat ºi muniþie fãrã
autorizaþie legalã.

“Femeia nu a putut prezenta
autorizaþia de introducere în
þarã a armelor neletale ºi a de-
clarat cã nu avea cunoºtinþã

despre documentele legale necesare la tre-
cerea frontierei. Armele ºi muniþia în va-
loare de 550 lei au fost reþinute în vede-
rea continuãrii cercetãrilor, iar pe nume-
le cetãþenului turc au fost întocmite ac-
tele premergãtoare începerii urmãririi pe-
nale pentru sãvârºirea infracþiunii de de-
þinere fãrã drept de arme neletale din ca-
tegoria celor supuse autorizãrii, urmând
ca la finalizarea cercetãrilor sã fie luate
mãsurile legale ce se impun”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj, comi-
sar ºef Romicã Ivãnoiu.

CARMEN ZUICAN
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Recitesc, cu o dificultate neprevãzutã ºi
cãreia mã chinui sã-i descopãr cauza, Pa-
vilionul canceroºilor, cartea consideratã
emblematicã a lui Soljeniþîn. Parcurg cu
greutate paginile, descrierile din „Pavilion”
(topos simbolic al „Imperiului Roºu”) mi
se par pe alocuri terne poate tocmai prin
miza autorului pe un realism sans rivages,
cum îl numea marxistul, azi rãspopit, Ga-
raudy prin anii ’60, iar tipologiile prea în-
datorate unui tezism „pe dos”, adicã în rãs-
pãr cu cele statuate ºi trâmbiþate de pro-
gramele prolet-culte ale epocii.

Singurul lucru cu care mã pun de acord
este opþiunea scriitorului – indubitabil geni-
al, dar pentru mine mai mult în O zi din
viaþa lui Ivan Ilici – în favoarea mixãrii,
în graniþele unei atipice unitãþi medicale, a
celor douã categorii de bolnavi: lager-iºtii
(condamnaþii pentru mai toate pãcatele in-
ventate de stalinism) ºi oamenii, aºa-zicând,
obiºnuiþi. Cum se ºtie, „clinicã” de onco-
logie, Pavilionul pare a fi fost obligatã sã
spitalizeze ºi pe unii ºi pe ceilalþi, ameste-

Despre libertate ºi servitute…Despre libertate ºi servitute…Despre libertate ºi servitute…Despre libertate ºi servitute…Despre libertate ºi servitute…
caþi, puºi la grãmadã, oferindu-i autorului
ºansa de a configura nu doar societatea
sovieticã într-un ansamblu mai conform cu
realitatea fapticã, dar ºi sã-ºi contureze
imaginea parabolicã a unui totalitarism, la
rândul sãu, fãrã limite.

Cum re-lectura merge greu, dau ca din
întâmplare peste o informaþie – documen-
tarã – despre un simpozion, desfãºurat la
un teatru din Milano pe la jumãtatea lunii
august în care, luând doar ca pretext gene-
ricul („Jewuish and The City”), s-a axat,
pe mai multe voci, asupra raportului dintre
libertate ºi servitute.

Verificate ºi pe baza unor teorii, viziuni,
programe, lucrãri ale unor nume intrate în
circuitul „global” al dezbaterilor (Peter Slo-
terdjijk, mai ales cu a sa Stres ºi libertate,
dar ºi Brodski), opiniile susþinute cu acel
prilej indicã o realitate a lumii de azi, ale
cãrei pãcate par a se substitui unei întregi
patologii canceroase. De aici ºi raportarea
la lumea marelui scriitor ºi disident rus. La
el, canceroºii sunt, la nivel simbolic, de douã

categorii: cei condamnaþi, trimiºi la Pavi-
lion din diferite locuri ale gulagului, pentru
care sentinþa morþii îºi pierde orice deter-
minism lumesc, ºi cei consideraþi (mai cu-
rând de ei înºiºi) „liberi”, cãrora sentinþa
morþii irevocabile le devine un neaºteptat ºi
dramatic test al libertãþii ca atare. Nu reu-
ºeºti sã decizi care, dintre cei doi, tânãrul,
încã, Oleg ce-ºi disputã ºi-ºi apãrã cu dinþii
mai ales în faþa medicilor dreptul la… pro-
pria moarte, sau bãtrânul „cadrist” stalinist
Ruslanov a cãrui sursã majorã de neferici-
re nu pare a fi „tumoarea” de la gât cât
schimbãrile ce se petrec la Moscova la nici
doi ani de la moartea Tãtucului Lumii – ºi
al sãu personal -, Stalin.

Întrebarea neliniºtitoare astãzi, în era în
care imensul plonjon în hãurile virtualului
transformã, sub ochii noºtri, orice bârfã ºi
oricât de imundã într-un discurs cu pre-
tenþie de opinie, politicã, economicã, eticã
etc., este dacã libertatea nu-i o formã – mai
perversã ºi mai pervertitã în prezent decât
oricând – iluzorie, aproape o fantasmago-

rie. Cãci libertatea ºi sclavia convieþuiesc
într-o relaþie… dialecticã, aºa cum ne-a in-
sinuat bãtrânul Hegel ºi ca orice relaþie de
acest fel – a se vedea perechea BINE-RÃU
ce nu ºi-a gãsit „rezolvarea” prin veacuri
de reflecþie nici în interiorul exegezelor re-
ligioase – funcþioneazã pe un model de in-
terdependenþã.

Iau act, de pildã, fiindcã rareori mai me-
ritã citite, de sutele de postãri pe reþelele
sociale, ca ºi pe paginile altor instanþe de
presã, în care mistificarea e fãþiºã ºi asu-
matã imperativ, ba chiar vârâtã într-un joc
al unor axiome imbatabile. Cum observa
cineva, cuvântul, într-un astfel de context,
capãtã forma unei „coajã” ori a unei „gãoa-
ce”, fãrã conþinut, goale, dar tocmai în vi-
dul lui destinatarul nu-ºi iroseºte ºansa de
a-ºi scuipa literalmente propriile otrãvuri.
E un fel de instituþionalizare a zarvei, într-
un joc interactiv al schimbului de bârfe din
care cu toþii  ies învinºi, iar libertatea redu-
sã la o nãlucã. Nãucitoare, din pãcate, de
cele mai multe ori. O scoatere din minþi.

Ion Prioteasa, preºedintele Con-
siliului Judeþean Dolj a precizat cã
Aeroportul Craiova continuã fru-
moasa ascensiune cu care ne-a
obiºnuit în ultimii ani. Prima din-
tre noutãþi mai aºazã un punct pe
harta oraºelor cu care Bãnia va fi
conectatã prin curse aeriene, o
gamã care se îmbogãþeºte într-un
ritm tot mai alert. „Dacã pânã
acum am reuºit sã asigurãm legã-
turi rapide cu o serie de metropole

O nouã cursã aerianã de pe Aeroportul
Craiova - Antalya

O nouã cursã aerianã va opera anul viitor
de pe Aeroportul Craiova, pe durata sezo-
nului estival, asigurând legãtura cu o impor-
tantã destinaþie turisticã din Turcia – Anta-
lya. Deschiderea rutei, cu zboruri în regim
charter, este posibilã ca urmare a parafãrii
unui contract de operare între agenþia de tu-

rism „Paralela 45“ ºi compania low-cost Pe-
gasus Airlines. Traficul de pasageri a înregis-
trat un nou record pentru Aeroportul Craio-
va în luna august, când pe cele ºase rute exis-
tente au cãlãtorit aproape 23.000 de persoa-
ne, ceea ce reprezintã mai mult de jumãtate
din numãrul total înregistrat în 2013.

Vicepreºedintele CJ Dolj Cristinel Iovan:
„Marcãm un nou pas înainte în proiectul Consiliului Jude-

þean Dolj de dezvoltare a Aeroportului Craiova, odatã cu noua
cursã care va opera anul viitor cãtre Antalya, destinaþie intens
solicitatã ºi care, din acest motiv, am convingerea cã, încã de la
lansare, va atrage un numãr mare de pasageri din Oltenia ºi, de
ce nu, chiar de peste graniþe.Deschiderea acestei rute estivale
reprezintã, din punctul meu de vedere, un succes care cred cã
va fi cel puþin pe mãsura celui înregistrat de cursele aeriene
inaugurate la sfârþitul lui iulie. Succes întãrit de datele privind
traficul de pasageri, care relevã cã, în interval de o lunã, doar
Craiova – Dortmund ºi retur a însumat peste 5.100 de cãlãtori,
iar de la ºi cãtre Roma au zburat peste 4.000 de persoane. Sunt
cifre de naturã sã ne facã sã revizuim estimãrile noastre pentru
anul curent, astfel cã acum ne aºteptãm ca la finele lui 2014 sã
contabilizãm chiar peste 120.000 de pasageri“

Directorul Aeroportului Craiova,
Mircea Dumitru:

„Este o evoluþie pozitivã, care se reflectã în îmbunãtãþirea tutu-
ror indicatorilor de activitate ºi m-aº opri aici la cel care se referã
la numãrul de miºcãri, respectiv aterizãri sau decolãri de pe Aero-
portul Craiova, care a depãºit 2.200 în primele opt luni ale anului.
Este un indicator relevant pentru necesitatea proiectului de aproa-
pe 25 de milioane de euro care vizeazã, în primul rând, reabilita-
rea pistei - strict necesarã pentru o operare în siguranþã -, dar ºi
extinderea cãii de rulare ºi a platformei de îmbarcare-debarcare,
precum ºi modernizarea sistemului de balizaj. O investiþie care
întregeºte demersul iniþiat de CJ Dolj pentru a transforma Aero-
portul Craiova într-unul de rang european.“

din inima Uniunii Europene, de anul
viitor ne îndreptãm cãtre o puter-
nicã ºi importantã destinaþie turis-
ticã, cãtre care vom avea zboruri
pe durata sezonului estival: Anta-
lya. Este cunoscut faptul cã, de-a
lungul timpului, ne-am aºezat la
masa discuþiilor cu mai mulþi ope-
ratori de profil, avansându-le pro-
punerea de a studia posibilitatea
iniþierii unor curse aeriene cãtre
locuri de petrecere a vacanþelor

pentru care existã un interes cres-
cut în rândul oltenilor. Începând din
luna iunie 2015 ºi pânã cãtre sfâr-
ºitul lui septembrie, oltenii care
doresc sã-ºi petreacã vacanþa în
Turcia – ºi nu sunt puþini – vor
putea ajunge la destinaþie mult mai
rapid ºi mai confortabil, cu avio-
nul. Drept urmare, se evitã fie o
deplasare destul de anevoioasã cu
autocarul, fie un drum pânã la un
alt aeroport din þarã, ambele vari-
ante fiind mai costisitoare.”, a pre-
cizat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj.
Premisele unei evoluþii
viitoare a aeroportului

ªeful administraþiei doljene a mai
spus cã avantajul cursei aeriene
cãtre Antalya este dublat de faptul
cã aceasta va fi asiguratã tot de o
companie low-cost, astfel încât
avem motive sã credem cã tarifele
practicate vor fi, în general, acce-
sibile pentru cei care ºi-au planifi-
cat un sejur peste hotare. „Mai
mult, acest eveniment contureazã
premisele unei evoluþii viitoare a
aeroportului, din cel puþin douã
puncte de vedere. În primul rând,
un operator important, precum
Pegasus Airlines, are ºansa de a
constata în mod direct condiþiile
bune pe care le gãseºte la Craiova,
ceea ce ar putea determina lansa-
rea unor noi rute, iar în al doilea
rând agenþiile de turism au o do-
vadã în plus cã suntem un parte-
ner de încredere, care rãmâne des-
chis oricãror colaborãri în benefi-
ciul oltenilor.  De altfel, atragerea
de noi operatori confirmã reuºita

demersului nostru ºi a investiþiilor
pe care Consiliul Judeþean Dolj le-
a realizat pentru modernizarea ae-
roportului, succes care se traduce
nu doar în îmbogãþirea pachetului
de destinaþii cãtre care se poate

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

cãlãtori cu avionul de la Craiova,
ci ºi în creºterea pronunþatã a nu-
mãrului de pasageri....“, a mai pre-
cizat preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa.

MARGA BULUGEAN
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Primul dintre evenimente s-
a petrecut duminicã, în jurul
orei 13.30. Potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, poliþiºtii din
Dãbuleni au fost anunþaþi cã pe
DN54A, în Dãbuleni, un auto-
tren ce tracta o semiremorcã a
acroºat în trafic un autoturism
fãrã a rezulta victime omeneºti.
Conducãtorul autotrenului ºi-a
continuat deplasarea cãtre ora-
ºul Bechet, fiind oprit ulterior
de poliþiºti pe DN 54A, între
localitãþile Cãlãraºi ºi Bechet ºi
identificat în persoana lui Ion
Ciurtin, de 52 de ani, din Co-
rabia. Oamenii legii l-au testat
cu aparatul etilotest, rezultând
o concentraþie de 1,15 mg/l al-

Poliþiºtii din Bãileºti, în  urma activitãþilor specifice des-
fãºurate, au identificat, în cursul zilei de duminicã, un tânãr
de 17 ani, din Bãileºti care în noaptea de vineri spre sâmbãtã
a comis 3 furturi din societãþi comerciale din municipiul
Bãileºti. Mai exact, în noaptea respectivã, în jurul orei 02.45,
poliþiºtii din Bãileºti au fost sesizaþi de Mãdãlina Duinea, de
33 de ani, din localitate, cu privire la faptul cã persoane
necunoscute au pãtruns în incinta unei societãþi comerciale
din Bãileºti, pe care ea o administreazã, forþând sistemul de
închidere al uºii de la intrare, tip termopan, ºi din interior au
sustras o sumã de bani. Poliþiºtii au mai primit, în aceeaºi

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã, în cursul zilei de ieri,
poliþiºtii din cadrul Serviciului
Rutier Dolj – Biroul Drumuri Na-
þionale ºi Europene, împreunã cu
lucrãtori de poliþie rutierã din ca-
drul Biroului Rutier Craiova au
acþionat în judeþ, dar ºi pe princi-
palele artere de circulaþie din mu-
nicipiu, pentru conºtientizarea
conducãtorilor auto cu privire la
riscurile la care se expun atunci
când încalcã regimul legal de vi-
tezã. În cadrul acþiunii au fost

Reprezentanþii Tribunalului
Dolj aduc la cunoºtinþã publi-
cã, în conformitate cu preve-
derile Legii nr. 370/2004 privind
alegerea Preºedintelui României
(republicatã), faptul cã, vineri,
12 septembrie a.c., ora 15.00,

Se aleg judecãtoriiSe aleg judecãtoriiSe aleg judecãtoriiSe aleg judecãtoriiSe aleg judecãtorii
ce fac parte din BEJ Doljce fac parte din BEJ Doljce fac parte din BEJ Doljce fac parte din BEJ Doljce fac parte din BEJ Dolj

la sediul instituþiei, de pe strada
Brestei, Nr. 12, din Craiova, în
ºedinþã publicã, se va efectua
tragerea la sorþi pentru desem-
narea celor trei judecãtori care
vor face parte din Biroul Elec-
toral Judeþean Nr. 17 Dolj.

Prins circulând cu 103 km/hPrins circulând cu 103 km/hPrins circulând cu 103 km/hPrins circulând cu 103 km/hPrins circulând cu 103 km/h
pe strada „Râului”pe strada „Râului”pe strada „Râului”pe strada „Râului”pe strada „Râului”

Un tânãr de 26 de ani din
Craiova a rãmas fãrã permis
ºi a fost amendat dupã ce, în
cadrul unei acþiuni desfãºura-
te în trafic de poliþiºtii de la
Rutierã, a fost surprins ºi
înregistrat cu aparatul radar
rulând cu 103 km/h pe strada
Râului din Craiova.

constatate 91 abateri de naturã
contravenþionalã pentru sancþio-
narea cãrora au aplicat amezi ce
depãºesc suma de 14.600 lei, 43
dintre ele fiind aplicate unor con-
ducãtori auto care nu au respec-
tat viteza legalã. De asemenea,
poliþiºtii au reþinut în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce 3
permise de conducere.

Între cei deveniþi pietoni care
urmare a raziei poliþiºtilor a fost
ºi Marin Goagã, de 26 de ani, din
Craiova. Tânãrul a fost depistat

de poliþiºti în timp ce conducea
un autoturism Volkswagen pe
strada  Râului, din municipiu, cu
viteza de 103 km/h. „Tânãrul a
fost sancþionat contravenþional cu
amendã în valoare de 810 lei iar
ca mãsurã complementarã i s-a
reþinut permisul de conducere pe
o perioadã de 90 de zile în vede-
rea suspendãrii exercitãrii dreptu-
lui de a mai conduce autovehicule
pe drumurile publice”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj,
inspector principal Alin Apostol.

Accidente provocate de ºoferi bãuþiAccidente provocate de ºoferi bãuþiAccidente provocate de ºoferi bãuþiAccidente provocate de ºoferi bãuþiAccidente provocate de ºoferi bãuþi
Doi ºoferi bãuþi au provovat,

în cursul zilei de duminicã, ac-
cidente de circulaþie în urma cã-
rora, din fericire, nici o persoa-

nã nu a fost rãnitã, însã s-au în-
registrat pagube materiale. Am-
bii bãrbaþi sunt acum cercetaþi
penal de poliþiºti.

cool pur în aerul expirat, fiind
condus la Spitalul Dãbuleni
pentru recoltarea de probe bi-
ologice. Mai mult, la verifica-
rea semiremorcii a reieºit fap-
tul cã plãcuþele cu numãrul de
înmat r icu la re  monta te  pe
aceasta erau false. „În cauzã
s-a întocmit dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de
conducere pe drumurile publi-
ce a unui autovehicul de cãtre
o persoanã având o concentra-
þie alcoolicã în sânge mai mare
decât limita legalã ºi tractarea
unei remorci cu numãr fals”, a
precizat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, insãector principal
Alin Apostol.

Seara, în jurul orei 18.30,
Constantin Cojanu, de 63 de
ani, din satul Negoieºti, comu-
na Melineºti, în timp ce con-
ducea un autoturism Fiat pe
strada Rogojna, dinspre Meli-
neºti cãtre Goieºti, în dreptul
imobilului cu nr. 498, a pier-
dut controlul direcþiei de mers,
pãrãsind partea carosabilã spre
stânga, unde s-a rãsturnat în
ºanþul de scurgere a apelor
pluviale. Poliþiºtii ajunºi la faþa
locului l-au testat pe condu-
cãtorului auto, stabilindu-se
cã avea o concentraþie de 0,98
mg/l alcool pur în aerul expi-
rat, astfel cã i-au fost recol-
tate probe de sânge în vede-

rea stabilirii alcoolemiei. ªi în
acest caz s-a întocmit dosar
penal  pent ru  conducere  pe
drumurile publice a unui au-

tovehicul de cãtre o persoanã
având o concentraþie alcooli-
cã în sânge mai mare decât li-
mita legalã.

A dat trei „lovituri” într-o noapte
Un tânãr de 17 ani din Bãileºti este cercetat

de poliþiºti pentru opt furturi ºi patru tentative
de furt din societãþi comerciale de pe raza
municipiului. Oamenii legii l-au identificat
dupã ce, în acest week-end, în noaptea de vineri
spre sâmbãtã mai exact, a spart trei magazine.

noapte, alte douã apeluri similare, stabilind cã, persoane ne-
cunoscute au pãtruns tot prin forþarea sistemului de închi-
dere de la uºile termopan în alte douã magazine situate pe
aceeaºi  stradã, aparþinând  lui Mihail Voinea, de 40 de ani, ºi
Bruno Rogoz, de 25 de ani, de unde au sustras, de aseme-
nea, sume de bani. În urma cercetãrilor efectuate poliþiºtii
au identificat autorul, Ion M., de 17 ani, din Bãileºti,  în
sarcina cãruia, prin extinderea cercetãrilor, s-a reþinut faptul
cã în perioada aprilie – septembrie 2014, a sãvârºit 8 infrac-
þiuni de furt calificat ºi 4 infracþiuni de tentativã de furt ca-
lificat din societãþi comerciale din municipiul Bãileºti. Toto-
datã, s-a stabilit faptul cã tânãrul, imediat dupã comiterea
faptelor pãrãsea localitatea, deplasându-se în Craiova unde
valorifica bunurile la persoane necunoscute, revenind la di-
ferite intervale de timp pentru a comite alte fapte fãrã a trece
pe  la domiciliul sãu. „Cercetãrile continuã, cu minorul în
stare de libertate, pentru sãvârºirea infracþiunilor de furt
calificat ºi tentativã la furt calificat”, ne-a declarat inspector
principal Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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În luna mai, Ministerul Trans-
porturilor a lansat în dezbatere un
proiect de Ordonanþã de Urgenþã
privind trecerea celor 11 spitale
CFR din subordinea ministerului
Sãnãtãþii în subordinea sa. Cele 11
unitãþi sanitare incluse în acest
proiect sunt Spitalul Clinic Cãi
Ferate Craiova, Spitalul Clinic Cãi
Ferate Oradea, Spitalul Clinic Cãi
Ferate Timiºoara, Spitalul Clinic
Cãi Ferate Constanþa, Spitalul Cli-
nic Cãi Ferate Cluj-Napoca, Spi-
talul Clinic Cãi Ferate Iaºi, Spita-
lul General Cãi Ferate Braºov,

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Dupã ce în urmã cu un an au fost trecute în
subordinea Ministerului Sãnãtãþii, spitalele CFR
din toatã þara sunt acum la doar un pas sã revinã

la Transporturi. Senatul a adoptat sãptãmâna
trecutã transferul celor 11 spitale, printre care ºi
unitatea sanitarã din Craiova, Camera superioarã

fiind prima sesizatã în acest caz.

Spitalul General Cãi Ferate Galaþi,
Spitalul General Cãi Ferate Plo-
ieºti, Spitalul General Cãi Ferate
Sibiu ºi Spitalul General Cãi Fe-
rate Drobeta Turnu Severin.

Sumele alocate pentru
cele 11 spitale se vor transfera
la Ministerul Transporturilor

Potrivit proiectului de act nor-
mativ toate atribuþiile ºi compe-
tenþele pe care Ministerului Sãnã-
tãþii le deþinea în calitate de ordo-
nator principal de credite al aces-
tor spitale ar urma sã fie preluate

de Ministerul Transporturilor. La
fel patrimoniul spitalelor, bugetul
dar ºi personalul. În acest mo-
ment, reþeaua sanitarã a Ministe-
rului Transporturilor cuprinde
patru unitãþi sanitare cu paturi,
amplasate în zonele în care se aflã
regionalele de cãi ferate. Aceste
spitale pun la dispoziþia asiguraþi-
lor cu funcþii ce concurã la sigu-
ranþa transporturilor servicii me-
dicale clinice ºi paraclinice care
nu sunt decontate de casele de
asigurãri de sãnãtate.

Sumele alocate in bugetul de stat
pe anul 2014 pentru Ministerul Sã-
nãtãþii, aferente celor 11 spitale, se
vor transfera în bugetul Ministe-
rului Transporturilor cu aceeaºi
destinaþie, la data intrãrii în vigoa-
re a Ordonanþei de Urgenþã.

  Pânã luna aprilie a anului tre-
cut, reþeaua sanitarã a Ministeru-

lui Transporturilor avea în com-
ponenþã 15 spitale amplasate în
zonele în care se aflã regionalele
C.F. Printr-o decizie comunã a
celor douã ministere însã 13 uni-
tãþi sanitare au trecut la Ministe-
rul Sãnãtãþii. În schimb, autoritã-
þile au decis sã menþinã ca struc-
turã sanitarã proprie în subordi-
nea Ministerului Transporturilor,
Spitalul Clinic CF nr. 2 ºi Spitalul
Clinic CF nr. 1 din Bucureºti, care
aveau aprobate sau în desfãºura-
re proiecte cu finanþare europe-
ne, pentru a se evita pierderea
acelor proiecte. Acum însã s-a
luat decizia de a reveni asupra ho-
tãrârii din 2013.

Spitalele, importante în sistemul
de siguranþã a traficului

Unitãþile sanitare cu paturi din
reþeaua proprie a Ministerului

Transporturilor se finanþeazã din
venituri proprii, prin sistemul de
asigurãri sociale de sãnãtate ºi
din transferuri de la bugetul de
stat. Aceste unitãþi sanitare se
împart în douã categorii: spitale
clinice ºi spitale generale. Spita-
lele clinice au în structura orga-
nizatoricã un numãr de cel puþin
douã secþii clinice conduse de
cadre universitare.

În cadrul acestor spitale,
funcþioneazã comisii medicale ºi
comisii psihologice de siguranþa
transporturilor, fãrã personalita-
te juridicã, care asigurã exami-
narea medicalã ºi psihologicã a
personalului din transporturi cu
atribuþii în siguranþa transportu-
rilor, în vederea obþinerii avize-
lor de aptitudine medicalã ºi/sau
psihologicã.

Centrele urmeazã a fi înfiin-
þate cu scopul de preveni apa-
riþia acestor boli prin diagnos-

Ministerul Sãnãtãþii doreºte înfiinþarea
unor centre regionale de geneticã medica-
lã, care ar urma sã îºi desfãºoare activita-
tea la nivelul spitalelor clinice. Aceste cen-
tre se vor adresa în special pacienþilor cu

afecþiuni genetice. Aici vor fi diagnosticaþi
pacienþii cu boli din aceastã arie ºi, în cola-
borare cu medici din alte specialitãþi, se va
stabili conduita terapeuticã ºi de recupera-
re a acestora.

tic prenatal ºi consilierea ge-
neticã a bolnavilor ºi familii-
lor acestora. Medicii care vor

lucra în aceste unitãþi vor co-
labora ºi cu compartimentele
de obstetricã-ginecologie ºi de
reproducere umanã asistatã,
pentru a limita implicaþiile ste-
rilitãþii ºi infertilitãþii ºi a re-
duce riscul gravidelor de a
naºte copii cu boli genetice
prin diagnostic pre-implanta-
toriu, tehnici de reproducere
asistatã ºi diagnostic prenatal.

Anual se nasc 7.500 -
8.000 de copii

cu boli genetice
Centrele regionale de gene-

ticã medicalã vor fi conduse
de cãtre un medic ºef-medic
primar în specialitatea geneti-
cã medicalã.  La nivelul Cen-
trelor regionale de geneticã
medicalã, se va întocmi Regis-

trul regional de boli genetice
care va cuprinde indicatori
specifici - stabiliþi de cãtre Co-
misia de geneticã medicalã a
Ministerului Sãnãtãþii. Centre-
le regionale de boli genetice
vor monitoriza ºi vor raporta
Centrului Naþional de Statisti-
cã ºi Informaticã în Sãnãtate
Publicã din cadrul Institutului
Naþional de Sãnãtate Publicã
datele din Registrul regional de
boli genetice. Centrul Naþional
de Statisticã ºi Informaticã în
Sãnãtate Publicã din cadrul In-

stitutului Naþional de Sãnãtate
Publicã va centraliza datele din
Registrul regional de boli ge-
netice ºi va constitui Registrul
Naþional de boli genetice.

Necesitatea înfiinþãrii unor
astfel de centre regionale în
România, rezidã ºi din faptul
cã în fiecare an se nasc , esti-
mativ, 7.500 - 8.000 copii cu
bol i  genet ice  º i  a l þ i  c i rca
10.000 - 11.000 vor manifes-
ta o boalã determinatã sau
condiþionatã genetic pânã la
vârsta de 25 ani.
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Autoritãþile de la Kremlin nu
exclud nici posibilitatea ca Rusia
sã-ºi închidã spaþiul aerian ca rãs-
puns la noi sancþiuni sectoriale
occidentale, a mai declarat premie-
rul Medvedev. Statele occidentale
„trebuie sã fie întrebate dacã vor
exista noi sancþiuni, dar, dacã vor
exista sancþiuni în domeniul ener-
getic ori restricþii suplimentare im-
puse sectorului nostru financiar,
vom fi nevoiþi sã rãspundem în
mod asimetric”, a declarat ºeful
guvernului rus, dând ca exemplu
în acest sens „restricþii în sfera
transporturilor”, relateazã agenþia
rusã de presã Itar-Tass, în pagina
electronicã. „Noi pornim de la fap-
tul cã avem relaþii amicale cu par-
tenerii noºtri, aºa cã cerul este des-
chis deasupra Rusiei pentru zbo-
ruri. Dar dacã suntem restricþio-
naþi, va fi nevoie sã rãspundem”,
a continuat Medvedev. „Dacã

COMENTARIU

Scoþia, Catalonia, Flandra:Scoþia, Catalonia, Flandra:Scoþia, Catalonia, Flandra:Scoþia, Catalonia, Flandra:Scoþia, Catalonia, Flandra:
Separatiºtii dobândesc voceSeparatiºtii dobândesc voceSeparatiºtii dobândesc voceSeparatiºtii dobândesc voceSeparatiºtii dobândesc voce
La 18 septembrie a.c., 4 milioane de sco-

þieni vor rãspunde la urmãtoarea întrebare:
„Sunteþi favorabili independenþei Scoþiei?”
Decis în 2012, acest referendum este fruc-
tul negocierilor dintre premierul scoþian Alex
Salmont ºi omologul sãu britanic, David Ca-
meron. Atunci, „yes” or „no”? Dupã ultimele
sondaje, scoþienii ezitã, în continuare. La 9
noiembrie, catalanii sunt chemaþi ºi ei pentru
a rãspunde la întrebarea legatã de suverani-
tate - „si” or „no” - deºi referendumul con-
sultativ se desfãºoarã în pofida cenzurii de-
putaþilor spanioli. În Italia ºi Belgia, alte pro-
vincii îºi revendicã independenþa, din motive
realmente diferite: unii cer independenþã fis-
calã, alþii dreptul de a nu mai ajuta vecinii
mai puþin prosperi. În Catalonia, 60% din
populaþie se declarã favorabilã independen-
þei, potrivit unui sondaj publicat în martie de
Centrul de studii a opiniilor. Catalanii estimea-
zã cã aproape 8% din PIB-ul lor, echivalentul
a 16 miliarde euro, este transferat anual în
restul Spaniei, încât venitul pe locuitor în
Catalonia a scãzut la 2.187 euro, faþã de me-

dia naþionalã de 2.195 euro. În Belgia, inde-
pendenþa flamanzilor este doritã de mai mul-
tã vreme. Câºtigãtoare a alegerilor legislative
din 25 mai a.c., Alianþa neoflamandã (N-VA),
condusã de Bart de Wever, insistã pe despãr-
þirea Flandrei de Walonia, unde ºomajul este
de 12%. Tirolul de Sud nu are revendicãri
economice, cât dorinþa unei emancipãri poli-
tice. Alipitã Italiei la sfârºitul primului rãzboi
mondial, provincia autonomã Bolzano n-a
încetat sã priveascã spre Viena. Majoritatea
populaþiei continuã sã vorbeascã un dialect
apropiat de germanã, chiar dupã un secol de
alipire la Italia. Tirolul se vrea alipit Italiei nu
pe considerente economice ºi nici culturale.
Sã revenim la Scoþia, unde s-a consolidat o
miºcare independentistã. Clivajul este de na-
turã economico-politicã. Scoþia este prepon-
derent „de stânga”, în timp ce restul þãrii este
conservator. Pentru separatiºti, independenþa
este perceputã ca o posibilitate de materializa-
re a unei politici a statului providenþial, care
nu coincide cu a lui David Cameron. Mirajul
este însã altul: exploatãrile de gaze ºi petrol în

Marea Nordului. În caz de independenþã, Sco-
þia ar putea recupera 80-90% din producþia de
hidrocarburi. Alex Salmond susþine cã Scoþia
va conserva lira sterlinã, decizie care presu-
pune un consens al guvernelor britanic ºi sco-
þian, un angajament politic total pentru o uni-
une fiscalã ºi bancarã. Partajul nu se anunþã
deloc simplu. Dar mai apare o problemã: ad-
miterea în UE. Ar putea deveni Scoþia al 29-
lea stat, Catalonia al 30-lea, Tirolul al 31-lea,
Flandra al 32-lea? Apoi, o adeziune a noilor
state la UE nu se va face automat. Pentru ac-
cesul în Europa al Cataloniei sau Þãrii Basci-
lor este suficient ca Madridul sã exprime drep-
tul sãu de veto. În estul Ucrainei se vorbeºte
de „Novorossia”. Nãscutã în luna mai, uniu-
nea „republicilor populare” autoproclamate
Doneþk ºi Lugansk, sub numele de „Novo-
rossia”, ar putea deveni al 198-lea stat al lu-
mii. Ucraina a calificat deja noile entitãþi ca
„organizaþii teroriste”. Sã mai spunem cã Don-
basul beneficiazã de resurse naturale (cãrbu-
ne ºi minereu de fier), ceea ce îl face princi-
pala regiune industrialã a Ucrainei.

Medvedev ameninþã cu restricþionarea alimentãrii
cu electricitate a Ucrainei ºi cu închiderea spaþiului aerian

Rusia ar putea începe sã restricþioneze ali-
mentarea cu electricitate a Ucrainei dacã tã-
ierile de curent din Crimeea vor continua, a
declarat premierul rus, Dmitri Medvedev, într-
un interviu pentru ediþia de ieri a cotidianu-
lui „Vedomosti”, transmite RIA Novosti.
„Anumite pãrþi din Ucraina se confruntã, de

asemenea, cu o penurie de electricitate ºi pri-
mesc energie electricã din Rusia. Iar cel care
a luat deciziile deloc înþelepte de a restricþio-
na alimentarea cu electricitate a Crimeei ar
trebui sã ºtie cã sunt posibile mãsuri simetri-
ce”, a spus Medvedev. Agenþiile ruse de pre-
sã au relatat cã la 31 august întreruperi de

câteva ore ale alimentãrii cu electricitate s-
au produs în mai multe oraºe din Crimeea,
peninsulã ucraineanã anexatã în martie de
Rusia, autoritãþile locale acuzând Kievul de
„sabotaj”. Potrivit autoritãþile din Crimeea,
Ucraina reduce alimentarea cu electricitate
în fiecare searã, mai scrie RIA Novosti.

transportatorii occidentali ocolesc
spaþiul nostru aerian, acest lucru
ar putea sã conducã la falimentul
multor companii aeriene, care se
clatinã la marginea prãpastiei în
lupta pentru supravieþuire”, a subli-
niat acesta,  apreciind însã cã ar fi
o opþiune proastã ºi exprimându-
ºi regretul faþã de faptul cã Occi-
dentul a impus deja o serie de sanc-
þiuni Moscovei în criza din Ucrai-
na. „Speram ca partenerii noºtri sã
fie mai inteligenþi”, a apreciat ºeful
guvernului rus, explicând cã „un
rãzboi al sancþiunilor nu aduce pa-
cea în Ucraina, ci, din contrã,
ameninþã sistemul global de secu-
ritate”. „Noi ºtim cã iniþial sunt
impuse sancþiuni economice, dar
ele sunt urmate de sancþiuni politi-
ce ca rãspuns, iar acþiunile politi-
ce nu sunt simetrice, sunt mai re-
le. Iatã un risc de rupere a siste-
mului securitãþii în lume”, a decla-

rat premierul rus. „Sper cã omo-
logii noºtri occidentali nu aspirã la
acest lucru ºi cã nu existã nebuni
printre decidenþi”, a continuat el.
Uniunea Europeanã (UE) este
„pregãtitã sã revinã” asupra sanc-
þiunilor pe care intenþioneazã sã le
impunã Rusiei, dacã armistiþiul din
estul Ucrainei este „durabil” ºi/sau
dacã negocierile de pace încep”,
declara, duminicã, preºedintele
Consiliului European, Herman Van
Rompuy, potrivit AFP. „Am remar-
cat cã Rusia consimte doar dificil
la negocieri serioase. Armistiþiul
este un pas important, dar este
doar un pas”, a declarat Van Rom-
puy pentru postul belgian VRT.
Aceastã nouã serie de sancþiuni,
finalizatã vineri de cãtre ambasa-
dorii UE, include atât mãsuri con-
solidate privind accesul pe pieþe de
capitaluri, apãrare, bunuri cu du-
blu uz civil ºi militar ºi tehnologii
sensibile, cât ºi o nouã listã cu

nume de persoane vizate de o blo-
care a averii ºi interdicþia de a le fi
emise vize europene.

Pe de altã parte, „grupul de con-
tact” care reuneºte Kievul, Mos-
cova, OSCE ºi separatiºtii proruºi
se va reuni în urmãtoarele opt zile,
la Minsk, unde va discuta despre
un statut special pentru regiunile
separatiste din estul Ucrainei, a
afirmat „premierul republicii” Do-
neþk, Aleksandr Zaharcenko.
„Subiectul acestei reuniuni va fi
introducerea unui statut special.
Dacã acesta nu va fi acceptat, pro-
tocolul acordului nu va mai avea
nici o valoare”, a spus acesta, pen-
tru postul de radio Kommersant
FM. „Aº vrea sã adaug în acord
(încheiat vineri, la Minsk) un ele-
ment: recunoaºterea imediatã a in-
dependenþei noastre. Dacã vom fi
independenþi, Rusia va fi partene-
rul nostru principal”, a completat
Zaharcenko.

Lagarde cere Franþei
sã accelereze ritmul reformelor

Directorul general al Fondului
Monetar Internaþional (FMI),
Christine Lagarde, face apel la
Franþa sã continue eforturile de
reducere a deficitului bugetar ºi sã
accelereze ritmul reformelor,
conform unui interviu pentru ediþia
de ieri a cotidianului francez „Les
Echos”, relateazã AFP. „Trebuie
pãstratã direcþia reducerii cheltuie-
lilor publice”, susþine Lagarde, în
contextul în care guvernul francez
a fost nevoit în aceastã varã sã-ºi
revizuiascã în scãdere ambiþiile la
acest capitol. La mijlocul lunii
august, ministrul de Finanþe,
Michel Sapin, a recunoscut cã
Franþa nu va reuºi sã-ºi reducã
deficitul public la 3,8% din PIB în
acest an, avansând o cifrã de peste
4%. Astfel, Parisul nu va putea sã
respecte pragul european de 3%
deficit nici anul viitor. Pe de altã
parte, ºefa FMI a spus cã, „deºi
inflaþia este mai scãzutã decât era
prevãzut, aceasta nu poate fi
folositã ca paravan pentru a amâna
eforturile necesare privind cheltu-
ielile”, respingând astfel un
argument avansat de însuºi Michel
Sapin. În paralel, Lagarde face apel
la guvernul premierului Manuel
Valls sã accelereze ritmul reforme-
lor, salutând în special dorinþa
acestuia de a legifera domeniul
profesiilor reglementate, ºi îl
sfãtuieºte sã atace, nu numai în
Franþa, ci „în întreaga zonã euro”,
„constrângerile reglementãrilor
privind piaþa muncii”. Pe de altã
parte, premierul Manuel Valls a
avertizat, duminicã, în legãturã cu
faptul cã Marine Le Pen ºi extrema
dreaptã se aflã „la uºa puterii” în
Franþa, exprimându-ºi public
îngrijorarea faþã de un sondaj care
o plaseazã pe preºedinta Frontului
Naþional pe primul loc în intenþiile
de vot pentru alegerile prezidenþia-
le din 2017, relateazã AFP. „Este
necesar sã acþionãm altfel. ªi sã
vorbim altfel. Pentru a fi ascultaþi
ºi auziþi. ªtim care ar fi preþul teribil
al eºecului nostru. În Franþa,
extrema dreaptã ºi Marine Le Pen
se aflã la uºa puterii!”, a spus Valls
într-un discurs susþinut la Festa de
l’Unità, la Bologna, în partea
central-nordicã a Italiei.

ONU: Jihadiºtii din gruparea
Statul Islamic vor sã creeze
o „lume sângeroasã”

Jihadiºtii care seamãnã teroare
în Irak ºi Siria vor sã creeze o
„lume sângeroasã”, a declarat ieri
noul Înalt Comisar ONU pentru
Drepturile Omului, iordanianul
Zeid Ra’ad al-Hussein, în primul
sãu discurs. „În ce fel ar putea sã
funcþioneze un stat takfiri (termen
care desemneazã extremiºti sunniþi)
în viitor (...)? Va fi o lume sânge-
roasã, ostilã ºi rãuvoitoare, fãrã
protecþie pentru cei care nu sunt
takfiri”, a declarat al-Hussein, în
deschiderea celei de-a 27-a sesiuni
a Consiliului ONU al Drepturilor
Omului, la Geneva. Þãrile arabe au
cãzut de acord, duminicã, sã-i
„înfrunte” pe jihadiºtii din cadrul
grupãrii SI, a declarat duminicã
preºedintele Ligii Arabe, Nabil al-
Arabi. „Miniºtrii de Externe ai
þãrilor arabe au convenit sã ia
mãsurile necesare pentru a înfrunta
grupãrile teroriste, inclusiv Statul
Islamic”, a declarat al-Arabi într-o
conferinþã de presã, la sfârºitul
unei reuniuni ministeriale la Cairo.
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Preºedintele SUA, Barack Obama, nu va
lua nici o decizie în vederea reformãrii siste-
mului american privind imigraþia înainte de
alegerile legislative din 4 noiembrie, a decla-
rat un responsabil american, informeazã AFP.
Barack Obama ºi-a anunþat anterior intenþia
de a acþiona pânã la sfârºitul verii pentru a
remedia incapacitatea Congresului SUA de a
reforma un sistem al imigraþiei depãºit, însã
unii dintre aliaþii sãi democraþi au exprimat
temeri cã o regularizare în masã a imigranþi-
lor ar putea „pune gaz pe foc”, în plinã pe-
rioadã electoralã. „Realitatea de care preºe-
dintele a trebuit sã þinã cont este aceea cã
suntem în plin sezon politic”, a explicat res-
ponsabilul, citat de AFP fãrã a i se dezvãlui
numele. „Republicanii au politizat la modul
extrem aceastã problemã ºi prin urmare
preºedintele a estimat cã anunþarea de mã-
suri administrative înainte de alegeri ar pre-
judicia mãsurile propriu-zise ºi perspectiva
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Închiºi în oraºul lor plasat în
carantinã de douã sãptãmâni,
cei 17.000 de locuitori din Dolo
Town, în apropiere de aeropor-
tul internaþional din Liberia, su-
portã din ce în ce mai greu izo-
larea în aceastã „închisoare a
Ebola” sub cer deschis. Strãzi-
le din Dolo Town, în apropiere
de cea mai mare plantaþie de
arbori de cauciuc din lume, ex-
ploatatã de grupul american Fi-
restone, sunt aproape goale, cu
excepþia cozilor de aºteptare
pentru distribuirea raþiilor de
orez, sub blocada asiguratã de
militari înarmaþi. Oraºul a fost
plasat în carantinã la 20 august,
la fel ca West Point, un cartier
din capitala Monrovia, situatã la
75 de kilometri spre vest, în
timp ce carantina se extinde în

toatã þara, care numãrã jumã-
tate dintre cei 2.000 de morþi ai
epidemiei de Ebola în Africa de
Vest. În acelaºi timp, Sierra
Leone, o altã þarã afectatã de
epidemie, a anunþat sâmbãtã
izolarea la domiciliu a întregii
sale populaþii timp de trei zile,
în perioada 19-21 septembrie,
pentru a facilita detectarea bol-
navilor ascunºi de rude. Dar
dacã la West Point izolarea, ri-
dicatã dupã doar zece zile, a
provocat revolte, la Dolo Town,
populaþia acceptã acest lucru în
liniºte. „Obiºnuiesc sã mã lupt
pentru a aduce de mâncare fa-
miliei. Dar iatã-mã cum stau ca
un copilandru, privindu-mi so-
þia ºi copiii toatã ziua”, afirmã
Jallah Freeman, un tâmplar în
vârstã de 56 de ani, aºezat în

faþa casei. „M-am sãturat de
aceastã izolare. Implorãm gu-
vernul sã o ridice”, adaugã el.
Majoritatea locuitorilor sunt an-
gajaþi de Firestone, grup a cã-
rui plantaþie acoperã o suprafa-
þã de 500 de kilometri pãtraþi.
„Nu putem merge sã lucrãm atât
timp cât este menþinutã izolarea.
Este regretabil, dar ce putem
face? Suntem la închisoare”,
suspinã Mohamed Fofana, care
lucreazã pentru Firestone. Com-
pania, care a înfiinþat o secþie de
izolare pentru Ebola într-un spi-
tal, a reuºit sã se apere de epide-
mie atunci când soþia unui an-
gajat s-a contaminat, în aprilie.

Dar producþia a scãzut de la in-
stituirea carantinei. În piaþã,
mutatã la periferia oraºului, fe-
meile stau pe marginea drumu-
lui ºi vând piper, ulei, peºte, sare
ºi fructe. „Avem dreptul sã mer-
gem doar la punctul de control,
unde familiile noastre din exte-
rior pot veni sã ne aducã hranã
ºi produsele de care avem ne-
voie”, explicã un comerciant,
Kebeh Morris. „Vedem camioa-
nele cum transportã hranã, dar
nimeni nu primeºte nimic pen-
tru moment. Încã nu avem bo-
nuri, prin urmare nu ºtim dacã
vom avea o raþie alimentarã. Va
trebui  sã contãm pe rudele

noastre pentru a ne aduce ceva
de mâncare”, continuã el. La
începutul lui august, înainte de
instituirea carantinei, 30 de per-
soane au murit de Ebola la Dolo
Town, trei decese pe zi în me-
die. În 90% din cazuri a fost
vorba despre credincioºii afi-
liaþi unei biserici din sudul ora-
ºului, un fief al etniei bassa,
contaminaþi dupã înhumarea
unui membru al congregaþiei
lor. În prezent, militarii, care
au blocat intrarea în oraº ºi pa-
truleazã în împrejurimi, supra-
vegheazã ºi funeraliile, pentru
a se asigura de repectarea re-
gulilor profilactice.

Irlandezul Phil Hogan, pânã recent minis-
tru al Mediului, comunitãþii ºi administraþii-
lor locale, în prezent concurent pentru vii-
torul portofoliu de comisar european pentru
Agriculturã, se aflã în centrul unui scandal,
fiind acuzat cã a aprobat anul trecut cheltu-
ieli de milioane de euro destinate companiei
naþionale Irish Water, dintre care o mare
parte au fost alocate consultanþilor externi,
informa ieri „Irish Independent”. Potrivit
publicaþiei „Irish Mirror”, prea puþin popu-
larul Phil Hogan a semnat anul trecut un
document care prevedea cheltuieli masive
pentru experþi, sisteme IT, consultanþã juri-
dicã ºi servicii de suport. Noul ºef al com-
paniei Irish Water, John Tierney, a dezvãluit
la postul de radio RTE în luna ianuarie cã 50
de milioane de euro din cele 100 de milioane
destinate înfiinþãrii companiei au mers cãtre
consultanþi externi. Problema a fost adusã
imediat în atenþia Comitetului pentru Chel-

Obama nu va acþiona în problema imigraþiei
înainte de alegerile din noiembrie

pe termen lung a unei refor-
me totale a sistemului de
imigraþie”, a spus responsa-
bilul. Însã, dupã cum a pre-
cizat aceeaºi sursã, Obama
va acþiona pânã la sfârºitul
anului. Aceastã decizie pare
sã fie menitã sã-i ajute în
mod direct pe senatorii de-
mocraþi la sfârºit de mandat,
aflaþi într-o situaþie dificilã,
în condiþiile în care balanþa
din Senat riscã sã se încline
de partea republicanilor. Unii
dintre aceºti senatori demo-
craþi i-au cerut în mod pu-

blic lui Obama sã nu acþioneze în mod unila-
teral ºi sã delege Congresului orice reformã.
Vineri, din Þara Galilor, preºedintele SUA ºi-
a reiterat intenþia de a adopta decrete, fãrã a
prezenta un calendar concret. „În absenþa
unor acþiuni parlamentare, intenþionez sã iau
mãsuri pentru a întãri mijloacele de la fron-
tiere, pentru a moderniza modul în care tra-
tãm aceste cazuri ºi pentru a gãsi o modali-
tate de a încuraja imigraþia legalã, oferindu-
le în acelaºi timp oamenilor o cale de a-ºi
plãti impozitele, amenzile, de a învãþa engle-
za ºi de a nu le mai fi fricã, ci de a fi regula-
rizaþi, dat fiind cã ei locuiesc aici (în SUA)
de ceva timp”, a declarat liderul american.
Peste 11 milioane de imigranþi ilegali locuiesc
în SUA, iar reforma menitã sã regularizeze
o bunã parte dintre ei este blocatã de peste
un an în Congres, din cauza opoziþiei repu-
blicanilor, majoritari în Camera Reprezen-
tanþilor ºi care resping orice „amnistie”.

Irlandezul Phil Hogan, candidat pentru postul de comisar
pentru agriculturã, implicat într-un scandal în þara sa

tuielile Publice (PAC), ai cãrui membri l-au
chestionat pe Tierney în legãturã cu aceste
cheltuieli. Hogan a declarat în luna ianuarie,
la trei luni dupã ce a semnat documentele,
cã „ºtia cu siguranþã” despre suma de 180
de milioane de euro destinatã înfiinþãrii so-
cietãþii, însã nu ºtia ce sumã urma sã fie alo-
catã consultanþilor. Deºi documentul nu
menþioneazã în mod specific cheltuielile de
consultanþã, opoziþia irlandezã afirmã cã
aceastã chestiune ridicã noi întrebãri cu pri-
vire la nominalizarea lui Hogan pentru postul
de comisar european. „Un aspect important
de reþinut este faptul cã sumele mari de bani
oferite consultanþilor au fost luate de la ce-
tãþenii vulnerabili prin reducerea cheltuieli-
lor la serviciile de bazã”, a afirmat liderul
partidul irlandez Sinn Fein, Gerry Adams.
„Este clar acum cã Phil Hogan s-a aflat în
centrul prea multor dezastre ºi ar fi trebuit sã
demisioneze din funcþia de ministru al Me-

diului ºi este o dovadã în plus cã nu
ar fi trebuit nominalizat pentru postul
de comisar UE de cãtre premierul
Enda Kenny”, a mai spus Adams.
Totuºi, o sursã din cadrul Fine Gael,
partidul de guvernãmânt, a afirmat cã
nominalizarea lui Phil Hogan ca viitor
comisar european nu este în pericol.
Oficiali de la Bruxelles au declarat cã
Hogan rãmâne un concurent puter-
nic pentru postul de comisar euro-
pean pentru Agriculturã, care contro-
leazã pânã la 40% din bugetul anual
al UE, care are o influenþã considera-
bilã la nivelul întregului sistem al UE,
noteazã „Irish Independent”.
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Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia pro-

moveazã intenþia unei investiþii pen-
tru Proiectul ,,EXTINDERE SISTEME
ALIMENTARE CU APÃ ªI CANALI-
ZARE, INCLUSIV BRANªAMENTE
ªI RACORDURI ÎN JUDEÞUL DOLJ.

R.A.A.D.P.F.L Craiova, prin
Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschisã
în vederea închirierii spaþiilor dis-
ponibile (spaþii depozitare subsol,
expoziþional permanent Parter ºi
Etaj 1; spaþii birouri – etaj 2; Sãli de
conferinþã; spaþii interior ºi exterior
pentru alimentaþie publicã). Docu-
mentaþia necesarã se procurã de la
Centrul Multifuncþional Craiova,
strada Târgului 26, etaj 2, camera
211. Data limitã pentru depunerea
ofertelor este în fiecare joi a sãptã-
mânii pânã la orele 11,00. Licitaþia
va avea loc la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, strada Târgului, nr. 26,
sãptãmânal – joia, orele 12,00. Re-
laþii suplimentare la telefon: 0765/
577.711; 0769/268.690.

Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Dolj or-
ganizeaza concurs (examen) la se-
diul  institutiei din Craiova, str. Nico-
lae Titulescu nr. 22, jud. Dolj,  in data
de 20.10.2014, ora 1000 proba scrisa,
si in data de 22.10.2014, ora 1400, in-
terviul, pentru ocuparea urmatoare-
lor posturi vacante: 2 posturi inspec-
tor specialitate gr. III, 3 posturi inspec-
tor specialitate gr. I, 2 posturi consi-
lier juridic gr. II, 6 posturi kinetotera-
peut. Dosarele de concurs se pri-
mesc in termen de 10 zile lucrãtoare
de la data afiºãrii anunþului la sediul
D.G.A.S.P.C. Dolj, Serviciul Resurse
Umane, Organizare, Salarizare - ca-
mera 3.Informatii suplimentare se
pot obtine la sediul institutiei - came-
ra 3 sau la telefon 0251/407009.

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.

OFERTE SERVICIU
S.C. angajeazã
ºofer profesionist,
local Craiova. Re-
laþii la telefon:
0770/607.975.
Angajez vânzã-
toare. Telefon:
0765/040.172.
Angajez familie
serioasã, soþ ºi
soþie, pentru îngri-
jire ºi administra-
re pensiune Sina-
ia, salariu atractiv.
Telefon: 0766/
481.842.
Angajez zidar,
zugrav, faianþar,
rigipsar, tencuitor,
necalificaþi, termo-
sistem. Solicit ex-
perienþã ºi serio-
zitate. Telefon:
0767/174.979.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Executãm con-
strucþii, finisaje,
amenajãri interi-
oare de calitate,
26 ani experien-
þã în þarã ºi strãi-
nãtate. Telefon:
0767/174.979.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

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,
ultralux, A.C. in-
ternet, toate dotã-
rile. Telefon: 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 îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la
intrare. Poate fi
vãzut la orice orã
din zi. Preþ
47.000 euro ne-
gociabil. Telefon:
0766/483.542.

CASE
Vând casã în
Ocnele Mari Vâl-
cea, poziþie exce-
lentã, spaþii gene-
roase, detalii zilni-
ce 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, ma-
gazie 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.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. 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 - ªimnicul
de Sus la 600 m de
Lacul Tanchiºtilor,
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 pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.

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.
Cârcea str. Vulturi
teren intravilan
650 mp, deschi-
dere 8 m, 15
euro/mp. Telefon:
0767/263.391.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând urgent te-
ren Centura de
Nord, 13 euro/
mp. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 1500 mp
Bãile Govora,
Belvedere, îm-
prejmuit, curent,
apã, gaze. Po-
ziþie superbã.
Telefon: 0744/
563.640; 0351/
402.056.
CUMPÃRÃRI TERENURI
CUMPÃR TE-
REN AGRICOL.
T E L E F O N :
0766/368.385.

SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.
SCHIMBURI

Schimb camerã
cãmin Valea Ro-
ºie cu o cãsuþã
locuibilã. Telefon.
0764/806.680.
Apartamnet 2 ca-
mere cu casã
împrejurimi Craio-
va. Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
STRÃINE

Vând (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S.T.D.I. an
1998 3 uºi,
1,7KW. Telefon:
0762/185.366.
Vând Fiat Punto
motor 1,2, benzinã,
4 uºi, culoare roºu
grena, taxa auto
plãtitã ºi nerecupe-
ratã, înmatriculat
România. Telefon:
0727/714.184.
Vând Fiat Ducato,
fabricaþie 1997, mo-
tor 2.5 Diesel, con-
sum7%, cui pentru
remorcã. Telefon:
0768/ 254.760.

CUMPÃRÃRI AUTO
CUMPÃR Super-
nova. Telefon:
0786/024.633.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând masã floa-
rea–soarelui pen-
tru combinã C
12M, cutie viteze,
reductor tracþiune,
triodinã 380V ºi
alte piese. Telefon:
0764/261.954.
Vând 10 kg sã-
pun de casã 5 lei/
kg, cruce marmu-
rã 1200 /400 /
100mm – 80 lei,
saltea 2/1m DOR-
MEO nouã 100
lei. Telefon: 0770/
303.445.
VÂND disc, se-
mãnãtoare po-
rumb, plug, insta-
laþie 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. Telefon:
0748/599.012.
DE VÂNZARE.
Avantajos, televizor
color, putinã sal-
câm, bicicletã bãr-
bãteascã. Telefon:
0251/416.455.

Vând þuicã de pru-
nã 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, bocanci ºi
ghete militare,
piese Dacia noi,
calculator instrui-
re copii, 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 2 televizoa-
re. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.

Vând cinci bare
cornier de 70
lungi de 2.80m,
trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor
color Grunding
diagonala 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 Frigider
Arctic 180 litri ºi
premergãtor co-
pii. Telefon: 0745/
602.001.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
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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.
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 aparat de
sudurã, autogen
polizor, bormaºi-
nã, parbriz Tico.
Telefon: 0761/
155.549.

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 3 locuri de
veci. Telefon:
0770/661.777.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate,
preþ negociabil.
Telefon: 0767/
453.030; 0764/
779.702.
Convenabil, ca-
napea, fotolii, bi-
bliotecã. Telefon:
0756/819.472.

Vând maºinã
de spãlat, frigi-
der inox, televi-
zor mic ºi mare,
ºifonier stejar.
Telefon: 0752/
142.493.
Vând PENSÃ
REIMERS pen-
tru castrat armã-
sari, inox verita-
bil - stazã perfec-
tã. Telefon: 0720/
231.610.
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.
Vând maºinã de
cusut casnicã,
simplã, acþionatã
manual. Telefon:
0251/531.294.
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.

Vând sobã emai-
latã, pe lemne ºi
gaze,  ºamotatã
tip Coralex, stare
foarte bunã, 450
lei. Telefon: 0755/
010.296.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã
ºi discuri Elect-
record de muzi-
cã popularã ºi
uºoarã. Telefon:
0765/789.181.
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

Particular închiriez
apartament 2 ca-
mere decomanda-
te, ultraîmbunãtãþit,
centralã, stradal
zona Cinemato-
graf Craioviþa, 180
euro/lunã. Telefon:
0728/012.055
Închiriez 3 came-
re, ultracentral,
centralã, A.C. mo-
bilat, lux. Telefon:
0726/212.774.
Închiriez garsonie-
rã mobilatã. Telefon:
0761/ 277.780.
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. toate
dotãrile, mobilier ul-
tramodern ºi regim
hotelier. Telefon:
0762/ 109.595.
Închiriez garsonie-
rã mobilatã Lãpuº.
Telefon: 0724/
065.756.
Închiriez camerã la
bloc (zona Univer-
sitate). Telefon:
0770/661.418;
0351/422.633.
Închiriez spaþiu
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906.
CERERI ÎNCHIRIERI
Caut sã închiriez
garsonierã mobilatã.
Ofer 80 Euro. Tele-
fon: 0763/ 975.992.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sub organizarea Federaþia Române
de Scrimã, în colaborare cu Direcþia
Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret
Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj ºi Asociaþia Judeþeanã de Scrimã
Dolj, ieri a avut loc în Piaþa “Mihai
Viteazul” acþiunea “Caravana Scrimei
Româneºti”, proiect ce a pornit la
drum cu scopul de a populariza acest
sport.

În cadrul manifestãrii au putut fi
urmãrite demonstraþii din partea a
mari campioni, precum Ana Maria
Brânzã, Simona Gherman ºi Tiberiu
Dolniceanu, precum ºi din partea unor
sportivi de la Liceul “Petrache
Triºcu”, Clubul Sportiv Municipal
Craiova ºi Clubul Sportiv Universita-
tea Craiova. În încheiere, spadasinii
au acordat autografe ºi au fãcut
fotografii cu admiratorii.

Mihai Covaliu: “Craiova – un centru
foarte important al acestui sport”

Prezent la eveniment, pe care, de
altfel, l-a ºi prezentat, preºedintele

Federaþiei, Mihai Covaliu, a declarat:
“Suntem la Craiova, un centru
foarte important al scrimei româ-
neºti, un centru care de-a lungul
timpului a dat foarte mulþi meda-
liaþi, campioni mondiali, europeni.
Actualmente sunt trei cluburi aici,
11 antrenori specializaþi în scrimã,
dintre care trei sunt maeºtrii ai
acestui sport,  Dumitru Popescu,
Mircea Alecu ºi Dan Podeanu –
antrenorul lotului naþional. În
aceastã caravanã, eram practic
obligaþi sã poposim la Craiova”

Ana Maria Brânzã: “Problema nu sunt
copiii, sunt juniorii, pe care îi pierdem
generaþie dupã generaþie”

La rându-i, Ana Maria Brânzã, care a
început sã practice scrima chiar la
Craiova, a spus: “Când am ajuns aici
prima datã, m-a apucat plânsul vãzând
unde trebuie sã stau. Mi-am sunat
pãrinþii la Bucureºti ºi i-am rugat sã
vinã sã mã ia acasã. Nici n-au vrut sã
audã ºi de aici a început drumul meu.

De aici am plecat
cu un vis pe care
am reuºit parþial sã
mi-l împlinesc.
Sper ca aceastã
caravanã sã aibã
un ecou destul de
bun. Sper sã
aducem cât mai
mulþi copii în sala
de scrimã, deºi, eu
am spus, problema
nu sunt copiii,
problema sunt
juniorii, pe care îi
pierdem generaþie
dupã generaþie, pe
care nu-i putem
susþine financiar,
iar ei aleg dupã
liceu sã se angaje-
ze ºi nu mai au timp ºi de scrimã. Una
peste alta, sper ca aceastã caravanã sã
aibã un ecou destul de bun.

Caravana Scrimei Româneºti ºi-a
început periplul în 31 august, prin mai

multe oraºe din þarã (Slobozia, Con-
stanþa, Iaºi, Târgu Mureº, Cluj Napo-
ca, Satu Mare, Oradea, Timiºoara), ºi
se va opri astãzi, când campionii vor
ajunge la Braºov ºi Râºnov.

CSU II Craiova s-a impus cu 2-1 pe
terenul Victoriei Celaru, duminicã, în
epilogul etapei a 4-a a primei ligi judeþene,
urcând pânã pe locul 5 al clasamentului,
cu 7 puncte. Burlacu ºi Iuga au punctat
pentru echipa pregãtitã de Nicolae Zamfir
ºi Marian Bâcu. În ultimul sfert de orã,
CSU a evoluat cu un om mai puþin,
Ciocotealã fiind eliminat.

Au evoluat pentru Craiova: Popescu –
Marcu, Ciocotealã, Lisandru, Nicolae –

Duminicã au avut loc ultimele patru
optimi de finalã la Campionatul Mondial
de baschet masculin gãzduit de Spania,
zi deschisã cu partida dintre Noua Zee-
landã ºi medaliata cu bronz de la prece-
denta ediþie, Lituania. S-au respectat
calculele hârtiei, balticii impunându-se cu
76-71. Fapt interesant, verzii au câºti-
gat un singur sfert, chiar pe primul (23-
9), cedând apoi, în ordine, cu 13-17,
22-24 ºi 18-21.

A urmat apoi un victorie clarã a Ser-
biei, învinsa Lituaniei din finala micã de
acum patru ani, care, cu Bogdanovici ºi Bjelica
în zi de graþie (21 de puncta, respectiv 10 recu-
perãri), nu i-a lãsat nici o ºansã Greciei, 90-72.
Mai mult, vecinii de la vest au câºtigat toate cele
4 sferturi (23-20, 23-22, 18-13, 26-17).

Fãrã nici un fel de tãgadã, meciul zilei s-a
consumat între medaliata en-titre cu argint,
Turcia, ºi Australia, cu reprezentanþii Semilu-
nei obþinând calificarea în sferturi într-un final

Naþionala sub 21 de ani a Ro-
mâniei întâlneºte în aceastã sea-
rã, în deplasare, Germania, în
ultimul joc din preliminariile
Euro 2015.

Multele sincope din aceastã
campanie le conferã tricolorilor,
actualmente pe poziþia secundã
în grupa a 6-a, cu 12 puncte,
ºanse ce þin mai degrabã de do-

Digi Sport 1
21:45 – FOTBAL – Preliminariile Euro 2016: Ce-

hia – Olanda.
Digi Sport 2
FOTBAL PE PLAJÃ – Calificãri Campionatul Mon-

dial: 12:30 – Estonia – Slovacia, 13:45 – Ungaria –
Austria, 15:00 – Norvegia – Letonia, 16:15 – Polonia
– România, 17:30 – Elveþia – Franþa, 19:00 – Azer-
baidjan – Bulgaria / 21:45 – FOTBAL – Preliminariile
Euro 2016: Norvegia – Italia.

Digi Sport 3
18:00, 22:00 – BASCHET (M) – Campionatul

LIGA A IV-A – ETAPA A 4-A

Satelitul Craiovei s-a întors
cu toate punctele de la Celaru

Georgescu, Cârstea – Manea, Armãºelu,
Iuga – Stancu. Pe parcursul jocului au
mai intrat Dicu, Roºu, Burlacu ºi Petre.

În etapa viitoare (13 septembrie, ora
12:00), echipa a doua a clubului va
întâlni, pe teren propriu, formaþia ªtiinþa
Danubius Bechet. În rest, avem douã
derbyuri la vârf, Cârcea – Calafat ºi
Bistreþ – Leamna, plus partidele Segarcea
– Ostroveni, Malu Mare – Melineºti,
respectiv Celaru – Desa.

Rezultatele complete: Dunãrea Calafat
– Dunãrea Bistreþ 1-0, ªtiinþa Danubius
Bechet – Progresul Segarcea 2-1, Amara-
dia Melineºti – Viitorul Cârcea 1-2,
Recolta Ostroveni – ªtiinþa Malu Mare
3-1, Vânãtorul Desa – Unirea Leamna
4-5, Victoria Celaru – CSU II Craiova 1-2.

1. Calafat 12 7. Ostroveni 6
2. Bistreþ 9 8. Malu Mare 6
3. Cârcea 9 9. Celaru 3
4. Leamna 9 10. Bechet 3
5. CSU II 7 11. Melineºti 0
6. Segarcea 7 12. Desa 0

Seria I: Viitorul Dobridor – Re-
colta Galicea Mare 1-5, Voinþa Ca-
raula – Victoria Pleniþa 2-5, SIC
Pan Unirea – Victoria Basarabi 17-

4, Tractorul Cetate – Viitorul Vâr-
top 3-0, SC Poiana Mare – Fulge-
rul Maglavit 3-2, Viitorul Ciuper-
cenii Noi – Progresul Ciupercenii
Vechi 3-3, Avântul Giubega – Fla-
cãra Moþãþei 4-9.

Seria a II-a: CSM Progresul
Bãileºti – Recolta Cioroiaºi 5-1, Pro-
gresul Cerãt – Unirea Goicea 5-2,
Voinþa Radovan – Viitoul Mãceºu
de Sus 0-5, Triumf Bârca – Re-
colta Seaca de Câmp 8-0, Viitorul
GP Siliºtea Crucii – Recolta Urzi-
cuþa 3-3, Recolta Mãceºu de Jos
– AFC Giurgiþa 2-1, Gloria Catane
– Avântul Rast 3-5.

Seria a III-a: Dunãrea Gighe-
ra – Victoria Cãlãraºi 3-1, Avântul
Daneþi – Fulgerul Mârºani 1-1,
Unirea Tricolor Dãbuleni – Ajax
Dobroteºti 2-4, Unirea Amãrãºtii
de Jos – Unirea Tâmbureºti 1-4,
Viitorul Sadova – Torentul Secui

BASCHET (M) – CAMPIONATUL MONDIAL – OPTIMI DE FINALÃ

Serbia a surclasat Grecia, Turcia – calificare dramaticã
interzis cardiacilor, scor 65-64 (15-18,
19-17, 12-15, 19-14). Guler ºi
Preldzici, jucãtori la rivalele Galatasa-
ray ºi Fenerbahce, au þinut în viaþã
Turcia, fiecare reuºind cãte 16 punc-
te. Mai mult, Preldzici a fost ºi cel mai
bun recuperator (7).

În fine, în ultima “optime”, într-un
veritabil duel sud-american, Brazilia a
trecut la pas de Argentina, 85-65, dupã
ce cedase sfertul inaugural la 8 punc-
te (13-21; în rest: 20-15, 24-13, 28-
16).

Sâmbãtã, în primele partide ale acestei faze:
Statele Unite – Mexic 86-63, Franþa – Croaþia
69-64, Republica Dominicanã – Slovenia 61-
71, Spania – Senegal 89-56.

Program sferturi
Astãzi: Lituania – Turcia (18:00), Slovenia

– Statele Unite (22:00).
Mâine: Serbia – Brazilia (19:00), Franþa –

Spania (23:00).

România îºi încheie parcursul din preliminariile Euro 2015

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA A V-A – PRIMA ETAPÃ
4-0, Avântul Dobreºti – Progresul
Amãrãºtii de Sus 2-5. Viitorul Gân-
giova a stat.

Seria a IV-a: Luceafãrul Po-
pânzãleºti – Avântul Pieleºti 1-3, Vi-
itorul Apele Vii – ªtiinþa Teasc 5-1,
Unirea Câmpeni – Atletico Zãnoa-
ga 3-2, Voinþa Puþuri – Progresul
Castranova 2-1, Viitorul 2 Cârcea
– Viitorul Coºoveni 5-1, Sporting
Leu – Flacãra Drãgoteºti 4-0.

Seria a V-a: Aktiv Padea – For-
tuna Craiova 4-7, Inter Secui – Vi-
itorul Ghindeni 3-2, CS Casa Bog-
dan Craiova – Avântul Þuglui 1-1,
ªtiinþa Calopãr – Voinþa Belcin 2-1,
AS Rojiºte – Arena Bulls Preajba 7-

1, Avântul Gherceºti – Viitorul ªtiin-
þa Craiova 6-1.

Seria a VI-a: Viitorul Valea Fân-
tânilor – Viitorul Municipal 2 Craio-
va 8-1, Progresul Mischii – Unirea
Braloºtiþa 2-6, Vulturul Cernãteºti –
Luceafãrul Craiova 1-1, Rapid Pot-
melþu – Jiul Breasta 6-4, Standard
ªimnicu de Sus – AS Greceºti 2-0,
AS Scaieºti – Energia Craiova 2-3.

meniul ºtiinþifico-fantasticului
de a prinde barajul, unul în care
a ajuns deja Germania, dupã vic-
toria de vineri cu Irlanda, graþie
cãreia a acumulat 17 puncte.

În playoff-ul de accedere la
CE se calificã câºtigãtoarele ce-
lor 10 grupe preliminare plus
cele mai bune 4 echipe de pe
locul secund. Rezultã astfel 7

“duble” cu calificarea pe masã,
câºtigãtoarele urmând sã se alã-
ture gazdei Cehia.

Tot azi, Muntenegru (11p),
naþionalã în faþa cãreia România
a revenit fantastic, joi, învingând
cu 4-3, dupã 1-3 la pauzã, joacã
în Insulele Feroe (1p). Irlanda
(8p) ºi-a încheiat parcursul din
aceste preliminarii.

Mondial, sferturi de finalã: Lituania – Turcia, Slove-
nia – Statele Unite.

Eurosport
9:30, 14:30 – SNOOKER – Mastersul de la Shan-

ghai, în China / 18:45 – FOTBAL – Under 21 – Pre-
liminarii Euro 2015 / 21:00 – MOTOCLISM – Spe-
edway – Liga Naþionalã, în Suedia, play-off.

Eurosport 2
20:00 – MOTOCLISM – Speedway – Liga Naþio-

nalã, în Suedia, play-off.

FOTBAL UNDER 21
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CS Universitatea Craiova l-a achiziþi-
onat pe fostul jucãtor de la Sportul Stu-
denþesc, FC Bihor ºi Universitatea Cluj,
Ionuþ Târnãcop. În vârstã de 27 de ani,
acesta a jucat în 30 de partide pentru
„U” Cluj, marcând un singur gol. Târ-
nãcop întregeºte la Craiova colonia de
jucãtori careu au evoluat în Regie, din
care fac parte: Curelea, Varga, Ferfe-
lea, dar ºi Patriche, care se antreneazã
cu echipa secundã. 

Astãzi, de la ora 17, pe terenul „Zol-
tan Criºan”, CS Universitatea disputã un
meci amical cu echipa ACS Podari, care
activeazã în Liga a III-a. În acest joc ar
putea fi testat ºi Cosmin Gângioveanu,
care pânã acum s-a pregãtit cu echipa-
satelit ºi de ieri a fost chemat la antre-
namentele primei formaþii. Mijlocaºul de
25 de ani a fost unul dintre favoriþii lui
Emil Sãndoi la naþionala de tineret, în
urmã cu câþiva ani.

Piþurcã a jucat la Atena aºa cum
trebuia sã o facã atunci când con-
ta mai mult. În barajul de Mon-
diale, România a ieºit la joc ºi a
lãsat spaþii pentru 3 goluri, câte
nu reuºiserã grecii nici contra Lic-
htensteinului. Acum, Piþi s-a în-
chis ºi a aºteptat sclipirea care sã-i
aducã avantajul, iar aceasta a ve-
nit de la Chipciu. Stelistul a scos
un penalty din preluare, iar Mari-
ca nu ne-a dat emoþii de la 11
metri. Când s-au vãzut conduºi ºi
au fost invitaþi sã atace, grecii s-
au dat cap în cap ºi la propriu ºi
la figurat. La faza comicã din pri-
ma reprizã, când doi „spartani” au
intrat în coliziune, Chipciu n-a
profitat pentru a majora scorul.
Dragoº Grigore a avut ºi el ºansa
unei lovituri de cap letale, dar a
potrivit direcþia chiar cãtre Kar-
nezis. Imediat dupã pauzã, Mari-
ca ne-a lãsat în inferioritate, deºi
în Premier League arbitrul Mark
Clattenburg n-ar fi dat nici fault
la o intervenþie precum a româ-
nului. Brigada britanicã, venitã
probabil ºi în concediu prin insu-
lele greceºti, ne-a þinut în jumãta-
tea proprie pânã la final, ciupin-
du-ne chiar ºi la auturi, în speranþa
cã gazdele vor putea egala. Însã
bãieþii lui Ranieri n-au ºtiut decât
sã scoatã mingea în bandã ºi de
acolo sã o arunce la nesfârºit spre
careul lui Tãtãruºanu. Din aceste
tentative le-a ieºit doar o barã, pe
final, când Torosidis a fost mai ra-
pid decât celãlalt fundaº dreapta,
Tamaº. Senzaþia a fost cã puteam
juca alte câteva meciuri ºi chiar

România a început preliminariile pentru Euro
2016 cu un succes în Grecia, echipa care ne-a
eliminat din barajul pentru Mondialul din Brazilia

fãrã încã un jucãtor ºi grecii tot
nu puteau marca, decât din în-
tâmplare. Enache a debutat ºi a
impresionat, fiind printre puþinii
„tricolori” care au mai trecut cen-
trul terenului pânã la final. Ro-
mânia începe ideal preliminariile
pentru Euro, într-o grupã pe care
nici dacã o alegeam nu era atât de
facilã.

Piþurcã: „Am luat
o opþiune serioasã
pentru calificare”
Selecþionerul Victor Piþurcã a

declarat cã „tricolorii” au luat o
opþiune serioasã pentru califica-
rea la campionatul European din
2016. „Am luat o opþiune serioa-
sã de a fi prezenþi la Euro-2016.
Am jucat perfect din punct de
vedere tactic. Nu sunt supãrat pe
Marica, deoarece nu merita sã fie
eliminat. A fost un meci dificil, dar
bucuria este foarte mare, de ne-
descris. Am ºtiut cã Grecia are
câþiva jucãtori obosiþi dupã Mon-
diale, aºa am pãþit ºi eu în 2008,
când dupã Euro ne-a bãtut Litua-
nia acasã cu 3-0. Am câºtigat-
 trei puncte în faþa celei mai bune
echipe din grupã, iar ºansele noas-
tre sunt foarte mari. Dupã elimi-
narea lui Marica nu am schimbat
nimic din ceea ce lucrasem, dar
am jucat fãrã vârf. Este de aplau-
dat sacrificiul fãcut de toþi jucã-
torii. La meciul tur din barajul pen-
tru Cupa Mondialã am jucat mult
mai avântat, iar acum i-am aºtep-

tat în terenul propriu ºi a fost o
tacticã bunã.” a afirmat Piþurcã.

Selecþionerul Greciei, Claudio
Ranieri, a declarat: „România este
mai bine din punct de vedere fi-
zic, au jucat 6 meciuri în liga ro-
mânã ºi noi doar unul. Cred cã am
fi putut înscrie, dar ãsta este fot-
balul. România a câºtigat ºi o feli-
citãm. Grecia a dat maximum la
acest meci. Am încercat sã în-
scriem un gol, sã punem presiu-
ne, dar România a fost foarte cal-
mã, s-a apãrat bine. ªtiam cã
Marica este un atacant foarte bun,
din pãcate dupã el, a fost eliminat
dupã gol”.

„Dupã acest rezultat cred cã
Victor Piþurcã nu mai are niciun
motiv sã plece. Aº putea spune cã
avem într-adevãr o generaþie de
eroi, mai ales dupã cum a evoluat
meciul în a doua reprizã. Am avut
foarte mari emoþii încã din primul
minut. Calificarea încã nu s-a ju-
cat, dar în mod cert aceastã vic-
torie ne ajutã foarte mult”, a de-
clarat preºedintele FRF, Rãzvan
Burleanu.

„Suntem cu toþii foarte bucu-
roºi, am venit montaþi, concen-
traþi, sã nu repetãm greºelile din
dubla manºã pe care am pierdut-
o. Suntem mândri cã suntem ro-
mâni ºi cã am câºtigat. Am fost
echipa mai bunã. Pãcat cã am su-
ferit în a doua reprizã prin elimi-
narea mea. Un jucãtor cu experi-
enþã ca mine nu avea voie sã facã
greºeala asta. Suntem bucuroºi,
dar mã gândesc cã ratez meciul
de acasã cu Ungaria” a spus Ci-
prian Marica.

Presa elenã:
„România a luat
punctele uºor”

Presa elenã a criticat prestaþia
reprezentativei Greciei în partida cu
România, notând cã a fost cel mai
slab meci al grecilor din ultimii ani
ºi cã fotbaliºtii lui Claudio Ranieri
au dezamãgit, dar ºi cã elevii lui
Victor Piþurcã au obþinut relativ
uºor cele trei puncte. „Coºmar
pentru Ranieri. Grecia lui Ranieri,
pas cu stângul în preliminarii. Cel
mai slab meci al Greciei din ultimii
ani. Jucãtorii greci au pãrut nepre-
gãtiþi în comparaþie cu românii ºi
au realizat una dintre cele mai sla-
be performanþe, o înfrângere echi-
tabilã. Este doar primul meci ºi ni-
mic nu e pierdut, dar felul în care
a arãtat Grecia produce griji pen-

tru viitor”, a notat On Sports. Sen-
tra Goal a menþionat cã Grecia a
pornit greºit, „fãrã culoare ºi im-
personalã”. „Grecia n-a arãtat su-
flet ºi pasiune, a arãtat rãu ºi cu un
om în plus”, adaugã sursa citatã.
„Naþionala Greciei a dezamãgit, a
fost total neconvingãtoare ºi n-a
reuºit sã marcheze nici când a avut
superioritate numericã”, a scris ºi
Sport Day. Nova Sports este de
asemenea de pãrere cã echipa Gre-
ciei a dezamãgit: „Frustrare naþio-
nalã. Grecia a dezamãgit în meciul
cu România. Victor Piþurcã a reu-
ºit sã-ºi ia o revanºã valoroasã pen-
tru eºecul de la barajul pentru Mon-
diale. Grecia a început în cel mai
rãu mod posibil”. Sport 24 a subli-
niat cã „România a câºtigat relativ
uºor cele trei puncte. Chipciu poate
fi considerat cel mai bun jucãtor al
partidei”.

Cartonaº roºu: Marica 53.
Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia) 5.

Grecia – România 0-1
A marcat: Marica 10 – din penalty.

Pireu, stadion: „Giorgios Karaiskakis”, fãrã spectatori.
Grecia: Karnezis 6 – Torosidis 6,

Manolas 6, Papastathopoulos 5, Ho-
lebas 6 – Tachtsidis 5, Samaris 5
(Kone 65) 6, Mantalos 4 (Christodou-
lopoulos 65) 5 – Salpingidis 6, Mitro-
glou 4, Samaras 4 (Diamantakos 46) 5.

Selecþioner: Claudio Ranieri.

România:  Tãtãruºanu 6  –
Tamaº 6, D. Grigore 7, Chiricheº
7, Raþ 7 - Hoban 7 (Prepeliþã 84),
Pintilii 7 - Chipciu 8 (Torje 90),
Maxim 6 (Enache 68), B. Stancu 7
– Marica 7.

Selecþioner: Victor Piþurcã.

Celelalte rezultate din grupa F: Ungaria - Irlanda de Nord 1-2 /
Priskin 75 / McGinn 81, K. Lafferty 88), Insulele Feroe - Finlanda
1-3 (Holst 41 / Riski 53, 78, Eremenko 82). Urmãtoarele meciuri -
11 octombrie: România - Ungaria (ora 19), Finlanda - Grecia ºi
Irlanda de Nord - Insulele Feroe (ambele de la ora 21.45).

Clasament
1. Finlanda 1 1 0 0 3-1 3
2. Irl. de Nord 1 1 0 0 2-1 3
3. România 1 1 0 0 1-0 3
4. Ungaria 1 0 0 1 1-2 0
5. Grecia 1 0 0 1 0-1 0
6. Ins. Feroe 1 0 0 1 1-3 0

Alte rezultate din preliminariile Euro 2016: Grupa D: Georgia - Irlanda
1-2 (Okriaºvili 38 / McGeady 24, 90), Germania - Scoþia 2-1 (Muller 18,
70 / Anya 66), Gibraltar - Polonia 0-7 (Grosicki 11, 48, Lewandowski 50,
53, 86, 90, Szukala 58); Grupa I: Danemarca - Armenia 2-1 (Hojbjerg 65,
Kahlenberg 80 / Mkhitarian 50), Portugalia - Albania 0-1 (Balaj 52).
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