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- Mulþi s-au îmbogãþit, Popescu-
le, ºi þara mult a sãrãcit.
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Cãldura sufocantã pare cã
a pus stãpânire pe sudul þã-
rii. De mai bine de douã sãp-
tãmâni temperaturile nu au
mai scãzut, pe timpul zilei, sub
30 de grade Celsius la um-
brã, iar veºtile din partea me-
teorologilor nu sunt deloc
bune. Astãzi, dar ºi joi, este
valabilã, pentru judeþul Dolj,
o avertizare cod portocaliu
de caniculã ºi disconfort ter-
mic accentuat. Potrivit pro-
gnozei meteo, valul de cãldu-
rã se va intensifica. În sudul
Banatului, Oltenia, Munte-
nia, centrul ºi sudul Moldo-
vei ºi în partea continentalã
a Dobrogei, temperaturile
maxime se vor situa frecvent
între 35 ºi 39 de grade, iar
indicele temperaturã-ume-
zealã (ITU) va depãºi pragul
critic de 80 de unitãþi.
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Dacã o conferinþã judeþeanã
a unui partid, care îºi propune
între altele un bilanþ al activi-
tãþii sale, de la precedentul mo-
ment de referinþã, este pânã la
urmã o chestiune eminamente
de „bucãtãrie internã”, de
aceastã datã fiind vorba de so-
cial-democraþii doljeni, care
conduc precumpãnitor treburi-
le administraþiei publice loca-
le, la nivelul Craiovei, dar ºi
Doljului, un plus de interes
meritã acordat.
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Ieri, a avut loc, la sediul Mi-
nisterului Educaþiei ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice, examenul pen-
tru ocuparea postului de in-
spector general al Învãþãmân-
tului, în mai multe judeþe.As-
ta dupã ce, în primãvarã, la
precedenta „confruntare”,  a
fost o bãtaie de joc, foarte mulþi
inspectori generali la învãþã-
mânt alegând retragerea din
concurs, printre ei fiind ºi cei
din Dolj. Actualul inspector
general al învãþãmântului dol-
jean, prof. Georgicã Bercea-
Florea,a fost candidat ºi în pri-
mãvarã, ºi acum.
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Ponta: Nu mai
candidez în 2016
pentru funcþia
pe premier

Victor Ponta a declarat, luni,
cã nu vrea sã mai candideze
pentru funcþia de premier în
2016, motivând cã are mulþi
colegi în coaliþia de guvernare
care îi pot lua locul la Palatul
Victoria. “Nu mai candidez în
2016 sã fiu prim-ministru,
chiar vreau sã fac lucrurile
bune, 5 ani de zile cred cã
reprezintã un mandat impor-
tant”, a declarat Ponta într-o
emisiune a postului Antena 3.
Cu toate acestea, la întrebarea
moderatorului emisiunii dacã
nu-ºi mai doreºte niciodatã sã
fie premier, Ponta a rãspuns:
„Niciodatã nu se spune nicioda-
tã”, el subliniind totodatã cã
doreºte ca anul viitor partidele
din actuala coaliþie sã câºtige
din nou majoritatea ºi cã sunt
colegi care pot sã conducã
Executivul. “În 2016 vreau sã
câºtigãm împreunã cu UNPR ºi
cu ALDE din nou majoritatea ºi
sunt colegi care pot sã conducã
Guvernul”, a spus Ponta.

Guvernul a aprobat
prima rectificare
bugetarã din 2015

Guvernul a aprobat, ieri,
prima rectificare bugetarã pe
anul în curs, în forma propusã
de Ministerul de Finanþe, a
precizat, pentru Agerpres,
purtãtorul de cuvânt al Executi-
vului, Corneliu Calotã. “Forma
completã a actului privind
rectificarea urmeazã sã fie
publicatã pe site-ul Ministerului
Finanþelor”, a precizat purtãto-
rul de cuvânt al Guvernului.
Conform acestuia, “s-au
adãugat douã alineate, respectiv
la articolul 25, de cãtre MApN,
prin care se autorizeazã Ministe-
rul Apãrãrii sã utilizeze o sumã
de bani pentru activitãþi specifi-
ce, iar la articolul 5 MAE a
adãugat un alt alineat”.

Premierul Victor Ponta va pleca, as-
tãzi de dimineaþã, în Turcia, pentru a
se opera a doua oarã la genunchi, iar
dupã aceea va pleca în vacanþã pen-
tru aproximativ trei sãptãmâni. Surse
oficiale au declarat, ieri, cã Ponta îl va
delega pe vicepremierul Gabriel Oprea
sã îi þinã locul la conducerea Executi-
vului în perioada în care el va fi plecat
în Turcia ºi pe perioada concediului
de odihnã.

“Prim-ministrul va intra în conce-
diu pe 1 august ºi va reveni pe 17 au-
gust. În aceastã perioadã, el îl va dele-
ga pe vicepremierul Gabriel Oprea sã îl
înlocuiascã la conducerea Executivu-
lui”, au declarat surse oficiale. Între-
bate de ce Victor Ponta nu îi solicitã
preºedintelui Klaus Iohannis aproba-
rea unui alt interimat pentru Gabriel-
 Oprea, sursele au precizat cã în situaþia de faþã
nu se impune.

“În aceastã perioadã nu au loc ºedinþe ale Exe-
cutivului, guvernul fiind în vacanþã, ºi de aceea
nu este nevoie sã fie numit un premier interimar,
singura formã legalã care îi conferã demnitarului
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Partidul Social Românesc va merge singur
la alegerile locale ºi parlamentare viitoare, a
declarat, ieri, la Alba Iulia, preºedintele PSRO,
Mircea Geoanã, cu prilejul lansãrii oficiale a
filialei judeþene a acestei formaþiuni politice.

„Vom merge singuri la alegerile locale ºi par-
lamentare viitoare. În mod evident suntem un
partid care are o ambiþie evidentã ºi manifes-
tã de a fi o forþã politicã consistentã. Nu mer-
gem sã fim pe listele altcuiva, suntem pur ºi
simplu în pregãtirea unui moment în care
PSRO va fi o forþã de sine stãtãtoare, puterni-
cã, influentã, la anul ºi anii care vin, pe partea
de stânga a eºichierului politic românesc”, a
spus, într-o conferinþã de presã, preºedintele
PSRO.

Mircea Geoanã a menþionat cã pânã la 1 sep-
tembrie, din punct de vedere al reprezentãrii
teritoriale, PSRO va avea o acoperire naþiona-

Procurorul ºef al DNA, Laura Co-
druþa Kovesi, a precizat, ieri, cã an-
chetatorii care instrumenteazã do-
sarul de corupþie în domeniul far-
maceutic vor stabili, în urma perche-
ziþiilor efectuate ieri, modul în care
s-au prescris ºi comercializat anu-
mite medicamente.

respectiv, în absenþa premierului desemnat, drep-
tul de a convoca ºi de a conduce ºedinþe de gu-
vern. O delegare a competenþelor este suficientã
pentru aceastã perioadã de vacanþã”, au mai spus
sursele citate.

Premierul Victor Ponta a precizat, sãptãmâna tre-

cutã, cã este posibil sã plece în Turcia
pentru câteva zile, pentru o nouã inter-
venþie chirurgicalã la genunchi, situa-
þie în care Gabriel Oprea va fi, din nou,
premier interimar. “Este foarte posibil
sã mai trebuiascã sã mai fac încã o ope-
raþie la genunchi, dar nu e nimic atât de
grav ca data trecutã, e doar ce nu s-a
reuºit data trecutã”, a declarat Victor
Ponta, la România TV.

Premierul a precizat cã “dacã vor fi
câteva zile de absenþã, evident e vice-
premierul Oprea care mã suplineºte
fãrã niciun fel de problemã”. Victor
Ponta a spus cã de data aceasta nu va
mai fi vorba de câteva sãptãmâni de
repaus, ci doar de câteva zile. “Cei care
au mai avut probleme cu meniscul ºtiu
cã în câteva zile, de data asta lucrurile
sunt bine”.

Premierul Victor Ponta a fost internat în 14 iu-
nie la Spitalul Universitar Medipol din Istanbul,
unde o zi mai târziu a fost operat la genunchiul
stâng, ºi s-a întors în þarã la 8 iulie, dupã o absen-
þã de aproape o lunã. În aceastã perioadã, Gabriel
Oprea a fost numit prim-ministru interimar.

Kovesi: Procurorii vor lãmuri modul de prescriere
ºi de comercializare a unor medicamente

“Acþiunea vizeazã activitatea in-
fracþionalã care s-a realizat pe terito-
riul mai multor judeþe. Sunt implicate
mai multe unitãþi sanitare. Pot sã vã
asigur însã cã în cadrul anchetei vom
verifica toate aspectele necesare pen-
tru a lãmuri modul în care s-au pre-
scris anumite medicamente, modul în

care s-au achiziþionat anumite medi-
camente ºi, acolo unde va fi cazul,
unde vorbim de diagnostice sau alte
aspecte privind viaþa sau sãnãtatea
altor persoane, vor fi contactate ºi
se vor lua ºi mãsuri de prevenire, dacã
este cazul”, a declarat Kovesi, pre-
zentã la o ceremonie organizatã la
Academia Tehnicã Militarã.

Procurorii DNA au efectuat ieri
percheziþii în 61 de locaþii situate în
municipiul Bucureºti ºi în judeþele
Ilfov, Sibiu, Mureº, Sãlaj, Cluj, Bistri-
þa-Nãsãud ºi Timiº, într-un dosar
privind fapte de corupþie comise în
perioada 2012-2015. Ancheta a vizat
producãtori de medicamente care ar
fi oferit unor medici din judeþele
Mureº, Sãlaj, Sibiu, Bistriþa ºi Cluj
achitarea cheltuielilor la diverse
simpozioane ºi congrese internaþio-
nale, excursii în diverse þãri, bunuri,
foloase ºi alte servicii, condiþionân-
du-le de prescrierea unor medica-
mente. Firmele de medicamente se
ofereau sã plãteascã participarea

medicilor la diverse simpozioane ºi
congrese în strãinãtate, care erau
însã fictive, în realitate fiind vorba
de excursii de lux.

Procurorii mai susþin cã medicii
vizaþi au fost implicaþi ºi în realiza-
rea unor aºa-zise studii clinice, pen-
tru care au fost remuneraþi, însã stu-
diile în cauzã nu au la bazã date rea-
le, aceasta fiind încã o modalitate
prin care medicii erau recompensaþi
financiar pentru sprijinul acordat
producãtorilor de medicamente.

Conform unor surse judiciare, ar
fi implicaþi 16 medici, inclusiv având
funcþii de ºefi de clinici ºi secþii de
oncologie, medici specialiºti onco-
logi, coordonatori ºi responsabili ai
Programului Naþional de Sãnãtate –
subprogramul oncologie.

Aceleaºi surse au susþinut cã ar fi
implicaþi un preºedinte al Comisiei de
oncologie, un inspector la DSP
Mureº, care controleazã farmacii, ºi
peste 10 reprezentanþi zonali ai fir-
melor de medicamente.

Geoanã: PSRO va merge singur la alegerile locale ºi parlamentare viitoare
lã. Liderul PSRO a opinat cã sistemul tradiþio-
nal de partide din România este pe cale de prã-
buºire, fiind un produs epuizat.

„Este evident cã asistãm la un final de epo-
cã. Sistemul tradiþional de partide din România
este pe cale de prãbuºire, este un produs epui-
zat ºi, dacã ne uitãm la ultimul sondaj de opinie
publicat în presa centralã ieri (luni – n.r.), 7%
dintre români mai au încredere în partidele po-
litice din România. Este clar cã sistemul de par-
tide tradiþional din România a ajuns practic la
data de expirare. (...). Lumea simte nevoia de
un alt mod de a face politicã, de un alt mod de
a construi partide politice ºi de o reprezentare
care, într-adevãr, sã ducã România mai depar-
te”, a declarat liderul PSRO.

Mircea Geoanã se aflã, alãturi de alþi lideri ai
partidului, într-un turneu politic prin Transil-
vania ºi Banat.
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Dacã o conferinþã judeþeanã a
unui partid, care îºi propune între
altele un bilanþ al activitãþii sale, de
la precedentul moment de referin-
þã, este pânã la urmã o chestiune
eminamente de „bucãtãrie internã”,
de aceastã datã fiind vorba de so-
cial-democraþii doljeni, care con-
duc precumpãnitor treburile admi-
nistraþiei publice locale, la nivelul
Craiovei, dar ºi Doljului, un plus
de interes meritã acordat. Din mai
multe motive. Conferinþa gãzduitã
de Centrul Multifuncþional Craio-
va, adecvat pavoazat, a avut „o
agendã elaboratã”, adicã ordine de
zi clarã, rapoarte succinte prepa-
rate anterior, mape cu materiale,
intervenþii concrete, poate prea
moderate, lipsite de orice agresi-
vitate a limbajului. Conferinþa, un
for democratic al membrilor aces-
tui partid, a avut loc într-un con-
text neliniºtitor, de acum cunos-
cut, prin demisia liderului naþional
Victor Ponta ºi preluarea „interi-
matului”, prin votul de la Comite-
tul Executiv Naþional, a prerogati-
velor funcþiei de Liviu Dragnea,

MIRCEA CANÞÃR
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prezent la lucrãri, cu o intervenþie
de apreciere în final, dupã epuiza-
rea punctelor de pe ordinea de zi,
inclusiv alegerea noilor structuri de
conducere a organizaþiei. O pre-
mizã a oricãrei discuþii, în cazul
de faþã, ar fi aceea cã viaþa politi-
cã are alte criterii ºi altã logicã de-
cât viaþa comunitarã obiºnuitã. În
acest context, „raportul de acti-
vitate al Consiliului Judeþean al
PSD Dolj”, prezentat de deputa-
tul Ion Cãlin, prin comparaþiile sta-
tistice, forþa graficilor, sugestive,
s-a vrut o radiografie a rezultate-
lor obþinute la alegerile parlamen-
tare ºi prezidenþiale, capabile sã
confirme potenþialul de stânga al
Doljului, tracþiunea ºi portanþa ac-
tivului de militanþi PSD. Logica e
uneori strâmbã, în politicã, fiind-
cã ai valoare doar atunci când câº-
tigi. ªi în orice evaluare conteazã
investiþia de încredere a cetãþeni-
lor. Sigur cã lumea este cum este:
nu neapãrat mereu de stânga, nu
neapãrat constant de dreapta ºi nu
neapãrat sedusã mereu de aceleaºi
mesaje. ªi aici Ion Cãlin, adresân-

du-se celor prezenþi a pus inspirat
accentul, când trebuia: „rezultate-
le obþinute vã aparþin”. Fiecare in-
tervenþie, din partea vorbitorilor, a
avut de altfel cel puþin câte o idee
sau douã proprie, menitã a con-
feri o originalitate, fie ºi limitatã
discursului. A lipsit ºablonul. Pre-
zent la eveniment, de aceastã datã
ca pãlmaº politic, preºedintele Ca-
merei Deputaþilor, Valeriu Zgonea,
mai rar pe acasã, a avut un dis-
curs mult nuanþat, faþã de inter-
viul  acordat corespondentei As-
sociated Press la Bucureºti, Alison
Mutler, despre „PSD ºi despre ce
trebuie sã facã PSD”. În nota
aºteptatã, primarul Craiovei, Olgu-
þa Vasilescu, a reproºat „centru-
lui” cã Doljul, cu toate rezultatele
enunþate, pe frontul bãtãliilor elec-
torale, n-are nici un ministru în
actuala guvernare condusã de pre-
mierul Victor Ponta. Referiri pozi-
tive, la guvernarea actualã, altmin-
teri susþinutã printr-o rezoluþie a
conferinþei. Aºteptatã într-un fel a
fost alocuþiunea lui Ion Prioateasa
preºedintele Consiliului Judeþean

Dolj, care, încã o datã, a dovedit
o relaþie trainicã nu doar cu bunul
simþ, dar ºi cu organizaþia din care
face parte. În general, voluptatea
pozitivului a prevalat, ca ºi unani-
mitatea, ca ºi vodevilul de succes.
Unele neîmpliniri, dar pe aliniament
electoral, fuseserã enunþate en pas-
sant de Ion Cãlin. N-avem cum
mãsura entuziasmul celor prezenþi
la Centrul Multifuncþional din Cra-
iova, care au suportat supliciul
unei canicule, greu „îmblânzite” de
aerul condiþionat. Termeni-cheie,
la o astfel de reuniune, reamintim
for democratic, precum stânga,
social-democraþie, solidaritate, uni-
tate, s-au auzit mai rar, n-au lipsit
cu desãvârºire, chiar dacã poten-
þialul stângii poate fi evaluat doar
dupã gradul de sensibilitate la agre-
sivitatea dreptei. Temele de stân-
ga sunt pur ºi simplu larg cetãþe-
neºti. Realitatea însãºi e de stân-
ga, în Dolj, dar ºi în România. E
un punct de vedere. ªi încã un lu-
cru la care nu s-a fãcut „trimite-
re”: un partid politic responsabil,
ºi este cazul PSD Dolj, nu e în mod

normal doar o simplã instalaþie pen-
tru câºtigarea puterii, printr-o „Da-
ciadã electoralã”, ci se ocupã ºi de
identificarea ºi valorificarea unor
competenþe executive care, de-
semnate la diverse paliere, garan-
teazã un anumit profesionalism ºi
inclusiv prestigiul formaþiunii pe
care o reprezintã. Când la câteva
„servicii” deconcetrate au fost
plantate „competenþe”, fie ºi tem-
porar, extrase din judeþul Olt
(APIA, Direcþia silvicã) sau se
menþin persoane fãrã nici-o legã-
turã cu organizaþia PSD Dolj
(ADS), o oarecare confuzie vege-
teazã. La ANIF Dolj de pildã, o
mediocritate profesionalã, cu tan-
genþã doar la valorificarea fierului
vechi, uimeºte prin inadecvare, pe
o secetã cumplitã ce pârjoleºte
câmpia doljeanã. În rest, „discipli-
na” invitaþilor, rânduiala instituitã,
în filmul evenimentului, ca ºi rea-
legerea preºedintelui Claudiu
Manda, n-au mai constituit sur-
prize ºi s-au circumscris deplin
unor cutume, pe care PSD Dolj le
conservã adecvat.

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
admis, luni searã, propunerea pro-
curorilor Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj ºi au dispus ares-
tarea preventivã pe o perioadã de
30 de zile a lui Cristian Þãrþãleanu,
de 31 de ani, din Craiova: „Admite
propunerea Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Dispune ares-
tarea preventivã a inculpatului
ÞÃRÞÃLEANU CRISTIAN, pe o
duratã de 30 zile începând cu data
de 27.07.2015 ºi pânã la data de
25.08.2015 inclusiv. Pronunþatã în
ºedinþa din Camera de Consiliu din
27.07.2015”. 

ªoferul care a vrut sã mituiascã treiªoferul care a vrut sã mituiascã treiªoferul care a vrut sã mituiascã treiªoferul care a vrut sã mituiascã treiªoferul care a vrut sã mituiascã trei
poliþiºti, în arest 30 de zilepoliþiºti, în arest 30 de zilepoliþiºti, în arest 30 de zilepoliþiºti, în arest 30 de zilepoliþiºti, în arest 30 de zile

ªoferul de 31 de ani care a încercat sã mituiascã trei poliþiºti craioveni cu
5.000 de lei pentru a scãpa de dosar penal a fost arestat preventiv, luni seara,

pe 30 de zile, sub acuzaþia de dare de mitã.

Reamintim cã, duminicã seara,
doi poliþiºti ai Secþiei 4 Craiova au
oprit pentru control, în cartierul
Rovine,  un autoturism BMW con-
dus de Cristian Þãrþãleanu, de 31
de ani, din Craiova, care emana
miros de alcool. Craioveanul a fost
condus la Biroul Rutier unde a fost
testat cu aparatul etilotest rezultând
o concentraþie de 0,52 mg/l acool
pur în aerul expirat. Împreunã cu
agentul de la Rutierã care îl testase,
poliþiºtii l-au dus pe Þãrþãleanu la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru recoltarea de probe

biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. Pe drum cãtre spi-
tal, dar ºi ulterior, pe parcur-
sul întocmirii actelor de cer-
cetare ºoferul le-a propus po-
liþiºtilor suma de 5.000 lei pen-
tru a nu i se întocmi dosar pe-
nal. Poliþiºtii l-au refuzat, au
anunþat conducerea Inspecto-
ratului, care a sesizat Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj ºi Di-
recþia Generalã Anticorupþie – Ser-
viciul Judeþean Dolj care au preluat
cercetãrile. Ofiþerii anticorupþie ºi
procurorul desemnat de la Parche-

tul de pe lângã Tribunalul Dolj au
pus la punct detaliile flagrantului,
Cristian Þãrþãleanu fiind prins ime-
diat dupã ce a oferit suma de 5.000
lei, rugându-i pe agenþii de poliþie

sã nu înregistreze dosarul penal în-
tocmit pe numele sãu. Astfel, nu
numai cã n-a scãpat de dosar, dar a
ajuns ºi în spatele gratiilor.

CARMEN ZUICAN

Astãzi, Ziua Imnului NaþionalAstãzi, Ziua Imnului NaþionalAstãzi, Ziua Imnului NaþionalAstãzi, Ziua Imnului NaþionalAstãzi, Ziua Imnului Naþional
Astãzi, ora 9.00, în Piaþa Tricolo-

rului din faþa Teatrului Naþional „Ma-
rin Sorescu” din Craiova se va des-
fãºura ceremonia militarã dedicatã
Zilei Imnului Naþional. Evenimentul
este organizat de Prefectura judeþu-
lui Dolj, în colaborare cu Primãria
municipiului Craiova ºi Garnizoana
Craiova ºi va cuprinde un ceremoni-
al religios de binecuvântare ºi rugã-
ciune pentru poporul român, alocu-
þiuni privind simbolistica versurilor
Imnului Naþional al României ºi un
moment muzical oferit de Muzica Mili-
tarã a Garnizoanei Craiova. Ziua Imnu-
lui Naþional a fost proclamatã prin Le-

gea nr. 99/1998 ºi se sãrbãtoreºte în
fiecare an la data de 29 iulie.

MARGA BULUGEAN

Pentru Dan Mirea trebuie inventate alte
concursuri

Dan Mircea Mirea, absolvent
al Colegiului Naþional „Fraþii Bu-
zeºti” din Craiova, ne-a fãcut încã
o datã mândri: dupã ce a câºti-
gat, la începutul acestei luni, pri-
mul loc al Olimpiadei Internaþio-
nale de Biologie, Dan ne-a adus
ºi medalia de argint, obþinutã la
Olimpiada Internaþionalã de Lin-
gvisticã, de la Blagoevgrad (Bul-
garia). Mai mult, Dan Mircea
Mirea a cucerit, ºi termenul nu
este forþat, ºi premiul pentru „Cea mai bunã soluþie gãsitã în rezolvarea unor subiecte”. La
ediþia precedentã, Dan a obþinut „aurul”, iar în acest an a fost însoþit, pe podium, ºi de
Elena Solovan, de la Colegiul Naional „Petru Rare’” din Suceava. CRISTI PÃTRU



4 / cuvântul libertãþii miercuri, 29 iulie 2015evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Ca urmare a diverselor sesizãri
venite din partea conducãtorilor
de autovehicule cu regim de cir-
culaþie prioritar aflate în misiune
(ambulanþe, poliþie, pompieri),
care de multe ori nu sunt lãsate
sã treacã deºi au puse în funcþi-
une semnalele acustice ºi lumi-
noase care anunþã cã este vorba
despre o urgenþã, ieri, poliþiºtii de
la Rutierã din cadrul IPJ Dolj au
organizat o amplã acþiune pentru
conºtientizarea conducãtorilor de
autovehicule cu privire la impor-
tanþa respectãrii legislaþiei în
acest domeniu.

Magistraþii Judecãtoriei Craiova
au decis, ieri, sã-l menþinã în arest
preventiv pe Ilie Rãzvan Patuºin-
schi, tânãrul de 27 de ani din Cra-
iova acuzat cã îºi ºantaja fost iubi-
tã. Instanþa i-a respins cererile de
înlocuire a arestãrii preventive cu
arest la domiciliu sau control judi-
ciar: „Respinge cererea formulatã
de inculpatul PATUªINSCHI RÃZ-
VAN ILIE de înlocuire a mãsurii
arestului preventiv cu mãsura ares-
tului la domiciliu sau a controlu-

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au respins,
ieri, cererea de înlocuire a arestãrii preventive
cu o mãsurã mai blândã formulatã de Ilie
Rãzvan Patuºinschi, craioveanul de 27 de ani
arestat pe 11 iunie pentru cã îºi ºantaja ºi
ameninþa fosta iubitã. Tânãrul rãmâne astfel
în spatele gratiilor. El a fost trimis deja în
judecatã de procurorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova pentru ºantaj, dosarul
fiind înregistrat la Judecãtoria Craiova la înce-
putul acestei luni.

Arest prelungit pentru craioveanul de 27 de ani
acuzat cã îºi ºantaja fost iubitã

lui judiciar. Respinge cererea for-
mulatã de inculpatul PATUªIN-
SCHI RÃZVAN ILIE de revocare
a mãsurii arestului preventiv. Men-
þine ca legalã ºi temeinicã mãsura
arestului preventiv a inculpatului
PATUªINSCHI RÃZVAN ILIE,
mãsurã dispusã prin încheierea cu
numãrul 94 din 11.06.2015 pro-
nunþatã în dosarul numãrul
13897/215/2015 al Judecãtoriei
Craiova. Cu drept de contestaþie
în termen de 48 ore de la pronun-

þare. Pronunþatã în camera de
consiliu azi 28.07.2015”, se ara-
tã în încheierea de ºedinþã a Ju-
decãtoriei Craiova.

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, pe 10 iunie a.c.,
seara, poliþiºtii craioveni l-au prins
în flagrant pe Ilie Rãzvan Patuºin-
schi, de 27 de ani, din Craiova, în
timp ce primea de la partea vãtã-
matã Sorina B., de 24 de ani, din
Balº, judeþul Olt, suma de 2.000
lei. Acesta fusese denunþat de tâ-
nãrã, care le explicase poliþiºtilor
craioveni cã bãrbatul, ce îi fusese
iubit pânã în ianuarie, când se des-
pãrþise de el, îi ceruse banii ame-
ninþând-o cã face publice fotogra-
fii compromiþãtoare cu ea ºi cã o
omoarã. Pentru cã se sãturase de
ameninþãri, tânãra deschisese ºi
acþiune în instanþã ºi obþinuse, pe
2 iunie a.c., un ordin de protecþie
emis de Judecãtoria Balº împotri-
va lui Patuºinschi, prin care i se
interzicea apropierea la mai puþin

de 50 metri de victimã, precum ºi
corespondenþa cu aceasta sau ape-
luri telefonice. În baza denunþului,
poliþiºtii craioveni au pus la punct
toate detaliile ºi l-au prins în fla-
grant pe bãrbat la Electroputere
Mall, din Craiova, suma de bani
fiind gãsitã asupra sa. O zi mai târ-
ziu, pe 11 iunie a.c., Patuºinschi a
fost prezentat Judecãtoriei Craio-

va care i-a emis mandat de aresta-
re pentru 30 de zile. Procurorii
Parchetului de pe lângã Judecãto-
ria Craiova au finalizat cercetãrile
în cauzã ºi l-au trimis în judecatã,
în stare de arest preventiv, pe Ilie
Rãzvan Patuºinschi sub acuzaþia de
ºantaj, dosarul fiind înregistrat la
Judecãtoria Craiova la începutul
acestei luni.

ªoferi lãsaþi fãrã permise pentru cã n-au acordat
prioritate autospecialelor aflate în misiune

O amplã acþiune pentru conºtienti-
zarea conducãtorilor de autovehicu-
le cu privire la importanþa respectã-
rii semnificaþiei semnalelor acustice
ºi luminoase ale autospecialelor cu
regim de circulaþie prioritar aflate în
misiune a fost organizatã, ieri, în
Craiova. În mai puþin de douã ore,

18 ºoferi au „picat testul” oamenilor
legii, fiind amendaþi ºi lãsaþi fãrã per-
misele de conducere pentru cã nu au
oprit maºinile. Oamenii legii spun cã
uneori, câteva minute pierdute în tra-
fic de o ambulanþã cãreia nu i se
acordã prioritate conform legii pot
costa viaþa unui om.

Astfel, la ora 12.00, ºase echi-
paje de poliþie din cadrul Biroului
Rutier Craiova, cu semnalele acus-
tice ºi luminoase aflate în funcþi-
une, s-au încolonat ºi au pornit
în trombã de pe Calea Severinului
cãtre bulevardul „Dacia”, apoi pe
bulevardul „Decebal”, traseul con-
tinuând pe strada „Caracal” –
strada „Henry Ford” – D.N. 6 ºi
înapoi, verificând dacã ºoferii în-
tâlniþi în trafic respectã obligaþia
de a opri de îndatã pe partea
dreaptã a drumului. Au fost des-
tui ºoferi cu alte preocupãri de-
cât respectarea legislaþiei sau care

s-au rezumat la reducerea vitezei,
în condiþiile în care sunt obligaþi
la oprirea autovehiculelor, ºi nu
unul sau doi...

 „În mai puþin de douã ore 18
conducãtori auto au fost sancþio-
naþi pentru cã nu au respectat sem-
nificaþia semnalelor acustice ºi
luminoase aflate în funcþiune,
aceºtia fiind sancþionaþi cu amen-
dã în cuantum de 420 lei ºi au rã-
mas fãrã permisele de conducere
pentru 30 de zile. Conducãtorii
auto trebuie sã manifeste mai mul-
tã atenþie în trafic ºi sã înþeleagã
faptul cã fiecare secundã contea-
zã în activitatea echipajelor de
intervenþie, fie cã vorbim de poli-
þie, pompieri sau ambulanþã”, a
precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
Deºi au mai fost ºi conducãtori
auto nemulþumiþi de acþiunea Poli-
þiei, oamenii legii spun cã încearcã
în acest fel „educarea” ºoferilor
care nu „opresc roata” nici când
este vorba despre o urgenþã realã.
Sancþiunea pentru aceastã încãlca-
re a legislaþiei este de 420 lei amen-
dã ºi reþinerea permisului de con-
ducere pe o perioadã de 30 de zile.

Între cei sancþionaþi de poliþiºti
a fost ºi Vasile Bufteanu, de 40 de
ani, din Craiova, care, în timp ce
conducea un autoturism marca

Audi pe D.N. 6, nu a respectat
semnificaþia semnalelor acustice ºi
luminoase de culoare roºie ºi al-
bastrã, aflate în funcþiune, ale au-
tospecialei de poliþie, respectiv nu
a oprit pe partea dreapta a drumu-
lui pentru a le facilita deplasarea.
Bãrbatul a fost sancþionat contra-

venþional cu amendã în valoare de
420 lei, iar ca mãsurã complemen-
tarã i s-a reþinut permisul de con-
ducere în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehi-
cule pentru 30 de zile, a mai pre-
cizat subcomisar Alin Apostol.
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GEORGE POPESCU Jalnic privind ºandramauaJalnic privind ºandramauaJalnic privind ºandramauaJalnic privind ºandramauaJalnic privind ºandramaua
în cumplitã derivã…în cumplitã derivã…în cumplitã derivã…în cumplitã derivã…în cumplitã derivã…Hotãrât lucru, striviþi cum suntem de pu-

terea unui blestem din ce ºtie ce vremuri
imemoriale, nu reuºim, noi, românii, sã le-
gãm ceva durabil, ceva mai trainic decât
pala unui vânticel trezit de capricii primãvã-
ratice. Astfel, de la o etapã la alta, de la o
legislaturã la alta, încremeniþi în proiect, zi-
diþi ca un Manole distribuit în douãzeci de
milioane de tipologii – sau câte or mai fi –,
abia spânzuraþi de un muc de speranþã, ne
trezim mai buimãciþi decât înainte. ªi doar
câteva certitudini ni se împlinesc dinainte-
ne, iscodindu-ne cu o neostoitã patimã îm-
puþinata rãbdare: dezbinarea, duºmãnia pã-
timaºã, pâra, ipocrizia ºi, la urmã, ca o cor-
voadã reînviatã din cutele unei istorii bolna-
ve, resemnarea. Totul sub niºte efigii care,
ele singure, ar trebui sã ne alarmeze ºi sã ne
facã sã ieºim din tunelul doldora de resenti-
mente ºi de întinse zestre de prejudecãþi.

Dar de ce sã dãm vina pe Istorie? E co-
mod, ba chiar reconfortant: ne scapã de ori-
ce rãspundere, colectivã ºi, mai ales, indivi-
dualã. Cui prodest ca, la pupitrul ori, cum
se vorbeºte astãzi într-un zãlud jargon de
mahala reciclatã în discursul politic, de la
butoane, sã recunoºti, în exerciþiul unei înalte
demnitãþi publice, cã da, ai greºit ºi cã, even-
tual, cu ori fãrã cuvenitele scuze, te retragi
cu un ultim strop de politeþe domesticã? ªi
cum ar mai fi posibil un astfel de gest când

scena – politicã ºi, deopotrivã, publicã – e
saturatã de nulitãþi: ignoranþi, semidocþi, au-
reolaþi cu diplome dospite în puzderia de
„uzine” cu fumuri academice în care unicul
criteriu lucrativ este un parteneriat public-
privat; un mod de a spune cã sistemul edu-
caþional, ca toate celelalte, nu iese din acest
sinistru algoritm.

Da, clasa politicã în ansamblul ei s-a de-
gradat pânã în punctul în care principiul în-
suºi al democraþiei a intrat într-o neagrã su-
ferinþã. Pe cine sã alegi, cui sã mai acorzi
credit? Pe a cui mânã sã mai mergi când unii,
prin ani majoritari, schimbã dreapta cu stân-
ga ca pe niºte indicatoare defecte în numele
unor doctrine despre care ºtiu, eventual, doar
ceea ce au auzit de la alþi semidocþi, ºi ei…
doctori (în te miri ce!), pãlãvrãgind simandi-
cos pe la clãci radio-televizive?

Îi privesc – din ce în ce mai rar, dar cu
aceeaºi neostoitã stupefacþie – îngãimând
enunþuri, când cu aerul ºugubãþ al elevului
indolent la proba de corigenþã, când cu nã-
duful foºtilor tractoriºti fãcuþi într-o noap-
te… sergenþi în miliþiile sãteºti prin îndepãr-
tatul ºi obsedantul deceniu: nimic, dar abso-
lut nimic din ceea ce sunt ºi vor sã parã nu-i

calificã pentru demnitãþi, nici pentru cele înalte,
dar nici pentru cele aºa-zicând, mai mãrunte,
dar nu mai puþin pline de responsabilitate.

Nu cred cã mai e un secret, nici mãcar,
ori mai ales, pentru simbriaºii ei, cã politica
e o afacere, mai micã ori mai mare, un sport
în care regulile, arbitrajul, „trofeele” n-au
vreo legãturã cu realitatea din teren ºi în care
cârdãºiile, dacã nu sunt oneroase, atunci se
decid prin cumetrii.

Cât de savuros-intrigantã ar fi o cerceta-
re a cumetriilor din politichia noastrã? Nã-
ºismul a devenit o practicã generalizatã, sub-
stituind ºi devansând mai vechea recoman-
dare de personal. E pe cale de a deveni o
tradiþie, oricum mai valoroasã decât o di-
plomã, cinstit obþinutã pe la vreo universita-
te de top. Iar când, din ce ºtie ce accident
biografic, lipseºte naºul, intervine acupla-
rea (mai pe ºleau, împerecherea într-o intri-
gantã competiþie pentru Putere; ºi tot ca un
fel de sport: fãrã reguli ºi într-o veselie con-
curând legendara depravare sodomicã.

Cã suntem în perimetrul (cineva ar spune
sub imperiul!) unei libertãþi visate decenii ºi
câºtigate cu preþul unor vieþi nevinovate e tot
atât de adevãrat cât este ºi investiþia de onoare

ºi de responsabilitate pe care preþul aceleiaºi
libertãþi ne obligã sã o asumãm. În balamucul
sclipind de ignoranþã ºi de decrepitudine, tasat
cu concupiscenþã declasatã, morala, se spu-
ne, nu mai e la modã. Eonul post-modernitãþii
ne-a sustras oricãror norme, dogmatice, se
mai spune. Retardate, bolânde, inuzuale, ge-
neratoare de stânjenealã. Am ajuns în punctul
în care statutul de familist convins, de om cu
scaun la cap ori în rândul lumii, cum s-a spus
prin popor, nici el nu mai þine.  Insul ca sub-
iect al propriului destin ºi al istoriei de lângã el
e un fel de defect con-genital, o paginã îngãl-
benitã în cãrþile din Biblioteca abandonatã.
Dacã nu cumva chiar o ruºine.

ªi într-un aiuritor proces de ruinare a cri-
teriilor de merit – nu numai prin ceea ce faci
(ori mai degrabã pretinzi cã faci ori cã vei
face), ci ºi prin ceea ce eºti (aºa cum te
prezinþi înainte de toate þie însuþi ºi, apoi,
celorlalþi ai tãi) – toatã ºandramaua ridicatã
cu trudã ºi cu sacrificii infinite prin secole,
care este identitatea noastrã naþionalã, dar ºi
culturalã ºi moralã, cu greu mai poate fi opritã
din tãvãlugul în care am precipitat-o. Invers,
ca sã contrazic o spusã profeticã a marelui
Will în dicþie moromeþianã, nu se existã.

În judeþele Dolj, Olt, Teleor-
man, Giurgiu, Cãlãraºi ºi Ilfov, in-
clusiv municipiul Bucureºti, se vor
atinge temperaturi maxime de 38-
39 de grade, iar mâine, izolat, se
vor înregistra valori în jurul a 40
de grade ºi, pe arii extinse, dis-
confortul termic va fi deosebit de
accentuat. În ultimele ore, aproa-
pe 300 de persoane au apelat nu-
mãrul de urgenþã al ambulanþei
dupã ce li s-a fãcut rãu în propria
locuinþã. Alþi doi craioveni au avut
nevoie de îngrijiri medicale dupã
ce au cãzut, în plinã stradã, din
cauza cãldurii.

Numãrul de solicitãri la
ambulanþã a crescut cu 28 la sutã

Cel mai solicitat a fost Servi-
ciul de Ambulanþã Judeþean. Me-
dicii de la Salvare au trebuit sã
facã faþã unui adevãrat val de
solicitãri. Ieri, Direcþia de Sãnã-
tate Publicã a anunþat o creºtere
a numãrului de solicitãri la servi-
ciul de ambulanþã/SMURD faþã
de ziua precedentã cu 28 de pro-
cente. În fiecare zi, nu mai puþin
de 50 de ambulanþe ale SAJ Dolj,

Douã zile sufocanteDouã zile sufocanteDouã zile sufocanteDouã zile sufocanteDouã zile sufocante
cu cod portocaliu de caniculãcu cod portocaliu de caniculãcu cod portocaliu de caniculãcu cod portocaliu de caniculãcu cod portocaliu de caniculã
Cãldura sufocantã pare cã a pus stãpânire pe sudul þãrii. De mai bine de

douã sãptãmâni temperaturile nu au mai scãzut, pe timpul zilei, sub 30 de
grade Celsius la umbrã, iar veºtile din partea meteorologilor nu sunt deloc
bune. Astãzi, dar ºi joi, este valabilã, pentru judeþul Dolj, o avertizare cod
portocaliu de caniculã ºi disconfort termic accentuat. Potrivit prognozei
meteo, valul de cãldurã se va intensifica. În sudul Banatului, Oltenia, Munte-
nia, centrul ºi sudul Moldovei ºi în partea continentalã a Dobrogei, tempera-
turile maxime se vor situa frecvent între 35 ºi 39 de grade, iar indicele tem-
peraturã-umezealã (ITU) va depãºi pragul critic de 80 de unitãþi.

12 ale SMURD ºi elicopterul
sunt mobilizate pe raza jude-
þului Dolj, pentru a interveni
în caz de nevoie. Bolna-
vii cronic au fost cei
care au sunat la 112
cu precãdere, dar nu
au lipsit nici ape-
lurile venite
din partea
unor per-
soane cãro-
ra pur ºi simplu
li s-a fãcut rãu
chiar dacã nu su-
ferã de vreo afecþiu-
ne medicalã.

În aceste condiþii me-
dicii îºi menþin recomandãri-
le. În primul rând, zilnic trebuie
consumate lichide, între 1,5 ºi 2
litri, fãrã a aºtepta sã aparã sen-
zaþia de sete. În perioada de cani-
culã se recomandã consumul unui
pahar de apã la fiecare 20 de mi-
nute. Sfatul este însã acela de a
evita bãuturile alcoolice – inclusiv
berea sau vinul –, care favorizea-
zã deshidratarea ºi diminueazã ca-
pacitatea de luptã a organismului

împotriva cãldurii. Nu sunt reco-
mandate nici bãuturile cu conþinut
ridicat de cofeinã – cafea ºi cola
– sau de zahãr, aºa cum ar fi bãu-
turile rãcoritoare carbogazoase,
care sunt diuretice.

În schimb, trebuie consumate
cât mai multe fructe ºi legume

proaspete, întrucât conþin o can-
titate mare de apã. De aseme-

nea, este de evitat expune-
rea prelungitã la soare în-

tre orele 11.00 ºi 18.00.
În situaþia în care lo-
cuinþa este prevãzutã
cu aparat de aer con-
diþionat, acesta trebu-
ie reglat astfel încât
temperatura sã fie cu 5
grade mai micã decât

tempera- tura am-
bientalã.
Vent i la -
toarele nu
trebuie fo-

losite dacã
temperatura ae-
rului depãºeºte 32
de grade Celsius.

Avertisment
pentru bolnavi

La fel de importante sunt ºi in-
dicaþiile pentru persoanele vârst-
nice ºi cele cu afecþiuni cronice.
Pentru acestea medicii recoman-
dã evitarea, pe cât posibil, a plim-
bãrilor în perioadele de vârf ale

caniculei sau, dacã este absolut
necesar, sã foloseascã îmbrãcã-
minte uºoarã din materiale vege-
tale ºi o pãlãrie de protecþie îm-
potriva soarelui. De asemenea,
persoanele care suferã de anu-
mite afecþiuni trebuie sã continue
tratamentul, conform indicaþiilor
medicului. Este foarte important
ca în aceste perioade, persoane-
le cu afecþiuni cronice, cardio-
vasculare, hepatice, renale, pulmo-
nare, de circulaþie, mentale sau cu
hipertensiune sã consulte medicul
în vederea adaptãrii schemei te-
rapeutice la condiþiile existente.
Potrivit specialiºtilor DSP Dolj, ºi
angajatorii ar trebui ca, în perioa-
dele de caniculã, sã asigure con-
diþii pentru menþinerea stãrii de sã-
nãtate a angajaþilor.

De asemenea, pentru amelio-
rarea condiþiilor de muncã se re-
comandã reducerea intensitãþii ºi
ritmului activitãþilor fizice, asigu-
rarea ventilaþiei la locurile de
muncã, alternarea efortului dina-
mic cu cel static ºi alternarea pe-
rioadelor de lucru cu perioadele
de repaus în locuri umbrite.

RADU ILICEANU



6 / cuvântul libertãþii miercuri, 29 iulie 2015economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Protocolul este pus în aplica-
re de Agenþia Naþionalã pentru
Ocuparea Forþei de Muncã din
România ºi Autoritatea pentru
Populaþie, Emigrare ºi Frontierã
din Israel. Persoanele interesate
trebuie sã aibã calificare/experi-
enþã în meseriile: dulgheri pentru
cofraje de construcþie industria-
lizatã (cunoaºterea citirii planu-
rilor de construcþii este obliga-
torie); fierari - betoniºti, îndoi-
rea fierului (cunoaºterea citirii

Astfel, întreaga echipã a pro-
iectului LLP, B-Entrepreneur, din
cele 300 de proiecte, evaluate ºi
selectate anterior de cãtre mem-
brii proiectului, a analizat cele
mai bune 81 de bune practici în
domeniul antreprenorial, care,
dupã o primã analizã, acestea au
primit cele mai mari punctaje în
ceea ce priveºte calitatea, adap-
tabilitatea ºi existenþa informa-
þiei. Fiecãrui partener implicat
în cercetarea din cadrul proiec-
tului, i-a fost repartizat un nu-
mãr de proiecte pentru o analizã
mult mai detaliatã. Aceastã ana-

Doljenii pot obþine locuri de mun-
cã în construcþii, în Israel. Asta dacã
au pregãtirea necesarã ºi actele do-
veditoare. Experienþa este un plus în
obþinerea unui job bine plãtit în acest
domeniu. Angajarea se face în baza
Protocolului privind recrutarea mun-

citorilor români pentru lucrãri tem-
porare în domeniul construcþiilor în
Statul Israel, încheiat la 24 iunie 2014
între Ministerul Muncii, Familiei,
Protecþiei Sociale ºi Persoanelor
Vârstnice din România ºi Ministerul
Afacerilor Interne din Israel.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

planurilor de construcþii este obli-
gatorie); zidari - faianþari, acope-
rirea podelelor ºi pereþilor cu fa-
ianþã (cunoaºterea citirii planuri-
lor de construcþii este obligatorie)
ºi nu în ultimul rând, zidari – ten-
cuitori pentru lucrãri de tencuit.

Apþi fizic de muncã intensã
în condiþiile climatice specifice
statului de destinaþie

De asemenea, cei interesaþi
trebuie sã îndeplineascã urmã-

toarele condiþii: sã nu fi lucrat
anterior în Israel; sã nu aibã rude
de gradul I care lucreazã deja în
aceastã þarã, cu excepþia fraþi-
lor; sã nu aibã cazier judiciar; sã
fie apþi psihic ºi fizic de muncã
intensã în condiþiile climatice
specifice statului de destinaþie,
inclusiv muncã la înãlþime ºi ma-
nipulare de greutãþi ºi sã nu su-
fere de anumite boli cronice.
«Persoanele interesate se pot în-
scrie la agenþia judeþeanã pentru
ocuparea forþei de muncã sau a
municipiului Bucureºti din raza
de domiciliu, cu urmãtoarele do-
cumente:  cerere tip;  declaraþie
- tip bilingvã; copie Carte de
identitate; copie Paºaport, dacã
au; copii ale actelor de studii ºi
de calificare (toate paginile scri-
se), dacã au; copii ale documen-
telor care atestã experienþa, ve-
chimea în muncã, dacã au», se
precizeazã într-un comunicat de
presã al AJOFM Dolj. Contracte-
le de muncã se încheie pentru o
perioadã de un an, cu posibilita-
tea de prelungire pânã la o dura-
tã maximã de 63 luni. Salariu lu-
nar minim brut estimat este de
1.540 dolari americani.

B-Entrepreneur este un proiect imple-
mentat de 8 parteneri din 7 þãri ale Uni-
unii Europene (Spania, România, Irlan-
da, Austria, Italia, Republica Cehã, Fin-
landa), având drept obiectiv identificarea

ºi evaluarea a 300 proiecte în domeniul
antreprenorial în 27 de state membre ale
Uniunii Europene, diseminând aceste re-
zultate pentru îmbunãtãþirea practicilor
antreprenoriale.

lizã s-a realizat cu ajutorul a doi
experþi: un expert intern ºi un ex-
pert extern. “S-a dorit asigura-
rea unui echilibru între cunoaº-
terea scopului proiectului B-En-
trepreneur ºi imparþialitatea unei
analize externe”, a precizat Mã-
dãlina Meghiºan, coordonator
proiect, într-un comunicat de
presã.

Cinci întâlniri de evaluare
pentru fiecare din cele

ºase þãri implicate
Etapa de analizã, derulatã în

perioada iunie - iulie 2015, a

presupus un numãr de cinci în-
tâlniri de evaluare pentru fieca-
re din cele ºase þãri implicate
în aceastã activitate. Universi-
tatea din Craiova, prin Faculta-
tea de Economie ºi Administra-
rea Afacerilor, este reprezentan-
tul partenerului pentru România,
cu atribuþii în activitatea de
evaluare a proiectelor cu cele
mai bune practici în domeniul
antreprenorial, pentru care a
evaluat un numãr de 12 proiec-

te din totalul celor 81 de pro-
iecte aflate în aceastã etapã de
evaluare. „Ulterior, s-au selec-
tat minim 4 proiecte pentru fie-
care partener. Aceste cele mai
bune proiecte în domeniul prac-
ticii antreprenoriale vor fi inte-

grate în Biblioteca Online pe
adresa de web-site a proiectu-
lui (http://b-entrepreneur.eu),
care va fi funcþionalã începând
cu luna octombrie 2015”, se
mai precizeazã în comunicatul
respectiv.

Proiectul “B-Entrepreneur:
Best Practices In Entrepre-
neurhip At Eu Level” este fi-
nanþat prin programul Lifelong
Learning Programme - 2013 ºi
se va încheia în luna decem-
brie 2015.
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Ieri, a avut loc, la sediul Ministerului Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, examenul pen-
tru ocuparea postului de inspector general al
Învãþãmântului, în mai multe judeþe.Asta dupã
ce, în primãvarã, la precedenta „confrunta-
re”,  a fost o bãtaie de joc, foarte mulþi in-
spectori generali la învãþãmânt alegând retra-
gerea din concurs, printre ei fiind ºi cei din
Dolj. Actualul inspector general al învãþãmân-
tului doljean, prof. Georgicã Bercea-Florea,a
fost candidat ºi în primãvarã, ºi acum. În
primele luni ale acestui an, lângã el, la con-
cursul pentru „primus inter pares”–cadrele
didactice, a fost prezent ºi prof. Dumitru
Iftimov, în prezent director al Colegiului
Naþional Economic „Gheorghe Chiþu” din
Craiova. Atunci, ambii au pãrãsit competiþia.
S-au reînscris la concurs ºi, pe 28 iulie 2015,
au fost prezenþi în salã. Domnul Iftimov a
„rezolvat” repede „exerciþiile” ºi „probleme-
le”, obþinând o notã aproape de „magnific” –
în jur de 4... Situaþia dificilã, dacã nu gravã,
devine la nota obþinutã de actualul titular al
postului de inspectorgeneral al ISJ Dolj. La

ISJ Dolj: Când detractoriiISJ Dolj: Când detractoriiISJ Dolj: Când detractoriiISJ Dolj: Când detractoriiISJ Dolj: Când detractorii
þopãie pe caniculã!þopãie pe caniculã!þopãie pe caniculã!þopãie pe caniculã!þopãie pe caniculã!

ultima probã a fost punctat mai puþin, nota sa
finalã fiind 6,85, cât trebuia sã nu atingã mi-
nimum 7.00. Probabil, prof. Bercea va depu-
ne contestaþie, dar mai sunt puncte de între-
bare, care îºi aºteaptã rãspunsul: ce trebuia
sau ce nu trebuia sã facã inspectorul general
în funcþie, când procentele de promovabi-
litate la Bacalaureat au crescut, în ultimii
cel puþin trei ani, ajungând la 60 de procen-
te?; când pãrþile fracþionale, dintr-un întreg,
au depãºit jumãtatea la înscrierea în învã-
þãmântul tehnologic ºi profesional de stat,
ce mai era în stare sã facã „generalul”, in-
diferent de numele sãu? În fine, întrebãri
ºi... întrebãri. Dar, peste toate, am dat pes-
te câteva „rãspunsuri”. Unul dintre ele este
deja public, postat ºi pe reþelele de sociali-
zare: „Astãzi la concursul pentru postul de
inspector ºcolar general, ambii candidaþi din
judeþul Dolj au picat testul grilã”. „Semnã-
tura”, vorbim de „facebook”, este a dom-
nului Constantin Lungulescu, cel care,
aºa cum se mai spune prin Inspectorat, este
numit „Talpã lungã”, ºi, dupã depresiile

personale sentimentale din ultima vreme, în-
cearcã Jiul cu degetul.

O singurã observaþie, fãrã niciun fel de
parti-pris: ultimii doi ani au fost pentru în-
vãþãmântul preuniversitar de stat, din Dolj,
de exemplu, dacã avem în vedere rezulta-
tele de la BAC, criteriu de evaluare. Salba

de premii la olimpiadele naþionale ºi inter-
naþionale a sporit prestigiul învãþãmântu-
lui doljean. Dacã, într-un asemenea con-
test, vor fi desconsiderate eforturile ºi
calitatea managementului  ISJ Dolj rãmâ-
ne ceva de neînþeles. Pentru noi.

CRISTI PÃTRU

“Lipsa serviciilor de consiliere
ºi orientare de calitate din liceu îi
face pe mulþi absolvenþi sã nu aibã
o opþiune clarã cu privire la facul-
tatea la care îºi doresc sã se în-
scrie ºi aleg sã îºi depunã dosarele
la mai multe facultãþi, pentru a pre-
lungi perioada în care se pot deci-
de. Acest lucru este speculat de
universitãþi, care percep taxe de
admitere (sau înscriere) generoa-
se. (...) Deºi costurile procesului
de admitere implicã doar plata per-
sonalului implicat în acest proces

ANOSR:
Taxele de admitere la
facultate sunt “aberante”

Alianþa Naþionalã a Organizaþiilor Studenþeºti din România (ANOSR) atrage
atenþia, într-un comunicat transmis, ieri, Agerpres, asupra faptului cã taxele de

admitere la facultate sunt “aberante”, de la 50 la 350 de lei, ºi nu justificã valoarea
costurilor serviciilor pe care le oferã.

ºi a resurselor utilizate (care nu ar
trebui sã depãºeascã câþiva lei sau
zeci de lei per candidat), taxele de
admitere sunt în medie de peste 100
de lei la toate universitãþile din Ro-
mânia”, aratã ANOSR, citând un
studiu propriu efectuat la nivel na-
þional.

Astfel, conform sursei citate,
taxele de admitere diferã de la o
universitate la alta: de la 50 de lei
(pentru anumite specializãri de la
Universitatea Tehnicã “Gheorghe
Asachi” din Iaºi ºi Universitatea

“ªtefan cel Mare” din Suceava)
pânã la peste 300 de lei (Universi-
tatea de Medicinã ºi Farmacie “Iu-
liu Haþieganu” din Cluj-Napoca,
anumite specializãri de la Univer-
sitatea Tehnicã “Gheorghe Asachi”
din Iaºi, Universitatea “Alexandru
Ioan Cuza” din Iaºi ºi Universita-
tea din Bucureºti), cea mai mare
taxã fiind perceputã de Universita-
tea de Medicinã ºi Farmacie “Gri-
gore T. Popa” Iaºi (350 de lei).

De asemenea, unele universitãþi
percep ºi o taxã de “confirmare”,

pentru ca studenþii admiºi sã fie
înmatriculaþi, numitã ºi taxã de în-
matriculare, care pleacã de la 25
de lei (Universitatea “Lucian Bla-
ga” din Sibiu, unele specializãri de
la Universitatea Tehnicã “Gheor-
ghe Asachi” din Iaºi) ºi ajunge la
câteva sute de lei, cea mai mare
fiind la “Grigore T. Popa” din Iaºi
– 250 de lei.

“Trãim vremuri în care a fi stu-
dent a devenit un lux pe care nu
oricine ºi-l permite. Încã din pri-
mele zile de studenþie suntem bom-

bardaþi cu fel de fel de taxe despre
care nu ºtiam ºi a cãror valoare nu
o putem înþelege. Mai târziu, ajun-
gem la facultate ºi ne dãm seama
cã astfel de taxe existã ºi în timpul
anului universitar, doar cã ele poar-
tã alte nume: taxe de bibliotecã, taxe
de eliberare a actelor de studiu,
taxe pentru adeverinþe, taxe de rul-
ment sau garanþie la cazare, taxe
obligatorii pentru cantinã ºi aºa mai
departe”, afirmã Vlad Cherecheº,
vicepreºedinte educaþional
ANOSR, citat în comunicat.

 Conform planului de învãþãmânt, au fost
25 de posturi active repartizabile, pe diverse
specializãri (13 la „Muzicã instrumentalã” –
Liceul de Arte „Marin Sorescu” Craiova, douã
la învãþãmântul preºcolar – unul la Urzicuþa,
unul la Tãlpaº etc.). Dupã vizualizarea dosa-
relor, au fost ocupate opt posturi – douã de
educatori, douã de învãþãtori, unul la „Culturã
ºi Civilizaþie”, unul la Palatul Copiilor, unul la
pian (Liceul de Arte „Marin Sorescu”).

«Cadrele didactice care au participat la
concursul de titularizare ºi au obþinut note
peste 7, dar ºi peste 5 pot participa, în ur-

Opt posturi ocupate,Opt posturi ocupate,Opt posturi ocupate,Opt posturi ocupate,Opt posturi ocupate,
din 25 repartizatedin 25 repartizatedin 25 repartizatedin 25 repartizatedin 25 repartizate

În zilele de 27 ºi 28 august s-a desfãºurat etapa de Mobilitate a personalului
didactic, corespunzãtoare repartizãrii celor care au obþinut note de minimum 7,00,
în urma concursului de titularizare, iar cei care au luat peste 5,00 sunt pasibili de
repartizare la catedre, dar pe perioadã determinatã, faþã de cei care, trecând de
7,00, pot obþine posturi pe perioadã nedeterminatã. Procentele de promovabilitate
le-am prezentat, unele departe de aºteptãri, fiind rãmase catedre neocupate.

mãtoarea etapã de suplinire, iar cei care sunt
definitiv titulari pot participa la „detaºare”,
în urma cererii personale, dorind o apro-
piere de domiciliu. Atunci, în baza dosare-
lor sau a notei obþinute la concursul de titu-
larizare, pot solicita un post mai aproape de
casã. ªi cei care nu sunt titulari ai sistemu-
lui pot fi repartizaþi, cu contracte determi-
nate, suplinitori, iar dupã 17 august se va
relua procedura», a declarat prof. Janina
Elena Vaºcu, inspector general adjunct al
ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Astfel, valorificarea tradiþiilor ºi
meºteºugurilor artistice se regãseºte
în magazinul de artã tradiþionalã ºi
suveniruri, de fapt o expoziþie de
artã popularã cu vânzare, unde pro-

dusele autentice olteneºti reconsti-
tuie crâmpeie identitare din univer-
sul satului ºi caselor de altãdatã.
«Demersul nostru de constituire a
unei astfel de expuneri, într-un spa-
þiu minunat, din perspective arhitec-
turale ºi decorative, va evidenþia
obiectul/meºteºugul popular, printr-
o ambientare ineditã, pe cât posibil,
apropiatã unor „realitãþi” cotidiene,
astfel încât produsele tradiþionale sã
fie receptate de vizitatori în toatã au-
tenticitatea ºi valoarea lor», preci-
zeazã reprezentanþii instituþiei într-
un comunicat de presã.

Muzeul Olteniei din Craiova vã invitã astãzi, ora 10.00,
la deschiderea oficialã a magazinului de artã tradiþionalã
ºi suveniruri, cunoscut craiovenilor sub vechea denu-
mire „Carul cu Oale”, prilejuitã de relocarea sa într-o
nouã ºi spaþioasã incintã, situatã în Craiova, strada „Popa
ªapcã” nr. 8, lângã Secþia de ªtiinþele Naturii. Dincolo

de patrimoniul de excepþie deþinut, specialiºtii muzeului
s-au preocupat permanent sã aducã în actualitate mãrtu-
riile artei tradiþionale româneºti, realizate de meºteri
populari autentici, ºi au creat, firesc, drept mãrturie, un
loc al memoriei identitare þãrãneºti, unde obiectele de
altãdatã revin nostalgic, chiar într-un topos urban.

Gamã diversificatã
a artei ºi creaþiei populare
În cei peste 23 de ani de la în-

fiinþare, magazinul de artã tradiþio-

nalã a funcþionat în incinta Secþiei
de ªtiinþele Naturii ºi s-a aflat sub
coordonarea permanentã ºi susþinu-
tã a specialiºtilor Secþiei de Etno-
grafie, tocmai din necesitatea intrin-
secã de a promova cultura popula-
rã ºi a autentifica produsele meºte-
rilor populari din întreaga þarã. Ob-
iectele populare propuse în cadrul
expoziþiei cu vânzare reflectã, în
fapt, eforturile specialiºtilor Muzeu-
lui Olteniei în cunoaºterea, pãstra-
rea, conservarea, revitalizarea ºi va-
lorificarea meºteºugurilor ºi produ-
selor de artã popularã autenticã.

Obiectele prezentate spre  vân-
zare cuprind o gamã diversificatã a
artei ºi creaþiei populare, de la cos-
tume populare la ceramicã, unelte
de bucãtãrie, textile, împletituri, ouã
încondeiate, icoane pe lemn ºi sti-
clã, scoarþe þãrãneºti, piese de port.
Puteþi descoperi în acest spaþiu iden-
titar ceramica smãlþuitã ºi nesmãl-
þuitã, provenind din centre încã ac-
tive ale olãritului din Oltenia (Hore-
zu – Vâlcea, Oboga – Olt, ªiºeºti –
Mehedinþi, Vlãdeºti – Vâlcea, Ro-
mâna – Olt etc.), din Harghita ºi
Covasna, din Suceava,  obiecte de
artã ºi utilitare, sculptate în lemn
(cãuce, furci, scaune din lemn,
mãsuþe, linguri, blaturi, tocãtoare,
tacâmuri din lemn, blide ºi blidare,
cruci, pistornice, etc.), tablouri lu-
crate în tehnica goblenului, obiecte
din metal etc.

Costume populare, scoarþe
olteneºti ºi icoane, la vânzare

Arta textilelor este relevatã
printr-o paletã bogatã/variatã de
obiecte, de naturã a acoperi diver-
se preferinþe ale publicului: de la
costume populare din toate jude-
þele Olteniei (ii, cãmãºi femeieºti ºi
bãrbãteºti, pantaloni din dimie, aba
sau din bumbac, marame din bo-
rangic, brâuri sau bete etc.) la þe-
sãturi de interior (ºtergare, cãpã-
tâie, ºervete ºi batiste, macate ºi
alte tipuri de þesãturi, precum
scoarþele ºi chilimurile olteneºti).

Recunoscute în întreaga lume
pentru frumuseþea/autenticitatea lor,

dar ºi prin migãloasa
tehnicã de realizare,-
 covoarele ºi scoarþe-
le olteneºti constituie
o categorie de produ-
se populare cãutate,
cu precãdere, de un
public avizat, preten-
þios. Depãºindu-ºi ro-
lul iniþial, de decor,
covoarele ºi scoarþe-
le olteneºti au ridicat
meºteºugul „jocului
de fire” la rang de artã
ºi, sub forma lor autenticã de cu-
lori pastel, forme geometrice ºi sim-
boluri arhaice, sunt oferite spre vân-
zare vizitatorilor. Textilele se înscriu,
astfel, într-o categorie aparte în
cadrul expoziþiei cu vânzare.

Datoritã rolului pregnant pe care
l-au jucat în relevarea ºi pãstrarea
elementelor ºi formelor tradiþiona-
le româneºti, se regãsesc în cadrul
magazinului muzeului icoane pe
lemn ºi sticlã provenind din dife-
rite centre de iconari din zona Ol-
teniei (Craiova, Vâlcea).

„Un reper cultural pentru
mediul artistic al Craiovei”
Magazinul de artã popularã ºi

suveniruri oferã spre vânzare o
gamã variatã de obiecte (cãni, su-
porþi, magneþi etc.), pe care sunt
imprimate imaginile celor trei lo-
caþii expoziþionale ale Muzeului Ol-
teniei din Craiova, dar ºi obiecte
aflate în patrimoniul instituþiei, spe-
cifice colecþiilor deþinute de Sec-

þiile de Etnografie, Istorie-Arheo-
logie ºi ªtiinþele Naturii.

Astfel, iubitorii de artã tradiþio-
nalã îºi pot alege reprezentãri de
scoarþe ºi covoare olteneºti, pasio-
naþii de ºtiinþele naturii îºi pot cum-
pãra imagini cu specii deosebite
aflate în colecþiile de paleontologie,
minerale ºi roci, moluºte, pãsãri,
fluturi exotici, botanicã etc. Iubito-
rii de istorie sunt atraºi cu ilustrate
reprezentând veºminte, bijuterii
(paftale, cercei, brãþãri de aur), de
o realã valoare patrimonialã, ce pro-
vin din tezaurele descoperite în ju-
deþul Dolj (Tezaurul de la Bucovãþ,
judeþul Dolj, secolul al XVI-lea).

«Magazinul de artã popularã ºi
suveniruri reprezintã un reper cul-
tural pentru mediul artistic al Cra-
iovei, îmbinându-se armonios cu
manifestarea culturalã a Târgului
Meºterilor Populari, ambele acþiuni
susþinând tezaurul cultural creat de
meºterii populari», mai spun repre-
zentanþii muzeului.

„Acest tip de atelier vine în com-
pletarea activitãþilor de dezvoltare
a abilitãþilor practice de viaþã pen-
tru copii oferite în cadrul Centru-
lui, astfel încât, în perioada de va-
canþã, copiii vor experimenta o
datã pe sãptãmânã crearea de bi-
juterii cercei, accesorii realizate în
culori vii sau suave, pastelate”, a
declarat Elena Stãnulicã, coordo-
natorul Centrului.

Potrivit reprezentanþilor Cen-
trului, copiii au experimentat ºi
folosesc în cadrul atelierului  ac-
cesorii de metal, sârmã, mãrge-
le, îmbinând simþul artistic, în-

Atelier de creaþie
pentru copiii
Centrului social
„Aripi de luminã”

Copiii Centrului social „Aripi de luminã” al Asociaþiei „Vasi-
liada”, aflatã sub patronajul Mitropoliei Olteniei, participã în
lunile iulie ºi august la atelierul de confecþionat bijuterii ºi ob-
iecte din materiale ecologice, coordonat de Costinela Iacob. Ate-
lierul face parte din programul de ateliere interactive organiza-
te de Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei.

demânarea, fantezia, creativita-
tea ºi iniþiativa.

«Activitatea se desfãºoarã la
Centrul social Aripi de luminã ºi
îºi propune familiarizarea cu noi
tehnici de lucru, crearea unor mo-
mente de bucurie ºi emoþie în tim-
pul desfãºurãrii atelierului de cre-
aþie, valorificarea potenþialului cre-
ator al fiecãrui copil, împãrtãºi-
rea unei experienþe pozitive. Mo-
dul în care copiii au rezonat pânã
acum cu aceasta activitate s-a
evidenþiat printr-o participare ac-
tivã, cu interes, crearea ºi menþi-
nerea unui climat afectiv pozitiv

pe toata durata desfãºurãrii ate-
lierului. Mulþumim domnului ma-
nager al Muzeului Olteniei, Florin
Ridiche, domnului Cornel Bãlosu,
ºeful Secþiei de Etnografie, ºi

doamnei Costinela Iacob pentru
deschiderea, implicarea, sprijinul,
generozitatea cu care au venit în
întâmpinarea dorinþei noastre de
a-i ajuta pe copii în procesul de

creºtere, evoluþie, de formare ar-
monioasã a personalitãþii», a adã-
ugat Elena Stãnulicã, coordonato-
rul Centrului social pentru copii
„Aripi de luminã”.
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Dupã ce forþele turce au lan-
sat atacuri aeriene asupra pozi-
þiilor din nordul Siriei ale grupã-
rii Statul Islamic (SI) ºi asupra
celor ale rebelilor kurzi din nor-

Francois Hollande va lua
„în sãptãmânile urmãtoare”
o decizie cu privire la livrarea
navelor Mistral Rusiei

Preºedintele Franþei urmeazã
sã ia “în sãptãmânile urmãtoare”
o decizie cu privire la livrarea
cãtre Rusia a navelor de tip
Mistral. “Ne aflãm în interiorul
obligaþiilor contractuale”, a
declarat ºeful statului francez,
referindu-se la livrarea cãtre
Rusia a acestor douã bastimente
de proiecþie ºi comandament
(BPC), suspendatã din cauza
crizei ucrainiene. “Ne aflãm în
aceastã discuþie, care se prelun-
geºte (cu Rusia) ºi care trimite cu
necesitate la o decizie pe care o
voi lua ºi o voi lua în sãptãmânile
care urmeazã”, a anunþat el.
Prima dintre cele douã nave de
rãzboi – “Vladivastok” - urma sã
fie predatã Moscovei la jumãta-
tea lui noiembrie 2014, în timp ce
a doua – “Sevastopol” - urmeazã
sã fie livratã Rusiei, în mod
teoretic, în toamna lui 2015.
Parisul a anunþat la sfârºitul lui
noiembrie amânarea “pânã la noi
ordine” a livrãrii navei “Vladi-
vastok”, þinând cont de rolul
Rusiei în conflictul din Ucraina.
Însã situaþia s-a deteriorat, iar
Franþa studiazã de-acum diverse
opþiuni posibile cu privire la
soarta celor douã nave militare.
Potrivit unei publicaþii ruseºti,
Franþa ar fi propus Rusiei sã
rezilieze în mod oficial contractul
de livrare a navelor Mistral ºi sã-i
ramburseze suma de 785 de
milioane de euro, deja plãtitã, cu
condiþia sã poatã reexporta
navele de rãzboi. Vânzarea cãtre
Rusia a douã nave de tip Mistral,
încheiatã în iunie 2011, în
mandatul lui Nicolas Sarkozy, a
fost evaluatã la aproximativ 1,2
miliarde de euro. Aceste BPC-uri
sunt nave de rãzboi polivalente
care pot transporta elicoptere ºi/
sau tancuri sau pot gãzdui la bord
un stat major.

Peste 1.800 de imigranþi salvaþi
în cadrul unor operaþiuni
în Marea Mediteranã

Peste 1.800 de imigranþi au
fost salvaþi ºi 13 trupuri neînsu-
fleþite au fost recuperate luni în
cursul celor cinci operaþiuni
realizate în Marea Mediteranã, a
anunþat ieri Garda de coastã
italianã. “Noi am coordonat
cinci intervenþii, în cadrul
operaþiunii europene Triton, ºi
1.810 persoane în total au fost
salvate, în timp ce la bordul
uneia dintre ambarcaþiuni s-au
gãsit 13 cadavre”, a declarat
un purtãtor de cuvânt al Gãrzii
de coastã. Cele 13 cadavre, în
cazul cãrora nu se cunoaºte
cauza decesului, se aflau la
bordul unei ambarcaþiuni pe
care se aflau în total 522 de
persoane. O navã militarã
irlandezã i-a salvat pe imigran-
þii de la bordul acestei ambarca-
þiuni ºi a ridicat cadavrele
victimelor. Potrivit estimãrilor
Organizaþiei internaþionale
pentru migraþie (OIM) pânã la 10
iulie, peste 150.000 de imigranþi
au ajuns în Europa pe mare de la
începutul anului, marea majorita-
te în Italia ºi Grecia.În largul
Libiei, traversarea mãrii a
provocat moartea a peste 1.900
de persoane în acest an.

Reprezentanþii Greciei ºi cei ai creditori-
lor internaþionali au început sã discute de-
spre aspectele tehnice ale viitorului plan de
asistenþã financiarã, negocieri-
le propriu-zise urmând sã în-
ceapã zilele urmãtoare. “În in-
teresul tuturor pãrþilor, este
important ca negocierile sã aibã
loc într-un ritm rapid ºi sã þinã
cont de termenele-limitã”, a
declarat Mahmood Pradhan, un
oficial din cadrul Fondului Mo-
netar Internaþional. FMI a aver-
tizat într-un raport prezentat
luni cã situaþia din Grecia “rã-
mâne o sursã principalã de in-
certitudine” pentru zona euro.
Negocierile ar fi urmat sã în-
ceapã vineri la Atena pentru al

treilea program de asistenþã financiarã, dar
au fost amânate câteva zile, din raþiuni or-
ganizatorice. Potrivit unui oficial UE, credi-

torii internaþionali cautã un loc sigur pentru
discuþii. Liderii zonei euro au ajuns, pe 13
iulie, la un acord cu partea elenã pentru ne-

gocierea unui al treilea program de
asistenþã financiarã, care sã per-
mitã rãmânerea Greciei în zona
euro. Grecia ºi-a asigurat restruc-
turarea datoriilor ºi finanþarea pe
termen mediu în cadrul unei pa-
chet în valoare de 86 de miliarde
de euro care va permite þãrii sã
rãmânã în zona euro. Grecia are
o datorie totalã de peste 320 de
miliarde de euro, dintre care 65%
cãtre þãri din zona euro ºi cãtre
FMI, iar 8,7% cãtre Banca Cen-
tralã Europeanã (BCE). Începând
de la 1 iulie Grecia este, tehnic,
în incapacitate de plãþi.

Un numãr fãrã precedent de 13
milioane de locuitori ai Yemenului
se confruntã cu penurie de alimen-
te, o creºtere cu 2,3 milioane din
luna martie, când a început cam-
pania de lovituri aeriene condusã
de Arabia Sauditã împotriva pozi-
þiilor rebelilor, a anunþat ieri orga-
nizaþia neguvernamentalã de ajutor
umanitar Oxfam. Noile cifre indi-
cã dimensiunea exactã a crizei
umanitare din aceastã þarã, unde
rebelii Houthi sprijiniþi de Iran lup-
tã împotriva forþelor administraþiei
preºedintelui Abd Rabu Mansour
Hadi. Potrivit Oxfam, din cei 13
milioane de yemeniþi confruntaþi cu
penurie de alimente, aproape ju-
mãtate se aflã în pragul foametei.
În fiecare zi, alþi 25.000 de oa-
meni rãmân fãrã hranã în Yemen,
o þarã care avea, chiar ºi înainte
de crizã, a doua cea mai înaltã ratã
de subnutriþie din lume. Cea mai
afectatã este provincia Saada, un
bastion al rebelilor, unde 80% din

Recep Tayyip Erdogan: Turcia nu va face
niciun pas înapoi în lupta contra terorismului

dul Irakului, preºedintele Recep
Tayyip Erdogan a declarat cã þara
sa nu va face niciun pas înapoi
în lupta contra terorismului.
“Niciun pas înapoi nu va fi fã-

cut, acesta este un proces ire-
versibil ºi va continua cu aceeaºi
hotãrâre”, a spus ºeful statului
turc, într-o conferinþã de presã
înaintea plecãrii sale într-o vizitã
în China. El a menþionat cã
NATO, care a organizat ieri o
reuniune la nivel de ambasadori
a Consiliului Nord-Atlantic la so-
licitarea Ankarei, se va declara
“pregãtitã sã adopte mãsurile ne-
cesare”, fãrã ca oficialul turc sã
ofere alte detalii. Pe de altã par-
te, Erdogan a estimat cã este
imposibil de continuat procesul
de pace cu militanþii kurzi ºi cã
politicienilor cu legãturi cu “gru-
puri teroriste” ar trebui sã li se
retragã imunitatea. “Ne este im-
posibil sã continuãm procesul de
pace cu aceia care ne ameninþã
unitatea naþionalã ºi solidaritatea”,
a adãugat preºedintele Turciei.
Potrivit acestuia, o “zonã de se-

curitate” în nordul Siriei, idee
analizatã în prezent de Turcia ºi
SUA, ar deschide calea pentru
revenirea a 1,7 milioane de refu-
giaþi sirieni care se adãpostesc în
prezent pe teritoriul turc. Acuzat
constant de pasivitate faþã de or-
ganizaþiile radicale ce luptã con-
tra regimului de la Damasc, gu-
vernul islamo-conservator de la
Ankara ºi-a schimbat poziþia dupã
un recent atentat sinucigaº la
Suruç (sudul Turciei) ºi atribuit
grupãrii Statul Islamic, ºi dupã
uciderea unui soldat turc într-un
atac jihadist la frontierã. Începând
de vineri, armata turcã a desfã-
ºurat mai multe raiduri asupra
poziþiilor SI din Siria. În plus,
Ankara a dat undã verde pentru
folosirea bazei aeriene de la Incirlik
(sudul Turciei) de cãtre avioane-
le americane care lovesc poziþiile
din Siria ºi Irak ale jihadiºtilor.

cei 800.000 de locuitori sunt afec-
taþi de foamete. “În timp ce pãrþi-
le combatante continuã sã ignore
apelurile la încetarea focului, o fa-
milie medie din Yemen este lãsatã
sã se întrebe când va putea mân-
ca data viitoare — dacã supravie-
þuiesc bombelor, rãmân acum
fãrã hranã”, a declarat Philippe
Clerc, din partea Oxfam. Din luna
martie, circa 650.000 de copii,
femei însãrcinate ºi mame care
alãpteazã suferã de subnutriþie,
ridicând numãrul total al acestor
persoane la 1,5 milioane, aratã
Oxfam. Tot din martie, numai
20% din necesarul de alimente a
intrat în þarã. Un armistiþiu menit
sã permitã accesul lucrãtorilor
umanitari a fost încãlcat de am-
bele pãrþi în aceastã sãptãmânã.
Un numãr de 4.000 de persoane
au murit începând din luna martie
în conflictul din Yemen. Tarik Ja-
sarevic, purtãtor de cuvânt al
OMS, a declarat cã 1.859 dintre

cele 3.984 persoane ucise în con-
flictul din Yemen în perioada 26
martie - 19 iulie sunt civili. În ace-
eaºi perioadã, în conflictul armat
au fost rãnite 19.300 de persoa-
ne, printre care 4.200 de civili.
Susþinuþi de Iran ºi ajutaþi de uni-
tãþi ale armatei rãmase fidele fos-
tului preºedinte yemenit Ali Abdal-
lah Saleh, rebelii houthi au cucerit

capitala Sanaa ºi mai multe regiuni
din nordul, centrul ºi vestul Yeme-
nului. Dupã ce au cucerit capitala
yemenitã în septembrie, ei au avan-
sat ºi l-au forþat pe preºedintele Abd
Rabbo Mansour Hadi sã plece în
exil, acesta gãsindu-ºi refugiu în
Arabia Sauditã, þarã care conduce
începând din 26 martie o campa-
nie de raiduri aeriene în Yemen.
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METEO

Seninmiercuri, 29 iulie - max: 38°C - min: 23°C

$
1 EURO ...........................4,4155 ............. 44155
1 lirã sterlinã................................6,2317....................62317

1 dolar SUA.......................3,9927........39927
1 g AUR (preþ în lei)........140,5505.....1405505

Cursul pieþei valutare din 29 iulie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Dansul dragostei 3D

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 18:30

Luke este un dansator de street-
dance orfan, care încearcã cu
disperare sã nu fie evacuat din
adãpostul sãu : un depozit dãrãpã-
nat care constituie refugiul dansa-
torilor din întreaga lume. Aceastã
familie de conjuncturã are o trupã
de dans, House of Pirates (Casa
Piraþilor). Pentru ca trupa sã supra-
vieþuiascã, trebuie sã îºi învingã
rivalii consacraþi, House of Samu-
rai (Casa Samurailor) în cadrul
Competiþiei World Jam, unde cele
mai bune trupe din lume concurea-
zã pentru un premiu uriaº în bani.

Acel moment penibil

Se difuzeazã la HBO,
ora 14:40

Jason (Zac Efron) ºi Daniel (Miles
Teller) se aflã la New Zork City, unde
duc o viaþã uºoarã de burlaci, atunci
când cel mai bun prieten al lor, Mikey
(Michael B. Jordan) aflã cã soþia lui
vrea sã divorþeze. Pentru a-l susþine
moral, cei trei vechi prieteni jurã cã
nu se vor mai implica sentimental
niciodatã ºi cã vor rãmâne împreunã,
dar burlaci. Planurile lor însã sunt
aruncate în aer când  Mikey începe pe
nepusã masã sã se întâlneascã cu
“fosta”, iar Jason ºi Daniel se îndrã-
gostesc subit.  În curând, fiecare
dintre ei ajunge la punctul crucial, în
care survine “aºadar…” , cuvântul cel
mai temut din limba englezã.

Operaþiunea
Monstrul

Se difuzeazã la Prima Tv,
ora  23:30

Un grup de cinci bãrbaþi, prieteni
sau colegi de serviciu, pleacã,
fãrã ºtirea nevestelor, într-o expe-
diþie în Deltã. La pescuit, respectiv
la vânãtoare, personajele ajung în
situaþii dintre cele mai ridicole ºi
amuzante. Comicul de situaþii
erupe în momentul în care, con-
trar uzantelor vremii, Corneluº,
cel mai mic în ierarhie, prinde
Monstrul.

MIERCURI - 29 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
10:00 Dincolo de hartã
10:30 Discover România
10:40 Istorii de buzunar
10:50 Teleshopping
11:30 Fãrã compromisuri (R)
2010
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
18:00 Adevãruri despre trecut
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Fãrã compromisuri
2010
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Ecouri în întuneric
1987, SUA, Dramã
00:40 Transformarea
01:40 Dincolo de hartã
02:06 Cãlãtori în lumi paralele (R)
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
02:55 Sport
03:10 Telejurnal

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 Dupã 25 de ani. Dreptul la

memorie
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:00 Careul cu 5 aºi
13:00 Profil. Poveste. Personaj
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 5 minute de istorie
16:10 Trei si una
1933, SUA, Comedie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:20 Timpuri noi
1936, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
21:50 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
22:00 Ora de ºtiri
23:10 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Europa 360 °
01:00 Profil. Poveste. Personaj
02:00 Popasuri folclorice
03:00 Misterele istoriei

TVR 2

08:05 Gravity 3D: Misiune în
spaþiu

09:40 Mici copii
11:55 Scooby Doo ºi harta

misterioasã
12:40 Bãrbaþi, femei ºi copii
14:40 Acel moment penibil
16:15 Batman, atac la Arkham
17:30 Houdini
19:00 Jucãtorii
19:30 În pragul dezastrului
20:00 Sin City: Am ucis pentru ea
21:45 Detectivii din California
22:45 Legãturi de sânge
00:50 Dublura diavolului
02:40 Darul lui Jonas

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea (R)
12:00 Trandafirul negru (R)
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Inimã de frate (R)
2011, Franþa, Dramã
15:00 Vorbeºte lumea
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Fotbal UEFA Champions

League: FC Steaua Bucuresti –
Partizan Belgrad

23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Super Trip
01:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:45 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:30 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
03:00 ªtirile Pro Tv (R)
04:00 Ce se întâmplã doctore ?
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Caribbean Flower (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Inimã de frate (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
12:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
19:00 Inimã de frate
20:00 Singurã pe lume
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Caribbean Flower
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri

08:15 La bloc (R)
09:45 La bloc
11:30 Danseazã cu mine (R)
14:00 Titanic: Lansarea unui vis
18:30 Dansul dragostei 3D
20:30 Furie dezlãnþuitã
22:30 Surorile
00:30 Punct de impact (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 În gura presei
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Prizoniera dragostei
2015, Turcia, Dramã
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Prizoniera dragostei (R)
2015, Turcia, Dramã
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Teo Show (R)
10:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
21:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
23:30 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Flavours, 3 bucãtari (R)
07:45 Secrete de stil (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Codul magicienilor (R)
12:30 Mondenii
2006, România, Comedie
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucãtari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor (R)
20:30 Cronica Netului
21:00 Nunþi de poveste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Operaþiunea Monstrul
1976, România, Comedie
01:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:30 Fete bune (R)
04:00 Cronica Netului (R)
04:30 Operaþiunea Monstrul (R)
1976, România, Comedie
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK:

Episodul 463
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
AGENÞIE de plasare a forþei de mun-

cã în strãinãtate oferã locuri de muncã în
Germania pentru îngrijitori bãtrâni la do-
miciliu. Cerinþe: experienþã în domeniu
ºi limbã germanã la nivel conversaþional,
iar pentru asistenþi medicali: limba engle-
zã la nivel conversaþional. Cazarea ºi masa
sunt asigurate. Condiþii legale de mun-
cã, fãrã comisioane!!! Salarii atractive!
Pentru detalii: 0733.978.859 sau optimal-
care.spzoo@gmail.com.

ANUNÞ PUBLIC. PROIND OLTENIA
SRL anunþã publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþinere a autorizaþiei
de mediu privind activitatea Realizare Ba-
lastierã ce se desfãºoarã în Podari, sat Bra-
niºte, sector T17, P196,197,198. Judeþul
Dolj. Informaþiile privind potenþialul impact
asupra mediului pot fi consultate la sediul
APM Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1,
zilnic între orele 9-14. Observaþiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 13.08.2015.

PRIMÃRIA Comunei Seaca de Cîmp,
Judþeul Dolj, organizeazã concurs în baza
HG nr. 1027/2014 de modificare a HG nr.
286/2011 la sediul Primãriei Seaca de Cîmp,
din Localitatea Seaca de Cîmp, Judeþul
Dolj, pentru ocuparea postului contractual
vacant de Asistent medical comunitar în
cadrul Compartimentului de asistenþã so-
cialã, normã întreagã ºi perioadã nedeter-
minatã. Concursul se va organiza la se-
diul primãriei conform calendarului urmã-
tor: -14 august 2015, ora 16.00, termenul
limitã pentru depunerea dosarelor; -20 au-
gust 2015, ora 10.00, proba scrisã; -21 au-
gust 2015, ora 10.00, proba interviu. Pen-
tru participarea la concurs candidþaii tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoarele condi-
þii: -studii postliceale sanitare absolvite cu
diplomã, -cunoºtinþe de operare PC- nivel
mediu; -vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii postului: nu este cazul.
Dosarele  de  înscriere  la  concurs  se
depun  la  sediul Primãriei  Seaca de Cîmp
în termen de 10 zile de la data publicãrii în
Monitorul Oficial al României, Partea a III-
a. Condiþiile de participare la concurs ºi
bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul
primãriei. Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne de la sediul Primãriei Seaca de Cîmp ºi
la telefon: 0251.320.017.
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CERERI SERVICIU
Vânzãtoare presã, covrigi,
produse patiserie ºi maga-
zin second-hand. Telefon:
0747/072.570.
Proaspãt pensinatã, doresc
sã îngrijesc copil. Telefon:
0728/064.730.

PRESTÃRI SERVICII
TINICHIGIU, acoperiº tablã,
tablã cutatã, jgheaburi, bur-
lane, parazãpezi, Lindab,
glafuri, tobogane, dulgherie.
Telefon: 0747/109.594.
Reparaþii instalaþii sanitare ºi
canalizare. Telefon: 0770/
682.710.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã, zona
Ciupercã. Telefon: 0728/
824.470.

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.
Vând sau schimb garso-
nierã Caracal cu casã
sau apartament 2 came-
re Craiova+ diferenþa.
Preþ, 110.000 lei. Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin str.
Putnei. Telefon: 0768/
437.838; 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/ 857.756.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere, 2/4, Titulescu (lân-
gã Biserica de la Casa
ªtiinþei), bloc cãrãmidã,
izolaþie interioarã, îmbu-
nãtãþiri (gresie, faianþã,
parchet lemn, uºi metali-
ce, termopan, aer condi-
þionat). Telefon: 0723/
189.746.

Vând apartament 2 ca-
mere Filiaºi. Telefon:
0765/732.972.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultracen-
tral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739

CASE
Vând  3 case în comuna
Lipovu cu îmbunãtãþiri, te-
ren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã comuna Ple-
niþa zonã ultracentral 3
camere ºi bucãtãrie ºar-
pantã  cu þiglã Jimbolia
beci, anexe, vad comer-
cial cu ieºire în parc 15 m
ºi douã ieºiri în ºoºeaua
principalã, pomi fructiferi,
viþã de vie suprafaþa totalã
– 750 mp, cadastru. Preþ
900 milioane lei vechi. Te-
lefon: 0351/ 455.617;
0748/ 057.590.

Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci
, 2 sãli lungime 30m, mo-
bilatã, teren 5000 mp cu
spaþiu comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând casã 5 camere, te-
ren 2500 m, vie, pomi,
apã ºi gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon: 0765/
795.649.
Vând casã Coþofenii din
Dos, sat Mihãiþa. Telefon:
0748/503.599.
Vând vilã Segarcea - Dolj,
toate utilitãþile, ultramodernã.
Telefon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comuna
Valea Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei ne-
gociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, cen-
tralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.

Vând casã oraº Cãlimã-
neºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bucãtã-
rie, baie, hol, moderniza-
tã + 1200 m.p. teren. Te-
lefon: 0740/185.171.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – varian-
te. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna Ca-
lopãr nr. 241, teren 2800
mp. Telefon: 0767/
840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj, gard
din beton-fier ºi teren agri-
col. Telefon: 0723/
692.884.

TERENURI
Vând un hectar teren ara-
bil, cu cadastru fãcut, în
comuna Orodel - Dolj. Te-
lefon: 0770/336.014.
Vând teren Craiova 1114
mp. Telefon: 0769/
913.671.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp, par-
celat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Telefon:
0723/692884

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
OCAZIE! Vând teren 800
m, ideal pentru casã,
zonã pitoreascã, Predeºti
- 16 km, curent, apã, 4000
Euro. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren în T 49, P89,
suprafaþã 6000 mp, intra-
vilan, curþi, construcþii, Pie-
leºti. Telefon: 0766/
286.664. 0727/325.869.
OCAZIE! Vând, închiriez
1000 m – 2000 m, Calea
Bucureºti Km 9, ideal pen-
tru Showroom, halã, parc
auto, benzinãrie, deschi-
dere 35 m. Telefon: 0762/
109.595.
TEREN 600 mp zona PIC
– Steldico, 15 Euro mp
negociabil. Telefon: 0745/
867.164; 0730/280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã din
lemn la 7 km de Craio-
va, vie, pomi, deschide-
re 22 m. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând 400 mp teren intra-
vilan în Segarcea, str. Uni-
rii, nr. 29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stradã,
cadastru. Preþ 15 lei/m.p.
Telefon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la stra-
da principalã, ultra-cen-
tral, cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tar-
laua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã sau împre-
jurimi. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând motor Raba 215
CP. RK 0 Km, preþ nego-
ciabil. Telefon: 0765/
554.177.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon: 0766/
300.974.
Vând Dacia 1310, fabri-
caþie 1998. Telefon: 0770/
333.559.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/234.638, 0351/
446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Au-
toturismul este în stare de
funcþionare. Telefon:
0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0351/415.713.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare ex-
celentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
OPEL Corsa, gri, 2001,
benzinã, 1,4, înmatricula-
tã, AC, ITP 2015, fãrã ava-
rii, stare perfectã, 2.000
Euro negociabil. Telefon:
0766/362.594.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.

Vând Solenza benzinã
culoare alb economicã,
injecþie, motor, Clio, nego-
ciabil. Telefon: 0749/
050.070.
Vând Skoda Octavia Tour,
model iulie 2009, 1,6 ben-
zinã, unic proprietar, pro-
prietar, particular. Telefon:
0766/632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând bicicletã medicina-
lã, maºinã de cusut mar-
ca Nauman, veselã - far-
furii, 17 plãci din beton ar-
mat pentru groapã la cimi-
tir, perelinã cauciucatã
pentru ploaie, aragaz
pentru gaze, 2 reductoa-
re pentru oxigen, 2 apa-
rate de masaj noi, 1 ºifo-
nier cu 3 uºi, anexe 3
bucxãþi , recamier 2 bu-
cãþi, 2 flori mari de aparta-
ment. Telefon: 0754/
220.151.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând 100 capre. Telefon.
0768/164.405
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092
Vând cîteva piese de arti-
zanat ºi populare (zãvelci,
prosoape, batiste) cusute
manual. Telefon: 0351/
809.908.

Pensionar vând atelier
meºteºugãresc cu vechi-
me 40 ani produse de
bazã: garnituri mortuare,
ºi ºabloane pentru steag
UE ºi NATO. Telefon:
0723/684.511.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calorife-
re fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0744/125.779.
Vând CERAGEM, aparat
de presopuncturã ºi ma-
saj. Telefon: 0764/
432.767.
VÂND pat Pal 205-190,
saltele Relaxa noi ºi triploc
industrial cu 5 aþe. Telefon:
0742/308.943.
Vând douã vaci cu lap-
te, una gestantã ºi alta
cu viþel. Telefon: 0251/
339.096.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W, ca-
nistrã aluminiu nouã 20
litri, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon: 0721/
995.405.
Vând grâu. Telefon: 0766/
676.238.

Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor - 800
RON, canapea – 300
RON. Telefon: 0730/
619.935.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80
lei, pompã de udat grã-
dinã Cama 200 lei - sã-
pun de casã 10 kg cu 5
lei/kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plug Nr. 5 pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon:
0345/931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru.
2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, performant
cu douã sonde diferite.
Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30 lei/
buc, covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.

Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã frigo-
rificã Arctic nouã maºinã
de cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, piele
bovinã 6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã ste-
reo, calculator instruire
copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la Ci-
mitirul Roboaica ºi douã
locuri nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 29 iulie 2015

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimiti-
rul Lascãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sãpun
rufe, covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de cusut,
fotolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50
lei, burtierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1 m,
televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Tele-
fon: 0770/303.445.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CUMPÃR cupoane agri-
cole. Telefon: 0764/
242.925.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -Bu-
cureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agen-
þie 220 Euro/ lunã. Telefon:
0722/ 456.609; 0722/
714.578.
Inchiriez apartament 2 ca-
mere mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.
Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat zonã bunã
chirie avantajoasã. Tele-
fon: 0770/682.710.
Apartament ultracentral,
ultralux, mobilier nou, ul-
tramodern, A.C., internet,
toate dotãrile, posibil ºi re-
gim hotelier. Telefon: 0762/
109.595.
Închiriez garsonierã Braz-
da lui Novac, zona Sim-
plon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Telefon:
0723/099.626.

Închiriez locuinþã, condiþii
foarte bune, zona 1 Mai.
Telefon: 0729/398.051.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsonie-
rã Craioviþa Nouã. Telefon:
0740/336.047; 0762/
117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã femeie
drãguþã, muncitoare,
onestã, pentru convieþui-
re la þarã. Constantin Con-
stantin/Lucicã –Dãnciu-
leºti, nr. 136, judeþul Gorj,
Agenþia Petrãchei.
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pen-
tru prietenie sau cãsã-
torie. Telefon: 0251/
421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteaptã la
Olãneºti, central cu oferte
la cererea clientului, caza-
re – masã - confort. Tele-
fon: 0722/360.513; 0723/
692.884.
Afacere - 5000 cepe flori-
fere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consultaþie
la plantare. Telefon: 0786/
391.745.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

CONDOLEANÞE
In numele tuturor chi-
rurgilor pediatri din
þarã, Prof. Dr. Corneliu
Sabetay anunþã cu
mare durere pierde-
rea Prof. Dr. TUDOR
ZAMFIR, fost ªef Cli-
nicã  Chirurgie Pedia-
tricã Spitalul Grigore
Alexandrescu Bucu-
reºti. Talent al chirur-
giei pediatrice
din România, a con-
dus clinica între 1984-
2006, dovedindu-se
un talent în scrisul
medical de specialita-
te, un foarte bun ºef
de serviciu, apropiat
de colegi, un familist
de excepþie ºi nu în ul-
timul rând prietenul
nostru al Craiovei, ori-
ginal din Dolj- Padea.
Ambiþios ºi tenace în
munca sa “Tânãrul
Domn” aºa cum a fost
denumit de ºeful sãu
din tinereþe, Prof. Dr.
Alexandru Pesamos-
ca a fost pentru noi
un exemplu în mun-
cã ºi prietenie. Soþiei
Mariana, copiilor, dis-
tinºi medici, sincere
condoleanþe ºi-l vom
pãstra alãturi în ga-
leria marilor chirurgi
pediatri din România.
Prof .  Dr.  Cornel iu
Sabetay.
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Sala Polivalentã a gãzduit, ieri,
o conferinþã de presã ce a avut
drept scop prezentarea a doi din-
tre jucãtori importanþi care vor
face parte din echipa masculinã
de baschet SCM U Craiova în
noul sezon, numindu-i aici pe Cã-
tãlin Burlacu ºi Zlatko Jovanovic,
foºti cãpitani ai formaþiilor CSU
Asesoft Ploieºti, respectiv BC Ti-
miºoara.

La întâlnirea cu presa au par-
ticipat ºi noul antrenor princi-
pal, Oliver Popovic, alãturi de
secundul sãu, Vladimir Vuksa-
novic, dar ºi directorul clubu-
lui, Marius Barcan.

De 11 ori campion al României
ºi câºtigãtor al FIBA Europe Cup,
în 2005, Burlacu ºi-a prezentat
opiniile în ceea ce priveºte viitoa-
rea stagiune, abortând, totodatã,
ºi alte aspecte: “Am ajuns aici
dupã niºte discuþii lungi, de circa
o lunã ºi jumãtate. Alte 5 echipe

BASCHET (M)

Burlacu: “Þin foarte mult sã bucurãm publicul”Burlacu: “Þin foarte mult sã bucurãm publicul”Burlacu: “Þin foarte mult sã bucurãm publicul”Burlacu: “Þin foarte mult sã bucurãm publicul”Burlacu: “Þin foarte mult sã bucurãm publicul”
SCM U ºi-a prezentat cele mai tari achiziþii reuºite pânã acum

erau interesate de mine, nu dau
nume. Am ales Craiova pentru cã
se vrea un suflu nou, o combina-
þie între jucãtori cu experienþã ºi
tineri talentaþi. Plus cã Primãria
susþine foarte mult acest proiect,
ceea ce nu poate fi decât sã mã
bucure.

O sã avem un campionat ne-
bun anul acesta, cu totul diferit
faþã de ce a fost pânã acum, în
contextul în care nu mai existã o
echipã dominantã (n.r. Asesoft s-
a desfiinþat). România are un cam-
pionat mai bun de la an la an ºi
acest lucru se simte ºi în afarã.
Cred cã va fi un campionat mai
puternic, un pic atipic, pentru cã
va fi un sistem nou de desfãºura-
re. Va fi interesant ºi faptul cã în
Ligã se va juca în permanenþã cu
un jucãtor român pe teren, iar în
Cupã chiar cu doi.

Vreau sã ajut echipa cu toatã
experienþa de care dispun ºi þin

foarte mult sã bucurãm publicul”,
a spus Burlacu.

Noul sezon competiþional se va
juca mai întâi tur-retur între toate
cele 12 combatante. Apoi, ocu-
pantele locurilor 1-6 vor juca din
nou tur-retur, la fel ca ºi echipele
clasate pe locurile 7-12. La final
se va trage linie, primele opt cla-
sate urmând a merge în play-off.
De asemenea, ocupantele ultime-
lor douã poziþii vor retrograda.

Jovanovic: “Sunt
sigur cã vom avea
un sezon bun”

La rându-i, bosniacul Zlatko
Jovanovici s-a arãtat de pãrere cã
echipa va avea un sezon bun: “ªtiu
multe de Craiova, vrem sã facem
lumea fericitã. Posibil sã avem ne-
voie ºi de ceva timp, deoarece
este o echipã nouã. Sunt sigur însã
cã vom avea un sezon bun”, a de-

clarat coordonatorul de joc în vâr-
stã de 31 de ani, jucãtor ce ºi-a
trecut în cont cele mai multe co-
ºuri de la distanþã marcate la ni-
velul Ligii Naþionale în ultimii 4
ani, 330, cu un procentaj de 38 la
sutã.

“Am auzit foarte multe de Cra-
iova. Obiectivul este accederea în
play-off ºi sã jucãm un baschet
bun. Trebuie sã avem rãbdare, e
o echipã nouã”, a afirmat ºi noul
tehnician Oliver Popovic. Secun-
dul acestuia, Vladimir Vuksanovic,
care a ocupat acelaºi post ºi în
mandatul lui Andjelko Mandic,
susþine cã “trebuie sã ne ridicãm
nivelul de joc, sã alcãtuim o echi-
pã puternicã. Am adus jucãtori
importanþi din România, sper cã
nu vom mai avea oscilaþii ca anul
trecut”.

Bozo Djurasovic,
ºi el în alb-albastru

Directorul clubului, Marius Bar-
can, a anunþat ieri o nouã achizi-

þie. A 4-a, dupã Burlacu, Jovano-
vic ºi Vlad Negoiþescu (Asesoft).
Bosniacul Bozo Djurasovic, ultima
oarã la Steaua CSM Bucureºti s-a
înþeles cu SCM U. Acesta este fra-
tele fostului baschetbalist al Cra-
iovei, Nikola Djurasovic. Din spu-
sese lui Barcan, vor mai veni doi
sau trei jucãtori, dar un luccru este
sigur: americanul Travis Bureau nu
va mai continua în Bãnie.

Din vechea gardã au mai rãmas
Cãtãlin Petriºor, Djordje Micic,
Milivoje Bozovic, Marius Ciotlãuº
ºi Andrei Damian. Ceea ce în-
seamnã cã lotul craiovean cuprin-
de deocamdatã nouã jucãtori.

Reunirea echipei va avea loc în
data de 10 august.

SCM va avea primul meci ofi-
cial în 22 sau 23 septembrie, pe
teren propriu, contra Stelei, în pri-
ma manºã a turului I din Cupa
României. În Liga Naþionalã, care
va pleca la drum la începutul lunii
octombrie, debutul se va consem-
na la Piteºti, contra celor de la
BCM U.

Astãzi
STEAUA – PARTIZAN BELGRAD (Serbia)

(ora 21:30, PRO TV)

HJK Helsinki (Finlanda) – FK Astana (Kazahstan)

FC Salzburg (Austria) – Malmo FF (Suedia)

Celtic FC (Scoþia) – Karabakh Agdam (Azerbaidjan)

Lech Poznan (Polonia) – FC Basel (Elveþia)

Rapid Viena (Austria) – Ajax Amsterdam (Olanda)

DIGI SPORT 1
4:00 – FOTBAL – Meciuri de

verificare – International
Champions CUP: Manchester
United – Paris SG.

DIGI SPORT 2
4:00 – FOTBAL Brazilia –

Serie A: Atletico Mineiro – Sao
Paulo.

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Asearã dupã închiderea ediþiei
ÞSKA Moscova (Rusia) – Sparta Praga (Cehia)

FC Midtjylland (Danemarca) – APOEL Nicosia
(Cipru)

Milsami Orhei (Moldova) – Skenderbeu Korce
(Albania)

Maccabi Tel Aviv (Israel) – Viktoria Plzen (Cehia)

Panathinaikos Atena (Grecia) – Club Brugge
(Belgia)

Fenerbahce Istanbul (Turcia) – ªahtior Doneþk
(Ucraina)

Young Boys Berna (Elveþia) – AS Monaco
(Franþa)

Videoton FC (Ungaria) – BATE Borisov (Belarus)

Dinamo Zagreb (Croaþia) – Molde FK (Norvegia)

Returul e programat sãptãmâna viitoare, în 4/5
august.

DOLCE SPORT 2
14:30 – TENIS (M) –

Turneul de la Hamburg, în
Germania.

EUROSPORT
10:00, 15:00, 19:30 –

SÃRITURI ÎN APÃ – Campio-
natul Mondial, la Kazan, în
Rusia.

EUROSPORT 2
15:00 – CI-

CLISM – Turul
Valoniei, în Belgia:
etapa a 5-a / 4:00 –
FOTBAL – Meci
între vedetele din
campionatul nord-
american (MLS) ºi
Tottenham Hot-
spur.

PRO TV
21:30 – FOT-

BAL – Liga Cam-
pionilor: Steaua –
Partizan Belgrad.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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1. ASA 3 2 1 0 6-1 7
2. CSMS Iaºi 3 2 1 0 3-1 7
3. Steaua 3 1 2 0 4-1 5
4. Dinamo 3 1 2 0 2-1 5
5. Pandurii 3 1 1 1 1-3 4
6. Astra 3 1 1 1 5-8 4
7. Viitorul 3 0 3 0 5-5 3
8. Voluntari 3 0 3 0 2-2 3
9. ACS Poli 3 1 0 2 1-2 3
10. Botoºani 3 0 2 1 2-3 2
11. Chiajna 3 0 1 2 2-4 1
12. Craiova 3 0 1 2 1-3 1
13. CFR Cluj 3 1 2 0 4-3 -1
14. Petrolul 3 0 2 1 1-2 -4

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa III
FC Voluntari – Pandurii 0-0
ASA – Chiajna 1-0
A marcat: Axente 51
Viitorul – Dinamo 1-1
Au marcat: R. Marin 47 / P. Petre 79.
Steaua – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Tudorie 57 / Tiago Lopes 16.
„U” Craiova – Astra 1-2
Au marcat: Mateiu 89 / Boldrin 55, Dandea 90.
CSMS Iaºi – Petrolul 1-0
A marcat: Golubovic 89.
ACS Poli – FC Botoºani 1-0
A marcat: Elek 65

Bãlgrãdean – Nu I s-ar putea
reproºa neapãrat golurile, deºi poa-
te un reflex la a doua reuºitã putea
pãstra punctul. A mai avut proble-
me la douã lovituri libere de la mare
distanþã, pe care le-a respins în
corner.

Dumitraº - A fãcut un meci bun,
în general joacã mai bine acasã
decât în deplasare, având posibili-
tatea sã urce mai mult. A oferit
câteva centrãri bune, iar Willian de
Amorim n-a miºcat pe partea sa.

Acka – ªi-a fãcut treaba în de-
fensivã, deºi putea sã-l dubleze pe
Vãtãjelu la primul gol. Pãcat de
cursa impresionantã de 70 de me-
tri din prima reprizã, la finalul cã-
reia n-a ridicat capul sã-l vadã pe
Ferfelea liber în stânga ºi a pierdut
mingea. Putea sã evite totuºi cor-
nerul de la golul al doilea.

Popov – Meci bun, intervenþii
sigure, el ºi Acka au avut misiune
uºoarã cu Budescu ºi Teixeira, fo-
losiþi pe rând ca vârf, în condiþiile

Satelitul Universitãþii Craiova
disputã astãzi, pe stadionul din
Mischii, de la ora 17.30, un derby
judeþean cu CSO Filiaºi în cadrul
etapei a doua a fazei naþionale din
Cupa României. Echipa lui Da-
niel Mogoºanu, care a câºtigat
faza judeþeanã a competiþiei ºi a
trecut în turul anterior de Metro-
politan Iºalniþa, va juca împotriva
lui CSO Filiaºi, care debuteazã cu
acest prilej în actuala stagiune a
Cupei României. În caz de egali-
tate dupã 90 de minute de joc, se
disputã prelungiri ºi, dacã egali-
tatea persistã, se executã lovituri
de departajare. „Vrem sã jucãm
fotbal, sã cãpãtãm experienþã în
urma acestui meci ºi, în primul
rând, sã câºtigãm pentru a mer-
ge mai departe în competiþie.
Pentru juniori ar fi important sã

Universitatea II vs CSO FiliaºiUniversitatea II vs CSO FiliaºiUniversitatea II vs CSO FiliaºiUniversitatea II vs CSO FiliaºiUniversitatea II vs CSO Filiaºi
în Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa Românieiîn Cupa României

aibã meciuri tari inclusiv în Cupã
pentru a creºte valoric“, a spus
Daniel Mogoºanu, antrenorul
principal al Universitãþii II. În
aceastã partidã vor evolua ºi ju-
cãtori de la prima echipã a ªtiin-
þei, care au jucat mai puþin în ulti-
ma perioadã. CSU II va disputa
un amical sâmbãtã, de la ora 10,
la Slatina, cu FC Olt. ACSO Fi-
liaºi a încheiat pe locul 7 sezonul
trecut al Ligii a III-a, cu 29 de
puncte. În aceastã varã, la gru-
parea doljeanã au sosit mulþi ju-
cãtori de la Turceni, inclusiv an-
trenorul Cojocaru.

Echipele doljene,
din nou în serii diferite

S-au stabilit ºi seriile Ligii a III-
a pentru sezonul competiþional

2015-2016. S-au creionat 5 serii,
dintre care 3 vor avea 15 echipe,
“Moldova”, “Ardealul” ºi “Olte-
nia-Banat”, iar alte douã vor fi cu
16 formaþii, respectiv “Bucureºti-
Dobrogea” ºi “Oltenia-Ilfov”.

Echipa satelit a Universitãþii
Craiova a fost repartizatã în se-
ria a IV-a, denumitã “Banat-Ol-
tenia”, în care va mai evolua ºi
adversara de astãzi, CSO Filiaºi,
dar ºi echipele: Nuova Mama
Mia Becicherecu Mic, Naþional
Sebiº, Vulturii 2009 Lugoj, Mille-
nium Giarmata, Pandurii Lignitul
II Târgu Jiu, CS Ineu, FC Hune-
doara, Minerul Motru, Metalur-
gistul Cugir, ASU Politehnica Ti-
miºoara, Cetate Deva, Mãgura
Cisnãdie ºi Performanþa Ighiu.

Celelalte douã echipe doljene
din Liga a III-a, CS Podari ºi Me-
tropolitan Iºalniþa (fosta Munici-
pal Craiova), vor fi în seria a III-
a, dominatã de formaþii din Ilfov,
în componenþã fiind: CS ªtefã-
neºti, CS Afumaþi, Concordia
Chiajna II, Sporting Roºiori, SCM
Piteºti, Atletic Bradu, Urban Titu,
Sportul Viºina Nouã, FC Olt Sla-
tina, Sporting Turnu Mãgurele, FC
Aninoasa, FC Voluntari II, AFC
Hãrman, AFC Astra II Giurgiu.

Prima clasatã la sfârºitul cam-
pionatului va promova în liga secun-
dã, iar ocupanta ultimului loc va
retrograda în eºalonul 4. Penultima
echipã clasatã va retrograda doar
în cazul în care va avea cel mai
slab punctaj dintre ocupantele locu-
rilor 14, din toate seriile.

Alb-albaºtrii sub lupã

Cei doi olteni au fost cei mai slabi
jucãtori în meciul cu Astra Giurgiu

în care nu au vitezã ºi evoluazã cu
spatele la poartã.

Vãtãjelu – Dupã greºelile din
ªtefan cel Mare, a urmat dezastrul
cu Astra. L-a contemplat pe Bol-
drin la faza deschiderii scorului. A
avut ocazia de a egala, dar a tras
peste poartã. I-au ieºit câteva cen-
trãri, dar parcã prea multe l-au luat
la þintã pe Geraldo.

Bãluþã – Probabil cel mai apos-
trofat jucãtor de pe teren. O primã
reprizã catastrofalã, în care a pier-
dut aproape toate mingile ºi a în-
casat aiurea ºi un cartonaº galben.
În partea a doua a încercat o reve-
nire, i-au ieºit ºi unele centrãri, dar
per total a fost slab. Nu va mai
prinde primul “11” la urmãtorul
meci.

Hergheligiu – A intrat bine pe
dreapta, a adus un plus, dar ºi el a
preferat sã tragã la poartã în douã
rânduri, modest, deºi se impuneau
centrãri în forþã pe 6 metri.

Ferfelea – Pãcat de penalty-ul

ratat ºi plonjonul cu care a trimis
mingea tot peste poartã, fiindcã în
general a avut o prestaþie bunã, în
prima reprizã fiind chiar cel mai bun
dintre alb-albaºtri. Mult mai dispus
la effort ca de obicei, a deschis
jocul în momentele în care nu prea
existau soluþii. Când a fost trimis
în stânga nu a mai avut aceeaºi
evoluþie consistentã. Dacã la înce-
putul campionatului era crizã în
centrul liniei mediane, cu Ferfelea
reintrat în formã, cu aducerea lui
Zlatinski ºi cu revenirea lui Mad-
son problemele se vor rezolva.

Bancu – Dupã minutele irosite
cu el la Dinamo, a intrat bine pe

final contra Astrei, ºi-a depãºit în
vitezã adversarul direct ºi a cen-
trat bine. Dacã scapã de oscilaþiile
de formã demonstrate poate pre-
tinde un loc în echipã, deºi proba-
bil nu poate rezista fizic mai mult
de o reprizã.

Mateiu – Dacã în returul tre-
cut a fost “mânã moartã”, în se-
zonul actual a fost poate cel mai
constant jucãtor al echipei. A aler-
gat mult, a ºi marcat primul gol al
ªtiinþei din acest campionat cu o
execuþie frumoasã. Din pãcate, are
nevoie de cam multe atingeri pen-
tru a-ºi potrivi mingea ºi a se în-
toarce cu . La fel, ar putea evita
cartonaºele galbene încasate des-
tul de uºor, îºi poate “exersa” faul-
turile tactice, acum a fost averti-
zat din prima reprizã.

Nuno Rocha – În prima reprizã
nu a existat pe teren. De la 0-1 a
început sã joace, mai ales când a
fost degrevat de sarcinile defensi-
ve, fiind urcat în atac, unde face
presing ºi scoate adversarii din joc

cu viteza sa.
Bawab – Apostrofat de mulþi,

fiind considerat indolent, iordania-
nul s-a implicat totuºi mult în joc,
a preluat multe mingi de la mijlo-
caºi ºi a încercat sã intre în com-
binaþii. Coborând de multe ori, nici
n-a avut prilejul sã aparã în faþa
porþii, neavând vreo ocazie de gol.

Curelea – Nu mai este jucãto-
rul care sã te scoatã din apãrare
cu mingile protejate ºi presingul
permanent, se simte în forma sa
fizicã ºi sportivã absenþa prelungi-
tã de pe teren. Calitatea sa de vârf
de careu ºi-a demonstrat-o obþi-
nând penalty-ul.

Zlatinski – Din jumãtatea de
orã avutã la dispoziþie s-a obser-
vat cã ºtie fotbal ºi poate acoperi
plecarea lui Brandan. A greºit la
început unele pase, apoi a des-
chis mai bine jocul. ªi-a trecut
în cont ºi douã ºuturi, ambele
peste poartã, al doilea cu o exe-
cuþie destul de pretenþioasã. E un
câºtig, indiscutabil.
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