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Douã cursuri mari de apã – Jiul ºi Dunãrea – traver-
seazã Doljul. Un dar de la naturã. În vecinãtatea lor,
culturile agricole (porumb, floarea-soarelui, legume) sunt
pârjolite, de-a dreptul, de seceta teribilã instalatã de mai
bine de trei sãptãmâni. Plantele suferã vãzând cu ochii.
Nu se irigã decât suprafeþe infime, ca sã nu spunem cã
nu puþine din fostele sisteme de irigaþie se aflã în con-
servare (Sadova- Corabia), adicã apte de devaliza-
re. Situaþia este unicã în lume. Nefiind organizaþi în
sindicate puternice sau ONG-uri, ca sã poatã fi auzi-
te, producãtorii agricoli se uitã la cer ºi urmãresc
buletinele meteo, deplângând culturile agricole
în suferinþa lor, de lipsã de apã.

Pe o asemenea arºiþã, minis-
trul Agriculturii, Daniel Con-
stantin, nu se aude, nu se vede, dacã
nu cumva a ales sã îºi petreacã liniºtit
concediul de varã departe de durerile
oamenilor. La guvern nu se vorbeºte
de efectele secetei, ci despre alte
lucruri, cum ar fi salariile demni-
tarilor. Importante ºi ele. Pre-
zentãm alãturat o hartã a ame-
najãrilor pentru irigaþii din ju-
deþul Dolj, existente în 1990.
Nu o comentãm. Facem
doar precizarea cã sisteme-
le existente, la acea datã, aveau
disponibilitatea de a asigura „apã
la comandã” pentru aproape
415.000 de hectare. Au fost construite din
banii þãrii, nu fãcute cadou de cineva. S-a suferit pentru
rambursarea datoriilor. De foame ºi de frig. Lucruri ºtiute.

La actuala bãtaie de joc, fiindcã nu avem cum s-o
numim altfel, s-a ajuns prin indiferenþã. Ca sã numeºti,
de exemplu, la ANIF Dolj un director pe aliniament ex-
clusiv de partid, fãrã nici o legãturã anterioarã cu dome-
niul de activitate încredinþat, numai cã este din „partidul
ministrului Agriculturii”, este forma supremã de irespon-
sabilitate. Din pãcate, toleratã. O situaþie a suprafeþelor
irigate, la 29 iulie a.c., atestã cã s-a distribuit apã pe
40.000 de hectare în amenajãrile Nedeia-Mãceºu,
Bistreþ-Nedeia-Jiu, Cornu-Caraula ºi Calafat-Bãileºti.

Probleme mai vechi, ce condiþioneazã buna funcþio-
nare a amenajãrilor existente ºi implicit încheierea de

contracte de cãtre organizaþiile ºi federaþiile de utiliza-
tori ai apei – costurile curentului electric ºi apei – au
rãmas în suspans, arãtându-se spre… UE, aºa cum se
arãta, altãdatã, „în sus”. Agricultorii francezi demon-
streazã în aceste zile ministrul de resort, Stephane Le
Foll, de ce sunt în stare, blocând punctele de intrare la
frontierele cu Germania ºi Spania, deversând cisterne
de lapte în câmp, încât acesta a cerut omologilor sãi
din þãri traversate de o crizã similarã (Italia, Belgia, Ger-
mania ºi Luxemburg) convocarea de urgenþã, a unui
Consiliu European al miniºtrilor pentru agriculturã. Gu-
vernul francez a promis un ajutor de 600 milioane euro
producãtorilor de carne de vitã, de porc ºi de pasãre.

La noi nu se prevede nimic, nu sunt chemate nici cel
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Legendã

puþin paparudele. Ministerul Agriculturii, prin Daniel Con-
stantin, a încercat o soluþie, de acest fel, în urmã cu doi
ani, semnând un protocol de colaborare între Patriarhia
Românã ºi ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
Protocolul a expirat, deºi exista posibilitatea prelungirii
prin acte adiþionale. Divinitatea este chematã din nou sã
salveze România. Cu ºi fãrã protocol, cu ºi fãrã tãieri de
panglici. Se pare cã nu ne aude. Fiindcã nici nu meritãm.
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Premierul Victor
Ponta, în vacanþã
în SUA

Premierul Victor Ponta a plecat
în Statele Unite ale Americii, unde
îºi va petrece vacanþa, alãturi de
familie, el fiind surprins pe
aeroportul din Miami, la o
cafenea, potrivit unei imagini
postate pe reþeaua de socializare
Facebook. Ponta a anunþat cã
pleacã, miercuri, în concediu de
odihnã, împreunã cu familia, în
afara þãrii, dar nu în Turcia,
precizând cã urmeazã sã revinã în
România în data de 9 august.
Potrivit unei imagini postate pe
Facebook de Magda Bistriceanu,
fostã membrã PSD, Victor Ponta se
aflã la Miami, el fiind surprins
într-o cafenea, alãturi de fiul sãu.

Surse: Klaus Iohannis
va pleca sãptãmâna
viitoare în concediu,
la Neptun

Preºedintele Klaus Iohannis va
intra, sãptãmâna viitoare, în
concediu de odihnã, pe care ar
urma sã-l petreacã la vila de
protocol de la Neptun, au decla-
rat, pentru Mediafax, surse
politice. Preºedintele se va afla în
concediu cel puþin o sãptãmânã,
potrivit aceloraºi surse. El va avea
la dispoziþie, la Neptun, ºi un
birou, de unde va putea sã lucreze.
Mai mult, preºedintele a fost
invitat pe 15 august la ceremonii-
le de la Constanþa, prilejuite de
Ziua Marinei. ªeful statului nu a
confirmat, pânã în acest moment,
participarea. Este al doilea
concediu pe care îl ia Klaus
Iohannis de la preluarea manda-
tului, dupã ce, în luna aprilie,
preºedintele a plecat în vacanþa
de Paºte în Portugalia, alãturi de
soþia sa, Carmen. Ultima datã în
acest an, preºedintele Klaus
Iohannis a fost la Neptun în 13
iunie, când a împlinit 56 de ani. El
mersese la Neptun, la vila de
protocol din staþiune, ºi în 3 iunie,
atunci aflându-se pentru prima
datã pe litoralul românesc dupã
ce a devenit ºef al statului.

Preºedintele interimar al PSD Liviu Dragnea a
anunþat, ieri, programul de redresare a PSD, cu
deschiderea partidului pentru intelectuali de stân-
ga, platformã online pentru dezbateri cu tinerii,
activarea departamentelor, training cu candidaþii,
newsletter sãptãmânal, comunicare mai bunã a mi-
niºtrilor.

Dragnea a spus, într-o conferinþã de presã, cã
doreºte un nou proiect pentru societate, cu des-
chiderea partidului spre modernizarea stângii ºi
atragerea de oameni de stânga ºi realizarea unui

Membrii Consiliului Suprem de Apãrare al
Þãrii au analizat, în ºedinþa de ieri, evoluþiile de
securitate din proximitatea flancului estic al
NATO, impactul regional ºi consecinþele pen-
tru România ale acestor evoluþii, precum ºi pre-
ocupãrile mai ample la nivel aliat faþã de riscul
escaladãrii situaþiei din proximitatea geograficã
sudicã a Alianþei Nord-Atlantice, informeazã
Administraþia Prezidenþialã într-un comunicat
transmis Agerpres.

Stelian Tãnase, preºedintele-di-
rector general al SRTv, a declarat,
ieri, dupã ce conturile TVR au fost
deblocate de cãtre ANAF, cã sala-
riile angajaþilor instituþiei nu ar mai
trebui tãiate, însã o hotãrâre va fi
luatã sãptãmâna viitoare, în Consi-
liul de Administraþie al Televiziunii
Române. Stelian Tãnase a fãcut
aceste afirmaþii în curtea Societãþii
Române de Televiziune (SRTv),
unde a fost aºteptat de aproxima-
tiv o sutã de angajaþi ai instituþiei,
unii dintre aceºtia cerându-i demi-
sia, potrivit unei înregistrãri video
publicate pe site-ul stiri.tvr.ro.

Agenþia Naþionalã de Adminis-
trare Fiscalã (ANAF) a ridicat, ieri,
poprirea pe conturile Televiziunii
Române, în urma achitãrii datoriei
scadente de 10,3 milioane de lei cã-
tre bugetul de stat. Însã, în acest
moment, datoria fiscalã totalã a
TVR se ridicã la aproximativ 457 de
milioane de lei. Stelian Tãnase a
anunþat plãtirea datoriei cãtre bu-
getul de stat în faþa angajaþilor care
pichetau clãdirea din TVR în care
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climat politic diferit, care presu-
pune un dialog politic între parti-
de, dar ºi între Guvern, Parlament,
Preºedinþie.

„Sã ne reactivãm. Gândim un
nou proiect politic pentru societa-
te, deschidem partidul pentru mo-
dernizarea stângii, vom aduce alã-
turi de noi oameni de stânga chiar
dacã ne criticã. PSD va contribui
activ la realizarea unui climat poli-
tic diferit, caracterizat printr-un
dialog politic între partide ºi între
Guvern, Parlament, Preºedinþie.
Vom instituþionaliza clar calitatea
de simpatizant, sunt mulþi tineri
care sunt simpatizanþi ai PSD ºi nu
þin neapãrat sã se înregimenteze.
Vom pregãti o nouã generaþie de
lideri tineri, dupã generaþia lui Pon-
ta”, a declarat Dragnea. El a menþi-
onat cã vor fi organizate dezbateri
cu tinerii ºi o platformã online pen-
tru aceste dezbateri ºi vor fi reacti-

vate cluburile ºi departamentele partidului.
În ceea ce priveºte managementul candidaþilor

partidului, Dragnea a spus cã, pânã în 15 octom-
brie, fiecare organizaþie va transmite propunerile
pentru funcþiile de primar, preºedinþi de consilii
judeþene, consilieri, însoþite de o fiºã din care sã
reiasã sondaje de opinie, pregãtirea profesionalã,
moralitate, integritate, iar aceste propuneri vor fi
analizate de o echipã de la partid. Potrivit lui Drag-
nea, candidaþii vor urma un program de training ºi
va fi realizatã o fiºã electoralã pentru fiecare loca-

litate, cu harta electoralã.
În privinþa comunicãrii interne, Dragnea a anun-

þat comunicarea prin sistemul video cu organiza-
þiile din teritoriu pentru ca membrii partidului sã
afle în timp util despre deciziile partidului ºi sã-ºi
spunã opiniile: „Vom realiza sistemul de video cu
comunicarea în þarã, cel mai util – membrii aflã în
timp util despre intenþiile ºi deciziile conducerii. Se
vor transmite mesaje, membrii vor fi informaþi de
activitatea miniºtrilor. Vom realiza un newsletter
sãptãmânal, vor fi conferinþe de presã la sediul
central ºi în fiecare judeþ”.

Preºedintele interimar al PSD a mai arãtat cã
miniºtrii trebuie sã comunice, în apariþiile publice,
ce fac în domeniul pe care îl gestioneazã: „Un mi-
nistru care merge la emisiune ºi comunicã pe alte
teme nu ajutã premierul ºi nici partidul”.

Programul de redresare a PSD mai vizeazã ºi
realizarea unui departament de resurse umane, ast-
fel ca fiecare membru al PSD sã aibã o fiºã comple-
tã cu activitatea profesionalã ºi cu competenþele
sale. ”Departamentele vor fi laboratoarele partidu-
lui”, a mai arãtat Dragnea, adãugând cã parlamen-
tarii partidului care au iniþiative legislative vor fi
ajutaþi de departamentele partidului.

Liderul interimar al PSD a mai susþinut cã sunt
importante transmiterea valorilor etice, întãrirea
justiþiei, lupta împotriva corupþiei, eforturile pen-
tru reducerea sãrãciei, iar miniºtrii vor comunica
mai bine ºi mai des cu grupurile parlamentare, ast-
fel încât deputaþii ºi senatorii sã fie informaþi tot
timpul despre acþiunile miniºtrilor, în timp ce pre-
mierul sã afle mai bine despre propunerile parla-
mentarilor.”Vom realiza o carte albã a guvernãrii”,
a adãugat Dragnea.

De asemenea, conform sursei citate, “în
CSAT au fost analizate riscurile ºi vulnerabilitã-
þile la adresa patrimoniului forestier naþional,
determinate de defriºãrile ilegale, cu impact
major asupra climatului de afaceri ºi, implicit,
în planul prejudicierii bugetului general conso-
lidat”.

Administraþia Prezidenþialã precizeazã cã la
ºedinþa condusã de preºedintele Klaus Iohannis
au participat vicepremierul pentru Securitate

Naþionalã, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel
Oprea, ministrul Apãrãrii Naþionale, Mircea
Duºa, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan
Aurescu, ministrul Finanþelor Publice, Eugen
Teodorovici, directorul SRI, Eduard Hellvig,
directorul SIE, Mihai-Rãzvan Ungureanu, ºeful
Statului Major General, general-locotenent Ni-
colae Ciucã, consilierul prezidenþial pentru Se-
curitate Naþionalã, Ion Opriºor, ºi secretarul
CSAT, generalul de brigadã Mihai ªomordolea.

Evoluþiile de securitate din proximitatea flancului estic
al NATO ºi defriºãrile ilegale, analizate de CSAT

Stelian Tãnase: Salariile angajaþilor TVR nu ar mai
trebui tãiate, dar o hotãrâre va fi luatã în CA

se aflã biroul acestuia. Angajaþii
sunt nemulþumiþi de recenta deci-
zie a Consiliului de Administraþie al
TVR de a tãia salariile cu 20%.

“Ieri am vorbit cu ªtefan Diaco-
nu (preºedintele ANAF, n.r.), l-am
anunþat cã datoria a fost achitatã ºi
trebuie sã ne deblocheze conturi-
le”, a menþionat Stelian Tãnase în
faþa angajaþilor. Acesta le-a mai
spus angajaþilor cã, în opinia sa,
salariile angajaþilor nu ar mai trebui
tãiate, însã o hotãrâre va fi luatã
sãptãmâna viitoare, în Consiliul de
Administraþie al instituþiei. “Dacã
vreþi sã fac o presupunere, cred cã
nu. Dar trebuie sã întrunesc acor-
dul... aici e o conducere colectivã,
e ca la colhoz, ca la bolºevici, toatã
lumea gândeºte, nu rãspunde ni-
meni”, a mai spus Stelian Tãnase.

Peste câteva luni, o altã datorie
a TVR la bugetul de stat ar putea
sã se prescrie. În aceste condiþii,
ANAF ar putea bloca din nou con-
turile instituþiei. “Care este, de
fapt, soluþia acestei probleme? Ca,
pânã în octombrie, sã cãpãtãm

amnistie fiscalã pe baza planului
de mãsuri serios, bine întocmit din
punct de vedere economic, cãtre
Ministerul de Finanþe”, a mai spus
Stelian Tãnase.

Consiliul de Administraþie al
TVR a hotãrât, marþi, reducerea zi-
lelor lucrãtoare ale angajaþilor SRTv

de la cinci la patru, pe sãptãmânã,
ºi implicit reducerea salariilor aces-
tora cu 20%. Ulterior, Sindicatul
pentru Unitatea Salariaþilor TV din
TVR (SPUSTV), sindicatul repre-
zentativ din SRTv, a atacat în insta-
þã aceastã decizie, considerând-o
ilegalã.
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O citare profeticã, atribuitã
celui numit „El Lider Maximo”,
datând se spune din 1973, inun-
dã reþelele de socializare.
„Americani vor dialoga cu
noi în ziua în care vor avea
un preºedinte negru, iar
Papa va fi un sud-american”.
În spaniolã, englezã ºi chiar ara-
bã, fraza s-a rãspândit imediat,
dupã anunþul reapropierii isto-
rice, dintre SUA ºi Cuba, la 7
ani dupã alegerea lui Barack
Obama, ca preºedinte al þãrii,
ºi la doi ani dupã instalarea la
Vatican a Papei Francisc, pri-
mul sud-american, în fruntea
Bisericii catolice, douã eveni-

MIRCEA CANÞÃR

Profetul Fidel CastroProfetul Fidel CastroProfetul Fidel CastroProfetul Fidel CastroProfetul Fidel Castro
mente imprevizibile în 1973.
Cei de la „Le Monde” au cãu-
tat autenticitatea citatului ºi au
fãcut-o la o manierã profesio-
nistã, ajungând, în primãvara
acestui an, la un interviu al lui
Fidel Castro cu un jurnalist aus-
tralian în 1973. Care este de
fapt, sursa articolului, apãrut la
10 martie în cotidianul argenti-
nian „Diario de Carlos Paz”,
sub semnãtura lui Pedro Jorge
Solans. Acest scriitor ºi jurna-
list argentinian, reîntors dintr-o
deplasare la Havana, a poves-
tit o anecdotã, relatatã de un
ºofer de taxi, student la acea
datã. „În 1973, la întoarcerea

dintr-o vizitã în Vietnam, co-
mandatul Fidel Castro, la întâl-
nirile sale multiple cu presa in-
ternaþionalã – rãzboiul rece era
foarte rece – a primit o între-
bare de la jurnalistul Brian Da-
vis, care lucra pentru o agenþie
englezã de presã: «Când cre-
deþi cã vor putea fi restabili-
te relaþiile dintre Cuba ºi
SUA, douã þãri despãrþite, în
pofida proximitãþii geografi-
ce»? Atunci, Fidel Castro, dupã
ce ºi-a fixat interlocutorul a rãs-
puns pentru toþi cei prezenþi în
salã: SUA vor dialoga cu noi
când vor avea un preºedinte
negru ºi lumea va avea un

Papã latino american”. Arti-
colul lui Pedro Jorge Solans a
avut un succes mondial dupã ce
în aprilie a.c., mai multe site-uri
cubaneze au fãcut trimitere la
profeþia lui Fidel Castro. Veridi-
citatea acestei surse rãmâne dis-
cutabilã, deºi „oralitatea este una
din sursele utilizate de ºtiinþe,
precum istoria”, se apãrã Diario
de Carlos Paz. În absenþa ori-
cãrei arhive sau a unor înregis-
trãri video se bâjbâie, mai ales
cã Brian Davis, australian, cele-
bru reporter de rãzboi, cunos-
cut pentru materialele sale din
Cambodgia ºi Vietnam, s-a prã-
pãdit în 1985. Fidel Castro a fost

în vizitã în 1973 în Vietnam, ºi o
întâlnire între cei doi oameni, la
Havana, descrisã de Pedro Jor-
ge Solans, este posibilã. Scriito-
rul argentinian are o singurã ex-
plicaþie plauzibilã la rãspunsul
profetic al lui Fidel Castro, la în-
trebarea jurnalistului australian:
Havana îl suspecta a fi spion.
Jurnaliºti din epocã nu ºi-au ima-
ginat niciodatã cã Fidel Castro
ar putea fi profet. Deºi, ca ora-
tor, pe toate meridianele lumii, l-
au urmãrit. Nu e exclus însã ca
„El Lider Maximo” sã fi avut pre-
moniþia respectivã. N-a avut-o
cu soarta socialismului, în þara
sa, dar asta e o altã poveste.

„Am primit un document de la
Ministerul Finanþelor Publice, în
care ni se precizeazã cã a fost
aprobat împrumutul pe care Con-
siliul Judeþean Dolj l-a solicitat, prin
Trezoreria României, pentru a sus-
þine cofinanþarea unor proiecte cu
fonduri europene. Chiar astãzi (n.r.
ieri) ne-a sosit o convenþie de îm-
prumut, un act pe care, din infor-
maþiile pe care le avem acum, l-au
obþinut doar trei judeþe din þarã. Noi
ne-am fãcut treaba foarte bine ºi
iatã cã Guvernul a þinut cont de
acest lucru, acordându-ne credi-
tul solicitat. Marele nostru câºtig
este cã nu ne-am mai dus pe piaþa

MFP a aprobatMFP a aprobatMFP a aprobatMFP a aprobatMFP a aprobat
împrumutul solicitat deîmprumutul solicitat deîmprumutul solicitat deîmprumutul solicitat deîmprumutul solicitat de
Consiliul Judeþean DoljConsiliul Judeþean DoljConsiliul Judeþean DoljConsiliul Judeþean DoljConsiliul Judeþean Dolj

Ion Prioteasa, ºeful administraþiei doljene, a decla-
rat, ieri, în cadrul ºedinþei ordinare a Consiliului Ju-
deþean Dolj, cã Ministerul Finanþelor Publice a apro-
bat împrumutul solicitat de CJ, în limita a 47,5 milioa-
ne de lei, suma fiind necesarã pentru a acoperi contri-
buþia la finanþarea unui numãr de ºase proiecte derula-
te cu fonduri europene.

bancarã pentru a contracta acest
împrumut, pe care l-am obþinut,
astfel, cu o dobândã micã”, a afir-
mat preºedintele CJ Dolj, Ion Prio-
teasa.

Implementarea unui sistem
integrat de e-administrare la
nivelul judeþului

Consiliul Judeþean Dolj a apro-
bat, în ºedinþa din 25 iunie 2015,
contractarea unui împrumut de la
Ministerul Finanþelor Publice, în
limita sumei de 47.523.965 de lei,
pentru a asigura cofinanþarea ºi
cheltuielile neeligibile aferente

unui numãr de ºase proiecte de-
rulate cu fonduri europene, a cã-
ror valoare totalã se ridicã la
aproape 70 de milioane de euro:
Sistemul de management integrat
al deºeurilor în judeþul Dolj, Cen-
trul internaþional „Constantin

Brâncuºi“ – Centru turistic inter-
activ, Centrul turistic pentru agre-
ment ºi sport Craiova, Sistem
informatic integrat privind gos-
podãriile ºi exploataþiile agricole
din judeþul Dolj, Implementarea
unui sistem integrat de e-admi-

nistrare la nivelul CJ Dolj ºi al
unor unitãþi administrativ-terito-
riale (UAT) din judeþul Dolj, res-
pectiv Sistem informatic geogra-
fic de management agricol la CJ
ºi UAT-uri.

MARGA BULUGEAN

În ºedinþa de ieri a Consiliului Judeþean
Dolj, aleºii judeþeni au votat în unanimitate
modificarea denumirii Aeroportului Craiova
din RA Aeroportul Craiova în RA Aeroportul
Internaþional Craiova, asta dupã ce li s-a
prezentat Ordinul ministrului Transporturilor
ºi infrastructurii prin care s-a certificat
Aeroportul Craiova ca fiind un aeroport
deschis traficului internaþional.

„Noi, de-a lungul timpului, am mai spus
cã suntem aeroport internaþional pentru cã
aveam zboruri internaþionale… Dar asta nu
rezolva problema, pentru cã existã anumite
condiþii pe baza cãrora un anumit aeroport
poate sã primeascã titulatura de internaþional
sau nu. Acum avem un ordin semnat de
ministru ºi putem sã spunem cã abia de

AAAAAvem Aeroport Internaþional!vem Aeroport Internaþional!vem Aeroport Internaþional!vem Aeroport Internaþional!vem Aeroport Internaþional!
acum înainte Aeroportul din Craiova este
aeroport internaþional. Acest lucru poate
aduce ºi aspecte bune ºi aspecte mai puþin
bune – adicã o sã aparã alte cheltuieli ce
trebuie sã le facem ºi probabil cã mai spre
finele anului, când poate se va pune proble-
ma intrãrii României în Schegen, Aeroportul
Internaþional Craiova va îndeplini aceste
condiþii”, a subliniat Ion Prioteasa, preºedin-
tele CJ Dolj.

La rândul sãu, Mircea Dumitru, directorul
executiv al RA Aeroportul Internaþional
Craiova, a vorbit consilierilor ce înseamnã
acest statul de aeroport internaþional, ce
investiþii necesitã ºi cât este de important sã
avem un astfel de aeroport.

MARGA BULUGEAN
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
admis propunerea procurorilor
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova ºi au dispus prelungirea ares-
tãrii preventive pentru Moubarak
Mahmoud Sleiman, Al Borayashi
Taha, Zayed Hussein, Abdulmou-
nim Alzaid, Dumitraºcu Sorin
Gabriel ºi Iordache Constantin pe
o perioadã de 30 de zile, de as-
tãzi ºi pânã pe 29 august a.c., in-
clusiv. Cei ºase bãrbaþi au fost
arestaþi preventiv la sfârºitul lunii
iunie, în urma unei acþiuni a poli-
þiºtilor ºi procurorilor de crimã or-
ganizatã craioveni pentru destruc-

Reamintim cã fapta în urma
cãreia Cosmin Gigi Drãgan a ajuns
în puºcãrie s-a petrecut pe 2 apri-
lie 2010, chiar în Vinerea Mare.
Pavel Rentea plecase la plimbare
împreunã cu nepoþica lui, pe bu-
levardul „Decebal” din Craiova. La
un moment dat, Pavel Rentea s-a
angajat în traversarea trecerii de
pietoni ºi, pentru cã se miºca prea
încet, Cosmin Gigi Drãgan, care
circula la volanul unui BMW în-
matriculat în Anglia, s-a enervat.
Drãgan s-a dat jos din maºinã ºi
l-a lovit cu pumnii pe Rentea,
dupã care s-a întors în autoturism.
Rentea a mers mai departe, cãtre
giratoriul de la Peco “Consul“,
însã Drãgan a venit în fugã dupã
el ºi l-a mai pocnit de câteva ori.
În urma loviturilor primite, Pavel
Rentea a decedat câteva ore mai

Arest prelungit pentru ºase administratori de firme acuzaþi de
spãlare de bani ºi evaziune de peste 4 milioane de lei

Cosmin Drãgan, condamnat pentru cã a bãtut un bãtrân
care traversa strada prea încet, va fi eliberat condiþionat

Tribunalul Dolj a prelungit arestarea preventivã
pentru ºase persoane, administratori de firme, care
au ajuns dupã gratii în urma unei acþiuni a poliþiºtilor
ºi procurorilor de crimã organizatã craioveni desfãºu-
ratã la sfârºitul lunii trecute. Oamenii legii au fãcut
atunci ºapte percheziþii într-un dosar vizând o grupa-
re infracþionalã specializatã în evaziune fiscalã cu
produse din carne ºi spãlare de bani. Folosindu-se de
mai multe firme fantomã, membrii grupãrii au creat
un prejudiciu estimat la peste 4 milioane de lei.

turarea unei grupãri specializate în
evaziune fiscalã cu produse din
carne ºi spãlare de bani.

Ofiþeri de poliþie din cadrul Bri-
gãzilor de Combatere a Crimina-
litãþii Organizate (BCCO) Craio-
va ºi Bucureºti ºi Serviciului de
Combatere a Criminalitãþii Orga-
nizate Tg. Jiu, împreunã cu pro-
curori ai DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova au efectuat, pe 30
iunie a.c., 7 percheziþii domicili-
are  la sediile mai multor socie-
tãþi comerciale, pe raza judeþului
Gorj ºi a municipiului Bucureºti,
în cadrul unei acþiuni vizând des-

tructurarea unei
grupãri infracþio-
nale, specializatã
în infracþiuni de
evaziune fiscalã ºi
spãlare de bani.
Potrivit comunica-
tului DIICOT, în
cauzã existã suspi-
ciunea rezonabilã
cã în perioada
2010 - 2012 aso-
ciaþii, administra-

torii ºi reprezentanþii
mai multor societãþi co-
merciale printre care SC
AVI INSTANT SRL Tg.
Jiu, SC AGRO DELTA
EXPRES SRL, SC
FUSTOK INVEST EX-
PRES SRL, SC BOR-
DEAUX BUSINES
SRL, SC EVOLVO
TRADE SRL, M&M
TRADING 2000 LTD,
º.a. au iniþiat ºi consti-
tuit un grup infracþio-
nal în scopul sãvârºirii
infracþiunilor de eva-
ziune fiscalã ºi spãla-
rea banilor. Astfel, în-
cepând cu anul 2010 li-
derul grupãrii, M.M.S
(n.r. – Moubarak Mah-
moud Sleiman), cetã-
þean britanic de origine libane-
zã, asociat unic ºi administrator
la S.C. SAM PLUS INTERNA-
ÞIONAL S.R.L. Bucureºti, a ini-
þiat ºi coordonat atât direct, cât
ºi prin persoane interpuse,  o se-
rie de societãþi fantomã (S.C.
Agro Delta Expres S.R.L., S.C.
Fustok Impex S.R.L., S.C. Bor-
deaux Business S.R.L., S.C.
Evolvo Trade S.R.L.), prin in-
termediul cãrora se efectuau li-
vrãri cãtre S.C. AVI INSTANT
S.R.L. Tg-Jiu, firmã coordonatã
de un alt membru al grupãrii, cât
ºi mai multe societãþi înmatricu-
late în Bulgaria cãtre care au
fost efectuate livrãri cu caracter
fictiv intracomunitar.

Anchetatorii au mai precizat cã
fiecare membru al grupãrii avea
atribuþii bine determinate, cum ar
fi completarea facturilor false, a
CMR-urilor, proceselor-verbale de
lãsare în custodie, contracte co-
merciale, documente privind ca-
litatea mãrfurilor, plata celor im-
plicaþi, închirierea spaþiilor de de-
pozitare, etc. Mãrfurile provenind
atât din producþia internã a SC AVI
INSTANT SRL Tg. Jiu, cât ºi din
alte surse, au fost tranzacþionate
pe piaþa internã, fiind purtãtoare
de TVA a cãrui colectare nu s-a
fãcut de cãtre agenþii comerciali
implicaþi. În acte aceste mãrfuri
erau folosite pentru diminuarea
masei impozabile ºi creºterea ar-

tificialã a TVA-ului deductibil de
cãtre SC AVI INSTANT SRL Tg.
Jiu prin achiziþii fictive de la S.C.
Agro Delta Expres S.R.L., S.C.
Fustok Impex S.R.L., S.C. Bor-
deaux Business S.R.L., S.C.
Evolvo Trade S.R.L. Totodatã,
atât mãrfurile provenite din aces-
te achiziþii, cât ºi cele provenite
din producþia proprie, erau vân-
dute cu caracter fictiv de cãtre SC
AVI INSTANT SRL Tg. Jiu cãtre
patru societãþi comerciale din Bul-
garia. Prejudiciul total cauzat bu-
getului de stat este în valoare to-
talã de 4.375.512,84 lei. Suportul
de specialitate a fost asigurat de
Direcþia Operaþiuni Speciale ºi
Serviciul Român de Informaþii.

Cosmin Gigi Drãgan, craioveanul care în 2010, înainte de
Paºte, i-a provocat moartea lui Pavel Rentea, dupã ce l-a bãtut
pentru cã traversa strada prea încet, a obþinut, ieri, la Judecã-
toria Ploieºti, eliberarea condiþionatã. Instanþa i-a admis
cererea, însã hotãrârea nu este definitivã, astfel cã Drãgan,
care a executat 5 ani ºi 3 luni din pedeapsa de 7 ani închisoa-
re primitã pentru loviri sau vãtãmãri cauzatoare de moarte, nu
a pãrãsit încã penitenciarul.

târziu la Clinica de Anestezie ºi
Terapie Intensivã a Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
în urma unui infarct. Tot inciden-
tul a fost surprins de o camerã de
supraveghere montatã în intersec-
þia strãzii “Amaradia” cu bulevar-
dul “Decebal”, filmarea ajungând
ulterior ºi pe masa procurorilor.

Pe 6 aprilie 2010, Drãgan a
fost arestat preventiv pentru co-
miterea infracþiunilor de ultraj
contra bunelor moravuri ºi tul-
burarea ordinii ºi liniºtii publice
ºi loviri sau vãtãmãri cauzatoare
de moarte. În noiembrie 2010 Tri-
bunalul Dolj l-a condamnat la 8
ani de detenþie. Inculpatul a de-
clarat apel, iar pe 7 septembrie
2011 Curtea de Apel Craiova a
admis apelul ºi i-a mai redus pe-
deapsa cu un an, hotãrârea rã-

mânând definitivã pe
8 decembrie 2011, la
Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie.

Întrucât a executat
deja 5 ani ºi 3 luni din
pedeapsã (de la 6 apri-
lie 2010 la zi), ceea ce
înseamnã mai mult de
douã treimi din pe-
deapsã, conform pre-
vederilor legale în vi-
goare, Cosmin Gigi
Drãgan a cerut Jude-
cãtoriei Ploieºti sã fie
eliberat condiþionat,
întrucât a fost mutat
în Penitenciarul Plo-
ieºti. Ieri instanþa i-a
admis cererea, însã va
fi pus în libertate abia
dupã ce hotãrârea va
rãmâne definitivã:
„admite cererea de li-
berare condiþionatã
formulatã de petentul
condamnat Drãgan
Gigi Cosmin, în prezent aflat în
Penitenciarul Ploieºti, în execu-
tarea pedepsei de 7 ani închisoa-
re, aplicatã prin sentinþa penalã
nr. 466/2010 pronunþatã de Tri-
bunalul Dolj. Dispune punerea în

libertate condiþionatã a condam-
natului, cãruia i se atrage aten-
þia asupra disp. art.61 Cod pe-
nal din 1969, privind efectele
liberãrii condiþionate, pentru
restul de pedeapsã rãmasa nee-

xecutata. Cu drept de contesta-
þie în termen de 3 zile de la co-
municare. Pronunþatã în ºedinþã
publicã, azi, 30.07.2015”, se
aratã în hotãrârea Judecãtoriei
Ploieºti. 
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Specialiºtii avertizeazã cã ex-
punerea prelungitã la soare în se-
zonul estival, mai ales la orele
amiezii, trebuie evitatã. Motivul:
radiaþiile ultraviolete sunt foarte
periculoase, iar zona însoritã a
Doljului este una cu atât mai pro-
blematicã în ceea ce priveºte bo-
lile dermatologice. Anual, peste
200 de persoane care trec pragul
clinicii din cadrul Spitalului Ju-
deþean Craiova sunt diagnosticate
cu diverse forme de cancer de
piele. La fel de adevãrat este însã
cã, dacã sunt diagnosticate din
timp, bolile de piele pot fi trata-
te. De bazã rãmâne însã protec-
þia, în primul rând prin evitarea
expunerilor excesive la soare, dar
ºi prin folosirea cremelor foto-
protectoare, prin limitarea acþiu-
nii altor factori de risc, aºa cum

Bergenbier continuã sãrbãtoarea
prieteniei ºi în 2015. În Craiova, 
Zilele Prieteniei Bergenbier sunt
programate pe 1 ºi 2 august, concer-
tele urmând a avea loc în Piaþa
„Mihai Viteazul”, începând cu ora
17.00. La fel ca ºi la ediþiile anterioa-
re, intrarea va fi liberã. Sâmbãtã, pe
scena din centrul oraºului vor urca
Viþa de Vie, ªuie Paparude, Coma,
Zob, Basska ºi Red Fiction. Dumini-
cã, tot de la ora 17.00, spectacolul va
fi asigurat de formaþiile Zdob &
Zdub, R.O.A., C.T.C, E.M.I.L, The
Kryptonite Sparks ºi Flesh Rodeo.
Urmãtorul oraº în care se va opri
caravana Bergenbier – Zilele Prieteniei
este Constanþa (15-16 august) pe
Plaja Modern.

Radiaþiile solare,Radiaþiile solare,Radiaþiile solare,Radiaþiile solare,Radiaþiile solare,
un adevãrat pericol!un adevãrat pericol!un adevãrat pericol!un adevãrat pericol!un adevãrat pericol!

Nu doar temperaturile sufocante creeazã neplãceri în
aceastã perioadã, ci ºi expunerea prelungitã la soare.
Medicii dermatologi avertizeazã cã în zilele în care indi-
cele UV este ridicat trebuie luate mãsuri de protecþie a
pielii. Ieri, spre exemplu, în Oltenia indicele UV a fost
între 6-7, ceea ce înseamnã un risc crescut. În acest caz,
medicii recomandã ca expunerea la soare sã fie redusã
pânã în ora 10.00 ºi reluatã dupã ora 16.00, iar cremele
aplicate sã aibã factor de protecþie ridicat.

ar fi infecþiile virale, substanþele
chimice sau traumatismele me-
canice.

Atenþie la aluniþe!
De patru ori a crescut în ulti-

mii 30 de ani numãrul pacienþilor
diagnosticaþi cu cancer de piele.
Cauzele sunt diverse, printre
factorii ce contribuie la apariþia
acestei afecþiuni numãrându-se,
pe lângã radiaþiile solare ºi stre-
sul, alimentaþia, imunitatea scã-
zutã, bolile metabolice. Mare par-
te din leziunile diagnosticate sunt
însã cauzate de expunerea înde-
lungatã ºi neprotejatã la soare.
Din acest motiv, medicii au evi-
denþiat necesitatea controlului la
medicul dermatolog ori de câte
ori o aluniþã se modificã. Cance-
rul de piele poate fi tratat ºi în

mare parte poate fi vindecat, doar
ca pacienþii sã nu neglijeze dez-
voltarea acestor leziuni. Mai pe-
riculos este melanomul, pentru
cã, acesta, dezvoltat pe anumite
aluniþe, reprezintã o leziune foarte
agresivã.

Creme cu factor de protecþie în
funcþie de tipul de piele

Cremele antisolare trebuie ale-
se astfel încât sã asigure protec-
þie completã, atât împotriva UVB
cât ºi împotriva UVA. Factorul de
protecþie solarã înscris pe amba-
laj se referã de fapt doar la pro-
tecþia împotriva radiaþia UVB.
Dacã se folosesc creme care au
doar factor de protecþie pentru
UVB atunci nu se produc arsuri,
dar existã risc de apariþie a can-
cerului deoarece radiaþiile de tip
A au lungime de undã mai mare,
deci ºi penetrabilitate mai mare
ºi pot determina în timp modifi-

cãri celulare de tip cancerigen.
Trebuie alese produse rezistente
la apã, adecvate fiecãrui tip de
piele ºi de preferinþã, care sã nu
conþinã parfumuri sau parabeni.
În funcþie de tipul de piele, se
folosesc creme cu factor de pro-
tecþie de la FPS 15 pânã la 50.
Crema se aplicã în peliculã sub-
þire, recomandabil cu 20 minute
înainte de expunerea la soare ºi
de fiecare datã dupã ce s-a intrat
în apã fiind preferabil sã se apli-
ce pe tot parcursul expunerii la
soare. Pielea din jurul ochilor are
nevoie de protecþie solarã, mai
ales cã este delicatã ºi se poate
arde cu uºurinþã.

Boli dermatologice
ºi din locurile de scãldat
neamenajate

Pe lângã razele soarelui, în
aceastã perioadã, periculoase

sunt ºi bolile dermatologice, ce
pot fi contactate din locurile de
scãldat. Medicii atrag atenþia
asupra pericolului contactãrii
unor boli de piele, cum ar fi mi-
cozele sau eczemele. Pe lângã
bolile dermatologice, pe lista
afecþiunilor ce pot fi contactate
din apã se mai regãsesc lepto-
spiroza – boalã infecþioasã ma-
nifestatã prin febrã, dureri de
cap, dureri musculare, afecta-
rea ficatului, a rinichilor ºi ic-
ter. De asemenea, existã riscul
îmbolnãvirii de meningitã, boalã
ce se manifestã prin febrã, du-
rere de cap severã ºi persisten-
tã, gât înþepenit ºi dureros la
miºcare, convulsii ºi tulburãri ale
stãrii de conºtienþã. Uneori, boli
digestive sau afecþiuni ale ochi-
lor ºi urechilor – blefarite, con-
junctivite, otite ºi sinuzite. Nu în
ultimul rând, foarte periculoase
pot fi înþepãturile de cãpuºe.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Zilele Prieteniei Bergenbier,
în acest weekend, la Craiova

Restricþii de circulaþie în centrul oraºului
În vederea desfãºurãrii manifestãri-

lor ce vor avea loc cu prilejul Zilelor
Prieteniei Bergenbier în Piaþa „Mihai
Viteazul”, Primãria Municipiului
Craiova anunþã cã în zilele de 1 ºi 2
august a.c., în intervalul orar 19.00-
24.00 se va restricþiona circulaþia
rutierã pe urmãtoarele strãzi: „A.I.
Cuza” – sectorul de drum cuprins
între intersecþia cu strada „Unirii” ºi
intersecþia cu strada „Arieº”; strada
„Unirii” – sectorul de drum cuprins
între intersecþia cu strada „Mihai
Viteazul” ºi intersecþia cu strada „A. I.
Cuza”; strada „Popa ªapcã”. Autoritã-
þile solicitã conducãtorilor auto sã se
conformeze semnalizãrilor rutiere ce
vor fi instituite cu aceastã ocazie.
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Prin rezultatele obþinute pânã în
prezent, acest Program a confir-
mat cã este cel mai performant
dintre cele ºapte programe opera-
þionale implementate în România,
atât în ceea ce priveºte îndeplini-
rea indicatorilor, cât ºi ca ratã de
absorbþie a fondurilor alocate.
„Programul este extrem de com-

plex, finanþând domenii diverse
precum: infrastructura socialã, de
sãnãtate, educaþionalã, de trans-
port, echipamente pentru situaþii de
urgenþã, cu accent pe dezvoltarea
oraºelor, dar ºi prin susþinerea
mediului de afaceri – prin scheme
dedicate microîntreprinderilor, a
structurilor de afaceri ºi nu în ulti-
mul rând a domeniului turismului,
al reabilitãrii monumentelor istori-
ce ºi a clãdirilor de patrimoniu.
Proiectele vorbesc de la sine, fiind
foarte greu sã prezinþi în câteva

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Au fost prezentate viitoarele oportunitãþiAu fost prezentate viitoarele oportunitãþiAu fost prezentate viitoarele oportunitãþiAu fost prezentate viitoarele oportunitãþiAu fost prezentate viitoarele oportunitãþi
de finanþare oferite de POR 2014-2020de finanþare oferite de POR 2014-2020de finanþare oferite de POR 2014-2020de finanþare oferite de POR 2014-2020de finanþare oferite de POR 2014-2020
Pentru a sublinia impactul ºi be-

neficiile Programului Operaþional
Regional în regiunea Sud-Vest Ol-
tenia, ADR SV Oltenia a organizat,
ieri, o conferinþã de informare, în
cadrul cãreia au fost prezentate ºi
analizate atât stadiul implemen-
tãrii POR 2007-2013, precum ºi
elemente privind închiderea pro-
gramului. La eveniment au parti-

cipat reprezentanþi ai Consiliului
pentru Dezvoltare Regionalã, con-
ducerea ADR SV Oltenia, repre-
zentanþi ai Autoritãþii de Manage-
ment din cadrul Ministerului Dez-
voltãrii Regionale, reprezentanþi ai
autoritãþilor publice locale, ai me-
diului academic ºi de afaceri, pre-
cum ºi beneficiari ºi potenþiali be-
neficiari ai POR.

cuvinte eforturile fãcute ºi rezul-
tatele uneori spectaculoase, pen-
tru un numãr de peste 500 de in-
vestiþii realizate, ce conduc la an-
trenarea altor investiþii care vor
genera dezvoltare. Ne situãm într-
o dublã ipostazã, prin suprapune-
rea acþiunilor de încheiere a POR
2007-2013 ºi de pregãtire a cadru-

lui pentru implementarea POR
2014-2020. Este o provocare atât
pentru ADR SV Oltenia, cât ºi pen-
tru beneficiari ºi potenþiali benefi-
ciari, dar suntem convinºi cã vom
parcurge cu succes aceste etape
ºi privim cu optimism spre noua
perioadã de programare”, a preci-
zat Marilena Bogheanu, directo-
rul ADR SV Oltenia.
975 de proiecte  în valoare de
1,20 miliarde euro

Reprezentantul Agenþiei de Dez-

voltare Regionalã Sud-Vest Olte-
nia, în deschiderea evenimentului,
a realizat o prezentare a stadiului
de implementarea Programului
Operaþional Regional 2007-2013 pe
zona Olteniei, subliniind cu aceas-
tã ocazie, beneficiile aduse comu-
nitãþilor locale de implementare a
acestor proiecte. Astfel, regiunea

Sud-Vest Oltenia are alocat un pro-
cent de 14,01%, reprezentând
621,60 milioane euro, inclusiv co-
finanþare. Alocarea fãrã Axa 6 ºi
DMI 5 fiind de 604,97 milioane de
euro. Pânã la finele lunii trecute au
fost depuse 975 de proiecte, în
valoare de 1,20 miliarde euro, re-
prezentând 198% faþã de alocarea
regionalã. Au fost contractate 566
de proiecte, în sumã de 772,97
milioane euro, reprezentând
127,77% din fondurile alocate re-
giunii în perioada 2007-2013, afe-
rente valorii de 604,97 milioane
euro. Pe Axa 1 „Sprijinirea dez-
voltãrii durabile a oraºelor –poli
urbani de creºtere”, pentru regiu-
nea Sud-Vest Oltenia au fost alo-
cate 197, 57 milioane euro. Au fost
depuse 113 proiecte, în valoarea
solicitatã de 371,03 milioane euro,
din care 94 au fost contractate ºi
au o valoare de 265,12 milioane
euro. „Foarte multe proiecte sunt
în Craiova. 128 de milioane de euro
contractate ºi 31 de proiecte în
implementare. Vorbim totodatã de
11 Planuri integrate de dezvoltare
urbanã acceptate ºi de 250 de lo-
curi de muncã nou create. Din cele

94 de proiecte, un numãr de 64
asigurã îmbunãtãþirea infrastructu-
rii urbane ºi serviciilor urbane, in-
clusiv transportul urban, din care
45 de proiecte sunt deja finalizate.
Patru proiecte contractate, care
promoveazã dezvoltarea durabilã a
mediului de afaceri, din care douã
sunt finalizate. Cinci proiecte con-
tractate, care asigurã servicii ce
promoveazã egalitatea de ºanse ºi
incluziunea socialã în cadrul pla-
nurilor integrate, din care douã
sunt finalizate”, a mai spus Mari-
lena Bogheanu.
Planuri integrate de dezvoltare
urbanã

Tot prin Programul Operaþional
Regional, DMI 1,1 – Planuri inte-
grate de dezvoltare urbanã, subdo-
meniul „Centre urbane” – Drobeta
Turnu Severin, Târgu Jiu, Slatina,
Drãgãºani, Bãileºti, Motru, Balº,
Filiaºi, Dãbuleni, au fost alocate
fonduri în valoare de 51,60 milioa-
ne de euro. Sunt 9 PIDU aprobate,
51 de proiecte depuse în valoare
solicitatã de 92,54 milioane de euro
ºi 45 de proiecte contractate în va-
loare solicitatã de 86,13 milioane de
euro, din care 38 sunt finalizate.
Aladin Georgescu, preºedintele
Consiliului pentru Dezvoltare Regio-
nalã Sud-Vest Oltenia a menþionat
în cadrul aceluiaºi eveniment im-
plicarea autoritãþilor publice în im-
plementarea proiectelor ºi contribu-
þia deosebitã a POR în dezvoltarea
localitãþilor, în special a celor urba-
ne. În judeþul Mehedinþi, prin POR
s-au finanþat foarte multe proiecte
pe turism. Au fost alocate pentru
Axa 5 – Dezvoltarea durabilã ºi pro-
movarea turismului în jur de 80

milioane de euro. Astfel,  34,01
milioane de euro pe DMI 5.1 – Re-
staurarea ºi valorificarea durabilã
a patrimoniului cultural; crearea ºi
modernizarea infrastructurii cone-
xe  ºi peste 46 milioane de euro
pentru DMI 5.2 – Crearea, dezvol-
tarea ºi modernizarea infrastructu-
rilor specifice pentru valorificarea
durabilã a resurselor naturale cu
potenþial turistic. Pe DMI 5.1 s-au
finanþat 16 proiecte, din care 11 deja
contractate, cu o valoare solicitatã
de 39,62 milioane euro, din care 6
proiecte sunt finalizate. Pe DMI 5.2
s-au depus 54 de proiecte în valoa-
re de peste 108 milioane de euro,
din care 30 au fost deja contracta-
te. Au primit sprijin 14 IMM-uri ºi
s-au creat 454 de locuri de muncã
în turism.
9 obiective tematice

Participanþilor prezenþi la eveni-
ment le-au fost prezentate ºi vii-
toarele oportunitãþi de finanþare
oferite de POR 2014-2020. „Acest
nou program acoperã 9 dintre cele
11 obiective tematice avute în ve-
dere de Politica de Coeziune a Uni-
unii Europene. Alocarea financia-
rã estimatã pentru Program este de
8,25 miliarde de euro. Prin cele 12
axe prioritare, POR 2014-2020 va
continua sã finanþeze tipurile de
investiþii aferente perioadei 2007-
2013 – infrastructurã socialã, de
sãnãtate ºi educaþionalã, IMM-uri,
drumuri judeþene ºi turism, dar va
finanþa ºi noi categorii de proiecte
precum : reabilitarea termicã a clã-
dirilor publice, lucrãri de cadastru
ºi centre de transfer tehnologic”,
a mai spus Marilena Bogheanu,
directorul ADR SV Oltenia.
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S-au stabilit locurile de
examinare pentru BAC

În foarte scurt timp,
va începe cea de-a doua
sesiune a examenului de
Bacalaureat din acest an,
astfel cã, în conformita-
te cu legislaþia din dome-
niu, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj a stabilit
atât Centrele de evaluare
a competenþelor lingvis-
tice ºi digitale, cât ºi pe
cele de examinare scrisã.
Pentru prima categorie,

au fost desemnate opt Centre – patru din Craiova (Colegiul
„ªtefan Odobleja”, Colegiul Naþional Economic „Gheorghe
Chiþu”, Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”, Cole-
giul Tehnic Energetic), restul din teritoriu (Colegiul Tehnic „ªte-
fan Milcu” – Calafat, Liceul Tehnologic „ªtefan Anghel” – Bãi-
leºti, Liceul Tehnologic „Constantin Nicolaescu Plopºor” – Ple-
niþa ºi Liceul Teoretic „Constantin Brîncoveanu” – Dãbuleni).
Pentru „scris” sunt cinci Centre de examen, toate din Craiova:
Colegiul „ªtefan Odobleja”, Colegiul Naþional Economic „Gheor-
ghe Chiþu”, Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”,
Colegiul Tehnic Energetic  ºi Liceul Tehnologic de Transpor-
turi Auto.

„Înapoi la ºcoalã”
Astãzi, la Hotel „Lido”

din Craiova, începând cu
ora 11.00, tinerii care au
refuzat sã urmeze cur-
surile unei instituþii de în-
vãþãmânt primar sau
gimnazial ori sunt în pra-
gul abandonului ºcolar
pot beneficia de o nouã
ºansã. Trei ONG-uri vor
lansa un proiect – „Îna-
poi la ºcoalã” – de com-

batere a acestui flagel, generator de beneficii pentru 1.000 de
persoane, din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin furnizarea de
servicii socio-educative integrate ºi de formare a competenþe-
lor ºi abilitãþilor de bazã.

ªanse în plus pentru
cei vulnerabili

În cadrul unui seminar
– „Dezvoltarea ºi promo-
varea formelor alterna-
tive de ocupare, adapta-
te la nevoile vulnerabi-
le” – organizat de mai
multe ONG-uri, manage-
rul unui proiect, aflat în
plinã derulare,  a vorbit
despre posibilitãþile pe
care le au persoanele cu
dizabilitãþi sã pãtrundã pe
piaþa munci. «Programul
nostru, „ªanse sporite
pentru grupuri vulnerabi-
le din Regiunile Sud-Vest
ºi Nord-Vest”, pune faþã
în faþã atât beneficiarii
proiectului, cât ºi repre-
zentanþii unor agenþi eco-
nomici, care s-ar putea
arãta interesaþi de angajã-
rile unor persoane cu han-
dicap. Noi ne-am propus
ºi întocmirea unor studii,
prin problemele pe care

piaþa muncii le pune acestor persoane vulnerabile, rezultatele
urmând sã stea la baza unei iniþiative legislative», a precizat
Andreea Ciobanu, managerul proiectului.

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

Peste 200 de persoane fãrã loc de
muncã din judeþele Dolj ºi Gorj sunt
ajutate în aceastã perioadã de
Asociaþia „Vasiliada”, aflatã sub
patronajul Mitropoliei Olteniei, pentru
a se califica în meserii precum: brutar,
frizer ºi lucrãtor în construcþii.

Prin intermediul proiectului
„Trans-FORMARE pentru o viaþã
mai bunã în mediul rural”, Aso-
ciaþia „Vasiliada” îºi propune sã con-
tribuie la calificarea  profesionalã ºi
facilitarea angajãrii pe piaþa muncii a
persoanelor inactive din 15 comuni-
tãþi rurale din judeþele Dolj ºi Gorj
(Radovan, Lipovu, Cerãt, Giurgiþa,
Urzicuþa, Afumaþi, Siliºtea Crucii,
Cioroiaºi, Periºor, Varvoru de Jos,
Calopãr, Balteni, Plopºoru, Urdari,
Negomir, Fãrcãºeºti). Astfel, apro-
ximativ 200 de persoane urmeazã în
aceastã perioada cursuri gratuite de
calificare profesionalã pentru mese-
riile: brutar, frizer ºi lucrãtor în con-
strucþii, iar alte 77 persoane au fost
deja calificate în meseria de Îngriji-
toare bãtrâni la domiciliu.

„În cadrul acestui proiect ne pro-
punem nu doar sã asigurãm gra-
tuit cursuri de calificare, ci, de ase-
menea, sã consolidãm intervenþia
noastrã cu servicii de consiliere
profesionalã ºi mediere pentru ob-
þinerea unui loc de muncã, astfel
încât sã creºtem ºansele de anga-
jare pentru beneficiarii noºtri” a
declarat pãrintele Adrian Stanulicã,
preºedintele Asociaþiei „Vasiliada”.

Proiectul asigurã ºi servicii de
supraveghere ºi îngrijire zilnicã
pentru copiii persoanelor care par-
ticipã la activitãþile proiectului. În
cadrul Centrului Multifuncþional de
sprijin ºi asistenþã pentru servicii
din comuna Lipovu, 44 de copii ai
beneficiarilor proiectului participã
la activitãþile educative ºi de petre-
cere a timpului liber, sub îndruma-
rea unui instructor educativ.

Cursuri de calificare profesionalãCursuri de calificare profesionalãCursuri de calificare profesionalãCursuri de calificare profesionalãCursuri de calificare profesionalã
pentru 200 de persoane,pentru 200 de persoane,pentru 200 de persoane,pentru 200 de persoane,pentru 200 de persoane,

în cadrul Asociaþiei „Vîn cadrul Asociaþiei „Vîn cadrul Asociaþiei „Vîn cadrul Asociaþiei „Vîn cadrul Asociaþiei „Vasiliada”asiliada”asiliada”asiliada”asiliada”

Asociaþia pentru Tineri „Streets”
deruleazã, în perioada 13 iulie – 23
august, în Craiova ºi Buºteni, pro-
iectul „Aleg sãnãtos!”, parteneri
fiind Asociaþia Judeþeanã „Sportul
pentru Toþi” Dolj, Crucea Roºie
Dolj ºi Radio România Oltenia Cra-
iova. Potrivit iniþiatorilor, motivele

Proiectul „Aleg sãnãtos!”,Proiectul „Aleg sãnãtos!”,Proiectul „Aleg sãnãtos!”,Proiectul „Aleg sãnãtos!”,Proiectul „Aleg sãnãtos!”,
pentru tinerii doljenipentru tinerii doljenipentru tinerii doljenipentru tinerii doljenipentru tinerii doljeni

principale ale iniþierii proiectului
sunt creºterea numãrului de tineri
supraponderali ºi dezinteresul faþã
de sãnãtate.

„Scopul proiectului este de a
promova unui stil de viaþã sãnãtos
în rândul tinerilor doljeni, iar ob-
iectivele sunt creºterea cu 20% a

gradului de informare a tinerilor
despre importanþa miºcãrii, a ali-
mentaþiei sãnãtoase ºi dezvoltarea
ofertei de activitãþi integrate pen-
tru 30 de tineri”, precizeazã preºe-
dintele asociaþiei, Dorina Gruia.

Proiectul include ca activitãþi
principale o campanie de informa-
re a tinerilor doljeni privind impor-
tanþa miºcãrii, a alimentaþiei sãnã-
toase ºi o tabãrã tematicã pentru
30 de tineri pe durata a 5 zile. În
tabãrã, tinerii vor participa la acti-
vitãþi integrate – sportive, de re-
creere ºi artistice ºi la sesiuni de
informare despre efectele benefi-
ce ale unui stil de viaþã sãnãtos.
Pentru a participa la tabãrã, tinerii
se pot înscrie în perioada 3-9 au-
gust  a.c., trimiþând o scrisoare de
motivaþie la adresa asociatiastreet-
s@yahoo.com.

De asemenea, Asociaþia „Mereu
pentru Europa”, partener în imple-
mentarea proiectului, organizeazã
pentru beneficiari o serie de atelie-
re de lucru pentru a le prezenta
acestora o serie de oportunitãþi pri-
vind iniþierea ºi dezvoltarea unor
activitãþi generatoare de venit.

Proiectul POSDRU/139/5.2/G/
125762 „Trans-FORMARE pen-
tru o viaþã mai bunã în mediul
rural” este implementat de Aso-
ciaþia „Vasiliada” în parteneriat cu

Asociaþia „Mereu pentru Europa”
ºi se va desfãºura pânã la finalul
anului 2015. Acesta este cofinan-
þat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013,  Axa priori-
tarã 5, Domeniul Major de Inter-
venþie 5.2 - Promovarea sustena-
bilitãþii pe termen lung a zonelor
rurale, în ceea ce priveºte dezvol-
tarea resurselor umane ºi dezvol-
tarea forþei de muncã.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- De 25 de ani, Popescule, po-
liticienii ne duc cu zãhãrelu ºi-
ºi umplu portofelul.

Oricine este interesat poate ur-
mãri zi de zi, începând de mâine
dupã-amiazã pânã pe data de 30
august, cum artiºtii veniþi din alte
colþuri ale þãrii sau ale Europei vor
sculpta în piatrã de Vratsa sau în
marmurã de Ruºchiþa. Primele blo-
curi, de mari dimensiuni, au fost
aduse în curtea Centrului Multi-
funcþional încã de la începutul
acestei sãptãmâni, ele fiind achizi-
þionate în funcþie de schiþele pre-
zentate de sculptori.

Este vorba despre Michael ºi Anna
Rofka (Germania), Tibor Farkas

Cea de-a III-a ediþie a Simpozionului Inter-
naþional de Sculpturã „Drumuri brâncuºiene”,
organizatã de Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” ºi Primãria municipiului Craiova, se
va deschide mâine, 1 august, ora 18.00, la Cen-
trul Multifuncþional din Craiova. Tema de anul
acesta – aleasã deloc la întâmplare – este cre-

aþia maestrului Tudor Gheorghe, artistul îm-
plinind chiar în prima zi a lui Gustar vârsta
de 70 de ani. Invitaþi în tabãrã sunt 11 artiºti,
din România, Germania ºi Macedonia, care,
pe parcursul întregii luni, vor ciopli marmura
ºi piatra, lor alãturându-li-se ºi un sculptor în
lemn, craiovean.

(Germania), Andrej Mitevski (Ma-
cedonia), Vlad Dan Perianu (Bucu-
reºti), Ana Maria Negarã ºi Alin
Neacºu (Iaºi), Gabriel Sitaru (Câm-
pina), precum ºi de craiovenii Lu-
cian Irimescu, Virgil Pumnea ºi La-
urenþiu Dimoiu. Un alt artist craio-
vean, Gabriel Rizea, nu va ciopli pia-
tra, ci lemnul, urmând sã-i dea for-
ma unor bãncuþe inspirate din „Ano-
timpurile” lui Tudor Gheorghe.

Dacã în anii anteriori artiºtii par-
ticipanþi trãgeau la sorþi blocurile
de piatrã ºi apoi treceau la lucru,
creaþiile cãpãtând contur în func-

þie de formele ºi dimensiunile aces-
tora, acum ei a trebuit sã prezinte
dinainte machetele lucrãrilor. Nu
mai puþin de 25 de sculptori, din
România, Bulgaria, Macedonia,
Germania ºi Elveþia, au rãspuns
apelului lansat de organizatori la
aceastã a III-a ediþie a Taberei. Din
juriu au fãcut parte Adrian Tudor
– fiul maestrului Tudor Gheorghe,
Antoniu Zamfir – preºedintele Aso-
ciaþiei „Craiova Capitalã Culturalã
Europeanã 2021”, Adriana Teodo-
rescu, Vlad Drãgulescu ºi Lucian
Dindiricã – vicepreºedinþi ai ace-
leiaºi asociaþii, primarul Lia Olgu-
þa Vasilescu ºi Cosmin Dragoste –
manager al Casei de Culturã „Tra-
ian Demetrescu”.

«A III-a ediþie a Simpozionului
Internaþional de Sculpturã „Dru-
muri brâncuºiene” reprezintã o
oportunitate de coagulare a efor-
turilor creatoare a unor sculptori
de renume din România ºi din strãi-
nãtate. An de an, Simpozionul a
crescut în valoare, începând sã
devinã, treptat, o platformã de co-
municare prin intermediul artei ºi
o posibilitate elocventã de a de-
monstra cã oraºul nostru are po-
tenþial cultural aflat într-o continuã
creºtere ºi optimizare», a declarat
managerul Cosmin Dragoste.

Începe TÎncepe TÎncepe TÎncepe TÎncepe Tabãra de sculpturã! 1abãra de sculpturã! 1abãra de sculpturã! 1abãra de sculpturã! 1abãra de sculpturã! 11 artiºti cioplesc marmura ºi piatra,1 artiºti cioplesc marmura ºi piatra,1 artiºti cioplesc marmura ºi piatra,1 artiºti cioplesc marmura ºi piatra,1 artiºti cioplesc marmura ºi piatra,
timp de o lunã, la Centrul Multifuncþional din Craiova!timp de o lunã, la Centrul Multifuncþional din Craiova!timp de o lunã, la Centrul Multifuncþional din Craiova!timp de o lunã, la Centrul Multifuncþional din Craiova!timp de o lunã, la Centrul Multifuncþional din Craiova!

Pânã pe data de 31 august, cei intere-
saþi pot trimite piese pentru a se înscrie
la cea de-a III-a ediþie a Concursului
Naþional de Dramaturgie Yorick – „Va-
lentin Nicolau”. Evenimentul este or-
ganizat în memoria lui Valentin Nicolau
– proprietarul grupului editorial „Nemi-
ra”, scriitor ºi dramaturg, preºedinte-
director general al Televiziunii Române
în perioada 2002-2005 –, care anul tre-
cut a fãcut parte din juriul concursului
ºi care s-a stins din viaþã în luna ianua-
rie a acestui an. Tema ºi dimensiunile

Copiii Centrului social „Best Life” al Arhiepiscopiei Craiovei au partici-
pat, marþi, la festivitatea de premiere organizatã de Muzeul Olteniei, Sec-
þia de ªtiinþele Naturii, pentru implicarea în atelierele de creaþie din cadrul
ªcolii de Varã „BIOS ART în vacanþã”. Cu aceastã ocazie, ei au primit
diplome de prieteni ai naturii ºi daruri, înmânate de drd. Lila Gima, mu-
zeograf ºi coordonator al acestor ateliere.

Copiii Centrului social „Best
Life”, premiaþi de Muzeul Olteniei

Drept mulþumire, cei mici au prezentat un program artistic special,
cuprinzând cântece, poezii ºi joc tradiþional românesc, pregãtit cu spriji-
nul voluntarilor. Printre micuþii invitaþi s-au aflat ºi elevii  Scolii nr. 3
structura Balasan, beneficiari ai Centrului social „Best Life”, însoþiþi de
cadrele didactice. La rândul lor, aceºtia au recitat poezii, au primit diplo-
me ºi daruri – îmbrãcãminte, jucãrii ºi rechizite ºcolare.

În deschidere, drd. Lila Gima a vorbit celor prezenþi despre colabora-
rea frumoasã începutã în urmã cu doi ani cu Centrul social „Best Life”,
despre prietenia legatã cu elevii ªcolii din Balasan ºi a adus cuvinte de
apreciere pentru momentele artistice prezentate. La final, cu toþii au vi-
zionat expoziþia de lucrãri realizate în luna iulie în cadrul acestor ateliere.

Amintim faptul cã elevii ªcolii nr. 3 structura Balasan beneficiazã în
timpul vacanþei de varã de serviciile sociale ºi educaþionale ale Centrului,
printr-un parteneriat încheiat cu unitatea de învãþãmânt menþionatã ºi cu
sprijinul Primãriei Municipiului Bãileºti. Cu acest prilej, copiii au vizitat la
începutul lunii iulie Muzeul Olteniei, Secþia de ªtiinþele Naturii, expoziþia
de plante ºi animale fosile, au fost la Planetariu ºi au participat la un atelier
de modelaj în lut.

Înscrieri la Concursul Naþional de Dramaturgie Yorick – „Valentin Nicolau”
scrierilor sunt la alegere.

Juriul ediþiei este format din regizo-
rul Victor Ioan Frunzã, actorul George
Ivaºcu, actorul George Costin, criticul
de teatru Monica Andronescu ºi redac-
torul-ºef al editurii „Nemira”, Dana Io-
nescu. Concursul se va finaliza cu o
Galã a Dramaturgiei Româneºti, care
se va desfãºura în luna septembrie. Vor
fi oferite trei premii ºi Premiul Yorick
pentru cea mai bunã piesã a anului, care
va consta într-un spectacol-lecturã ºi în
publicarea textului în volum.

Autorii sunt aºteptaþi sã trimitã pie-
sele, într-un exemplar nesemnat, cu un
motto scurt pe pagina de titlu, care va
servi apoi drept element de identificare
a autorului, la adresa monica.andrones-
cu@nemira.ro. Nu se pot înscrie la
concurs dramatizãri, piese publicate
sau reprezentate. Juriul va anunþa pie-
sa câºtigãtoare pe 15 septembrie. Anul
trecut, la concurs s-au înscris peste 70
de manuscrise, iar piesa câºtigãtoare a
fost cea cu titlul „Morcovii sunt întot-
deauna opþionali”.
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 Pentru anul universitar urmã-
tor, Universitatea din Craiova are
înregistraþi 5.567 (2.850 la fon-
duri bugetate) de candidaþi în-
scriºi la Facultãþile aflate în
subordine, cu toate specializãri-
le pe care acestea le presupun.
Este o creºtere cu 19,03%, faþã
de anul trecut, cel mai mare plus
fiind consemnat la Facultatea de
Matematicã ºi ªtiinþe ale Naturii
(aproape 42 de procente) – 636
de candidaþi, faþã de 450 în 2014,
359 fiind la buget. Creºteri sem-
nificative se constatã ºi la Auto-
maticã, Calculatoare ºi Electro-
nicã – 537 (296 acceptaþi fãrã
taxe), faþã de 430 în 2014; Agri-
culturã ºi Horticulturã (943, 314
„bugetaþi” – 693 în 2014).

De asemenea, Universitatea
din Craiova a avut venituri ex-
terne nerambursabile în valoare
de peste 18 milioane de euro,
cheltuielile fiind de circa 26 de
milioane de euro, pe perioada
2011 – 2013. Valoarea proiec-
telor – în numãr de 24 –imple-

Universitatea din Craiova – rezultate mari,
pe mãsura investiþiilor ºi managementului

Universitatea din Craiova se poate mândri cu
rezultate de excepþie.ªi nu vorbim de cele obþinute
la diverse concursuri ºi competiþii, ci de cele de
dupã definitivarea depunerii dosarelor de admite-
re de cãtre candidaþi. Se observã o creºtere cu
peste 19% a numãrului celor care s-au arãtat dor-
nici sã urmeze cursurile instituþiei de învãþãmânt
superior din Craiova, în anul universitar 2015/
2016. S-a ajuns la aceste date datoritã manage-
mentului dovedit, în decursul timpului, de condu-
cerea Universitãþii din Craiova, care, pe lângã
buna gospodãrire a banului public primit ºi pro-
iectele finanþate din venituri proprii, a atras ºi fon-
duri europene, de zeci de milioane de euro, pe care
a ºtiut sã le gestioneze.

mentate în 2015 a fost de apro-
ximativ 32 de milioane de euro.
În perioada 2012 – iunie 2015,
încasãrile din contractele de cer-
cetare au fost de aproape 6 mi-
lioane de euro, iar fondul de cer-
cetare, constituit ºi pus la dis-
poziþia decanilor ºi în fondul
centralizat din veniturile proprii
ale Universitãþii din Craiova, a
depãºit 800.000 de euro. Toa-
te aceste rezultate nu puteau fi
obþinute fãrã un management
adecvat.

„Nu conteazã
sã ai o diplomã,

ci ceea ce ai
învãþat”

Cel mai în mãsurã sã prezinte
situaþia este prof. univ. dr.  Dan
Claudiu Dãniºor, rector al Uni-
versitãþii din Craiova, ceea ce a
ºi fãcut, ieri, în cadrul unei con-
ferinþe de presã. „Avem o creº-
tere spectaculoasã ºi datorãm
acest lucru atât pãrinþilor, cât ºi
elevilor care au înþeles cã tre-

buie sã înveþe. Universitatea din
Craiova s-a orientat cãtre piaþa
muncii, introducând specializãri
care trebuie sã þinã cont de ce-
rinþe. Am avut ºi avem un con-
tact permanent cu angajatorii,
astfel încât sã ºcolarizãm ceea
ce se cere. Nu conteazã sã ai o
diplomã, ci ceea ce ai învãþat în
decursul anilor de studiu. Am fã-
cut eforturi pentru modernizarea
infrastructurii ºi pentru pregãti-
rea cadrelor didactice. În tim-
pul crizei economice am reuºit,
din fondurile atrase de noi, aºa
cum le-am ºi prezentat, sã mã-
rim salariile cadrelor didactice
ºi a personalului auxiliar. Nu
este puþin, pe fondul unei rece-
siuni economice. Alocaþiile bu-
getare au scãzut de la an la an,
dar ne-am descurcat ºi de ace-
ea avem aceste rezultate. Am
dat un semnal puternic, recep-
tat cum se cuvine, iar copiii ºi
pãrinþii au cãpãtat încredere în
noi”, a declarat rectorul Dan
Claudiu Dãniºor.

Rectorul
Universitãþii
din Craiova –

adeptul
reintroducerii
examenului de

admitere
Un bun manager, nu mai vor-

bim de calitatea sa de dascãl,
Dan Claudiu Dãniºor se aratã un
partizan al susþinerii examenului
de admitere în instituþiile de în-
vãþãmânt superior: „Vã spun, ca

o pãrere personalã – sunt adep-
tul reintroducerii acelui examen.
Noi chiar am fãcut-o – La Fa-
cultatea de Drept ºi la cea de
Automaticã, Calculatoare, la ul-
tima, chiar pentru cea finalã, din
titulaturã. Nu vreau sã fiu înþe-
les greºit, dar, cât ar fi crescut
gradul de evaluare a examene-
lor naþionale, inclusiv Bacalau-
reatul, trebuie sã ne dãm seama
de aptitudinile candidaþilor.

Dacã tot vorbim de disciplinele
tehnice, pot spune cã asistãm la
o revigorare a acestui segment,
ºi pe fondul unei creºteri eco-
nomice. Dar, în acelaºi timp, aº
dori o implicare mai mare a
structurilor guvernamentale,
chiar de cinci ori, în ceea ce
priveºte cercetarea în dome-
niile fundamentale ºtiinþifice:
matematicã, fizicã, chimie, bi-
ologie etc. Nu vreau sã ajun-
gem, dacã nu ne implicãm la
timp, sã aducem din import

specialiºti. La aceºti tineri ta-
lentaþi este baza. Dacã îi pier-
dem, va fi destul de grav”.

Este nevoie
ºi de odihnã

În aceastã varã, chiar dacã
este vacanþã, studenþii nu vor sta
la odihnã ºi distracþie, chiar dacã
acestea sunt importante. «Mulþi
dintre ei sunt implicaþi în diverse
proiecte, inclusiv pe bazã de

voluntariat. Dar, trebuie sã þinem
seama ºi de cerinþele lor. Sunt ti-
neri ºi este aproape obligatoriu
sã se distreze ºi sã se odihneas-
cã, iar noi, la Craiova, putem
spune cã nu mai suntem „oaia
neagrã” a României, cum ni s-a
tot spus, pe nedrept, ºi le putem
oferi destule modalitãþi de petre-
cere a timpului liber. În toamnã,
în campusuri îi aºteaptã surprize
plãcute», a mai precizat prof.u-
niv.dr. Dan Claudiu Dãniºor.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

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



10 / cuvântul libertãþii vineri, 31 iulie 2015externeexterneexterneexterneexterne

Primarul Romei, Ignazio Marino, a anunþat ieri cã existã “riscuri
concrete de atacuri teroriste” din partea organizaþiei radicale Stat
Islamic, cu ocazia Jubileului oraºului, care va dura din decembrie
2015 pânã în noiembrie 2016. “Este primul jubileu care se organi-
zeazã dupã evenimentul din 11 septembrie 2001 ºi dupã apariþia
reþelei teroriste Stat Islamic”, a explicat primarul Marino într-un
interviu acordat publicaþiei italiene “Corriere della Sera”. “Toate
indiciile pe care le avem de la serviciile de informare americane,
precum ºi primarii americani cu care am discutat recent vorbesc
despre riscurile concrete de atacuri teroriste pentru Italia ºi Roma”,
a dat el asigurãri în acest sens. Primarul Marino a atras atentia
asupra faptului cã “nu are posibilitatea de a apãra capitala împotriva
terorismului doar cu poliþiºtii municipali”, lansând o invitaþie
Guvernului italian de a contribui, în condiþiile în care municipalitatea
nu dispune de armament necesar. Jubileul sau Anul Sfânt reprezintã
o tradiþie a Bisericii Catolice ºi se organizeazã, în mod teoretic, o
datã la 25 de ani, sãrbãtoare prin care li se permite credincioºilor sã
obþinã iertarea ºi sã-ºi ispãºeascã pãcatele. Ultimul Jubileu a fost
þinut în perioada 2000-2001 în Roma, la care au participat 30 de
milioane de pelerini. Sãrbãtoarea a fost convocatã de Papa Ioan
Paul al II-lea, însã Papa Francisc a decis, în martie 2015, cu o
ocazia împlinirii a doi ani de la numirea sa în scaunul pontifical, ca
urmãtorul An Sfânt sã înceapã din decembrie 2015 ºi sã se încheie
în noiembrie 2016. Primarul Romei a participat în urmã cu o
sãptãmânã, la Vatican, alãturi de mai mulþi primari americani, printre
care ºi cel al New Yorkului, la o întâlnire organizatã pe tema
protejãrii cetãþenilor de formele de sclavie ºi combaterii sclaviei.

Un cogresmen american
trimis în judecatã, sub
acuzaþia de corupþie

Un congresmen american din statul
Pennsylvania (nord-estul SUA) a fost trimis
în judecatã sub acuzaþia de “participare la
o întreprindere de gangster” de deturnare
a banilor, a anunþat Departamentul
Justiþiei. Congresmenul Chaka Fattah, un
democrat care a reprezentat Philadelphia
mai mult de 20 de ani, este acuzat de
autoritãþile americane de participare în
mai multe scheme de luare de mitã pentru
deturnarea a sute de mii de dolari din
fonduri federale, de caritate ºi de campa-
nie. Procurorii federali au declarat cã
Fattah a folosit banii de campanie pentru
a plãti datoriile fiului sãu student ºi a
plãtit de asemenea un împrumut pentru
campanie din donaþii ºi burse federale. Au
fost puºi de asemenea sub acuzare un
membru al personalului sãu, un lobbyst, ºi
alte douã persoane. Într-o altã presupusã
schemã, Fattah comunica cu persoane
fizice în ramurile legislativã ºi executivã
într-un efort de a-l ajuta pe lobbystul
Herbert Vederman sã obþinã un post de
ambasador sau sã fie numit în Comisia
pentru Comerþ a Statelor Unite (United
States Trade Commission). În schimb
pentru eforturile sale, Fattah a primit
18.000 de dolari de la Vederman “sub
acoperirea unei plãþi pentru cumpãrarea
unei maºini care de fapt nu a avut loc
niciodatã”, a declarat FBI. “Congresme-
nul Fattah ºi asociaþii sãi au trãdat
încrederea publicã ºi au compromis
încrederea în govern”, a declarat Zane
Memeger, procurorul federal pentru
districtul de est din Pennsylvania.
Acuzaþiile includ luare de mitã, fraudã
electronicã, falsificare de înscrisuri,
fraudã bancarã, spãlare de bani, fals în
declaraþii la o instituþie financiarã ºi alte
infracþiuni. Fattah a negat implicarea “în
orice ilegalitate, orice activitate ilegalã ºi
orice deturnare de fonduri federale”.
Fattah, 58 de ani, reprezenta Philadel-
phia în Camera Reprezentanþilor din
1994, fiind unul dintre cei mai vechi
parlamentari de culoare din Congres.
Anchetatorii au urmãrit atent activitãþile
lui Fattah timp de mai mulþi ani din
cauza suspiciunilor de corupþie, a relatat
“Philadelphia Inquirer”.

Economia Spaniei
a înregistrat în trimestrul
doi cea mai rapidã
creºte din ultimii ºapte ani

Economia Spaniei a înregistrat în
trimestrul al doilea o creºtere de 1% faþã
de trimestrul precedent, cea mai rapidã din
ultimii ºapte ani, potrivit datelor prelimi-
nare publicate de biroul de statisticã. Faþã
de aceeaºi perioadã a anului trecut,
economia a avansat cu 3,1%, susþinutã de
cererea internã ºi de angajãrile care au
avut loc înaintea sezonului turistic de varã.
Datele au confirmat aºteptãrile Guvernului
ºi ale bãncii centrale a Spaniei. În primul
trimestru, PIB-ul Spaniei a avansat cu
0,9% faþã de trimestrul anterior ºi cu 2,7%
comparativ cu aceeaºi perioadã a anului
2014. Biroul de statisticã a mai anunþat cã
preþurile de consum au scãzut în iulie cu
0,1%, dupã ce au stagnat în iunie, dar
riscul deflaþiei a scãzut. Instituþia a
precizat cã declinul a fost generat de
preþurile mici ale energiei, în timp ce
cererea de consum s-a accelerat. Sãptãmâ-
na trecutã, institutul de statisticã a anunþat
cã numãrul persoanelor fãrã loc de muncã
a scãzut în trimestrul al doilea cu 295.600,
la 5,15 milioane, în economie fiind create
411.000 de posturi, cel mai ridicat numãr
înregistrat din 2005. Rata ºomajului a
scãzut la 22,4%, cel mai scãzut nivel din
2011. La începutul lunii iunie, Guvernul de
la Madrid a îmbunãtãþit estimarea de
creºtere economicã pentru acest an de la
2,9% la 3,3%.
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Franþa mobilizeazã ºi trupele spe-
ciale pentru a securiza intrarea în
Eurotunel. 120 de agenþi  au fost
trimiºi de ieri la Calais pentru a pro-
teja punctul de frontierã cu Marea
Britanie, dupã ce sute de imigraþi au
încercat sã forþeze trecerea. Minis-
terul de Interne va avea o nouã reu-
niune pentru a evalua situaþia ºi mã-
surile ce se impun în continuare. Mai
mulþi politicieni britanici, inclusiv din
Partidul Conservator, cred cã e ne-
voie de mobilizarea Armatei pentru
oprirea fluxului de imigranþi. Imi-
granþii au întreprins câteva sute de
noi încercãri de a pãtrunde pe teri-
toriul Marii Britanii în noaptea de
miercuri spre joi prin tunelul de sub
Canalul Mânecii, în zona Calais
(nordul Franþei), încercând sã se îmbarce în
trenurile Eurotunel cu destinaþia Regatul Unit.
Poliþia a contabilizat între 800 ºi 1.000 de imi-
granþi ilegali în preajma tunelului ºi a împiedi-
cat circa 300 de tentative de a pãtrunde în tu-

nel, potrivit sursei menþionate, care nu a oferit
cifre exacte privind reþinerile efectuate în urma
acestei operaþiuni. Reprezentanþii Eurotunel au
fãcut referire la rândul lor la o noapte mai pu-
þin intensã decât cele anterioare, în condiþiile

în care între 1.500 ºi 2.000 de tentati-
ve de trecere s-au înregistrat, în me-
die, în ultimele câteva sãptãmâni. Se-
curizarea zonei este “foarte bine coor-
donatã cu noile echipe (de forþe de
ordine) sosite ieri (miercuri) seara”, a
subliniat un purtãtor de cuvânt al ope-
ratorului tunelului. Tunelul de sub ca-
nalul Mânecii este asaltat de sãptãmâni
întregi de mii de imigranþi pregãtiþi de
orice ca sã ajungã în Marea Britanie,
þarã pe care o vãd ca pe un fel de
“Eldorado”. Situaþia devine uneori dra-
maticã, aºa cum s-a întâmplat în
noaptea de marþi spre miercuri când
a fost gãsit mort un imigrant suda-
nez, ridicând la nouã numãrul dece-
selor înregistrate la Eurotunel de la în-
ceputul lunii iunie. Pentru a spori se-

curitatea, ministrul de interne francez, Ber-
nard Cazeneuve, a anunþat miercuri suplimen-
tarea efectivelor de securitate cu 120 de poli-
þiºti pentru a consolida contingentul de 300
de agenþi deja desfãºurat în teren.

Fragmentul gãsit în vestul Oceanului In-
dian miercuri pare sã facã parte dintr-un avion
de tip Boeing 777, acelaºi model de aeronavã
care asigura zborul Malaysia Airlines 370
(MH370) ºi care a fost datã dispãrutã în 2014,
potrivit unei surse apropiate investigaþiei. Ad-
junctul ministrului malaiezian al Transporturi-
lor a declarat, ieri, cã autoritãþile din aceastã
þarã sunt “aproape sigure” cã fragmentul de
avion gãsit pe Insula Reunion provine de la un
avion de tip Boeing 777, adãugând cã existã
posibilitatea ca acesta sã provinã de la MH370.
“Este aproape sigur cã (fragmentul gãsit) este
de la un avion Boeing 777. ªeful anchetei noas-
tre mi-a spus acest lucru”, a declarat Abdul
Aziz Kaprawi. El a anunþat cã o echipã mala-
iezianã a plecat cãtre Insula Reunion, situatã

Miºcarea talibanilor afgani l-a ales pe mollahul Ahtar Mansoor
în funcþia de lider al organizaþiei, dupã confirmarea morþii molla-
hului Omar. “Mollahul Ahtar Mansoor este noul lider al miºcãrii
talibanilor afgani”, a transmis organizaþia fundamentalistã, confir-
mând implicit moartea mollahului Omar. În acest context, noua
rundã de negocieri între insurgenþii talibani ºi reprezentanþii
Administraþiei de la Kabul a fost amânatã. Mollahul Mohammad
Omar, liderul miºcãrii talibanilor afgani, a decedat într-un spital
din Pakistan în anul 2013, la 12 ani dupã plecarea din Afganistan,
a confirmat miercuri Administraþia de la Kabul. “Administraþia de
la Kabul, pe baza unor informaþii credibile, confirmã cã mollahul
Mohammad Omar, liderul talibanilor, a decedat în aprilie 2013, în
Pakistan”, a comunicat Preºedinþia Afganistanului. “Administraþia
Afganistanului crede cã acum existã argumente suplimentare în
favoarea negocierilor cu talibanii, astfel cã îndeamnã grupurile
armate ale opoziþiei sã profite de oportunitate ºi sã se alãture
procesului de pace”, a precizat Preºedinþia. Informaþia a fost
confirmatã de Abdul Hassib Seddiqi, purtãtorul de cuvânt al
Direcþiei naþionale de securitate din Afganistan, care a precizat cã
liderul talibanilor a murit într-un spital din oraºul pakistanez
Karachi. Nu este clar cum au verificat serviciile de spionaj afgane
aceste informaþii. La sfârºitul anului trecut, Rahmatullah Nabil,
directorul Direcþiei naþionale de securitate, anunþa cã nu era clar
dacã mollahul Omar era sau nu în viaþã. “Este greu de aflat”,
spunea oficialul afgan. Mollahul Omar nu mai fusese vãzut în
public de când a fugit din Afganistan, la sfârºitul anului 2011, în
timpul intervenþiei militare americane care a condus la înlãturarea
regimului taliban de la Kabul. Presa ºi serviciile de informaþii au
speculat de mai multe ori cã mollahul Omar ar fi murit.

Primarul Romei avertizeazã
cã existã riscuri „concrete”

de atacuri teroriste în capitala Italiei

Mollahul Ahtar Mansoor este
noul lider al talibanilor afgani

Resturi ale avionului Malaysia Airlines 370
ar fi fost gãsite dupã mai bine de un an de cãutãri

la aproximativ 600 de kilometri est de Mada-
gascar.nÎn opinia sa, sunt necesare aproxima-
tiv douã zile pentru a se verifica dacã frag-
mentul aparþine avionului care asigura zbo-
rul MH370. O sursã la curent cu dosarul a
declarat anterior pentru Reuters cã fragmen-
tul respectiv aparþine aproape sigur unui Bo-
eing 777. Fragmentul gãsit conþine marcaje
sau pãrþi din numere de serie care ar urma sã
permitã depistarea unui anumit avion, adãu-
ga aceastã sursã. Fragmentul a fost gãsit
miercuri în largul Insulei Reunion, un depar-
tament francez situat în vestul Oceanului
Indian. Fragmentul este examinat pentru a
se stabili dacã are vreo legãturã cu MH370
sau nu, a declarat miercuri un membru al
Forþelor aeriene franceze din Reunion.ªTIRI

ªTIRI
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METEO

Seninvineri, 31 iulie - max: 35°C - min: 20°C

$
1 EURO ...........................4,4075 ............. 44075
1 lirã sterlinã................................6,2713....................62713

1 dolar SUA.......................4,0152........40152
1 g AUR (preþ în lei)........140,2510.....1402510

Cursul pieþei valutare din 31 iulie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA
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Viziuni întunecate

Se difuzeazã la HBO, ora 14:20

Inspirat dintr-un roman scris de
legenda literaturii SF, Phillip K. Dick ,
filmul Viziuni întunecate este adaptat
pentru ecran, într-o prezentare anima-
tã, de catre cineastul Richard Linklater.
Timpul: viitorul apropiat. Locul:
Suburbia. Povestea: una încurcatã, iar
eroii - tineri drogaþi cu substanþa D. Cu
toþii se aflã sub conducerea unui
guvern care urmãreºte sã îºi distrugã
propriii cetãþeni. Deºi guvernul lasã
aparenþa existenþei unor legi de protec-
þie ºi siguranþã a cetãþenilor, drepturile
acestora din urmã sunt grav încãlcate.

Eroi de sacrificiu

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Au muºchi lucraþi, replici tari,
femeile roiesc în jurul lor, bãrbaþii
îi invidiazã. Sunt cei mai mari eroi
de acþiune ai tuturor timpurilor. ªi,
în premierã absolutã, joacã împre-
unã în acelaºi film. Sylvester
Stallone, Jason Statham, Jet Li,
Dolph Lundgren, Eric Roberts,
Randy Couture, Mickey Rourke,
Arnold Schwarzenegger, Bruce
Willis ºi Terry Crews se înarmeazã
din cap pânã în picioare ºi aduc pe
marile ecrane o operaþiune explozi-
vã, într-un film dur ºi plin de
acþiune: The Expendables / Eroi de
sacrificiu.

Legea puterii

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Wade Porter e un soþ iubitor, cu un
viitor promiþãtor, însã lucrurile iau o
turnurã diferitã în viaþa lui în momentul
în care îl ucide accidental pe un hoþ
care voia sã îi fure din casã. Fiind
condamnat pentru crimã, Wade este
închis într-o instituþie de maximã
securitate pentru 3 ani. Aflat în închi-
soare, el descoperã cã regulile din
societate nu se mai aplicã ºi în închi-
soare. Avându-l ca partener de celulã
pe un criminal notoriu ºi fiind supus
unor tratamente inumane de cãtre un
gardian al închisorii...

VINERI - 31 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 Europa mea
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Start up
16:30 Maºini, teste ºi verdicte
17:00 Ne vedem la TVR
18:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
18:40 Fãrã compromisuri
2010
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
22:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
23:10 Nu da înapoi
2008, SUA, Acþiune, Sport
01:05 Nocturne
02:00 Cãlãtori în lumi paralele

(R)
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
02:50 Sport
03:05 Telejurnal

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 Documentar 360°-GE0
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
11:10 Motomagia
11:45 Teleshopping
12:00 Muzica e viaþa mea
13:00 Profil. Poveste. Personaj
13:50 Cartea cea de toate

zilele
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 The Devil Is a Woman
1935, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
17:35 Pelerin
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 A opta zi
1996, Belgia, Franta, Marea

Britanie, Comedie, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Altcineva
2006, Marea Britanie,

Comedie
00:35 ªarpele
01:50 Documentar
02:40 Profil. Poveste. Personaj
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2

TVR 2

07:25 Crãciun fericit
08:45 Punct ºi de la capãt
10:30 De ce eu?
12:40 Haide, Eddy!
14:20 Viziuni întunecate
16:00 Blestemul regelui Midas
17:40 Filme ºi vedete
18:10 Punct ºi de la capãt
21:00 Casa minciunilor
21:30 Sex Tape
23:05 Cãlãtoria mea
01:00 Un ºtirist legendar 2
02:55 Prinþul
04:25 Iron Sky. Invazia

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea (R)
12:00 Viaþã nedreaptã (R)
2005, Turcia, Acþiune, Dramã,

Romantic
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 Eroi de sacrificiu
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
22:30 Jocuri periculoase
1998, SUA, Thriller
00:45 Eroi de sacrificiu (R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
02:30 Jocuri periculoase (R)
1998, SUA, Thriller
04:30 România, te iubesc! (R)
05:30 Ce spun românii (R)
06:15 Kung Fu Panda:

Legendele teribilitãþii
2011, SUA, Acþiune, Animaþie,

Aventuri, Comedie, Familie, SF

PRO TV

ACASÃ
07:00 Caribbean Flower (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (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
02:30 Daria, iubirea mea (R)

07:00 Vorbeºte lumea
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:15 Rãzbunarea femeii de

vârstã mijlocie
14:15 Strada Hanovra (R)
16:30 Alice în Þara Minunilor (R)
18:30 Alice în Þara Minunilor
20:30 For da Love of Money
22:30 Legea puterii
00:45 For da Love of Money

(R)
02:45 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 Splash! Vedete la apã
23:00 Air Force One
1997, SUA, Acþiune, Thriller
01:30 Pistruiatul 3 - Insurectia
1986, România, Aventuri
03:00 Observator (R)
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 D-Paparazzi
00:30 Trezindu-te în Reno
2002, SUA, Comedie
02:30 ªtirile Kanal D (R)
03:30 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
05:15 Teo Show (R)
06:45 ªtirile Kanal D (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Constantin 60 (R)
07:15 Constantin 60 (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Levintza prezintã (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii
2006, România, Comedie
12:30 Cronica Netului (R)
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 Cireaºa de pe tort
20:30 Totul se plãteºte
1986, România, Aventuri
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
00:30 Neam legat
01:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:00 Flavours, 3 bucãtari (R)
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Focus (R)
04:30 Mondenii
2006, România, Comedie

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 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Fight Night "Greu de

ucis": Sandu Lungu - Jeff Monson
23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK:

Episodul 463
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia

etapei de încadrare (titular) SC
DOLJ CONSTRUCT SRL anunþã
publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM DOLJ- nu este nece-
sarã efectuarea evaluãrii impac-
tului asupra mediului ºi nu este
necesarã efectuarea evaluãrii
adecvate-în cadrul procedurilor
de evaluare a impactului asupra
mediului ºi de evaluare adecvatã
pentru  proiectul ,,CONSTRUIRE
HALÃ PRODUCÞIE, AMPLASA-
RE USCÃTOR DE LEMNE ªI C.T.”
propus a fi amplasat în comuna
Mischii, sat Motoci, T 22, P 34, ju-
deþul Dolj. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul APM DOLJ, strada Petru
Rareº, nr. 1, în zilele de L-V, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 06.08.2015.

     ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DEPUNE-
REA SOLICITÃRII DE EMITERE A

ACORDULUI DE MEDIU

SPÃLÃTORIA SATULUI SOCIETATE CO-
OPERATIVÃ anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de
mediu înfiinþatã în cadrul proiectului ‘’Socie-
tatea de azi-siguranþa unui viitor mai bun!’’(ID
POSDRU /173/6.1/G/147012) propus a fi am-
plasat în comuna Podari, sat Podari, str.Dis-
pensarului, nr. 1, judeþul Dolj.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM DOLJ, strada Petru
Rareº, nr. 1 ºi la sediul social al Societãþii Co-
operative Spãlãtoria Satului, la adresa comu-
na Podari, sat Balta Verde, nr. 10, camera 2,
judeþul Dolj, în zilele de L-V, între orele 9-14.

 Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, strada Petru Rareº, nr.1.

PRESTÃRI SERVICII
Reparaþii instalaþii sanitare
ºi canalizare. Telefon:
0770/682.710.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã contabilã. Te-
lefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând sau schimb garso-
nierã Caracal cu casã
sau apartament 2 came-
re Craiova + diferenþa.
Preþ, 110.000 lei. Telefon:
0741/116.815.

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) 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 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 meta-
lice, termopan, aer con-
diþionat). Telefon: 0723/
189.746.

Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., internet,
renovat complet. Telefon:
0762/109.595.
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 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 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 Calo-
pãr 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 agricol.
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 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 Craiova, vie, pomi,
deschidere 22 m. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Telefon:
0723/692884
Vând teren între case în Po-
poveni 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.
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 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
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PRIN LICITAÞIE CU STRIGARE

CUPTOR ELECTRIC PROFESIONAL
TERMOVENTILAT – CONVECÞIE 1 BUC. 7000 LEI

Achiziþionat la data de:  31.07.2008
Trecut în conservare la data de:  01.01.2014
Marca: HELPAN FORNI
Seria: 6R

DATE TEHNICE
Control: Panou electromecanic manual cu afiºaj digital
Dimensiuni: 875 x 1245 x 810 mm  (l x L x h)
Numãr tãvi: 6 / 5
Dimensiuni tãvi: 400 x 600 mm
Spaþiu între tãvi: 90/115 mm
Masã: 165 kg
Alimentare: 380/400 V 3N 50/60 Hz
Putere: 9 kW

DOSPITOR1 BUC. 2100 LEI

Dimensiuni: 875 x 1100 x 790 mm (l x L x h)
Dimensiuni tãvi: 400 x 600 mm
Spaþiu între tãvi: 90 mm
Alimentare: 230/250 V 3N 50/60 Hz
Putere: 1,4 kW

TÃVI ALUMINIU PATISERIE 14 BUC. x  60 LEI = 840 LEI

Preþurile sunt minime de la care porneºte licitaþia ºi nu includ TVA.
Licitaþia va avea loc la sediul societãþii Parc – Turism SA din str. Bibescu, nr.

12, Craiova – Hotel Parc, începând cu data de 30.07.2015, ora 1000, repetându-se în
fiecare zi lucrãtoare pânã la adjudecare.

Telefon contact: 0723 54 44 93.

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 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 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 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 negociabil.
Telefon: 0765/554.177.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Tele-
fon: 0744/780.550.

Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/234.638,
0351/446.066.
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 DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 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
excelentã. Telefon:
0749/059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour, model iulie 2009,
1,6 benzinã, unic pro-
prietar, proprietar, parti-
cular. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro ne-
gociabil. Telefon: 0766/
899.363.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr de la unic pro-
prietar auto TICO, euro 2,
sau MATIZ, euro 4. Tele-
fon: 0771/290.539; 0351/
460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând bicicletã medicinalã,
maºinã de cusut marca
Nauman, veselã - farfurii, 17
plãci din beton armat pen-
tru groapã la cimitir, pereli-
nã cauciucatã pentru ploa-
ie, aragaz pentru gaze, 2
reductoare pentru oxigen,
2 aparate de masaj noi, 1
ºifonier cu 3 uºi, anexe 3
bucxãþi , recamier 2 bucãþi,
2 flori mari de apartament.
Telefon: 0754/220.151.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, po-
lizor 2500 W, sobãteraco-
tã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/ 083.789.
Vând atelier utilat pentru
construcþie textile în spaþiu
închiriat ºi ºabloane de im-
primat steaguri UE ºi NATO.
Telefon: 0723/ 684.511.
Vând porumbei voiajori
albi, 20 bucãþi 15 lei / buc.
Telefon: 0727/ 808.696.

Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
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 masaj.
Telefon: 0764/432.767.
Vând douã vaci cu lapte,
una gestantã ºi alta cu vi-
þel. 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 cîteva piese de arti-
zanat ºi populare (zãvelci,
prosoape, batiste) cusute
manual. Telefon: 0351/
809.908.
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. Te-
lefon: 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 Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80 lei,
pompã de udat grãdinã
Cama 200 lei - sãpun 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, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3
culoare negru. 2200 lei.
Telefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilogra-
mul. Telefon: 0766/676.238.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Tele-
fon: 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.
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Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 31 iulie 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
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, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 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
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 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 cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, te-
levizor color Grunding dia-
gonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã mobi-
latã Lãpuº. Telefon: 0765/
291.623.
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
Brazda lui Novac, zona
Simplon. 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 pentru
prietenie sau cãsãtorie.
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 Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
APROMAT – DIVCOM
SRL declarã pierdut certi-
ficat constatator de autori-
zare emis de ORC Dolj.
Se declarã nul.
COOPBAR SRL declarã
pierdute certificate consta-
tatoare emise de ORC
Dolj pentru punctele de
lucru. Se declarã nule.
CONDOLEANÞE
Colectivul Direcþiei
Economice al Consiliu-
lui Judeþean Dolj este
alãturi de Mioara Chiri-
þoiu la trecerea în ne-
fiinþã a mamei. Dumne-
zeu sã o odihneascã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Meci fãrã istoric, miercuri, pe stadionul „Co-
munal” din Mischii. CS Universitatea II Craiova
s-a calificat în turul trei al Cupei României dupã
ce a executat-o cu un sec 5-0 pe CSO Filiaºi.

Speranþele ªtiinþei au ucis disputa încã din mi-
nutul 10, moment când Ivan a punctat pentru 3-
0, secondându-i pe lista marcatorilor pe Mazara-
che (2) ºi pe Bancu (9) – toþi componeþi ai echipei
mari. Celelalte reuºite au cãzut dupã odihnã ºi au
fost semante de Jurj (48) ºi de acelaºi Bancu (61).

De la prima echipã, în afarã de cei menþionaþi
anterior, tehnicianul Daniel Mogoºanu s-a mai put
bizui pe goalkeeper-ul Straton ºi pe Briceag.

Promovatã în acest an în pe a treia scenã fot-
balisticã, CSU II va evolua în Seria 4, având-o
printre adversare chiar pe CSO Filiaºi.

Satelitul Universitãþii a rãmas singura grupare
doljeanã din eºaloanele inferioare ce continuã în
Cupa României. Metropolitan Iºalniþa, fosta Mu-
nicipal Craiova, a cãzut victimã, în manºa inau-

Universitatea II surclaseazã FiliaºulUniversitatea II surclaseazã FiliaºulUniversitatea II surclaseazã FiliaºulUniversitatea II surclaseazã FiliaºulUniversitatea II surclaseazã Filiaºul
ºi continuã în Cupãºi continuã în Cupãºi continuã în Cupãºi continuã în Cupãºi continuã în Cupã

guralã, tocmai alb-albaºtrilor, scor 1-2, în timp ce
ACS Podari a fost eliminatã surprizãtor, scor 2-3,
de mehedinþenii de la Pandurii Cerneþi, formaþie
distrusã cu 12-0 la general de CSU II, în barajul
de promovare.

Revenind la confruntarea de la Mischii, cei doi
antrenori, Daniel Mogoºanu ºi Viorel Cojocaru, au
utilizat echipele:

CSU II Craiova: Straton – Marcu, Ciocotealã,
Cojocaru, Briceag – Manea (L. Scarlat 62), Iuga
(Burlacu 67), Gârbiþã (Dinu 51), Bancu – Maza-
rache, Ivan (Jurj 44).

CSO Filiaºi: Nica – Fruntelatã (Creþu 63),
Lupu, Bãlaºa, Neacºu – Pais, N. Popescu, ªtoiu
(Duriþã 46), F. Cruºoveanu – Bãlã (Pârvuicã 59),
Fotescu.

Turul trei al Cupei României, la care vor partici-
pa cele 21 de echipe calificate din faza a doua, plus
31 de formaþii rãmase din Liga a III-a, este progra-
mat sã aibã loc în data de 12 august, de la ora 17.30.

Primãria Ostroveni, în colaborare cu AJF
Dolj ºi DJTS Dolj, organizeazã weekend-
ul ce stã sã înceapã Memorialul “Cristi
Neamþu”, ajuns la a 13-a ediþie. În localita-

Memorialul “Cristi Neamþu”
se þine în acest weekend

Program
Sâmbãtã – semifinale

CS Ostroveni – UT Dãbuleni (ora 9:00)
CS U II Craiova – Danubius Bechet (ora 11:00)

Duminicã
Finala micã (ora 9:00)
Finala mare (ora 11:00)
Festivitate de premiere (ora 14:00)

tea unde a copilãrit fostul goalkeeper al
Universitãþii, decedat în 2002, la numai 21
de ani, se vor întrece cu aceastã ocazie,
evident, gazda CS Ostroveni (foto), CS

Universitatea II Craiova, Danubius
Bechet ºi UT Dãbuleni.

Anul trecut victoria a revenit ce-
lor de la CSU II Craiova, care au
dispus cu 4-3 de echipa gazdã. De
altfel, cele douã au pus mâna pe 9
dintre cele 12 trofee decernate pânã
acum, alb-albaºtrii înregistrând un
avantaj minim. În rest, s-au mai
impus Bechetul, CFR Craiova ºi Iºalniþa.

“Sperãm sã iese meciuri frumoase, cum
a fost mai de fiecare datã pânã acum. Chiar
dacã are caracter amical, ne dorim câºtiga-

rea competiþiei pentru a egala la numãrul de
trofee Craiova”, ne-a declarat tehnicianul
principal al formaþiei gazdã, Ovidiu Flores-
cu, cel care duminicã va împlini 45 de ani.

Naþionala masculinã de volei a României întâl-
neºte astãzi (18:00) ºi mâine (17:00), în Sala Po-
livalentã din Craiova, reprezentativa Sloveniei, în Marþi

ÞSKA Moscova (Rusia) – Sparta Praga (Cehia) 2-2

FC Midtjylland (Danemarca) – APOEL Nicosia (Cipru) 1-2

Milsami Orhei (Moldova) – Skenderbeu Korce (Albania) 0-2

Maccabi Tel Aviv (Israel) – Viktoria Plzen (Cehia) 1-2

Panathinaikos Atena (Grecia) – Club Brugge (Belgia) 2-1

Fenerbahce Istanbul (Turcia) – ªahtior Doneþk (Ucraina) 0-0

Young Boys Berna (Elveþia) – AS Monaco (Franþa) 1-3

Videoton FC (Ungaria) – BATE Borisov (Belarus) 1-1

Dinamo Zagreb (Croaþia) – Molde FK (Norvegia) 1-1

Miercuri
STEAUA – PARTIZAN BELGRAD (Serbia) 1-1

HJK Helsinki (Finlanda) – FK Astana (Kazahstan) 0-0

FC Salzburg (Austria) – Malmo FF (Suedia) 2-0

Celtic FC (Scoþia) – Karabakh Agdam (Azerbaidjan) 1-0

Lech Poznan (Polonia) – FC Basel (Elveþia) 1-3

Rapid Viena (Austria) – Ajax Amsterdam (Olanda) 2-2

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

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

DIGI SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga

I: CFR Cluj – FC Voluntari, Con-
cordia Chiajna – Petrolul Ploieºti.

DIGI SPORT 2
18:00 – VOLEI (M) – Liga Eu-

ropeanã: România – Slovenia /
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro
League: Gent – Genk.

DOLCE SPORT
21:00 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – Petrolul Ploieºti.

VOLEI (M) – LIGA EUROPEANÃ

România – “dublã” cu Slovenia, la Polivalentã
partide ce conteazã pentru runda cu numãrul 4 a
grupei B din Liga Balcanicã.

Tricolorii mai au doar ºanse pur teoretice de a
prinde final-four-ul, dupã ce au strâns nu-
mai douã victorii în 6 jocuri disputate pânã
acum: 0-2 (d) cu Grecia, 2-0 (a) cu Bela-
rus ºi 0-2 (d) cu Turcia. De partea cealal-
tã, ex-igoslavii sunt lideri, înregistrând suc-
cese pe linie.

Clasament dupã trei etape: 1. Slovenia
17p (18-3), 2. Grecia 17p (18-6), 3. Tur-
cia 6p (9-13), 4. România 6p (8-13), 5.
Belarus 4p (7-16), 6. Croaþia 4p (7-16).

Se calificã mai departe primele douã
clasate.

DOLCE SPORT 2
12:30, 14:30, 17:45 – TENIS

(M) – Turneul de la Hamburg, în
Germania: sferturi de finalã.

EUROSPORT
10:00, 15:00 – SÃRITURI ÎN

APÃ – Campionatul Mondial, la
Kazan, în Rusia / 18:00 – CÃLÃ-
RIE – Seria Cupei Naþiunilor FEI,
la Hickstead, în Marea Britanie /
19:30 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM,
la Kazan / 21:15 – SÃRITURI CU

SCHIURILE – Marele Premiu de
varã, la Wisla, în Polonia.

EUROSPORT 2
9:30 – SNOOKER – Circuitul

European, la Riga, în Letonia:
ziua 1.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Con-

cordia Chiajna – Petrolul Ploieºti.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: CFR

Cluj – FC Voluntari.

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 IV
CFR Cluj – FC Voluntari, astãzi, ora 18.30
Concordia – Petrolul, astãzi, ora 21
Pandurii – CSMS Iaºi, sâmbãtã, ora 18.30
FC Botoºani – Steaua, sâmbãtã, ora 21
Astra – Viitorul, duminicã, ora 18.30
ASA – “U” Craiova, duminicã, ora 21
Dinamo – ACS Poli, luni, ora 21

Directorul tehnic al Universi-
tãþii Craiova, Sorin Cârþu, sperã
ca în meciul de duminicã, de la
Târgu Mureº, echipa din Bãnie
sã încheie în faþa vicecampioa-
nei seria negativã din acest se-
zon, dupã ce în stagiunea trecutã
mureºenii au fost cei care au sto-
pat seria de 19 meciuri fãrã în-
frângere a alb-albaºtrilor. „Vrem
sã punem capãt seriei negre pe
care o traversãm. ªi sperãm ca
la finalul acestui joc, de la Târgu
Mureº, sã iasã aºa cum ne pro-
punem. Am dominat adversarii în
toate partidele de pânã acum, dar
rezultatele ne-au fost nefavora-
bile. Rezultatele de pânã acum
reprezintã, în opinia mea, o mare
nedreptate. Îmi doresc ca acest
lucru sã ne facã sã strângem rân-
durile, sã arãtãm mai multã am-
biþie. Lipsa punctelor a generat o
stare de presiune în vestiar, pen-
tru cã avem obiective pe care
vreme sã le atingem. Dar o ast-
fel de situaþie poate crea o mai
mare concentrare, o mai mare
responsabilizare, pentru cã în
aceste momente grele se vãd ca-
racterele puternice. În campiona-
tul trecut, la Târgu Mureº a înce-
put un declin al nostru, acum ne
dorim sã fie declicul favorabil.
Brandan nu va fi o surprizã pen-

Autorul unei duble în meciul
echipei satelit a Universitãþii
Craiova contra lui CSO Filiaºi,
în Cupa României, Nicuºor
Bancu sperã ca echipa sã spar-
gã gheaþa la Târgu Mureº, iar
el sã marcheze ºi pentru echipa
mare. “Bancone” cã a scãpat
de teama contactelor cu adver-
sarii, dupã accidentarea gravã
suferitã în toamna trecutã ºi cã
sperã sã-l depãºeasã pe fostul
cãpitan al Universitãþii, Pablo
Brandan, în duelul direct de du-
minicã. “Ne-am pregãtit toatã
sãptãmâna cu speranþa unui re-
zultat bun la Târgu Mureº. Bi-
neînþeles cã vizãm victoria.
Vrem sã spargem gheaþa cu
ASA. ªtim cã este o echipã
bunã, cu jucãtori valoroºi, dar ºi
noi avem un colectiv bun ºi pu-
tem depãºi ASA. Nu am un me-
saj special pentru Brandan, este
un jucãtor bun, dar vom face to-
tul pentru a-l depãºi ºi a marca.

Bancu: Bancu: Bancu: Bancu: Bancu: “V“V“V“V“Vreau sã marchez cât maireau sã marchez cât maireau sã marchez cât maireau sã marchez cât maireau sã marchez cât mai
repede ºi pentru prima echipã”repede ºi pentru prima echipã”repede ºi pentru prima echipã”repede ºi pentru prima echipã”repede ºi pentru prima echipã”

În ceea ce mã priveºte nu mai
am nicio teamã sã pun piciorul
la minge. Sunt sutã la sutã apt
de efort. Mã bucurã faptul cã
am marcat de douã ori în me-
ciul de ieri cu Filiaºiul ºi am con-
tribuit la calificarea echipei a

doua în fazele superioare ale
Cupei. Mã ajutã aceste meciuri
pentru moral, dar ºi sã ajung mai
repede la forma sportivã ºi
vreau sã marchez cât mai re-
pede ºi pentru prima echipã“ a
declarat mijlocaºul de 23 de ani.

Sorin Cârþu sperã ca seria negativã
sã ia sfârºit la Târgu Mureº, în faþa
echipei care le-a stopat alb-albaºtrilor
în sezonul trecut seria invincibilã
de 19 meciuri

S-a stabilit programul pentru alte trei etapeS-a stabilit programul pentru alte trei etapeS-a stabilit programul pentru alte trei etapeS-a stabilit programul pentru alte trei etapeS-a stabilit programul pentru alte trei etape
Liga Profesionistã de Fotbal a stabilit programul etapelor V, VI ºi VII

ale Ligii I.  Astfel, dupã ce duminicã, de la ora 21, Universitatea va juca
la Târgu Mureº, în etapa a patra, pentru alb-albaºtri vor urma douã me-
ciuri pe teren propriu, sâmbãtã, 8 august, de la ora 18.30, cu Concordia
Chiajna, ºi miercuri, 12 august, de la ora 17.30, cu Viitorul Constanþa. În
runda a ºaptea, ªtiinþa va evolua în deplasare, contra nou-promovatei
ACS Poli Timiºoara, sâmbãtã, 15 august, de la ora 18.30. 

tru noi, îi ºtim calitãþile, aºa cum
ºi el cunoaºte Universitatea“ a
declarat antrenorul oltean.

Cârþu nu ia în calcul demisia
în cazul unui eºec

Sorin Cârþu nu se gândeºte sã
demisioneze în cazul unui eºec
la Târgu Mureº, chiar dacã douã
dintre meciurile cu formaþia ar-
deleanã de acum doi ani au pro-
vocat schimbãri pe banca tehni-
cã a Craiovei. Astfel, Eric Lin-
car a fost înlocuit cu Ovidiu Stân-
gã dupã un 1-1 pe arena “Trans-
Sil”, iar Ovidiu Stângã i-a lãsat
locul lui Gabi Balint la douã sãp-
tãmâni dupã ce Universitatea
pierdea cu ASA pe teren propriu,
1-2, acel eºec fiind de fapt cau-
za demiterii. “În cazul unei în-
frângeri la Târgu Mureº am rã-
mâne cu un punct, nu se întâm-
plã nimic din punctul meu de ve-
dere. Presa comenta despre în-
locuirea mea ºi a lui Sãndoi
atunci când aveam 19 meciuri
fãrã înfrângere, aºa cã mã aº-
tept sã aparã speculaþii acum,
când echipa are un punct dupã
trei jocuri. Dar aceasta nu e
treaba mea, ci a conducerii. Noi
munca ne-o facem la fel. Ceea
ce ni se întâmplã nu este cauza

aplicãrii unor principii greºite“ a
declarat “Sorinaccio”.

Antrenorul spune cã în viitor
este posibil ca jucãtori de la a
doua echipã sã facã pasul la pri-
ma formaþie: „Bawab trece
printr-o pasã mai dificilã, dar vom
munci sã-l readucem la forma pe
care a avut-o sezonul trecut, când
ne-a ajutat mult. Madson va fi si-
gur în lot, nu pot spune acum dacã
va fi ºi titular. Jucãtorii tineri de
la echipa a doua sunt în atenþia
noastrã, unii chiar se antreneazã

cu noi, mã refer aici la Manea,
Jurj ori Dinu. Cunosc angajamen-
tul ºi starea de spirit de la prima
echipã ºi pot face oricând pasul“.
Cârþu a anunþat ºi indisponibilitã-

þile pentru jocul de la Târgu
Mureº: fundaºul dreapta Achim
ºi atacantul Costin Curelea, care
are entorsã ºi ar putea lipsi chiar
o lunã de pe gazon.
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