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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã doctorul Popescu deschi-
dea ºi un atelier de sicrie, ar fi fost
putred de bogat.

La mulþi ani!
Ion PRIOTEASA,

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj

Pentru TPentru TPentru TPentru TPentru Traianraianraianraianraian
Bãsescu,Bãsescu,Bãsescu,Bãsescu,Bãsescu,
democraþiedemocraþiedemocraþiedemocraþiedemocraþie
e în... cer!e în... cer!e în... cer!e în... cer!e în... cer!

Invitat la un post de televiziu-
ne, mai deunãzi, fostul preºedin-
te al þãrii Traian Bãsescu, s-a
destãinuit cã ºi la prima suspen-
dare, în 2007, ºi în 2012, a avut
sprijinul moral al senatorului ame-
rican John McCain. Mesajul
acestuia a fost „rotund pentru
toate structurile statului”. Din tot
ce declarã, acum, Traian Bãses-
cu se deducea cã-i minþise pe
americani, spunându-le cã sus-
pendarea sa se datora... scãderii
în sondaje.

Un tânãr de 26 de
ani, din comuna dol-
jeanã Pleºoi, a murit,
joi searã, la Spitalul
Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, dupã
un accident petrecut
în comuna Predeºti.
Victima circula cu o
motocicletã, deºi nu
avea permis, însã a
fost lovit de un auto-
turism al cãrui ºofer
nu i-a acordat priori-
tate de trecere.
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Doljul îºi sãrbãtoreºte astãzi unul din-
tre cei mai însemnaþi fii ai sãi, un pãs-
trãtor al adevãratelor valori culturale
ºi un mesager al românismului pur  –
Maestrul Tudor Gheorghe. Drumul par-
curs de marele menestrel al Olteniei,
plecat din inima satului doljean, de la
Podari, atinge acum o frumoasã bornã –
70 de ani trãiþi cu intensitate, dãruire ºi
generozitate.

Sunt ºapte decenii bogate, roditoare,
dar ºi cu multe sacrificii, în tot acest timp
afirmându-se drept un desãvârºit amba-
sador cultural, care, prin meritele sale

incontestabile, a purtat numele Doljului
ºi al României pe marile scene ale lumii.

Un reper de conºtiinþã ºi demnitate, de
simþire ºi spiritualitate, Tudor Gheorghe
reuºeºte sã dãruiascã un act de culturã
autenticã, fãrã compromisuri, oferindu-
le un izvor curat de cântec ºi vers tuturor
celor însetaþi de frumos.

La ceas aniversar, vã rog sã primiþi,
Maestre, cele mai calde gânduri de pre-
þuire ºi cele mai sincere urãri de ani mulþi
ºi fericiþi, de sãnãtate ºi putere de mun-
cã, pentru a vã duce mai departe valoroa-
sa ºi onoranta misiune asumatã.
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CNADNR dã aproape
4 milioane lei pe un studiu
pentru menþinerea
Transfãgãrãºanului
deschis tot anul

Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale
din România (CNADNR) a lansat
o licitaþie deschisã de 3,7 milioane
de lei pentru realizarea unui studiu
de fezabilitate care sã identifice
soluþii pentru ca circulaþia pe
Transfãgãrãºan sã fie deschisã tot
timpul anului. “Proiectul are ca
scop principal reabilitarea ºi
modernizarea drumului existent
pentru ca circulaþia sã fie deschisã
tot timpul anului ºi pe secþiunea de
drum cuprinsã între km 10+000
(Piscul Negru) ºi km 130+800
(Cabana Bâlea Cascadã) prin
adoptarea unor soluþii tehnice
corespunzãtoare”, a informat
CNADNR, într-un comunicat. DN
7C este un drum de altitudine care
coreleazã sudul României cu
Transilvania traversând Carpaþii
Meridionali.

Sorin Cîmpeanu: Din acest
an, învãþãmântul particular
acreditat, obligatoriu,
va fi finanþat

Ministrul Educaþiei, Sorin
Cîmpeanu, a declarat, ieri, cã din
luna septembrie a acestui an
învãþãmântul particular acreditat,
obligatoriu, va fi finanþat, iar acest
lucru ar putea duce la scãderea
taxelor plãtite de pãrinþi. “Este
primul an în care, începând din
luna septembrie, va fi finanþat
învãþãmântul particular acreditat,
învãþãmântul obligatoriu. Este
vorba de o alocare (la rectificarea
bugetarã — n.r.) de 32,6 milioane
de lei pentru ce a mai rãmas din
anul 2015. Acest lucru rezolvã
aplicarea unei prevederi a legii
care funcþioneazã din anul 2011 ºi
care a fost prorogatã, învãþãmân-
tul obligatoriu este obligatoriu
pentru toþi copiii, nu numai pentru
cei din instituþiile de învãþãmânt
preuniversitar de stat”, a afirmat
ministrul, într-o conferinþã de
presã la Ministerul de Finanþe.

Liderul interimar al PSD, Liviu
Dragnea, a comentat relaþia cu Vic-
tor Ponta, spunând cã deºi premie-
rul este printre puþinii oameni la care
þine cu adevãrat, relaþiile dintre ei în
ultima vreme par sã se fi “rãcit”
dupã gesturile “anapoda” ale lui
Ponta, când acesta a pãrãsit “regu-
lile prieteniei”.

Liviu Dragnea a fãcut aceste co-
mentarii pe pagina sa de Facebook,
rar folositã de liderul interimar al
PSD, pentru cã este “un spaþiu mai

Dosarul privind recompensarea medicilor
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Inspectorii de la Antifraudã Fis-
calã au gãsit la producãtorii ºi dis-
tribuitorii de medicamente vizaþi în
dosarul privind recompensarea
unor medici pentru prescrierea
unor medicamente facturi emise de
firme de turism în baza unor do-
cumente fictive, care le-au permis
deducerea TVA, potrivit Agenþiei
Naþionale de Administrare Fiscalã.
Precizãrile au fost fãcute de ANAF
în legãturã cu percheziþiile fãcute
de procurorii Direcþiei Naþionale
Anticorupþie, în 28 iulie, la socie-
tãþi comerciale din domeniul far-
maceutic ºi la persoane cercetate
în dosarul privind sãvârºirea unor
infracþiuni de corupþie.

“Direcþia Generalã Antifraudã
Fiscalã a efectuat în lunile martie
ºi aprilie 2015 verificãri asupra
documentelor prezentate de unele
societãþi comerciale având ca do-
meniu de activitate producþia ºi
distribuþia de medicamente, con-
statându-se astfel cã, în perioada
1 ianuarie 2013 – 31 decembrie
2014, acestea au desfãºurat rela-
þii comerciale cu diverºi furnizori
– societãþi de turism, de la care
au achiziþionat pachete de servicii
pentru anumite persoane, în spe-
cial medici, cu privire la care exis-
tã suspiciuni cã au reprezentat în
fapt recompensãri aferente spriji-
nului acordat pentru administra-
rea cãtre pacienþi a produselor pe

care le comercializeazã”, aratã
ANAF într-un comunicat de pre-
sã transmis ieri.

Inspectorii de la Antifraudã Fis-
calã au constatat cã au fost înre-
gistrate în evidenþa contabilã fac-
turi reprezentând contravaloarea
unor prestãri de servicii turistice,
respectiv participarea la diverse
evenimente, conferinþe, congrese
în þarã ºi în strãinãtate sau orga-
nizarea unor astfel de conferinþe,
persoanele participante fiind în
principal personal medical. De ase-
menea, inspectorii au constatat cã

unele dintre evenimentele factu-
rate în fapt nu au fost realizate,
cum ar fi, de exemplu, deplasãri
în strãinãtate (Ottawa – Canada,
San Diego – SUA) ºi în þarã (Bra-
ºov, Iaºi, Sibiu) sau altele erau
doar decontarea unor deplasãri cu
scop turistic, la Paris – Franþa sau
Las Vegas – SUA.

“Facturile înregistrate în eviden-
þa contabilã de cãtre producãtorii
ºi distribuitorii de medicamente au
fost emise de societãþile de turism
în baza unor documente justifica-
tive fictive, în baza cãrora acestea

au beneficiat de dreptul de dedu-
cere a taxei pe valoarea adãugatã,
ºi implicit de cheltuieli nededucti-
bile la calculul impozitului pe pro-
fit”, a precizat ANAF.

Pe de altã parte, au fost verifi-
cate achiziþiile înregistrate de pro-
ducãtorii ºi distribuitorii de medi-
camente, reprezentând contrava-
loarea unor studii clinice efectua-
te de personal medical din diferite
unitãþi sanitare privind monitori-
zarea pacienþilor cãrora le sunt
administrate medicamente produ-
se de aceste societãþi. În urma
acestor verificãri s-a constatat cã
facturile înregistrate în evidenþele
contabile au fost emise în baza
unor documente justificative su-
mare, prin care nu sunt detaliate
concret activitãþile aferente servi-
ciilor prestate, astfel încât nu se
poate certifica realitatea lor, sus-
þine ANAF.

Procurorii DNA au fãcut, în 28
iulie, 61 de percheziþii Bucureºti ºi
judeþele Ilfov, Sibiu, Mureº, Sãlaj,
Cluj, Bistriþa-Nãsãud ºi Timiº, la
companii farmaceutice, producã-
tori ºi distribuitori de medicamen-
te, spitale ºi clinici de oncologie,
precum ºi la locuinþele mai multor
persoane, într-un dosar în care se
fac cercetãri pentru fapte de co-
rupþie, în legãturã cu înþelegeri pri-
vind prescrierea unor medicamen-
te, cu “recompensarea” doctorilor.

Dragnea: Ponta a fãcut gesturi anapoda, a pãrãsit
regulile prieteniei. A pãrut cã ne-am rãcit

degrabã personal”, iar “subiectul este
în primul rând unul personal”.

“Am puþini prieteni la care þin cu
adevãrat, iar Victor e unul dintre
aceºti puþini. (...) Am vãzut în el ºi
vãd în continuare un tânãr înzestrat
pentru politica mare cum puþini au
fost. L-am secondat cu credinþã, l-
am sprijinit cu loialitate ºi am primit,
pânã nu de mult, acelaºi tratament
din partea lui. În ultima perioadã însã,
când asupra lui Victor politica a adu-
nat nori grei, prietenul meu a înce-

put sã dea semne de rãcealã. Sunt
convins cã presiunea în care a lu-
crat în ultima vreme l-a fãcut sã-ºi
piardã calmul ºi echilibrul, iar acest
nepreþuit prieten al meu mi-a creat
impresia cã, dintr-o datã, ne-am rã-
cit”, a scris Liviu Dragnea, pe Face-
book, adãugând cã simte cã este
“vina lui” cã s-a întâmplat acest lu-
cru. “Fiind cu zece ani mai mare, ar
fi trebuit sã înþeleg mai repede decât
am fãcut-o”, a completat liderul in-
terimar al PSD.

Social-democratul îi reproºeazã,
indirect, lui Victor Ponta comporta-
mentul pe care acesta l-a avut faþã
de el ºi faþã de partid dupã ce au
început problemele în justiþie ale pre-
mierului. “Am crezut cã prietenii nu
se lasã unul pe celãlalt în nedumeri-
re, cã prietenii îºi telefoneazã oricât
de grave ar fi împrejurãrile, cã prie-
tenii îºi cer unul altuia ajutorul la greu.
Ei bine, fiindcã tânãrul meu prieten
a fãcut câteva gesturi anapoda, pen-
tru cã a pãrãsit o vreme toate aceste
reguli ale prieteniei, m-am grãbit sã-
i fac reproºuri în public”, a mai scris
Dragnea, care recunoaºte însã acum
cã era mai bine dacã nu lansa aceste
“reproºuri”, care porneau doar din
“îngrijorarea” lui.

În acest sens, preºedintele interi-

mar al PSD îl asigurã în continuare
pe Victor Ponta de prietenia lui, prin
postarea de pe Facebook. “Prietenia
mea pentru el este azi intactã. Îl asi-
gur cã, oricât de grea i-ar fi povara
pe care a ales s-o poarte, eu o sã-i
stau mereu alãturi cu vorba ºi cu
fapta. Nu conteazã cine cum a votat
într-o adunare politicã, nu conteazã
cine pe cine a sprijinit. Am fost apro-
piaþi ºi sper sã fim în continuare la
fel de apropiaþi, fiindcã nu se pot ºter-
ge cu buretele cei aproape ºase ani
de când am pornit împreunã sã fa-
cem lucruri pe care le-am vrut mari”,
a mai scris Dragnea, subliniind cã
nu poate fi vorba despre trãdare în-
tre el ºi Victor Ponta.

De asemenea, Liviu Dragnea a rãs-
puns acuzaþiilor potrivit cãrora ar fi
colaborat cu “binomul DNA-SRI”.
“Am mai fost acuzat cã am colabo-
rat cu “binomul”. Orice ar însemna
asta, vreau sã precizez cã am cola-
borat ºi cu DNA, atunci când am fost
anchetat, am colaborat ºi cu instanþa,
atunci când am fost judecat ºi con-
damnat. N-am opus rezistenþã, am
fost sincer, m-am comportat cã un
cetãþean responsabil ºi acum, în timp
ce aºtept sentinþa de la Înalta Curte,
va asigur pe toþi cã voi fi la fel de
cooperant”, mai scrie Dragnea.
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Invitat la un post de televiziu-
ne, mai deunãzi, fostul preºedin-
te al þãrii Traian Bãsescu, s-a des-
tãinuit cã ºi la prima suspendare,
în 2007, ºi în 2012, a avut spriji-
nul moral al senatorului american
John McCain. Mesajul acestu-
ia a fost „rotund pentru toate
structurile statului”. Din tot ce
declarã, acum, Traian Bãsescu se
deducea cã-i minþise pe ameri-
cani, spunându-le cã suspenda-
rea sa se datora... scãderii în son-
daje. „Ei nu înþeleg schimba-
rea unui preºedinte, ca nu mai
e popular în sondaje. Ce e
aia? Este incorect, ai tot spri-
jinul nostru” a relatat Bãsescu,
cã ar fi spus McCain. În 2012
ambasadorul SUA la Bucureºti,
domnul Mark Gittenstein nu s-a
arãtat îngrijorat cã primul om în
stat gândeºte ca un taliban. Pro-
babil avea asigurarea Monicãi
Macovei cã nu existã motive de
îngrijorare. Ea care dusese ideo-

MIRCEA CANÞÃR
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logia bãsismului în faza utopicu-
lui târziu. Or, la 6 iulie 2012, Cur-
tea Constituþionalã a României
redactase deja avizul consultativ,
referitor la cererea de suspenda-
re, document care confirma cã
Traian Bãsescu se plasase în afa-
ra cadrului constituþional: „Fap-
tul cã preºedintele României,
prin comportamentul sãu po-
litic, ºi-a asumat public iniþia-
tiva unor mãsuri economico-
sociale, înainte ca acestea sã
fie adoptate de guvern, prin
asumarea rãspunderii, poate
fi reþinut ca o încercare de di-
minuare a rolului ºi atribuþii-
lor primului ministru (...) nu
ºi-a exercitat cu maximã efi-
cienþã ºi exigenþã funcþia de
mediere între puterile statu-
lui, precum ºi între stat ºi so-
cietate”. În consecinþã, Traian
Bãsescu a fost suspendat de Par-
lament cu 265 voturi „pentru” ºi
114 voturi „împotrivã”, stabilindu-

se ca referendumul pentru demi-
tere sã fie organizat la 29 iulie
2012. Fostul preºedinte al þãrii
împãrþise societatea româneascã
în douã: pro-Bãsescu ºi anti-Bã-
sescu fiind greu de identificat
opinii echilibrate despre persoa-
na sa. Cã a simþit „butoiul cu
praf de puºcã, însoþit de un
bileþel: în curând cutia de chi-
brituri”, fãcut cadou, este o altã
discuþie fãrã vreo legãturã însã
cu poziþionarea sa în sondaje.
Dacã nu devenise cumva... in-
sondabil. Totul nu era altceva
decât expresia unei adversitãþi
teribile din partea societãþii. Ide-
ea cu lovitura de stat a fost o
imensã prostie, abil rostogolitã, pe
la Bruxelles ºi alte cancelarii eu-
ropene, dar ce mai conteazã
acum vorbele obosite de multã
vreme? Sã-l minþi însã pe sena-
torul american de Arizona, John
McCain, în mandat din 1987 (re-
ales în 1992, 1998, 2004 ºi 2010),

clasat al cincilea de „Time” în
2008, într-un top al celor mai in-
fluente 100 de personalitãþi din
lume, respectat în SUA ºi de ad-
versarii politici, pentru cei ºase ani
de detenþie în Vietnam (octom-
brie 1967 – martie 1973), unde a
fost luat prizonier de rãzboi, dupã
ce avionul sãu aflat la a 23 a mi-
siune fusese lovit deasupra Ha-
noiului, de o rachtetã sol-aer
SAM 2, este mai greu de înþeles.
John McCain, un erou naþional
al SUA, decorat de preºedintele
Richard Nixon, a simþit umilinþa,
tortura, supliciul închisorii nord
vietnameze, salvându-se miracu-
los de la moarte, fiind apãrat în
campania pentru prezidenþialele
din 2008, de însuºi Barack Oba-
ma, ceea ce la rândul sãu a fãcut
ºi el, faþã de actualul preºedinte,
la un miting electoral. De la
Theodore Roosvelt, John
McCain ºtia desigur cã politica
este o competiþie între interesul

naþional ºi egoismul interesului
privat. Nu existã manipulare
fãrã vocaþia unora dintre noi de
a fi manipulabili. ªi din a da
mereu lecþii altora, cum face în
aceste zile Traian Bãsescu, ni-
meni nu învaþã mare lucru,
aflând ca „ingrediente”, cum l-
a minþit premeditat pe senatorul
John McCain, cum spuneam,
o personalitate influentã în ad-
ministraþia americanã, destul de
onestã ca atitudine civicã, din
moment ce a fost capabil sã îi
mulþumeascã coliestierei sale
Sarah Palin, dupã eºecul în ale-
gerile prezidenþiale din 2008,
când aceasta fãcuse o figurã ca-
tastrofalã. Pãrinte a ºapte copii,
din care unul adoptat de la orfe-
linat în 1991, senatorul John
McCain a putut fi indus în eroa-
re. ªi nu suntem convinºi cã a
dorit acest lucru. Fiindcã pentru
Traian Bãsescu democraþia e în
cer, pe pãmânt e altceva...

În judeþul Dolj, Poºta Românã a
returnat la CAS un numãr de
35.358 carduri naþionale, pe care
nu a reuºit sã le predea asiguraþilor
la adresa de domiciliu a acestora.

Pânã în prezent, din numãrul total
de carduri returnate de Poºtã, CAS
a predat 13.058 de carduri asigu-
raþilor care s-au prezentat la sediul
instituþiei. De asemenea, un numãr
de 11.287 carduri au fost direcþio-
nate cãtre medicii de familie care
au dorit sã ridice cardurile pacien-

Cardul de sãnãtate, obligatoriuCardul de sãnãtate, obligatoriuCardul de sãnãtate, obligatoriuCardul de sãnãtate, obligatoriuCardul de sãnãtate, obligatoriu
din luna septembriedin luna septembriedin luna septembriedin luna septembriedin luna septembrie

În doar o lunã, cardul de sãnãtate va deveni obligatoriu, dupã cum a anunþat, ieri,
Vasile Ciurchea, directorul Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate. Deºi initial se
vorbea de 1 august a.c, ca data-limitã pentru introducerea obligativitãþii, autoritãþi-
le sanitare au luat decizia de a mai prelungi cu cel puþin 30 de zile acest termen.

þilor din listele proprii. La acestea
se mai adaugã 295 cereri în curs
de rezolvare, astfel încât la sediul
CAS mai sunt 10.718 carduri de
distribuit pentru asiguraþii care,

deocamdatã, nu le-au solicitat.

1.994 de cereri pentru
eliberarea de carduri duplicat

Pânã la data de 30 iulie a.c, au
fost înregistrate 1.994 de cereri
pentru eliberarea de carduri dupli-
cat dupã ce titularii au reclamat

pierderea, furtul, deteriorarea sau
modificarea datelor personale de
identificare. Pentru aceste situaþii
se depune o cerere, copie act iden-
titate, dovada calitãþii de asigurat
ºi suma de 15,50 lei – contrava-
loarea cardului, iar asiguratul va
primi o adeverinþã de asigurat în-
locuitoare a cardului, aceasta fiind
valabilã 60 de zile, pânã ce persoa-
na va primi prin poºtã, la domici-
liu, cardul-duplicat.

CAS Dolj a eliberat, de aseme-
nea, 114 adeverinþe pentru persoa-
ne asigurate care au refuzat cardul
din motive religioase sau de con-
ºtiinþã, a cãror valabilitate este 90
de zile. Persoanele care au refuzat
cardul vor prezenta o datã la trei luni
dovada calitãþii de asigurat în vede-
rea emiterii unei noi adeverinþe. De
asemenea, în cazul în care o per-
soanã care a refuzat iniþial cardul
revine asupra acestei decizii, îºi
poate recupera cardul de la sediul
CAS Dolj, acesta fiind operat în Sis-
temul Informatic de la starea de
<blocat> la starea de <inactiv>, ur-
mând ca persoana sã îl activeze la
medic. Procesul de tipãrire al car-
durilor este continuu, iar persoane-
le pentru care documentele electro-
nice nu au fost încã imprimate le
vor primi la domiciliu prin Poºtã.

Potrivit reprezentanþilor CNAS,
furnizorii pot apela oricând la hel-
pdesk-ul pregãtit sã preia ºi sã re-
zolve orice problemã întâmpinatã
în modul de funcþionare a sistemu-
lui. Asiguraþii au la dispoziþie atât
numãrul de telefon inscripþionat pe
cardul de sãnãtate, cât ºi numerele
de telefon ale caselor de asigurãri,
pentru a cere relaþii despre cardul
de sãnãtate. Deblocarea cardurilor
de sãnãtate se poate face de cãtre
furnizorul de servicii medicale ape-
lând la helpdesk sau de cãtre pa-
cient la sediul casei de asigurãri de
sãnãtate în evidenþa cãreia se aflã.

Cardul de sãnãtate ar trebui
sã aducã mai multã

transparenþã în sistemul sanitar
Cardul naþional de sãnãtate face

dovada calitãþii de asigurat ºi con-
firmã prezenþa asiguratului la fur-
nizorul de servicii medicale. Pe
card ºi în memoria electronicã a
cardului sunt imprimate informaþii
precum numele ºi prenumele asi-
guratului, codul unic de identifica-
re în sistemul de asigurãri sociale
de sãnãtate, numãrul de identifica-

re al cardului naþional de asigurãri
sociale de  sãnãtate (CID), data
naºterii ºi termenul de valabilitate
al cardului (5 ani). În cabinetele
medicilor de familie ºi în ambula-
toriul de medicinã dentarã utiliza-
rea cardului naþional de sãnãtate se
face la momentul acordãrii servi-
ciilor medicale. În  spitale utiliza-
rea cardului naþional de asigurãri
sociale de sãnãtate se face – pen-
tru spitalizarea continuã – la inter-
narea ºi externarea din spital, cu
excepþia urmãtoarelor situaþii: la
internare în spital, dacã criteriul la
internare este urgenþã medico-chi-
rurgicalã; la externare din spital
pentru cazurile transferate la un alt
spital ºi la internare, ca ºi caz trans-
ferat; la externare, pentru situaþiile
în care s-a înregistrat decesul asi-
guratului. Pentru spitalizarea de zi
prezentarea cardului naþional de
asigurãri sociale de sãnãtate se
face la fiecare vizitã, cu excepþia
situaþiilor în care criteriul de inter-
nare este urgenþã medico-chirur-
gicalã pentru serviciile acordate în
structurile de urgenþã (camera de
gardã/UPU/CPU).
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, din cercetãrile poliþiºtilor de
la Rutierã s-a stabilit cã, joi dupã-
amiazã, în jurul orei 17.30, pe
D.J. 606, în comuna Predeºti,
Mãdãlin Tuiu, de 25 de ani, din
localitate, în timp ce conducea un
autoturism Ford Mondeo, la
efectuarea virajului la stânga nu
a acordat prioritate de trecere ºi
a lovit motocicleta condusã din
sens opus de Marian Mitroi, de
26 de ani, din comuna Pleºoi,
Dolj care nu poseda permis de
conducere. În urma impactului
violent motocicleta a fost fãcutã
praf, iar tânãrul de 26 de ani a
fost rãnit grav, fiind transportat
la Unitatea de Primiri Urgenþe a

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie
al Judeþului (IPJ) Dolj au anunþat cã sigu-
ranþa cetãþenilor ºi asigurarea unui climat
optim de convieþuire socialã reprezintã, în
mod constant, principalele obiective ale po-
liþiºtilor. În acest context, în perioada 25 iu-
lie - 29 iulie 2015, în cadrul Planului de Ac-
þiune BLOCADA, lansat la nivel naþional,
pentru creºterea gradului de siguranþã în
sezonul estival, poliþiºtii doljeni au fost pre-
zenþi în mijlocul cetãþenilor, organizând am-
ple acþiuni pentru prevenirea infracþionalitã-
þii ºi pregãtirea antivictimalã a doljenilor. La
acþiunile desfãºurate au participart aproape
350 de poliþiºti din cadrul structurilor de or-
dine publicã, investigaþii criminale, investi-

Secþia Regionalã de Poliþie Transporturi
Feroviare Dolj are un nou ºef. Dupã ce fos-
tul comandant al SRPT Dolj,
comisarul ºef Gheorghe Bu-
dici s-a pensionat, în luna iu-
nie, joi, 30 iulie a.c., a fost
împuternicit sã îndeplineas-
cã atribuþiile funcþiei de co-
mandant al SRPT Dolj comi-
sarul ºef Laurenþiu Gulin de
la Serviciul de Investigare a
Criminalitãþii Economice din
cadrul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dolj. Co-
misarul ºef Laurenþiu Gulin,
poliþist cu o vechime de pes-

Tânãr decedat dupã un accident cu „motorul”
Un tânãr de 26 de ani, din co-

muna doljeanã Pleºoi, a murit,
joi searã, la Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Craiova, dupã
un accident petrecut în comuna

Predeºti. Victima circula cu o mo-
tocicletã, deºi nu avea permis,
însã a fost lovit de un autoturism
al cãrui ºofer nu i-a acordat prio-
ritate de trecere.

Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova unde, în urma
complicaþiilor medicale surveni-
te, a decedat în aceeaºi searã.
„Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa lo-
cului au întocmit în cauzã dosar
de cercetare penalã, cercetãrile
fiind continuate în vederea sta-
bilirii cu exactitate a modului de
producere a accidentului”, a de-
clarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Accident provocat de un
ºofer care a fãcut accident
vascular cerebral

Un alt accident s-a petrecut
ieri, în jurul orei 13.00, pe bule-

vardul Dacia din Craiova, la
aproximativ 300 de metri de la
intesecþia cu strada Bariera Vâl-
cii, cãtre Craioviþa Nouã, unde
ºoferul unui autoturism Cielo a
pãtruns pe contrasens ºi s-a
ciocnit de o autoutilitarã care
circula din sens opus. În urma
cercetãrilor efectuate poliþiºtii
au stabilit cã Ion Apostol, de 55
de ani, din Craiova, în timp ce
conducea autoturismul Cielo din-
spre Garã cãtre Craioviþa Nouã,
a suferit un accident vascular
cerebral, ºi-a pierdut cunoºtin-
þa, iar maºina scãpatã de sub
control a pãtruns pe contrasens,
unde s-a izbit de o autoutilitarã
Iveco, la volanul cãreia se afla

Dumitru Dinu, de 43 de ani, din
Craiova. Pe lângã ºoferul din
Cielo, care a fost transportat la
Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova în stare gravã,
medicii constatând cã este în
comã, la unitatea medicalã a
ajuns ºi Daniel Luicã, de 24 de

ani, din Craiova, pasager în au-
toutilitarã care, din fericire, a
scãpat cu rãni uºoare din im-
pact. În cauzã a fost întocmit
un dosar penal, cercetãrile fiind
continuate de poliþiºtii Biroului
Rutier Craiova, dupã cum a mai
precizat subcomisar Alin Apostol.

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

Sute de sancþiuni aplicate în cadrul acþiunii „Blocada”

Prins cu pistolul deþinut ilegal în maºinã
Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, joi

searã, în jurul orei 23.00, poliþiºtii Secþiei 4
Poliþie Ruralã Coºoveni au fost sesizaþi prin
112 de George U., de 24 de ani, din Craio-

Comisarul ºef Laurenþiu GulinComisarul ºef Laurenþiu GulinComisarul ºef Laurenþiu GulinComisarul ºef Laurenþiu GulinComisarul ºef Laurenþiu Gulin
împuternicit la comanda SRPT Doljîmputernicit la comanda SRPT Doljîmputernicit la comanda SRPT Doljîmputernicit la comanda SRPT Doljîmputernicit la comanda SRPT Dolj

te 21 de ani, va ocupa acest post timp de
ºase luni, pânã la organizarea concursului.

va, cã are un conflict cu ªtefan B., de 30
de ani, din Craiova, la un bar din comuna
Coºoveni. La faþa locului s-a deplasat echi-
pa operativã din unitãþii de poliþie, formatã

din poliþiºti ºi jandarmi din cadrul
Grupãrii de Jandarmi Mobile Craio-
va, astfel cã s-a reuºit aplanarea con-
flictului. Totodatã, în urma cercetã-
rilor efectuate, în autoturismul lui
ªtefan B., oamenii legii au identifi-
cat un pistol, fãrã muniþie. Cel în
cauzã nu deþine documente privind
provenienþa sau deþinerea legalã a
pistolului, fapt pentru care pe numele
sãu a fost întocmit un dosar de cer-
cetare penalã sub aspectul comiterii
infracþiunii de deþinere fãrã drept de
armã neletalã, dupã cum au declarat
reprezentanþii IPJ Dolj.

Poliþia Românã desfãºoarã în perioada estivalã, la nivelul întregii þãri, acþiunea
Blocada, atât pentru prevenirea comiterii de fapte antisociale, cât ºi pentru asigurarea
unui trafic rutier fluent, în special pe drumurile dinspre ºi cãtre punctele de trecere a
frontierei. În cadrul raziilor desfãºurate în perioada 25 iulie - 29 iulie 2015, conform
Planului de Acþiune Blocada, poliþiºtii doljeni au constatat 31 fapte de naturã penalã,
precum ºi 698 de abateri de naturã contravenþionalã pentru sancþionarea cãrora
oamenii legii au aplicat amenzi ce depãºesc 155 000 lei. În plus, au fost reþinute în
vederea suspendãrii dreptului de a conduce 36 de permise de conducere.

gare a criminalitãþii economice, poli-
þie transporturi ºi serviciului de arme,
explozivi ºi substanþe periculoase.

„Poliþiºtii angrenaþi în aceste ac-
tivitãþi au constatat 31 fapte de na-

turã penalã, pentru care au întocmit dosare
de cercetare conform prevederilor legale,
precum ºi 698 de abateri de naturã contra-
venþionalã pentru sancþionarea cãrora oa-
menii legii au aplicat amenzi ce depãºesc
155 000 lei. De asemenea, poliþiºtii doljeni
au reþinut în vederea suspendãrii dreptului
de a conduce 36 de permise de conducere,
14 dintre acestea fiind reþinute pentru con-
sum de bãuturi alcoolice, iar 11 certificate
de înmatriculare au fost retrase. În urma
controalelor, oamenii legii au ridicat în ve-
derea confiscãrii ºi bunuri în valoare de
peste 4 300 lei”, ne-a declarat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Astfel, pe 25 iulie a.c., poliþiºti din cadrul

Poliþiei Oraºului Dãbuleni l-au  depistat pe
Marian P., din Dãbuleni transportând mate-
rial lemnos fãrã respectarea cadrului legal.
Doljenaului i-a fost aplicatã o sancþiune con-
travenþionalã în valoare de 2000 lei,
iar cantitatea de 4,5 m.c. de lemne
pe care o avea a fost indisponibiliza-
tã în vederea confiscãrii.

În cadrul controalelor efectuate de
poliþiºtii Serviciului de Investigare a
Ciminalitãþii Economice a fost identi-
ficat Manuel P., de 35 de ani, din co-
muna Þînþãreni, judeþul Gorj în timp
ce transporta, cu un autoturism, pes-
te 350 l bãuturi alcoolice ºi non alco-
olice precum ºi 50 kg. zahãr ºi alte
bunuri, fãrã a deþine documente lega-
le de provenienþã.  Cel în cauzã a fost
sancþionat contravenþional de poliþiºti
cu amendã în valoare de 5000 lei ºi s-
a dispus ºi ridicarea în vederea con-

fiscãrii a bunurilor transportate.
Pe 27 iulie a.c., în jurul orei 20.00, pe

DN 65, poliþiºtii rutieri l-au depistat pe Ion
D., de 39 de ani, în timp ce conducea un
autoturism, având o concentraþie alcoolicã
de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Conducãtorul auto a fost condus la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, unde i
s-au recoltat probe biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei, pe numele sãu
poliþiºtii întocmind dosar penal.

Reprezentanþii IPJ Dolj spun cã acþiunile
vor continua ºi în perioada urmãtoare.



sâmbãtã, 1 august 2015 cuvântul libertãþii / 5educaþieeducaþieeducaþieeducaþieeducaþie

Refuzul de a merge la ºcoalã,
greutãþile familiale, lipsa de educa-
þie sunt motive care au condus, în
ultimii ani, la abandonul ºcolar.
Inspectoratele ªcolare Judeþene
sprijinã activitãþile de prevenire ºi
combatere a fenomenului, iar
ONG-urile se implicã, tot mai mult,
prin programele aflate în derulare,
în rezolvarea problemei. Trei din-
tre ele – Asociaþia Românã a Tine-
rilor cu Iniþiativã  Craiova, iniþia-
toarea proiectului, Asociaþia „Eco-
nyouth” ºi Asociaþia Umanitarã
„Romaniþa” – au început, de ieri,
derularea unui astfel de program,
pe POSDRU – 2007-2013 – „In-
vesteºte în oameni!”. Întreaga apli-
caþie are douã module – unul pre-
ventiv, celãlalt de remediere.

Implicare totalã
Prin proiect , se urmãreºte

dezvoltarea unor servicii socio-

Încã o ºansã pentruÎncã o ºansã pentruÎncã o ºansã pentruÎncã o ºansã pentruÎncã o ºansã pentru
combaterea abandonului ºcolarcombaterea abandonului ºcolarcombaterea abandonului ºcolarcombaterea abandonului ºcolarcombaterea abandonului ºcolar

Abandonul ºcolar constituie, din varii moti-
ve,  o realitate a vieþii , cea de zi cu zi. Este
greu de realizat o statisticã a numãrului celor
care au renunþat la continuarea studiilor, deoa-
rece, aproape zilnic, câte un copil nu mai este

trimis la cursuri. Tocmai de aceea, s-au cãutat
soluþii alternative, care sã previnã ºi sã com-
batã fenomenul. Ieri, trei ONG-uri au lansat
un proiect, cu finalitate în decembrie 2015, prin
care vor sã-i aducã pe copii „Înapoi la ºcoalã”.

educative integrate pentru 660 de
elevi cu risc de prevenire a ºcolii
ºi a 200 de pãrinþi sau tutori ai
celor cu risc de pãrãsire timpu-
rie a procesului de învãþãmânt.
Se adaugã furnizarea competen-
þelor ºi abilitãþilor de bazã pentru
210 persoane care au pãrãsit de
timpuriu studiile, neabsolvind în-
vãþãmântul obligatoriu, din Re-
giunea Sud-Vest Oltenia. „Aces-
te activitãþi non-profit, prin care
putem ajuta persoanele vulnera-
bile, fac parte din strategia noas-
trã, de aceea ne-am ºi implicat ºi
suntem convinºi cã-i putem aju-
ta atât pe copii, cât ºi pe pãrinþii
lor” -  Andreea Ciobanu, coor-
donatoare la „Econyouth”; „Sun-
tem specializaþi pe consiliere pro-
fesionalã pentru persoanele afla-
te în cãutarea unui loc de mun-
cã, dar am constatat, tocmai prin
natura activitãþii desfãºurate de
noi, cã putem ajuta” -  Naina

Popa , managerul de la Asociaþia
Umanitarã „Romaniþa”. Sunt opi-
nii ale celor implicaþi în derula-
rea programului.

33 de comunitãþi
implicate în proiect

Aplicantul principal, ARTI, are
planuri mari. „Abandonul ºcolar
creeazã o multitudine de dificul-
tãþi persoanelor care ajung în
aceastã situaþie. De cele mai mul-
te ori, acest fenomen contribuie
la excluziunea ulterioarã a indivi-
dului din viaþa socialã. Persoane-
le care pãrãsesc timpuriu ºcoala
au dificultãþi în a-ºi gãsi un loc de
muncã, fiind predispuºi riscurilor
asociate sãrãciei. Sperãm sã-i fa-
cem ºi pe tutori sã înþeleagã im-
portanþa educaþiei. Vom organiza
întâlniri cu pãrinþii ºi copiii aflaþi
în tisc de abandon ºcolar, copiii
vor primi rechizite ºcolare nece-
sare începerii anului ºcolar viitor,
vor participa la o tabãrã, noi i-am
spus de aventurã, unde îºi pot
desoperi competenþele ºi abilitãþi-
le. Sunt 33 de comunitãþi cuprin-

se în program – câte una în jude-
þele Gorj, Olt, Mehedinþi ºi Vâl-
cea, iar celelalte 29 în Dolj. În fie-
care Centru avem oameni specia-
lizaþi, care ºtiu sã acorde consi-
liere. În componenta remedialã,
110 persoane care au pãrãsit tim-
puriu ºcoala ºi 100 de persoane

care nu au absolvit învãþãmântul
obligatoriu vor participa, prin „A
doua ºansã”, la programe de spri-
jinire, în scopul facilitãrii integrã-
rii sociale”, a precizat  Cristina
Catanã, manager de proiect.

CRISTI PÃTRU

Dupã etapa a doua de înscriere
în învãþãmântul liceal de stat, 11
cazuri de gemeni ºi tripleþi rezolvate

Admiterea în învã-
þãmântul liceal de stat,
pentru anul ºcolar
2015/2016 se apropie
de faza finalã. „În pe-
rioada 27 – 30 iulie, a
avut loc rezolvarea, de
cãtre Comisia Jude-
þeanã de Admitere, a
situaþiilor speciale ivi-
te dupã cele douã eta-
pe de repartizare com-
puterizatã, a distribui-
rii candidaþilor care nu
ºi-au depus dosarele
de înscriere în termen ºi a celor
care nu au participat la primele douã
sesiuni. Astfel, au fost depuse 63
de cereri, 11 dintre ele fiind soluþio-
nate pentru cazurile de gemeni sau
tripleþi, care au prioritate. De ase-
menea, 36 au primit rezoluþie favo-
rabilã, conform criteriului de me-
die, restul fiind respinse. Pentru eta-
pa a III-a de înscriere, învãþãmânt
liceal, curs de zi, sunt 290 de locuri
disponibile ”, a declarat prof.  Mi-
hãiþã Stoica, purtãtor de cuvânt al
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. Altfel, ieri s-a încheiat înscrie-
rea candidaþilor la liceele care orga-
nizeazã probe de aptitudini ºi de
verificare a cunoºtinþelor de limbi
moderne. Depunerea dosarelor a
avut loc în urmãtoarele Centre: Se-
minarul Teologic Ortodox „Sf. Gri-
gorie Teologul” Craiova (teologie or-
todoxã – cinci locuri); Liceul Teo-

logic Adventist Craiova (teologie ad-
ventistã – zece locuri); Liceul Teh-
nologic Transporturi Cãi Ferate
Craiova (sportiv – instructor fot-
bal, handbal, baschet – nouã locuri);
Liceul Tehnologic Auto Craiova (in-
structor fotbal – un loc); Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, pentru pro-
gramul bilingv, dupã urmãtorul pro-
gram: „Elena Cuza” – spaniolã (un
loc), englezã (douã locuri), france-
zã (ºase locuri), germanã (un loc);
Colegiul Naþional „Carol I”  - fran-
cezã (douã locuri), matematicã-in-
formaticã - englezã (douã locuri);
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” –
matematicã-informaticã – englezã
(un loc); Liceul Teoretic „Henri
Coandã” Craiova – filologie – en-
glezã – un loc. Probele de compe-
tenþe lingvistice se vor desfãºura în
zilele de 1 ºi 2 septembrie.
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Solicitarea este adresatã atât Mi-
nisterului Educaþiei ºi Cercetãrii
ªtiinþifice, cât ºi Ministerului Sãnã-
tãþii ºi Ministerului Tineretului ºi
Sportului, Consiliul Tineretului din
România (CTR) cerând sã fie ac-
celerate mãsurile privind educaþia
despre sexualitate ºi sãnãtatea re-
producerii, mai ales cã acestea se
regãsesc în Strategia Naþionalã de
Sãnãtate 2014-2020, dar ºi în Stra-
tegia Naþionalã în domeniul po-
liticii de tineret 2015-2020.

“Conform datelor apãrute în
presã, aproximativ 18.600 de ti-
nere care aveau vârsta pânã în
19 ani au nãscut anul trecut, 662
dintre ele înainte sã împlineascã
15 ani, cele mai multe fiind din
mediul rural, aratã Ministerul Sã-
nãtãþii, citat de agenþia de presã
Mediafax. De ani de zile discu-
tãm de strategii, strategii ºi iar
strategii, însã lipsa de acþiune con-
cretã a Guvernului ºi în special a Mi-
nisterului Educaþiei ºi a Ministerului
Sãnãtãþii distruge mii sau chiar zeci
de mii de vieþi anual. Nu se asigurã
nici mãcar o minimã informare re-
feritor la problemele de sãnãtate se-

Consiliul Tineretului cere ca Educaþie pentru
Sãnãtate sã fie materie obligatorie în ºcoalã

Consiliul Tineretului din România solicitã Ministerului Educaþiei ca
materia opþionalã Educaþie pentru Sãnãtate, care include un capitol
dedicat sãnãtãþii reproducerii ºi a familiei, sã devinã disciplinã obligato-
rie, având în vedere numãrul alarmant de minore care devin mame.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Sãnãtã-
þii la solicitarea agenþiei Mediafax, în anul 2014
au nãscut 18.595 de fete care aveau pânã în 19 ani,
dintre care 12.399 sunt din mediul rural ºi 5.534
din urban. Dintre cele aproape 18.600 de fete, 662
nu aveau nici 15 ani când au nãscut, 449 fiind din

rural ºi 213 din urban. Alte 17.933 aveau între 15 ºi
19 ani când au nãscut, dintre care 12.399 din me-
diul rural ºi 5.534 din urban. Anul trecut au fost
înregistrate 13.329 de noi gravide care aveau pânã
în 19 ani, 654 dintre ele cu vârsta sub 15 ani ºi
12.675 între 15 ºi 19 ani.

xualã ºi reproductivã. Situaþiile aces-
tea devin probleme sociale, tinere
mame care nu mai intrã sau nu mai
continuã circuitul ºcolar trãiesc în
sãrãcie, ele ºi copii lor, apar tot felul
de abuzuri ºi se cheltuiesc apoi re-
surse imense de la bugetul de stat
pentru protecþie socialã, când o mare
parte a cazurilor ar putea fi evitate
cu o minimã preocupare ºi investiþie
în educaþie”, a spus preºedintele

CTR, Mihai Dragoº, citat într-un co-
municat de presã.

CTR menþioneazã cã unul dintre
obiectivele din Strategia de Sãnãta-
te 2014-2020 este reducerea numã-
rului de sarcini nedorite ºi avorturi
la adolescente, însã niciuna dintre

mãsurile propuse nu are indici de
monitorizare sau de mãsurare, in-
clusiv metoda de colaborare a Mi-
nisterului Sãnãtãþii cu Ministerul
Educaþiei fiind vagã.

“Consiliul Tineretului din Româ-
nia solicitã Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice ca materia op-
þionalã Educaþie pentru Sãnãtate (au-
torizatã prin OM nr. 4496 /
11.08.2004) – care include un ca-
pitol dedicat sãnãtãþii reproducerii
ºi a familiei pentru fiecare modul,
unde programa este organizatã
modular, adecvatã vârstei elevilor,

pentru clasele I-II, III-IV, V-VI,
VII-VIII, IX-X, XI-XII – sã
devinã materie obligatorie, de-
oarece nu toate unitãþile de în-
vãþãmânt preuniversitar au ac-
ces la aceastã materie opþiona-
lã. Lista materiilor opþionale este
aprobatã de cãtre consiliul de
administraþie al fiecãrei ºcoli,
luând în calcul ºi disponibilita-
tea resurselor umane ºi materi-
ale”, se mai aratã în comunicat.

Potrivit datelor furnizate de MECS,
în anul ºcolar 2014-2015, opþiona-
lul de Educaþie pentru Sãnãtate s-a
desfãºurat în 2.558 de unitãþi de în-
vãþãmânt preuniversitar, din totalul
celor aproximativ 7.000 de unitãþi
ºcolare din România.
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Ion Prioteasa, ºeful administra-
þiei doljene a anunþat, în cadrul
ºedinþei ordinare a Consiliului Ju-
deþean Dolj, de la finele lunii iulie,
cã proiectele pentru reabilitarea mai
multor drumuri judeþene sunt gata
pentru a fi depuse, aºteptându-se
doar deschiderea axelor pe actualul
exerciþiu financiar, 2014-2020.
Comparativ cu perioada 2008-
2015, investiþiile estimate sunt mult
mai consistente, la fel ºi numãrul
de kilometri reabilitaþi. „Faþã de 196
de kilometri ºi aproximativ 50 de
milioane de euro câþi au fost chel-
tuiþi în judeþul Dolj în mandatul fi-

În exerciþiul finanicar 2014-2020

Mai mulþi kilometri de drum judeþean,Mai mulþi kilometri de drum judeþean,Mai mulþi kilometri de drum judeþean,Mai mulþi kilometri de drum judeþean,Mai mulþi kilometri de drum judeþean,
mai multe fonduri accesatemai multe fonduri accesatemai multe fonduri accesatemai multe fonduri accesatemai multe fonduri accesate

nanciar precedent, de data aceasta
avem peste 270 de kilometri ºi peste
135 de milioane de euro...S-a mun-
cit foarte mult ºi le mulþumesc co-
legilor care nu au precupeþit nici un
efort“, a precizat preºedintele CJ.
În acest context, consilierii judeþeni
au votat ºi proiectul prin care s-a
aprobat documentaþia tehnico-eco-
nomicã.  Pentru obiectivul de in-
vestiþii „Modernizarea DJ 606A
Breasta (DJ 606) Obedin – Mihãiþã
– Potmelþu – Coþofenii din Dos –
Scãieºti – Valea lui Pãtru – Salcia”.
„Drumul are o importanþã deosebi-
tã în reþeaua de drumuri judeþene

având în vedere cã asigurã legãtura
unui numãr mare de sate ºi comune
din judeþ cu municipiul Craiova, în
lipsa unor drumuri naþionale de tran-
zit. Cel mai apropiat drum naþional
în zon a DJ 606 A este drum naþio-
nal DN 6, însã accesul cãtre acesta
este condiþionat de traversarea râu-
lui Jiu în douã locaþii (DJ 606F în
zona Sfarcea ºi DJ 606 în zona
Breasta)”,a mai spus Ion Prioteasa.

Trei drumuri propuse pe Progra-
mul INTERREG

Drumurile care ar urma sã fie
reabilitate sunt finanþate din trei
programe. Vorbim, în primã fazã,
despre Programul Operaþional Re-

gional 2014-2020, care include trei
drumuri: DJ 552 : Craiova – Ceta-
te (67,571 km,  valoarea estimatã
de exuþie find de 31.035.780  euro
cu TVA),  DJ 641 : Teslui – ªim-
nicu de Sus (57,38 km,
23.681.396 euro cu TVA) ºi DJ 606
: Breasta – Argetoaia (43,226 km,

38.215.783 euro cu TVA). La  ca-
pitolul, obiective propuse pe Pro-
gramul Strategia UE pentru Regiu-
nea Dunãrii (SUERD), apare dru-
mul Giurgiþa – Pleniþa – limita ju-
deþului Mehedinþi, cu o lungime de
71,905 km ºi cu o valoare estima-
tã de 29.676.033 euro cu TVA.
Sunt douã tronsoane. Primul Giur-
giþa – Moþãþei, valoarea estimatã
de execuþie fiind de 17.210.077
euro cu TVA ºi Tronson II , Mo-
þãþei – limita judeþului Mehedinþi,
cu o lungime de peste 30 km ºi
valoarea estimatã de 12.465.956
euro. Nu în ultimul rând, mai existã
ºi trei drumuri propuse pe Progra-
mul INTERREG, fiind vorba de o
lungime de peste 30 de kilometri
ºi o valoare a execuþiei de
12.474.441 euro. Este vorba de-
spre DJ 561B :  Segarcea – Zãval
(24,260 km, 10.012.385,34  euro
cu TVA), DJ 606 : Gogoºu – ªte-
fãnel (4,680 km, 1.931.490 euro
cu TVA) ºi  DJ 120: Tiu – Gogoºu
(2,591 km ºi o valoare a execuþiei
de peste 530.000 euro cu TVA).

Fondul de Garantare a Credi-
tului Rural IFN – SA ºi Fondul
Naþional de Garantare a Credi-
tului pentru Întreprinderi Mici ºi
Mijlocii garanteazã creditele acor-
date de bãnci fermierilor, în ca-
drul acestui tip de convenþie. Toa-
te convenþiile încheiate între
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, Bancã ºi Fon-
dul de Garantare vor fi postate
pe site-ul APIA la adresa
www.apia.org.ro.  „Potrivit con-
venþiilor ºi actele adiþionale înche-
iate, la solicitarea scrisã a fermie-
rului, APIA va elibera adeverinþe
pentru beneficiarii Mãsurii 215 –
Plãþi privind bunãstarea animale-
lor – pachet b – pãsãri,  sesiunea
I de depunere - anul III de anga-
jament prin care confirmãfaptul-
cãsolicitantul a depusîn perioada
16 octombrie – 15 noiembrie
2014, cerere de platã pentru mã-
sura specificatã. Suma înscrisã în
adeverinþã reprezintã valoarea
celor trei deconturi justificative
depuse din care va fi scãzutã va-
loarea adeverinþei/adeverinþelor

Adeverinþe de la APIA pentru beneficiarii Mãsurii 215Adeverinþe de la APIA pentru beneficiarii Mãsurii 215Adeverinþe de la APIA pentru beneficiarii Mãsurii 215Adeverinþe de la APIA pentru beneficiarii Mãsurii 215Adeverinþe de la APIA pentru beneficiarii Mãsurii 215
Beneficiarii Mãsurii 215 – Plãþi privind bunãstarea anima-

lelor – pãsãri, care intenþioneazã sã acceseze credite pentru
finanþarea activitãþilor curente de la Bãncile care au încheiat
Convenþii cu Agenþia pot sã-ºi ridice adeverinþele de la sediul
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA).

emise anterior”, se precizeazã
într-un comunicat de presã remis
de APIA Dolj.

Banca trebuie sã
respecte nivelurile
costurilor aferente
acordãrii creditelor

În cazul neeliberãrii niciuneia
din adeverinþele precizate, se
poate elibera, la cererea solici-
tanþilor, o adeverinþã prin care se
confirmã faptul cã solicitantul a
depus, în perioada 16 octombrie
– 15 noiembrie 2014, cerere de
plata ºi trei de conturi justifica-
tivw aferente perioadei 16 oc-
tombrie2014 - 15 iulie 2015, cu
exceptia beneficiarilor care au
aplicat pentru efectiv mediu ºi
care nu au obligaþia depunerii
deconturilor justificative trimes-
triale. „De asemenea, în adeve-
rinþã se precizeazã dacã sancþi-
unile din anul/anii de angajament
anterior/i au fost recuperate pânã
la data emiterii prezentei adeve-
rinþe”. În conformitate cu pre-

vederile Ordinului ministrului
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale
nr. 703/ 23.07.2013 privind apro-
barea condiþiilor în care se vor
încheia Convenþiile dintre insti-
tuþiile financiare bancare ºi ne-
bancare ºi Agenþia de Plãþi ºi

Intervenþie pentru Agriculturã, în
vederea finanþãrii de cãtre aces-
tea a activitãþilor curente ale
beneficiarilor plãþilor derulate
prin Agenþia de Plãþi ºi Interven-
þie pentru Agriculturã, Banca tre-
buie sã respecte nivelurile cos-

turilor aferente acordãrii credi-
telor pentru beneficiarii plãþilor
directe, astfel încât dobânda fi-
nalã aplicatã beneficiarului nu
poate depãºi ROBOR 6M + 4%,
iar comisioanele aferente credi-
tului sã fie în limita de 1%.
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Roxana Morea, de la Reprezen-
tanþa în România a Comisiei Euro-
pene, Direcþia Generalã de Comu-
nicare a precizat într-un comuni-
cat de presã remis redacþiei cã

investigaþiile vizeazã îndeosebi
taxele de marketing plãtite com-
paniei Wizz Air de cãtre Aeropor-
tul Internaþional Cluj-Napoca ºi
tarifele aeroportuare reduse ofe-
rite de Aeroportul Transilvania
Târgu Mureº transportatorilor
aerieni care opereazã zboruri de
pe aeroportul respectiv. În plus,
în cadrul investigaþiei sale, Comi-
sia va examina ºi subvenþiile pri-
mite, la rândul lor, de aeroporturi
din partea autoritãþilor locale. Ini-
þierea procedurilor le oferã pãrþi-
lor interesate posibilitatea de a
prezenta observaþii privind mãsu-
rile evaluate, fãrã a aduce atinge-
re rezultatului investigaþiei. „În
sectorul aerian, se înregistreazã o
concurenþã puternicã la nivel
paneuropean. Prin urmare, Comi-
sia trebuie sã se asigure cã tarife-
le aeroportuare ºi alte condiþii ofe-
rite de aeroporturile publice regio-
nale pentru a atrage transportatori
aerieni nu denatureazã condiþiile
de concurenþã echitabile de pe pia-
þã. Investigaþiile noastre vor arãta
dacã mãsurile luate de România
în favoarea celor douã aeropor-
turi ºi a unor transportatori aeri-
eni sunt conforme cu normele UE
privind ajutoarele de stat”, a subli-
niat Comisarul UE responsabil cu
politica în domeniul concuren-
þei, Margrethe Vestager.

În 2014 Aeroportul din Cluj
a deservit aproximativ 1,2
milioane de pasageri

Aeroportul Internaþional Cluj-
Napoca, al doilea aeroport din Ro-
mânia ca importanþã, este exploa-
tat de o societate deþinutã integral
de Consiliul Judeþean Cluj. În
2014 a deservit aproximativ 1,2
milioane de pasageri. Comisia a
primit o plângere potrivit cãreia
aeroportul a acordat un ajutor de
stat ilegal transportatorului aerian
Wizz Air, prin intermediul unor
condiþii avantajoase în cadrul anu-
mitor acorduri încheiate între
transportatorul aerian ºi aeroport,
în timp ce aeroportul a beneficiat,
la rândul sãu, de un ajutor de stat
de la Consiliul Judeþean Cluj, sub
formã de finanþare publicã. „Prin
urmare, Comisia a examinat o se-
rie de acorduri încheiate de Aero-
portul Cluj-Napoca cu Wizz Air
între 2007 ºi 2010. În temeiul
acestor acorduri, Wizz Air este
remunerat pentru servicii de pu-
blicitate prestate judeþului Cluj, în
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Comisia Europeanã a iniþiat
douã investigaþii aprofundate sepa-
rate pentru a stabili dacã mãsurile
adoptate în favoarea a douã aero-
porturi din Transilvania (Aeropor-
tul Internaþional Cluj-Napoca ºi

Aeroportul Transilvania Târgu
Mureº, aflate în proprietatea sta-
tului) ºi a transportatorilor aerieni
care le utilizeazã (în principal Wizz
Air) sunt conforme cu normele UE
privind ajutoarele de stat.

În ceea ce priveºte finanþarea publicã a infrastructurii ae-
roportuare, normele UE urmãresc sã evite subvenþiile pentru
investiþii în infrastructurã care genereazã supracapacitate, au
drept rezultat multiplicarea aeroporturilor (neprofitabile) în
aceeaºi zonã de deservire sau depãºesc ceea ce este necesar
pentru realizarea unor proiecte de investiþii utile.

schimbul unor condiþii diverse le-
gate de prezenþa ºi amploarea ope-
raþiunilor companiei Wizz Air pe
Aeroportul Cluj-Napoca. De ase-
menea, aceste acorduri stabilesc
condiþiile aplicabile serviciilor de
handling la sol pe care aeroportul
le furnizeazã companiei Wizz Air”,
se mai precizeazã în comunicat.

Relativa proximitate ...
În acest stadiu, Comisia îºi ex-

primã îngrijorarea în legãturã cu
posibilitatea ca unele dintre clau-
zele acordurilor sã acorde com-
paniei Wizz Air un avantaj econo-
mic nejustificat faþã de concurenþii
sãi, deoarece acest transportator

aerian beneficiazã de condiþii ex-
cesiv de favorabile ºi niciun ope-
rator privat nu ar fi acceptat sã-i
acorde condiþii similare în împre-
jurãri similare. „Comisia va exa-
mina în detaliu dacã diversele sub-
venþii primite din partea autoritã-
þilor locale în perioada 2010-2014
au acordat Aeroportului Cluj-Na-
poca însuºi un avantaj economic
nejustificat faþã de alte aeropor-
turi. Comisia va încerca sã veri-
fice dacã eventualul ajutor este
conform cu normele UE privind
ajutoarele de stat, mai precis dacã
aduce într-adevãr o contribuþie
realã la accesibilitatea Transilva-
niei ºi la mobilitatea locuitorilor
acestei regiuni ºi dacã utilizarea
fondurilor publice este limitatã
strict la minimumul necesar”, sus-
þine Comisia Europeanã. Comisia
va lua în considerare, de aseme-
nea, relativa proximitate a Aero-

portului Târgu Mureº, aflat la o
distanþã de 103 km, care poate fi
parcursã în aproximativ 1,5 ore
cu maºina.

Aeroportul Transilvania Târgu
Mureº  - 350 000 de pasageri

În cadrul unei investigaþii se-
parate, iniþiate tot în urma unei
plângeri, Comisia va examina în
detaliu dacã tarifele aeroportuare
practicate la Aeroportul Târgu
Mureº, care par anormal de scã-
zute ºi prevãd reduceri semnifi-
cative în funcþie de nivelul de tra-
fic, sunt conforme cu normele UE
privind ajutoarele de stat. În 2014,
Aeroportul Transilvania Târgu

Mureº a deservit aproximativ
350 000 de pasageri. Este exploa-
tat de o societate deþinutã integral
de Consiliul Judeþean Mureº. De
aceste tarife reduse a beneficiat
în principal Wizz Air, principalul
transportator aerian care operea-
zã pe Aeroportul Târgu Mureº,
dar este posibil sã fi beneficiat ºi
alþi transportatori aerieni care uti-
lizeazã acest aeroport. În acest
stadiu, Comisia îºi exprimã îngri-
jorarea în legãturã cu posibilita-
tea ca nivelul tarifelor aeroportua-
re sã le fi oferit acestor transpor-
tatori aerieni un avantaj economic
nejustificat faþã de concurenþii
lor.

Eventualul ajutor este conform
cu normele UE ??!!

Comisia va examina în detaliu
dacã diversele subvenþii primite
din partea autoritãþilor locale în-

cepând din 2011 au acordat Ae-
roportului Târgu Mureº însuºi un
avantaj economic nejustificat faþã
de alte aeroporturi. „Comisia va
încerca sã verifice dacã eventua-
lul ajutor este conform cu nor-
mele UE privind ajutoarele de
stat, mai precis dacã aduce într-
adevãr o contribuþie realã la ac-
cesibilitatea Transilvaniei ºi la
mobilitatea locuitorilor acestei
regiuni (având în vedere relativa
proximitate a Aeroportului Cluj-
Napoca, a se vedea consideraþii-
le anterioare) ºi dacã utilizarea
fondurilor publice este limitatã
strict la minimumul necesar”, se
spune în comunicatul respectiv.
Investiþiile efectuate de autoritã-
þile publice în societãþi care des-
fãºoarã activitãþi economice sunt
conforme cu normele UE privind
ajutoarele de stat dacã sunt efec-
tuate în condiþii pe care le-ar ac-
cepta un actor privat care ope-
reazã în condiþiile pieþei (princi-
piul operatorului economic pri-
vat în economia de piaþã). Dacã
nu se respectã acest principiu,
intervenþiile publice constituie
ajutor de stat în sensul normelor
UE (articolul 107 din Tratatul
privind funcþionarea Uniunii Eu-
ropene - TFUE), deoarece îi ofe-
rã beneficiarului un avantaj eco-
nomic de care concurenþii sãi nu
dispun. Ulterior, Comisia exami-
neazã dacã un astfel de ajutor
poate fi considerat compatibil cu

normele comune ale UE care au-
torizeazã anumite categorii de
ajutoare.

Orientãrile Comisiei privind
ajutoarele de stat destinate
aeroporturilor ºi companiilor
aeriene

În sectorul aviaþiei, Orientãri-
le Comisiei privind ajutoarele de
stat destinate aeroporturilor ºi
companiilor aeriene reflectã fap-
tul cã subvenþiile publice pot fi
utilizate uneori de aeroporturile
regionale pentru a atrage compa-
nii aeriene sensibile la criteriul pre-
þului ºi cã aceste companii pot, în
unele cazuri, sã transfere efectiv
capacitãþi pentru a beneficia de
cea mai bunã ofertã, mai ales dacã
aeroporturile implicate deservesc
aceiaºi clienþi. Astfel de subvenþii
pot fi acordate sub formã de tari-
fe aeroportuare mici, de reduceri
ale tarifelor aeroportuare, de ono-
rarii condiþionate de rezultate sau
de plãþi pentru promovarea pe pia-
þã. Deºi Comisia recunoaºte cã ae-
roporturile regionale aflate în pro-
prietate publicã le pot oferi trans-
portatorilor aerieni condiþii atrac-
tive în scopul de a-i încuraja sã
opereze zboruri ºi sã stimuleze
astfel traficul aeroporturilor în
cauzã, aceste condiþii nu trebuie
sã le depãºeascã pe cele pe care
ar fi dispus sã le ofere un opera-
tor aeroportuar care urmãreºte sã
obþinã profit.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

IRIS: Turneu în 15 oraºe, cu
cântece mai vechi ºi mai noi
Cristi Minculescu ºi IRIS sunt

„Din nou împreunã”! Naþionala de
rock a României revine pe scenã
în formula ce i-a adus dragostea a
sute de mii de oameni, fãcând ast-
fel ca legenda IRIS sã se spunã mai
departe, în Craiova, în cadrul unui
turneu naþional.

„Abia aºtept sã vã salut pe fieca-
re în parte în turneul naþional pe
care cei de la Sublime ni l-au pro-

Aflate în turnee naþionale, douã dintre cele mai de succes
trupe ale României vor ajunge, în toamnã, la Craiova, unde
vor concerta în cele mai mari sãli ale oraºului. „Din nou îm-
preunã” este numele sub care Cristi Minculescu ºi IRIS vor
susþine concerte în mai multe oraºe din þarã, dar ºi la Chiºi-
nãu, prin care vor duce, în formula tradiþionalã, legenda IRIS
mai departe. Turneul va începe la Piteºti ºi se va încheia la
Bucureºti, în Sala Polivalentã, locul primului concert din is-
toria IRIS. La Craiova, trupa va concerta pe data de 21 sep-
tembrie, pe scena Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Tot
în aceastã toamnã, HOLOGRAF va lansa albumul cu numã-
rul 18 printr-un turneu naþional. În Craiova, concertul este
anunþat pe data de 25 octombrie, la Sala Polivalentã, bilete-
le – puse deja în vânzare, la Agenþia Teatrului Naþional –
având preþuri cuprinse între 40 ºi 120 lei.

Loredana – pe scena Sãlii Polivalente,
pe 25 septembrie

Proiectul „Maria Tãnase Simfonic”, propus de Filarmonica „Olte-
nia”, o va readuce la Craiova, tot în aceastã toamnã, pe Loredana, cunos-
cutã pentru reinterpretarea în manierã proprie a unor celebre cântece

populare româneºti. Aceasta va concerta la
Sala Polivalentã, pe 25 septembrie, de la ora
21.00, împreunã cu Orchestra Simfonicã ºi
Corala Academicã ale Filarmonicii craiove-
ne, cu Cvartetul Balanescu – Alexander Bã-
lãnescu fiind considerat unul dintre cei mai
vizionari violoniºti contemporani ºi un pro-
lific compozitor, de origine românã, stabilit
la Londra încã din 1971, ºi cu Corul de Co-
pii al Liceului de Arte „Marin Sorescu”. Or-
ganizatorii îºi doresc un concert unic în Ro-
mânia, de fuziune între muzica clasicã ºi cea
folcloricã, dedicat Mariei Tãnase, în inter-
pretarea a doi muzicieni de top, ambii inspi-
raþi în activitatea lor de melodiile Doamnei
cântecului popular românesc.

pus ºi sper cã ideea lor vine în în-
tâmpinarea dorinþei voastre. Voi aþi
dorit asta ºi ne puteþi vedea ºi as-
culta din nou împreunã! E foarte
reconfortant pentru mine sã cânt
din nou alãturi de o echipã de pro-
fesioniºti desãvârºiþi cum sunt Nelu
Dumitrescu, Valter Popa, Boro ºi
Relu Marin, sã ducem împreuna mai
departe numele de IRIS, ca pe o
flacãrã întreþinutã numai de voi! Cu
toþii înþelegem acest turneu ca pe
un nou început ºi vã asigurãm cã
vã vom dãrui tot ce avem mai bun...

cântece mai vechi ºi mai noi... ºi
recunoºtinþa noastrã, pentru cã fãrã
voi nu am putea exista! Vã mulþu-
mim cã veþi veni la concertul nos-
tru!”, declarã Cristi Minculescu pe
pagina oficialã de Internet dedicatã
evenimentului.

Seria celor 15 concerte din ca-
drul turneului „Din nou împreunã”
se va deschide  la Casa de Culturã
a Sindicatelor din Piteºti, pe 18 sep-
tembrie, va continua la Sala Capi-
tol din Timiºoara, pe 20 septem-
brie, ºi la Teatrul Naþional „Marin
Sorescu” din Craiova, pe 21 sep-
tembrie. Celebrul salut „Bunã sea-
ra, prieteni!” se va auzi apoi la Chi-
ºinãu, în Republica Moldova (23
septembrie), la Sibiu (25 septem-
brie), Cluj-Napoca (26 septem-
brie), Suceava (28 septembrie),
Iaºi (29 septembrie), Bacãu (30
septembrie), Galaþi (1 octombrie),
Buzãu (2 octombrie), Braºov (3
octombrie), Ploieºti (4 octombrie),
Constanþa (12 octombrie) ºi Bu-
cureºti (15 octombrie).

HOLOGRAF: al 18-lea album
din cariera de 37 de ani a trupei

Trupa HOLOGRAF va lansa, tot
printr-un turneu naþional, albumul
cu numãrul 18, ce conþine ºapte
piese noi, cât ºi trei melodii din re-
pertoriul mai vechi al formaþiei,
reimprimate: „Mafia”, „Sunt un

balcanic” ºi „Ai o orã sã
te distrezi”. Primele con-
certe din cadrul turneului de
promovare vor avea loc pe
23 octombrie la Constanþa
(Casa de Culturã a Sindi-
catelor), pe 25 octombrie
la Craiova (Sala Polivalen-
tã), pe 27 octombrie la Cluj-
Napoca (Casa de Culturã a
Studenþilor), pe 29 ºi 30
octombrie la Timiºoara
(Teatrul Naþional), pe 8 no-
iembrie la Ploieºti ºi pe 14
noiembrie la Bucureºti
(Sala Polivalentã).

Pentru concertul de la
Craiova, biletele s-au pus
deja în vânzare, la Agenþia
Teatrului Naþional „Marin
Sorescu” (strada „Al. I.
Cuza” nr. 11, tel.
0251.413.677), la preþuri-
le de 120 lei + un CD ca-
dou (VIP), 100 lei (cate-
goria I), 80 lei (categoria a II-a),
60 lei (categoria a III-a) ºi 40 lei
(categoria a IV-a).

HOLOGRAF este printre cele
mai longevive ºi de succes trupe
din România, fiecare dintre albu-
mele sale conþinând piese care au
ajuns mari hit-uri. ªi-a început
activitatea în anul 1978, iar dupã
1990 a schimbat puþin stilul mu-
zical, mergând pe rock modern.

Formaþia îi are în componenþã
pe Dan Bittman (lead vocals) Edi
Petroºel (drums), Tino Furtunã
(keyboards), Romeo Dediu (gui-
tar) ºi Iulian Vrabete (bass).
Printre cele mai cunoscute me-
lodii ale formaþiei: „Banii vor-
besc”, „Dincolo de nori”, „Þi-
am dat un inel”, „Undeva de-
parte” ºi „Sã nu-mi iei nicio-
datã dragostea”.

Valsuri, tangouri ºi ritmuri lati-
no – salsa, kizomba, bachata – îi
antreneazã pe craioveni, tineri ºi
vârstnici deopotrivã, ºi în aceastã
varã sã exerseze mãcar câþiva paºi
de dans! ªi asta datoritã proiectu-
lui „Dansul ocupã strada”, deru-
lat în perioada 27 iunie – 6 sep-
tembrie, de Asociaþia „Craiova
Capitalã Europeanã a Culturii
2021”, în colaborare cu Filarmo-
nica „Oltenia” ºi Primãria Munici-

Dansul ocupã strada ºi la
acest sfârºit de sãptãmânã!

piului Craiova. Cei mai puþin ex-
perimentaþi pot lua lecþii de la mem-
brii a douã cluburi de dans, în par-
teneriat cu care evenimentul este
organizat: Salsa Imperius ºi Clu-
bul de Dans Sportiv Katamis.

ªi la acest sfârºit de sãptãmânã
se danseazã pe strãzile oraºului!
Mai precis astãzi, 1 august, între
orele 20.00 – 23.00, în cartierul
Valea Roºie, pe strada „Bobâlna”
– tronsonul dintre intersecþia cu

strada „Vântului” ºi intersecþia cu
strada „Rovinari”. Duminicã, 2
august, între orele 20.00 – 23.00,
sunteþi aºteptaþi în cartierul Braz-
da lui Novac, pe strada „Sergent
Constantin Popescu” – tronsonul
dintre intersecþia cu strada „Ser-
gent Dimitrie Radovici” ºi intersec-
þia cu strada „General Doctor Ion
Cernãtescu”.

În amintitele intervale orare, cele
douã strãzi vor fi închise circula-
þiei, conducãtorilor auto fiindu-le
solicitat sã se conformeze semna-
lizãrilor rutiere ce vor fi instituite.
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Moscova a anunþat un acord cu
Parisul în problema spinoasã a na-
velor Mistral dupã luni de negocieri,
Rusia urmând sã primeascã 1,2 mi-
liarde de euro ca despãgubire pen-
tru nelivrarea de cãtre Franþa a ce-
lor douã portelicoptere contractate.
Contenciosul între Franþa ºi Rusia a
pus preºedinþia francezã într-o situa-
þie jenantã, divizatã între interesele
economice ºi dorinþa de a obliga
Rusia sã-ºi schimbe poziþia în criza
ucraineanã. “Negocierile sunt deja
complet încheiate, totul a fost deja
decis - ºi calendarul, ºi suma”, a
anunþat consilierul pentru coopera-
rea militarã ºi tehnicã a preºedintelui rus,
Vladimir Kojin. Parisul trebuia sã rambur-
seze Moscovei circa 1,16 miliarde de euro,
potrivit unui calcul avansat de cotidianul rus
“Kommersant”, care citeazã mai multe surse
anonime. Nici Palatul Elysee, nici societa-
tea însãrcinatã cu exporturile de arme ruse
Rosoboronexport, nici serviciile vicepre-
mierului rus Dmitri Rogozin - cea mai înal-

Turcia: Cinci morþi într-un atac insurgent
kurd comis în sudul þãrii

Cinci oameni au murit, iar alþi zece au
fost rãniþi într-un atac al insurgenþilor kurzi
asupra unei secþii de poliþie din sudul
Turciei. Militanþi din cadrul Partidului
Muncitorilor din Kurdistan (PKK) au
atacat în cursul nopþii de joi spre vineri o
secþie de poliþie din oraºul Pozanti, situat în
sudul Turciei, în apropierea frontierei cu
Siria. Trei agenþi de poliþie ºi doi militanþi
kurzi au murit în schimburile de focuri, a
declarat Mustafa Buyuk, guvernatorul
provinciei Adana. Atacurile teroriste kurde
au reizbucnit de circa o sãptãmânã în
Turcia, dupã ce aviaþia militarã turcã a
atacat poziþii PKK din Irak.

Consumul de apã în California,
redus cu peste 25% din cauza secetei

Locuitorii Californiei ºi-au redus cu
27,3% consumul de apã în luna iunie, adicã
cu mai mult decât 25%, dupã cum le
recomandase guvernatorul statului pentru a
combate efectele secetei extreme care
afecteazã de patru ani acest stat american,
au indicat joi autoritãþi locale. “Californie-
nii înþeleg severitatea secetei ºi acþioneazã,
dupã cum indicã cifrele publicate astãzi”, a
comentat Felicia Marcus, preºedinta
Comitetului de control al resurselor de apã
în acest stat din vestul SUA. “Raportul
aratã cã locuitorii ºtiu cã trebuie sã
continue sã economiseascã apa pe tempera-
turile ridicate din timpul verii ºi au pãstrat
sistemele de stropire închise încã mai
înainte decât ar fi fãcut-o în timpuri
normale”, a continuat ea. “Aceasta este
atitudinea corectã pe care trebuie s-o aibã
în timp ce ne îndreptãm spre cãldurile din
august ºi septembrie, în plinã secetã a
secolului, al cãrei sfârºit nu ºtim când va
fi”, a adãugat Marcus. Guvernatorul
Californiei, Jerry Brown, a instituit mãsuri
de urgenþã istorice în aprilie pentru a
reduce cu 25 % consumul de apã în Califor-
nia, acestea intrând în vigoare la începutul
lunii iunie. În 12 iunie, autoritãþile califor-
niene anunþaserã noi restricþii în accesul la
apã, afectând pentru prima oarã în ultimii
40 de ani anumiþi agricultori care benefi-
ciau de drepturi prioritare.

25 de persoane au murit în Nepal,
din cauza surpãrilor de teren provocate
de ploile masive

Cel puþin 25 de persoane au murit ºi alte
câteva au fost date dispãrute în Nepal, dupã
ce au avut loc mai multe surpãri de teren
din cauza ploilor masive.  Potrivit Ministe-
rului de Interne al Nepalului, 19 dintre
victime, 11 femei ºi opt bãrbaþi, s-au
înregistrat în districtul Kaski, din centrul
Nepalului, la 250 de kilometri vest de
Kathmandu, capitala Nepalului, un
important centru turistic. De asemenea, 14
persoane au fost date dispãrute într-un
incident separat tot în districtul Kaski, în
care o altã alunecare de teren s-a produs în
localitatea Lumle, potrivit unui purtãtor de
cuvânt din cadrul ministerului. Alte cinci
persoane au murit într-o altã alunecare de
teren din localitatea Bhadaure. Zeci de case
au fost îngropate din cauza surpãrilor de
teren, în timp ce autostrada ce leagã
oraºele Pokhara ºi Baglung a fost avariatã
din aceleaºi cauze. Armata ºi poliþia
nepaleze au intervenit în locurile în care s-
au produs alunecãrile de teren pentru a
salva supravieþuitorii dintre dãrâmãturi. În
plus, armata nepalezã cu sediul central în
Kathmandu a trimis un elicopter în zonele
avariate pentru a participa la operaþiuni de
salvare. În oraºele Muna ºi Muduni din
districtul Myagdi, situat la 350 de kilometri
vest de Kathmandu, un copil a murit ºi alte
cinci persoane au dispãrut în incidente
separate de alunecãri de teren, conform
poliþiei nepaleze. Anual, zeci de persoane
mor din cauza inundaþilor ºi a alunecãrilor
de teren în timpul musonului în Nepal.

În lipsa unui plan clar de reforme din par-
tea Atenei ºi dacã partenerii din zona euro nu
acceptã restructurarea datoriei publice a þãrii,
Fondul Monetar Internaþional (FMI) nu va
încheia un nou acord cu Grecia. Informaþiile
apar într-un document al experþilor FMI, pre-
zentat în consiliul de administraþie al Fondu-
lui.  În acest timp, la Atena, a avut loc o ºedinþã
a partidului de la putere, Syriza, la care pre-
mierul Alexis Tsipras a cerut organizarea unui
congres extraordinar. ªeful cabinetului de la
Atena a obþinut votul de încredere al forma-
þiunii sale, iar congresul îi va permite sã adu-
cã noi membri în partid. Formaþiunea este
divizatã dupã ce mai mulþi dintre membrii
sãi au votat împotriva mãsurilor de austeri-
tate. În faþa colegilor de partid, premierul
grec ºi-a apãrat decizia de a cere un nou
pachet de sprijin financiar. Cine nu e cu mine,
este împotriva mea, a pãrut sã le transmitã
Alexis Tsipras celor 200 de membri ai comi-
tetului central Syriza. Premierul ºi-a asumat,
ºi în faþa partidului, opþiunea austeritãþii atât

Statele Unite au impus noi sancþiuni în
criza ucraineanã, adãugând pe o listã cu cei
pe care-i penalizeazã din cauza acþiunilor
Rusiei în Ucraina asociaþi ai unui comerciant
rus de gaze naturale miliardar, operatori
portuari din Crimeea ºi foºti oficiali ucrai-
neni. Biroul pentru Controlul Activelor Strãi-
ne (OFAC) din cadrul Departamentului ame-

tã autoritate pe probleme militare - nu au
dorit sã confirme pentru AFP declaraþiile
fãcute de Kojin ºi informaþiile apãrute în
cotidianul “Kommersant”. Dosarul Mistral
- care tensioneazã relaþiile între cele douã
þãri de la anularea la sfârºitul lunii noiem-
brie de cãtre Paris a vânzãrii celor douã
portelicoptere Mistral Moscovei ca urmare
a rolului sãu în criza ucraineanã - intrase

de câteva luni în impas în
chestiunea valorii despãgubi-
rii în contul celor douã nave.
Autoritãþile ruse considerau
pânã acum cã suma sugera-
tã de Franþa era insuficientã:
Parisul s-a oferit sã plãteas-
cã 785 milioane de euro, dar
Rusia nu a fost de acord, es-
timând cifra prejudiciului la
1,163 miliarde de euro. Mos-
cova a luat în calcul inclusiv
cheltuielile pentru formarea
profesionalã a 400 de mari-
nari care urmau sã formeze
unul din echipaje, construc-

þia infrastructurii la Vladivostok (Extremul
Orient rus), unde urma sã aibã baza primul
Mistral ºi fabricarea a patru elicoptere de
luptã. O altã piatrã de încercare în acest dosar:
Rusia a refuzat orice acord de reexportare a
navelor înainte de primirea despãgubirii, po-
trivit “Kommersant”, un aspect esenþial pen-
tru Franþa, care plãteºte circa 5 milioane de
euro lunar pentru întreþinerea Mistral.

rican al trezoreriei a impus mãsuri împotri-
va a opt entitãþi ºi persoane, despre care a
afirmat cã îl susþin pe Ghenadi Timcenko,
un important comerciant de gaze naturale,
sancþionat anterior. Mãsurile vizeazã ºi douã
entitãþi despre care a afirmat cã îi oferã sus-
þinere lui Boris Rotenberg, un om de afaceri
rus ºi un aliat al preºedintelui rus Vladimir

Putin. Aceste
mãsuri au scopul
sã oblige Rusia
sã-ºi respecte
angajamentele cu
privire la menþi-
nerea pãcii, pe
care Moscova ºi
le-a asumat sem-
nând anul acesta
documente la
Minsk, ºi înceta-
rea conflictului din
estul Ucrainei,

unde separatiºti proruºi luptã împotriva for-
þelor guvernamentale ucrainene. “Acþiunea
de astãzi (joi) ne subliniazã hotãrârea de a
menþine presiunea asupra Rusiei, din cauzã
cã a încãlcat dreptul internaþional ºi alimen-
teazã conflictului din estul Ucrainei”, a de-
clarat directorul OFAC John Smith. Statele
Unite au sancþionat ºi patru foºti oficiali
ucraineni ºi apropiaþi ai acestora, asociaþi
ai fostului preºedinte ucrainean Viktor Ia-
nukovici, care a fugit în Rusia anul trecut
dupã ce a fost îndepãrtat de la putere, în
urma mai multor luni de proteste de stradã.
Patru operatori portuari din Crimeea ºi un
operator de feribot au fost sancþionaþi pen-
tru cã au operat în regiunea ucraineanã Cri-
meea, anexatã în 2014 de cãtre Rusia. Wa-
shingtonul a identificat totodatã mai multe
entitãþi despre care afirmã cã operau ca fi-
liale ale bãncii ruseºti de stat pentru dez-
voltare VEB ºi gigantului petrolier rusesc
Rosneft, sancþionate anul trecut.

de contestatã la momen-
tul venirii la putere. „Teo-
retic, aveam posibilitatea
sã alegem. Practic, am
fost obligaþi sã cedãm, sã
acceptãm un compromis
ce presupune un program
de austeritate care nu a
fost niciodatã opþiunea
noastrã”, a spus Alexis
Tsipras. Premierul grec a
fost nevoit sã dea expli-
caþii pentru a tempera
pornirile de revoltã din cadrul partidului. Re-
formele impuse de creditorii internaþionali au
fost supuse de douã ori la vot în parlamentul
elen. De fiecare datã, peste 30 dintre depu-
taþii Syriza au votat împotriva lor. Analiºtii
vedeau o rupturã iminentã între stânga radi-
calã a partidului ºi susþinãtorii premierului.
Acum, Alexis Tsipras vrea sã le dea tuturor
posibilitatea sã-ºi exprime opþiunea legatã de
un al treilea pachet de ajutor financiar. „Du-

minica viitoare vom organiza un referendum
intern bazat pe proceduri simple, astfel încât
toþi membrii partidului sã-ºi poatã exprima
direct ºi democratic opþiunea”, a mai spus
Tsipras. Liderul socialist de la Atena va testa
astfel soliditatea majoritãþii sale parlamenta-
re. Dacã nu se va mai bucura de sprijinul
tuturor celor 149 de deputaþi Syriza, Alexis
Tsipras a anunþat deja cã va convoca alegeri
anticipate.
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SÂMBÃTÃ - 1 august

07:00 În grãdina Danei
07:25 Comorile Toscanei
08:00 Medici de gardã
09:00 Zon@
09:30 Maºini, teste ºi verdicte
10:00 Gala Umorului
11:00 O datã’n viaþã
12:00 O datã’n viaþã
13:00 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Curaj la feminin
14:45 Istorii de buzunar
15:00 Ora regelui
16:10 Un prieten fidel
2006, SUA, Comedie, Familie
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Piedone comisarul fãrã

armã
1973, Italia, Acþiune, Comedie,

Crimã, Dramã
23:10 Iubire la New York
2008, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
01:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:00 Teleenciclopedia
02:50 Comorile Toscanei
03:25 Telejurnal
04:15 Istorii de buzunar
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas
08:30 Misterele istoriei
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:00 Pelerin
11:20 5 minute de istorie
11:30 Dobro urban
12:00 Burlacii
2005, Romania, Comedie
12:40 5 minute de istorie
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Departe de casã
2004, SUA
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Vulturii legii
1986, SUA, Comedie, Crimã,

Romantic, Dragoste
22:10 Momentart
22:30 Culoarea libertãþii
2007, SUA, Biografic, Dramã,

Istoric
00:35 Departe de casã (R)
2004, SUA
02:10 Muzica e viaþa mea
03:10 Dobro urban
03:40 Pelerin
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Atenþie, se filmeazã
09:25 Justice League: War
10:45 Cirque du Soleil: Departe,

în alte lumi
12:15 Uriaºul de fier
13:40 Þestoasele Ninja
15:20 Þeapã în stil american
17:35 Mandela: Lungul drum

spre libertate
20:00 Ispita
21:45 Sin City: Am ucis pentru

ea
23:25 Ray Donovan
00:25 Casa minciunilor

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Sunt celebru, scoate-mã

de aici!
15:00 Bebeluºi geniali
1999, SUA, Comedie, Familie
17:00 Super Trip (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Cei 4 Fantastici
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
22:30 Dragoste si un glont
2002, SUA, Acþiune
00:15 Cei 4 Fantastici (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
02:00 Dragoste si un glont (R)
2002, SUA, Acþiune
03:30 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
04:30 Bebeluºi geniali (R)
1999, SUA, Comedie, Familie
06:15 Kung Fu Panda: Legen-

dele teribilitãþii

PRO TV

ACASÃ
07:45 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 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Caribbean Flower
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasã la români
04:30 Doamne de poveste
05:15 Dincolo de povestiri
05:45 Daria, iubirea mea (R)
06:45 Caribbean Flower (R)

07:15 Vorbeºte lumea
09:15 Thundercats: Al treilea

Pamant
09:45 La bloc (R)
11:15 La bloc
13:00 Alice în Þara Minunilor (R)
17:00 Rãzbunarea femeii de

vârstã mijlocie (R)
19:00 Stuart Little 2
20:30 Kramer contra Kramer
22:45 Nu-mi pasã
01:00 Kramer contra Kramer

(R)
03:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Pistruiatul 3 - Insurecþia
(R)

1986, România, Aventuri
10:45 Te Pui Cu Blondele (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 În puii mei
21:00 Fotbal Liga 1: Fc Botoºani

vs FC Steaua
23:00 La bine ºi la rãu
1997, SUA, Comedie
01:30 Cum sã rãmâi fãrã prieteni
2008, SUA, Comedie
03:15 Observator (R)
04:00 Pistruiatul 3 - Insurecþia

(R)
1986, România, Aventuri
05:15 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)

08:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Gaºca
2007, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Santa Barbara
2012, Italia, Dramã
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Pistruiatul
1973, România, Aventuri
22:15 Fracul Magic
2002, SUA, Acþiune, Comedie
00:15 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Asta-i România! (R)
02:30 Gaºca (R)
2007, România, Comedie
03:30 Santa Barbara (R)
2012, Italia, Dramã
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Playtech
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:00 Curat, Murdar?
13:00 Constantin 60 (R)
14:00 Regina fecioarã
2005, Marea Britanie, Biografic,

Dramã, Istoric
16:00 Totul se plãteºte (R)
1986, România, Aventuri
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Miss Agent Secret 2:

Înarmatã ºi seducãtoare
2005, SUA, Comedie, Crimã
23:00 Intre prieteni
1995, Irlanda, Dramã, Romantic,

Dragoste
01:00 Miss Agent Secret 2:

Înarmatã ºi seducãtoare (R)
2005, SUA, Comedie, Crimã
03:00 Regina fecioarã (R)
2005, Marea Britanie, Biografic,

Dramã, Istoric
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
14:30 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Dirt On Fire
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Local Kombat "Bãtaie

KOlosalã"
22:00 Local Kombat "Bãtaie

KOlosalã"
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 2 august

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:20 Expo Milano 2015
09:30 Pro patria
10:00 Viaþa satului
11:00 Universul credinþei
13:00 Expediþiile memoriei
14:00 Telejurnal
14:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
14:45 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
15:15 Politicã ºi delicateþuri
16:15 Tezaur folcloric
17:15 Gala Umorului
18:15 Lozul cel mare
18:45 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Micul scaldator
1968, SUA, Comedie
22:45 La fel, dar diferiþi
2009, Dramã
00:35 Garantat 100%
01:35 Istorii de buzunar
01:40 Curaj la feminin
01:55 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
02:05 Exclusiv în România
02:45 Sport
03:00 Telejurnal
03:50 Universul credinþei
04:35 Simbolica
04:40 Universul credinþei
05:25 Expo Milano 2015
05:35 Politicã ºi delicateþuri

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:40 Matinissimo
12:00 Cap compas
12:30 Misterele istoriei
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Paraºutiºtii
1972, SUA, Acþiune
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Europa 360°
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Pãdureanca
1986, România, Dramã
22:10 Interviurile TVR 2
23:00 Mituri muzicale româneºti
00:00 Paraºutiºtii (R)
1972, SUA, Acþiune
01:35 Profil. Poveste.Personaj
02:30 Ferma
03:30 Cap compas
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Interviurile TVR 2
05:50 5 minute de istorie
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Pãpuºile Muppet în turneu
09:25 Epoca de gheaþã
10:45 În cãutarea nefericirii
12:15 O zi ca oricare alta
14:05 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
15:50 Epoca de gheaþã
17:15 Transformers: Extermi-

narea
20:00 Bessie
21:55 Detectivii din California
22:55 Hercules
00:35 Trãind printre demoni
02:30 Vasul Fantomã
04:00 Detectivii din California
05:00 Jucãtorii
05:30 În pragul dezastrului

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ferma vedetelor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Vine CHEF-ul (R)
14:00 Sunt celebru, scoate-mã

de aici! (R)
16:00 Arunc-o pe mama din tren
1987, SUA, Comedie
18:00 Super Trip (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Viespea verde 3D
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:45 Reþeaua
1995, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
01:00 Viespea verde 3D (R)
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
03:00 Reþeaua (R)
1995, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
05:00 I Like IT (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

ACASÃ

07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
12:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Singurã pe lume
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Caribbean Flower
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasã la români
05:30 Dincolo de povestiri

08:15 Doamne de poveste
09:15 Thundercats: Al treilea

Pãmânt
09:45 La bloc (R)
11:15 La bloc
13:00 Stuart Little 2 (R)
14:30 Rãzbunarea femeii de

vârstã mijlocie (R)
16:30 Fluierul de final
18:30 Povestea lui Brooke

Ellison
20:30 Declaraþie de dragoste
22:30 Tinereþe furatã
01:00 Declaraþie de dragoste

(R)
03:00 Cine A.M.
06:45 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA

09:00 Roºcovanul
1976, România, Aventuri
11:00 Paladin: Ucigaºul de

dragoni
2013, SUA, Aventuri, Fantastic
13:00 Observator
13:30 La bine ºi la rãu (R)
1997, SUA, Comedie
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Prinþul Persiei: Nisipurile

timpului
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
23:00 Splash! Vedete la apã (R)
03:45 Roºcovanul (R)
1976, România, Aventuri
05:15 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:45 Pistruiatul (R)
1973, România, Aventuri
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Pastila de râs (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Fracul Magic (R)
2002, SUA, Acþiune, Comedie
16:00 D-Paparazzi (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã (R)
21:30 Pistruiatul
1973, România, Aventuri
22:15 Dincolo de întuneric
2012, Spania, SUA, Dramã,

Mister, Thriller
00:15 Norocul îþi bate la uºã (R)
01:15 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Ochii din umbrã (R)
03:30 Dincolo de întuneric (R)
2012, Spania, SUA, Dramã,

Mister, Thriller
05:15 D-Paparazzi (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Intre prieteni (R)
1995, Irlanda, Dramã, Romantic,

Dragoste
13:30 Specialiºti în divorþ
2007, SUA, Romantic, Dragoste
15:30 Cronica Netului (R)
16:00 ªantaj
1982, Romania, Acþiune
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Curat, Murdar?
23:30 Nunþi de poveste (R)
01:00 ªantaj (R)
1982, România, Acþiune
03:00 Schimb de mame (R)
05:00 Playtech (R)
05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
14:30 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
17:00 SuperCupa Angliei:

Arsenal - Chelsea
19:30 ªtiri Sport.ro
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat "Bãtaie

KOlosalã"
22:00 SuperKombat "Bãtaie

KOlosalã"
23:00 Megadrive
23:30 Megadrive
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Primãria municipiului Cra-

iova prin SC Salubritate Cra-
iova SRL va efectua în perioa-
da 10.08-30.08.2015 pe raza
municipiului Craiova (luciul de
apã, spaþii verzi), lucrãri de
dezinsecþie – terestru. Sub-
stanþele folosite supertox ºi
extratox, fac parte din grupa 3
de toxicitate ºi sunt avizate de
Ministerul Sanatãþii. Soluþiile
folosite nu sunt toxice pentru
om ºi animale.

PRESTÃRI SERVICII
Reparaþii instalaþii
sanitare ºi canaliza-
re. Telefon: 0770/
682.710.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.
Vând sau schimb
garsonierã Caracal
cu casã sau aparta-
ment 2 camere Cra-
iova + diferenþa.
Preþ, 110.000 lei. Te-
lefon: 0741/116.815.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2
camere Filiaºi. Tele-
fon: 0765/732.972.
Vând apartament 2
camere, 2/4, Titules-
cu (lângã Biserica de
la Casa ªtiinþei), bloc
cãrãmidã, izolaþie in-
terioarã, îmbunãtãþiri
(gresie, faianþã, par-
chet lemn, uºi meta-
lice, termopan, aer
condiþionat). Telefon:
0723/189.746.

3 - 4 CAMERE

Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739

CASE
Vând  3 case în co-
muna Lipovu cu îm-
bunãtãþiri, teren
7000 mp. Telefon:
0742/450.724.
Vând casã 5 came-
re, Market Iºalniþa,
vad comercial. Tele-
fon: 0766/ 325.453
Vând casã comuna
Pleniþa zonã ultracen-
tral 3 camere ºi bucã-
tãrie ºarpantã  cu þiglã
Jimbolia beci, anexe,
vad comercial cu ieºi-
re în parc 15 m ºi douã
ieºiri în ºoºeaua prin-
cipalã, pomi fructiferi,
viþã de vie suprafaþa
totalã – 750 mp, ca-
dastru. Preþ 900 mili-
oane lei vechi. Telefon:
0351/455.617; 0748/
057.590.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci , 2 sãli
lungime 30m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.

Vând casã 5 came-
re, teren 2500 m,
vie, pomi, apã ºi
gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon:
0765/795.649.
Vând casã Coþofe-
nii din Dos, sat Mi-
hãiþa. Telefon: 0748/
503.599.
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate
utilitãþile, ultramo-
dernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon:
0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Te-
lefon: 0760/996.967.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 li-
ving cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Tele-
fon: 0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon: 0769/
669.736; 0769/
670.907.

Vând casã oraº Cã-
limãneºti (judeþul
Vâlcea) 100 m.p. 3
camere,  bucãtãrie,
baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. te-
ren. Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere
încãlzire centralã,
izolatã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 came-
re, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren co-
muna Gogoºu -
Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã în comu-
na Goieºti. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0756/252.939.
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ANUNÞ DE VÂNZARE

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând un hectar te-
ren arabil, cu cadas-
tru fãcut, în comuna
Orodel - Dolj. Tele-
fon: 0770/336.014.
Vând teren Craiova
1114 mp. Telefon:
0769/913.671.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056,
0744/563.640.

OCAZIE! Vând te-
ren 800 m, ideal pen-
tru casã, zonã pito-
reascã, Predeºti - 16
km, curent, apã,
4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren în T 49,
P89, suprafaþã 6000
mp, intravilan, curþi,
construcþii, Pieleºti. Te-
lefon: 0766/286.664.
0727/325.869.
OCAZIE! Vând, în-
chiriez 1000 m –
2000 m, Calea Bu-
cureºti Km 9, ideal
pentru Showroom,
halã, parc auto, ben-
zinãrie, deschidere
35 m. Telefon: 0762/
109.595.
Vând teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha-
12000 lei. Telefon:
0723/692884

TEREN 600 mp
zona PIC – Steldi-
co, 15 Euro mp ne-
gociabil. 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. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.

Vând 400 mp teren
intravilan în Segar-
cea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Li-
ceului),  13 m la stra-
dã, 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. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând 2.600 mp te-
ren pe ºoseaua Cra-
iova - ªimnicul de
Sus la 600 m de la-
cul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã
în Craioviþa Nouã
sau împrejurimi. Te-
lefon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând motor Raba
215 CP. RK 0 Km,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0765/554.177.
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1300.
Telefon: 0752/
234.638, 0351/
446.066.
LOGAN, 2007,
36.000 Km reali. Te-
lefon: 0766/300.974.
Vând Dacia 1310, fa-
bricaþie 1998. Tele-
fon: 0770/333.559.
Vând Dacia 1300.
Telefon: 0752/
234.638, 0351/
446.066.

Vând pentru piese
de schimb autotu-
rism DACIA anul
fabricaþiei 1993.
Autoturismul este
în stare de funcþi-
onare. Telefon:
0765/789.181.
Vând Dacia 1300.
Telefon: 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour, model iu-
lie 2009, 1,6 ben-
zinã, unic proprie-
tar, proprietar, par-
ticular. Telefon:
0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr de la unic
proprietar auto
TICO, euro 2, sau
MATIZ, euro 4. Te-
lefon: 0771/290.539;
0351/ 460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobãtera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/ 083.789.
Vând bicicletã medi-
cinalã, maºinã de
cusut marca Nau-
man, veselã - farfu-
rii, 17 plãci din be-
ton armat pentru
groapã la cimitir,
perelinã cauciucatã
pentru ploaie, ara-
gaz 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. Tele-
fon: 0754/220.151.
Vând atelier utilat
pentru construcþie
textile în spaþiu în-
chiriat ºi ºabloane de
imprimat steaguri
UE ºi NATO. Tele-
fon: 0723/684.511.

Vând porumbei voia-
jori albi, 20 bucãþi 15
lei / buc. Telefon:
0727/808.696.
Vând set motor tip
BORGO pentru Da-
cia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730
- masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0744/125.779.
Vând CERAGEM,
aparat de presopunc-
turã ºi masaj. Tele-
fon: 0764/432.767.
Vând douã vaci cu
lapte, una gestantã
ºi alta cu viþel. Tele-
fon: 0251/339.096.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu nouã 20 litri,
reductor oxigen su-
durã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
pret negociabil, tele-
fon: 0351/446918.

Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare
(zãvelci, prosoape,
batiste) cusute ma-
nual. Telefon: 0351/
809.908.
Vând cutie metali-
cã ºi pentru pãstrat
arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/
995.405.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 cor-
puri – 500 RON,
dormitor - 800
RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838;
0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând cruce marmu-
rã 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 pen-
tru arat cu boi. Tele-
fon: 0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Te-
lefon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBO-
LIA, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu ki-
logramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon:
0770/363.703.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.

Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Tele-
fon: 0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Cra-
iova. Telefon: 0728/
964.686.

Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele
militare, piele bovinã
6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzica-
lã stereo, calculator
instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Te-
lefon: 0765/291.623.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez spaþiu co-
mercial. Telefon:
0744/391.195.

Închiriez apartament
2 camere mobilat -
lux, zona Lãpuº. Te-
lefon: 0765/350.617.
Închiriez apartament
2 camere mobilat
zonã bunã chirie
avantajoasã. Tele-
fon: 0770/682.710.
Apartament ultra-
central, ultralux, mo-
bilier nou, ultramo-
dern, A.C., internet,
toate dotãrile, posibil
ºi regim hotelier. Te-
lefon: 0762/109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez sau vând
apartament 2 came-
re Valea Roºie îmbu-
nãtãþit. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0723/099.626.
Închiriez locuinþã,
condiþii foarte bune,
zona 1 Mai. Telefon:
0729/398.051.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsoni-
erã Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0740/336.047;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã fe-
meie drãguþã, munci-
toare, onestã, pentru
convieþuire la þarã.
Constantin Constantin/
Lucicã –Dãnciuleºti, nr.
136, judeþul Gorj, Agen-
þia Petrãchei.

Tânãr 42 ani do-
resc cunoºtinþã cu
tânãrã pentru prie-
tenie sau cãsãto-
rie. Telefon: 0251/
421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã
aºteaptã la Olã-
neºti, central cu
oferte la cererea
clientului, cazare
– masã - confort.
Telefon: 0722/
360.513; 0723/
692.884.

Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-a-
vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:05 – CURSE DE MAªINI – FIA F3 Euro-

pan Championship Spielberg: cursa 1 / 14:45 –
FOTBAL Scoþia – Premier League: Celtic – Ross
County / 16:45 – CURSE DE MAªINI – FIA F3
Europan Championship Spielberg: cursa 2 /
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii –
CSMS Iaºi, FC Botoºani – Steaua / 0:30 – FOT-
BAL Brazilia – Serie A: Fluminense – Gremio.

DIGI SPORT 2
15:05, 16:00 – CURSE DE MAªINI – Audi

Sport TT Cup Spielberg: cursa 1 ºi DTM Spiel-
berg: calificãri / 17:00 – VOLEI (M) – Liga Eu-
ropeanã, la Craiova: România – Slovenia / 19:00
– CURSE DE MAªINI – DTM Spielberg: cursa
1 / 20:00 – FOTBAL – Meci amical: Marseille
– Juventus / 0:15 – FOTBAL Argentina –
Primera Division: San Lorenzo – Gimnasia La
Plata.

DIGI SPORT 3
17:00, 19:00 – FOTBAL – Meciuri ami-

cale: Everton – Leeds Utd, Hamburg – Ve-
rona.

DOLCE SPORT
10:00, 11:00, 14:00, 15:00 – VO-

LEI PE PLAJÃ / 18:30, 21:00 – FOT-
BAL – Liga I: Pandurii – CSMS Iaºi,
FC Botoºani – Steaua.

DOLCE SPORT 2
14:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Hamburg: semifinale / 16:00 – BASCHET
(M): Echipa Africii vs. Echipa Lumii / 18:30,
19:30 – VOLEI PE PLAJÃ.

SPORT.RO
20:00 – SPORTURI DE CONTACT – Su-

perkombat, la Ploieºti.
EUROSPORT
10:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – Campio-

natul Mondial, la Kazan, în Rusia / 16:30 –
CICLISM – Clasica San Sebastian, în Spa-
nia / 19:30 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM, la
Kazan / 21:15 – SÃRITURI CU SCHIURI-
LE – Marele Premiu de varã, la Wisla, în
Polonia / 23:00 – SPORTURI DE CON-
TACT – Superkombat, la Ploieºti.

EUROSPORT 2
10:00 – SUPERBIKE – Campionatul Mon-

dial, la Sepang, în Malaezia / 10:45 – SNOO-
KER – Circuitul European, la Riga, în Leto-

nia: ziua a 2-a / 12:15 – FOTBAL AUSTRA-
LIAN: Gold Coast Suns – West Coast Eagles
/ 15:00 – SNOOKER – Circuitul European, la
Riga / 20:00 – CICLISM – Cursa femininã de
la Londra / 21:00 – FOTBAL SUA/Canada –
MLS: New York City FC – Montreal Impact.

ANTENA 1
21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

Steaua.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

Steaua.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii –
CSMS Iaºi.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:10, 12:45, 13:40 – CURSE DE MA-

ªINI – Audi Sport TT Cup Spielberg: cur-
sa 1, FIA F3 Europan Championship
Spielberg: cursa 3 ºi DTM Spielberg: ca-
lificãri 2 / 14:30 – FOTBAL Scoþia – Pre-
mier League: Heart of Midlothian – St
Johnstone / 18:30, 21:00 – FOTBAL –
Liga I: Astra – Viitorul, ASA Tg. Mureº –
CS U Craiova / 0:30 – FOTBAL Brazilia
– Serie A: Sport Recife – Cruzeiro.

DIGI SPORT 2
16:00 – CURSE DE MAªINI – DTM

Spielberg: cursa 2 / 19:00 – FOTBAL Bel-
gia – Pro League: Standard Liege - Zulte
Waregem / 22:00 – FOTBAL – Interna-
tional Champions Cup: Fiorentina – Bar-
celona.

DIGI SPORT 3
17:30 – FOTBAL Scoþia – Premier

League: Dundee United – Aberdeen / 21:00
– CURSE DE TURISME: IndyCar Honda Indy
200 at Mid-Ohio.

DOLCE SPORT
11:00, 12:15 – VOLEI PE PLAJÃ / 14:00

– TENIS (M) – Turneul de la Hamburg: finala
/ 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Astra –
Viitorul, ASA Tg. Mureº – CS U Craiova.

DOLCE SPORT 2
14:30, 15:45 – VOLEI PE PLAJÃ.
SPORT.RO
17:00 – FOTBAL – Supercupa Angliei: Ar-

senal – Chelsea.
EUROSPORT
8:30 – SUPERBIKE – Campionatul Mon-

dial, la Sepang, în Malaezia / 9:30 – ÎNOT –
Campionatul Mondial, la Kazan, în Rusia /
15:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM, la Kazan /
17:15 – ÎNOT – CM, la Kazan / 19:30 – SÃ-
RITURI ÎN APÃ – CM, la Kazan / 0:00, 2:00
– FOTBAL SUA/Canada – MLS: San Jose
Earthquakes – Portland Timbers, Chicago Fire
– FC Dallas.

EUROSPORT 2
10:00, 11:30 – SUPERBIKE – Campiona-

tul Mondial, la Sepang, în Malaezia / 13:00 –
SNOOKER – Circuitul European, la Riga, în
Letonia: sferturi de finalã / 16:00 – CICLISM
– Turul Poloniei / 19:00 – CICLISM – Clasi-
ca Londra – Surrey / 20:30 – SNOOKER –
Circuitul European, la Riga: finala.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº

– CS U Craiova.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Astra – Vii-

torul.

Condusã cu 2-0 dupã o reprizã ºi un pic,
Astra a reuºit un mic miracol, joi searã, pe
terenul lui West Ham, plecând cu un mai mult
decât încurajator 2-2 din capitala britanicã.
Ce-i drept, giurgiuvenii au reechilibrat ba-
lanþa pe fondul unei superioritãþi numerice,
galezul Collins fiind eliminat în minutul 59,
urmare a douã “galbene”, dupã faulturi la
Budescu. Pânã aici, formaþia lui Slaven Bi-
lici, având în componenþã câþiva jucãtori cu
nume, a început mai bine ºi ºi-a vãzut rãs-
plãtite eforturile ofensive în minutul 23, când
francezul Payet a centrat, iar ecuadorianul
Enner Valencia a marcat cu capul dintre
Gãman ºi Junior Morais. Astra a încercat sã
dea replica, dar ocaziile au apãrut tot la poarta
lui Silviu Lung, care s-a descurcat excelent
la reluãrile lui Ogbonna ºi Zarate.

Dupã pauzã, scenariul nu s-a schimbat.
“Ciocãnarii” au rãmas în atac, au continuat
combinaþiile frumoase, ºi o nouã acþiune a
lui Zarate, care a trecut lejer de doi apãrã-
tori ai Astrei, a fãcut ca, în minutul 51, ta-
bela sã arate 2-0.

A venit apoi eliminarea amintitã anterior,
ceea ce a fãcut ca, logic, preiunea alb-ne-
grilor sã creascã. Dupã câteva ºuturi ne-
reuºite ale lui Budescu, brazilianul Boldrin
ºi-a încercat ºansa de la 25 de metri, iar
balonul trimis de fostul mijlocaº de la
Chiajna s-a oprit în vinclul ibericului Adri-
an. Era minutul 71, iar Astra se putea de-
clara mulþumitã cu o înfrângere la un gol,
având în vedere desfãºurarea partidei. Doar
cã elevii lui ªumudicã au rãmas pozitivi,
au continuat presiunea, iar în minutul 82
o centrare a lui Seto a ajuns în poarta lui
Adrian, ajutatã de o deviere cu capul a lui
Ogbonna.

La capãtul a 60 de minute în care au fost
dominaþi copios de West Ham ºi dupã 30 de
minute în care au profitat la maximum de
avantajul omului în plus, elevii lui ªumudicã
aºteaptã returul de la Giurgiu, de joia viitoa-
re, cu ºanse reale la calificare.

LIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Astra revine spectaculos ºi pleacã cu un egal mare de la LondraAstra revine spectaculos ºi pleacã cu un egal mare de la LondraAstra revine spectaculos ºi pleacã cu un egal mare de la LondraAstra revine spectaculos ºi pleacã cu un egal mare de la LondraAstra revine spectaculos ºi pleacã cu un egal mare de la Londra
Rezultate complete

ASA TG. MUREª – Saint Etienne (Franþa) 0-3
West Ham United (Anglia) – ASTRA GIURGIU 2-2
FK Jablonec (Cehia) – FC Copenhaga (Danemarca) 0-1
IF Elfsborg (Suedia) – Odds BK (Norvegia) 2-1
Apollon Limassol (Cipru) – FK Qabala (Azerbaidjan) 1-1
Wolfsberger AC (Austria) – Dortmund (Germania) 0-1
Ath. Bilbao (Spania) – Inter Baki (Azerbaidjan) 2-0
Rabotnicki Skopje (Macedonia) – Trabzonspor (Turcia) 1-0
FK Krasnodar (Rusia) – Slovan Bratislava (Slovacia) 2-0
FC Zurich (Elveþia) – Dinamo Minsk (Belarus) 0-1
MSK Zilina (Slovacia) – Vorskla Poltava (Ucraina) 2-0
Debrecen (Ungaria) – Rosenborg (Norvegia) 2-3
FC Thun (Elveþia) – FC Vaduz (Liechtenstein) 0-0
Belenenses (Portugalia) – IFK Goteborg (Suedia) 2-1
Sampdoria (Italia) – Vojvodina Novi Sad (Serbia) 0-4
AIK Fotboll (Suedia) – Atromitos Atena (Grecia) 1-3
PAOK Salonic (Grecia) – Spartak Trnava (Slovacia) 1-0
Charleroi (Belgia) – Zorya Luhansk (Ucraina) 0-2
Kairat Almaty (Kazahstan) – Aberdeen FC (Scoþia) 2-1
Slovan Liberec (Cehia) – Hapoel Shmona (Israel) 2-1
Rheindorf Altach (Austria) – Guimaraes (Portugalia) 2-1
Sturm Graz (Austria) – Rubin Kazan (Rusia) 2-3
AZ Alkmaar (Olanda) – Istanbul BB (Turcia) 2-0
Brondby IF (Danemarca) – Omonia Nicosia (Cipru) 0-0
Standard Liege (Belgia) – Zeljeznicar (Bosnia) 2-1
Bordeaux (Franþa) – AEK Larnaca (Cipru) 3-0
Hajduk Split (Croaþia) – Stromgodset (Norvegia) 2-0
Southampton (Anglia) – Vitesse Arnhem (Olanda) 3-0
Partida FC Kukesi (Albania) – Legia Varºovia a fost suspendatã în

minutul 51, la scorul de 2-1 în favoarea vizitatorilor, dupã ce supor-
terii albanezi au aruncat în teren cu materiale pirotehnice, care l-au
lovit pe un jucãtor al Legiei.

Returul tuturor acestor partide se joacã în data de 6 august.

West Ham: Adrian – O’Brien (Burke 35),
Collins, Ogbonna, Cresswell – Noble, Ox-
ford, Kouyate – Valencia (Maiga 37), Payet,
Zarate (Jarvis 76). Antrenor: Slaven Bilici.

Astra: Lung Jr. – Pedro Queiros, Gãman,
Geraldo Alves, Junior Morais – Seto, Bol-
drin (Dandea 86) – Enache, Teixeira, De
Amorim (Florea 76) – Budescu. Antrenor:
Marius ªumudicã.

ASA, executatã cu lovituri magistrale
Cealaltã reprezentantã a României în

competiþie, ASA TG. Mureº, a început cu
nerv, meciul de pe teren propriu, contra
redutabililor francezi de la St Etienne. ªi
ar fi putut sã culeagã roade preþioase, dacã
Axente n-ar fi trimis peste poartã o minge
pe care a avut-o pe gheatã la 50 de centi-
metri de poarta goalã. Din acel moment,
lucrurile au pãrut sã se schimbe. France-
zii au luat meciul în serios ºi superiorita-
tea lor s-a vãzut imediat. Diomande (24) a
prins un ºut-bombã de la circa 25 de me-
tri, iar Stãncioiu a rãmas spectator.

Dupã odihnã, adversa Univeristãþii de du-
minicã a intrat iarãºi mai bine în meci, nu-
mai cã lipsa cumplitã de inspiraþie a lui Axente
a lovit din nou.

Totul s-a terminat rapid ºi, pare-se, de-
finitiv în momentul în care Hamouma a
început sã tragã la poartã. Francezul a
ºutat mai întâi cu dreptul de la marginea
careului, iar mingea s-a dus în vinclu (0-2
min. 75). Dupã alte câteva minute de chin
pentru mureºeni, acelaºi Romain Hamou-
ma a ºutat de la 20 de metri, de data asta
cu stângul, ºi Stãncioiu a scos iar mingea

din poartã (0-3, min. 83). Rezultat care,
în condiþii normale, pare sã fi decis echi-
pa calificatã încã din prima manºã.

ASA: Stãncioiu – Golanski, Bejan, Ivan
Gonzales, Balic – Mureºan (R. Costa 67),
Gorobsov, N’Doye – Iazvic, Brandan –
Axente (Manolov 80). Antrenor: Vasile
Miriuþã.

Et. Etienne: Ruffier – Theophile, Ba-
yal Sall, Pogba, Assou-Ekotto – Dioman-
de, Perrin, Clement – Hamouma, Roux
(Mollo 74), Gradel. Antrenor: Christophe
Galtier.
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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
Meciurile CFR Cluj – FC Voluntari ºi Concordia – Petrolul s-au

jucat asearã.
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

O echipã care ºi-a schimbat aproa-
pe întreg lotul în pauza de varã con-
duce în clasamentul Ligii I, iar cea
mai omogenã formaþie a campiona-
tului a acumulat cele mai puþine punc-
te dintre toate cele 14 echipe. De aici
pleacã ASA ºi Craiova în cea de-a
ºaptea confruntare diirectã în ultimele
3 sezoane. Oltenii n-au smuls decât
un punct din fieful ardelenilor, dar
asta pe vremea lui Lincar, iar în pri-
mãvarã le fuse întreruptã seria invin-
cibilã tocmai de echipa care avea sã
fie la câteva minute de câºtigarea ti-
tlului. ASA ar trebui sã aparã vlãgui-
tã dupã duelul aprig cu Saint Etien-
ne, dar în aceeaºi stare de obosealã
provocatã de cupele europene le-au
prins oltenii ºi pe Botoºani ºi Astra
ºi nu le-au penalizat. Un eºec la Târ-
gu Mureº n-ar mai fi scuzat nici de
ghinion, nici de greºeli individuale,
de arbitraj sau de mâna destinului,
etc. Craiova trebuie sã câºtige dacã
vrea sã rãmânã în cãrþile play-off-ului,
obiectivul pe care ºi-l propuse înain-
tea startului. Nu joacã Achim ºi Cu-
relea, dar soluþii sunt destule în faþa
unei echipe restructuratã în câteva
sãptãmâni ºi ticsitã cu veterani, care
are ºi moralul zdruncinat de eºecul
cu francezii. Cârþu spune cã acum
este momentul ca echipa sã-ºi arate
adevãratul caracter, într-o perioadã

De ieri ºi pânã pe 19 august, în limita disponibilitãþii,
biletele la meciul Ungaria - România din 4 septembrie,
rezervate fanilor români, pot fi achziþionate online pe
site-ul bilete.frf.ro. Pentru partida Ungaria - România,
din preliminariile EURO 2016, gazdele au oferit Federa-
þiei Române de Fotbal 1.100 de bilete pentru fanii ”trico-
lorilor”, în sectorul E al Groupama Arena din Budapes-
ta. Tichetele pot fi rezervate pânã pe 19 august, în limita
disponibilitãþii, pe site-ul www.bilete.frf.ro, în urmãtoa-
rele condiþii: - Preþul unui bilet este de 55 de lei, biletele
sunt nominale ºi netransmisibile (vor conþine numele,
data ºi locul naºterii, conform legislaþiei maghiare), fie-
care solicitant poate achiziþiona maximum patru bilete

1.100 de bilete cu 55 de lei pentru1.100 de bilete cu 55 de lei pentru1.100 de bilete cu 55 de lei pentru1.100 de bilete cu 55 de lei pentru1.100 de bilete cu 55 de lei pentru
români la meciul de la Budapestaromâni la meciul de la Budapestaromâni la meciul de la Budapestaromâni la meciul de la Budapestaromâni la meciul de la Budapesta

oferind datele personale ale tuturor celor patru persoa-
ne care vor merge la stadion, datele personale ale cum-
pãrãtorilor vor fi transmise pe 20 august cãtre Federaþia
Maghiarã, biletele vor fi livrate începând cu data de 25
august (costul de livrare în Bucureºti fiind de 6 lei, iar în
þarã de 9 lei), plata biletelor se face exclusiv cu cardul,
accesul pe stadion se face pe baza biletului însoþit de
un act de identitate. În ziua meciului, programat pe 4
septembrie, de la ora localã 20.45, accesul în incinta sta-
dionului se va face începând cu ora 17.45. Fanilor ro-
mâni le va fi permis accesul pe Groupama Arena doar cu
steagurile României, fãrã alte inscripþionãri, ºi numai
dupã trecerea prin Fan Zone. 

ASA Tg. Mureº –ASA Tg. Mureº –ASA Tg. Mureº –ASA Tg. Mureº –ASA Tg. Mureº –
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Stadion: “Trans-Sil”, duminicã, ora 21
ASA: Stãncioiu – Golanski, Ivan Gonzales, Bejan, Balic – Go-

robsov, G. Mureºan, N’Doye, Brandan – Jazvic, Axente. Antrenor:
Vasile Miriuþã. Rezerve: Viciu – Velayos, Hanca, Luis Pedro, R.
Costa, Jurado, Manolov.

Universitatea: Bãlgrãdean – Dumitraº, Popov, Acka, Vãtãjelu –
Herghelegiu, Zlatinski, Mateiu, Bancu - Bawab, Nuno Rocha. An-
trenori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi. Rezerve: Straton – Ferfelea,
Kay, Târnãcop, Bãluþã, Ivan, Madson

Universitatea Craiova întâlneºte liderul
Ligii I, ASA Tg. Mureº, afectat de eºecul
drastic în faþa lui Saint Etienne
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nefastã: “Lipsa punctelor a generat
o stare de presiune în vestiar, pentru
cã avem obiective pe care vreme sã
le atingem. Dar o astfel de situaþie
poate crea o mai mare concentrare, o
mai mare responsabilizare, pentru cã
în aceste momente grele se vãd ca-
racterele puternice”. Dacã vor apã-
rea modificãri în primul “unsprezece”,
ele i-ar putea viza pe Bãluþã, Vãtãjelu
sau Ferfelea, primii doi din cauza for-
mei slabe arãtatã în acest debut de
sezon, iar ultimul având pe conºtiin-
þã penalty-ul ratat cu Astra ºi ca pre-
siune concurenþa nou-venitului Zla-
tinski.

Fostul cãpitan,
Brandan, actualul inamic

De la ASA au plecat în varã: M.
Constantin, Feussi, Sepsi, Hora,
Zicu, Goga ºi Bumba, iar cea mai
importantã achiziþie pare cea a fos-
tului cãpitan din Bãnie, Pablo Bran-
dan. Argentinianul a marcat 4 go-
luri în 22 de meciuri jucate pentru
Universitatea Craiova în sezonul
trecut, iar accidentarea sa în retur a
coincis cu declinul alb-albaºtrilor.
În varã,  Brandan a preferat sã ple-
ce la Târgu Mureº, unde dupã ple-
carea lui Liviu Ciobotariu, s-a de-
marat un proiect interesant, sub

comanda lui Dan Petrescu. Numai
cã “Bursucul” a dezertat când au
apãrut problemele financiare, nu
înainte de câºtigarea Supercupei.
Imediat, ASA a fost preluatã de
Vasile Miriuþã, un tehnician obiº-
nuit sã lucreze cu echipe aflate în
crizã financiarã. Problema principalã
a staff-ului ardelean o repezintã re-
cuperarea rapidã a jucãtorilor pen-
tru meciul de duminicã, dupã efor-
tul din disputa cu Saint Etienne.
“Trebuie sã ne refacem cât putem
de repede, fiindcã ne aºteaptã un
meci greu cu Craiova. Suntem pe
primul loc ºi trebuie sã ne respec-
tãm postura ºi sã o consolidãm”

spune Vasile Miriuþã. Gabi Mure-
ºan spune cã ASA are potenþial ºi
pe bancã pentru a înlocui jucãtorii
care nu vor putea face faþã unui ritm
de meciuri din trei în trei zile. “Ne
aºteaptã un joc dificil, dar nu ne
facem probleme, sunt soluþii des-
tule pentru a forma o echipã care
sã joace ºi în campionat” afirmã
mijlocaºul de 31 de ani. În acest se-
zon, ASA a câºtigat Supercupa Ro-

mâniei, 1-0 cu Steaua, ºi meciurile
de campionat de la Giurgiu, scor 5-
1, ºi cu Chiajna, scor 1-0, remizând
pe teren propriu cu Dinamo, scor
0-0. Atacantul Marius Axente este
golgheterul mureºenilor de pânã
acum, cu 3 goluri, urmat de mijloca-
ºul adus de la CFR Cluj, Jazvic, cu
douã reuºite, în timp ce Craiova nu
are decât un gol marcat, cel al lui
Mateiu din partida cu Astra.


