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- ªtii cum s-a terminat idila lui
Popescu cu Mimi? El s-a “uºurat”
la portofel, iar ea a rãmas “grea”.
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Deºi SC Termo este într-o
situaþie financiarã grea,
aflându-se acum în procedu-
rã de insolvenþã, se pare cã
locatarii se întorc la fosta re-
gie. Cererile de debranºare
de la reþea sunt mai puþine de-
cât anul trecut ºi existã chiar
ºi cazuri în care foºtii abonaþi
doresc rebranºarea la siste-
mul public. Descurajaþi de
preþul mare pe care trebuie sã
îl plãteascã pentru montarea
unei centrale pe gaze, cei mai
mulþi se rãzgândesc ºi îºi cer
dosarele înapoi. Specialiºtii
din cadrul Termo spun cã se-
pararea de la reþea, cu tot cu
montarea unei centrale termi-
ce, costã în jur de 10.000 de
lei pe apartament.

Debranºãrile
sunt tot
mai puþine Craiovenii se întorcCraiovenii se întorcCraiovenii se întorcCraiovenii se întorcCraiovenii se întorc
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Iniþiatorul de facto al „legii” pro-
mulgate la 22 iulie a.c., dupã cum
se menþioneazã în proiectul aces-
teia, înaintat de senatorii Crin An-
tonescu, George Scutaru ºi Andrei
Gerea ºi corectat de deputatul Ci-
prian Nica, este institutul „Eli Wie-
sel”, condus de Alexandru Florian,
fiul unui ideolog comunist, Radu
Florian, despre care însuºi Vladi-
mir Tismãneanu spunea (Europa
liberã – februarie 1983) cã „nimeni
nu-i poate pretinde imposibilul,
anume eliberarea de toate dogme-
le ºi cliºeele a cãror respectare
face posibilã publicarea unor cãrþi
social-politice în România con-
temporanã, chiar menþinerea unei
poziþii de vedetã în concertul ideo-
logic local” (Noaptea totalitarã –
Ed. Athena 1995 pag. 152).

Proces încheiatProces încheiatProces încheiatProces încheiatProces încheiat
cu... decesul unuiacu... decesul unuiacu... decesul unuiacu... decesul unuiacu... decesul unuia
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Partenera sa de dosar a primit
6 ani de puºcãrie pentru evaziu-
ne fiscalã

Un proces în care doi craioveni,
Dumitru Vasilcã ºi Angela Lascu, au
fost judecaþi ºi condamnaþi pe fond
pentru o evaziune fiscalã de peste 3
milioane de lei s-a încheiat la Curtea
de Apel Craiova într-un mod mai
puþin obiºnuit. Pe parcursul judecã-
rii apelului, bãrbatul a decedat, ast-
fel cã procesul faþã de el a încetat.
Partenera sa de dosar a rãmas cu
pedeapsa de 6 ani închisoare cu exe-
cutare primitã la Tribunalul Dolj. Cei
doi au fost reþinuþi pentru 24 de ore
pe 16 februarie 2012, însã nu au fost
arestaþi preventiv, fiind judecaþi în
libertate. 

TTTTTotul pentruotul pentruotul pentruotul pentruotul pentru
studenþistudenþistudenþistudenþistudenþi
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Cluj: A început ªcoala
Internaþionalã de Varã NATO

ªcoala Internaþionalã de Varã
NATO (NATO International Summer
School – NISS) care a început ieri, reu-
neºte la Cluj 40 de participanþi repre-
zentând 28 de naþionalitãþi, propunân-
du-ºi sã promoveze Clujul pe scena
internaþionalã, oraºul devenind pen-
tru o sãptãmânã centrul pãcii la nivel
mondial. Subiectele abordate vor atin-
ge teme precum politica internaþionalã
într-o perioadã dominatã de instabili-
tate, NATO ca actor important în men-
þinerea pãcii, politica uºilor deschise
NATO – conexiuni pentru viitor, pre-
cum ºi alte teme. Evenimentul este or-
ganizat de Euro Atlantic Diplomacy
Society , un ONG menit sã ofere tineri-
lor studenþi mijloacele, timpul ºi spa-
þiul necesar pentru a pune în practicã-
 abilitãþile ºi cunoºtinþele dobândite în
timpul studiilor universitare, sã promo-
veze comunicarea interpersonalã ºi in-
terculturalã, precum ºi cooperarea, mai
aratã organizatorii în comunicatul ci-
tat. ªcoala NATO se va încheia vineri,
7 august, cu o conferinþã ce va include
ºi semnarea Manifestului pentru Pace.

Marian Vanghelie rãmâne
în arest la domiciliu

Magistraþii de la Tribunalul Bucu-
reºti au decis, ieri, ca primarul suspen-
dat al sectorului 5, Marian Vanghelie,
sã fie judecat în continuare în arest la
domiciliu, în dosarul în care este acu-
zat de sãvârºirea a nouã infracþiuni de
luare de mitã ºi abuz în serviciu ºi ºapte
infracþiuni de spãlare de bani. Vanghe-
lie s-a prezentat ieri în instanþã ºi a ce-
rut înlocuirea arestului la domiciliu cu
mãsura controlului judiciar, susþinând
cã urmeazã sã devinã tatã ºi cã vrea ca
totul “sã reintre într-o stare de norma-
litate”. Tot acum, Vanghelie a declarat
cã acuzaþiile din dosarul sãu reprezintã
“o poveste”. “Mi-a spus un avocat
care a fost ºi procuror. Mi-a spus cã
este ca ºi dosarul lui Ceauºescu, a fost
la fel. Înþelegeþi?”, le-a spus Vanghelie
jurnaliºtilor, la ieºirea din tribunal. Pe
10 iulie, Marian Vanghelie a fost elibe-
rat dupã patru luni de arest preventiv,
într-un dosar în care a fost trimis în
judecatã de DNA pentru sãvârºirea a
nouã infracþiuni de luare de mitã ºi abuz
în serviciu ºi ºapte infracþiuni de spã-
lare de bani.

Fostul ministru al Educaþiei,
actual preºedinte al Comisiei
pentru învãþãmânt, ºtiinþã, tine-
ret ºi sport din Senat, Ecateri-
na Andronescu, a declarat, ieri,
la o dezbatere organizatã de
Alianþa Naþionalã a Organizaþii-
lor Studenþeºti din România
(ANOSR) la Universitatea de
Vest din Timiºoara (UVT), cã
alãturi de studenþi se poate con-
cepe o lege a educaþiei care sã
“dea viziune sistemului”, trans-
mite corespondentul Mediafax.

“Din punctul meu de vede-
re ºi din prisma experienþei, dar
ºi a responsabilitãþii pe care o
am, cred cã împreunã putem
sã facem o lege care sã dea
viziune sistemului, sã îi permi-
tã sistemului sã evolueze, sã îi
permitã sistemului sã se dez-
volte creativ. Sã nu punã sis-
temul sau toate universitãþile sau toate progra-
mele de studii în acelaºi tipar în care cred eu
cã nu trebuie sã acceptãm sã ne aºezãm nici-
odatã, ci, dimpotrivã, sã putem, cu capacitãþi-
le pe care universitãþile le au, sã dãm persona-
litate fiecãrei universitãþi. Fiecare universitate
sã îºi asume propriul ei drum de evoluþie spre
modernitate ºi spre performanþã ºi sigur cã

PPDD a fuzionat prin absorb-
þie cu UNPR, în urma unei reu-
niuni comune a Conferinþei na-
þionale a UNPR ºi a Congresu-
lui PPDD, se precizeazã într-un
comunicat al UNPR, remis Me-
diafax.

“Vreau sã ºtiþi cã în plan or-
ganizatoric suntem ºi vom fi tot
mai puternici .  Noi aveam
358.000 de membri de partid
înscriºi la Tribunal, cel mai mare
partid din România – PSD avea
vreo 500.000, iar celelalte, vreo
100.000 de membri înscriºi. În
ultimele douã luni s-au mai în-
scris în UNPR peste 70.000 de

Copreºedintele PNL Alina Gor-
ghiu a declarat, ieri, dupã ºedin-
þa Biroului Politic Naþional, cã li-
beralii propun partidelor politice
parlamentare data de 17 august
pentru demararea consultãrilor pe
tema macrostabilitãþii economice
a României. “Este vorba de acea
invitaþie pe care PNL a fãcut-o
în vederea consultãrilor cu toate
partidele politice parlamentare pe
cele ºase teme care þin de stabili-
tatea macroeconomicã, absorb-
þia fondurilor europene, dezvol-
tarea infrastructurii, investiþiile
publice, reforma administraþiei
publice, aderarea la spaþiul Schen-
gen ºi pregãtirea agendei pentru

Andronescu: Putem face o lege a educaþiei careAndronescu: Putem face o lege a educaþiei careAndronescu: Putem face o lege a educaþiei careAndronescu: Putem face o lege a educaþiei careAndronescu: Putem face o lege a educaþiei care
sã îi permitã sistemului sã se dezvolte creativsã îi permitã sistemului sã se dezvolte creativsã îi permitã sistemului sã se dezvolte creativsã îi permitã sistemului sã se dezvolte creativsã îi permitã sistemului sã se dezvolte creativ

din acest punct de vedere, personal, am foar-
te multe aºteptãri ºi în acelaºi timp ºi îngrijo-
rãri legate de faptul cã mi-aº dori foarte mult
ca aceastã lege sã reuºeascã în sensul în care
discutãm”, a spus Andronescu.

Ea a adãugat cã îºi doreºte ca în noua lege a
educaþiei sã se punã accent pe autonomia co-
munitãþilor universitare. “Mi-aº dori ca în aceas-

tã lege sã stabilim mai clar care
este responsabilitatea socialã a
universitãþii ºi responsabilitatea
publicã pe care universitatea ºi-o
asumã. Sigur, sunt foarte multe
alte idei care sã facã o lege ac-
ceptatã de sistem, care sã permi-
tã sistemului sã evolueze, dar cu
un mare accent pe autonomia co-
munitãþilor universitare”, a afirmat
Andronescu, transmiþându-le, tot-
odatã, studenþilor cã ºcoala nu în-
seamnã numai cursuri.

La Timiºoara are loc, în aceas-
tã sãptãmânã, Forumul Organiza-
þiilor Studenþeºti din România,
organizat de ANOSR ºi Organi-
zaþia Studenþilor din Universitatea
de Vest din Timiºoara (OSUT), la
care participã peste 350 de stu-
denþi. În deschiderea evenimen-
tului, care a avut loc ieri, consi-
lierul de stat în cadrul Departa-

mentului Educaþie ºi Cercetare al Administraþiei
Prezidenþiale Ligia Deca le-a transmis studenþi-
lor prezenþi un mesaj al preºedintelui Klaus Io-
hannis. În cadrul Forumului din acest an se ana-
lizeazã situaþia actualã a învãþãmântului superi-
or românesc ºi se stabilesc prioritãþi pentru
mandatul urmãtor al ANOSR. Discuþiile studen-
þilor se vor încheia cu o rezoluþie.

Liberalii propun data de 17 august pentru demararea consultãrilor
cu partidele parlamentare pe tema macrostabilitãþii economice

preluarea preºedinþiei Consiliului
UE de cãtre România în 2019.
(...) Suntem în mãsurã sã le pro-
punem partidelor parlamentare,
celor care sunt interesate de acest
dialog, le propunem o datã ºi o
echipã din partea PNL care va
demara aceste negocieri”, a afir-
mat Gorghiu.

Ea a precizat cã echipa liberalã
este compusã din Cãtãlin Predo-
iu, Eugen Nicolãescu, Marian Pe-
trache, cu mandat “sã angajeze
discuþii ºi sã expunã principii ºi
direcþii de acþiune propuse de PNL
pe tema macrostabilitãþii econo-
mice a României”. Gorghiu a adã-
ugat cã se va discuta Codul fis-

cal, legea salarizãrii în sectorul de
stat ºi Acordul cu FMI, CE ºi BM,
acest ultim punct fiind adãugat pe

agenda discuþiilor din 17 august
pentru cã acordul urmeazã sã ex-
pire în luna septembrie.

PPDD a fuzionat prin absorbþie cu UNPR. Oprea
susþine cã UNPR are peste 500.000 de membri

români. Sunt convins cã ºi cu
dumneavoastrã, în momentul de
faþã suntem peste 500.000 de
membri de partid UNPR”, a spus
preºedintele UNPR Gabriel
Oprea, citat în comunicat.

Oprea a susþinut cã UNPR
“trebuie sã rãmânã la guverna-
re” ºi sã se consolideze “ca al
treilea partid din România”.
“Cine doreºte stabilitate, secu-
ritate ºi seriozitate sã vinã la
UNPR, aºa putem sã strângem
un milion de membri de partid.
ªtiu cã este greu, dar o sã reu-
ºim”, a afirmat preºedintele
UNPR.
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Dacã pânã acum craiovenii aler-
gau vara sã se debranºeze de la re-
þeaua de termoficare, se pare cã
trendul este acum unul invers. În-
cepând din acest an, reprezentan-
þii SC Termo SRL Craiova spun cã
numãrul persoanelor care depun
cereri sã se separe de la sistemul
public este uºor mai mic faþã de
anul trecut, observându-se, din
cifre, cã locatarii s-au rãzgândit în
privinþa modalitãþii prin care se vor
încãlzi în iarna care urmeazã. „Nu
putem spune cã numãrul cererilor
pentru debranºare au scãzut foar-
te mult, dar sunt în uºoarã scãde-
re faþã de 2014. Oricum, noi sun-
tem pregãtiþi ºi preluãm toate ce-
rerile pentru a le analiza sã vedem
dacã îndeplinesc toate condiþiile.
Toþi cei care au toate actele în re-
gulã, evident cã vor primi ºi ac-
ceptul nostru pentru debranºare”,
a declarat Sorin Iordache, direc-
torul economic al SC Termo SRL
Craiova.

Debranºãrile sunt tot mai puþine

Craiovenii se întorcCraiovenii se întorcCraiovenii se întorcCraiovenii se întorcCraiovenii se întorc
la Tla Tla Tla Tla Termoficareermoficareermoficareermoficareermoficare

 Deºi SC Termo este într-o situaþie financiarã grea, aflându-se acum în proce-
durã de insolvenþã, se pare cã locatarii se întorc la fosta regie. Cererile de de-
branºare de la reþea sunt mai puþine decât anul trecut ºi existã chiar ºi cazuri în
care foºtii abonaþi doresc rebranºarea la sistemul public. Descurajaþi de preþul
mare pe care trebuie sã îl plãteascã pentru montarea unei centrale pe gaze, cei
mai mulþi se rãzgândesc ºi îºi cer dosarele înapoi. Specialiºtii din cadrul Termo
spun cã separarea de la reþea, cu tot cu montarea unei centrale termice, costã în
jur de 10.000 de lei pe apartament.

Conform unui studiu de piaþã, preþul mediu
unitar al unui apartament vechi, în semestrul în-
tâi din 2015, a fost de 750 de euro/mp, în scãde-
re cu 0,1% faþã de ultimul semestru din 2014, ºi
cu 0,8% comparativ cu perioada similarã a anu-
lui precedent. În zona centralã, apartamentele
vechi, cu douã camere, s-au vândut cu preþuri
între 40.000 ºi 60.000 de euro, în timp ce, ace-
laºi tip de locuinþã s-a comercializat, în zone mai
slab cotate – Craioviþa Nouã, 1Mai (Târg), Valea
Roºie– cu 23.000-38.000 de euro. În Brazda lui
Novac ºi Lãpuº s-a constatat o variaþie a preþuri-
lor între 660 ºi 830 de euro/mp, iar în George

Piaþa imobiliarã stã pe locPiaþa imobiliarã stã pe locPiaþa imobiliarã stã pe locPiaþa imobiliarã stã pe locPiaþa imobiliarã stã pe loc
Preþurile apartamentelor ºi a proprietãþilor în Craiova au rãmas, în

primele ºase luni ale acestui an, la aproape acelaºi nivel cu perioada de
referinþã din 2014, scãderea fiind nesemnificativã.

Enescu, Rovine, Sãrari acestea au oscilat între
30.000 ºi 43.000 de euro, în funcþie de suprafa-
þã, amplasament, finisaje ºi dotãri.

În ceea ce priveºte casele, pe primul semestru
al acestui an preþul mediu a fost de aproximativ
553 de euro/mp suprafaþã desfãºuratã, cu o scã-
dere de 1,3% faþã de anul trecut. În ceea ce pri-
veºte piaþa terenurilor, aceasta aratã o stagnare
în ultimele 12 luni, în zona centralã a oraºului
preþurile fiind între 140 – 300 de euro/mp, iar în
zonele periferice s-a plecat de 1,5 euro/mp ºi s-a
ajuns la 9 euro/mp.

CRISTI PÃTRU

Cu 300 de cereri mai puþin
SC Termo a primit pânã acum

aproximativ 700 de cereri de se-
parare de la reþea, iar ca o compa-
raþie, în aceeaºi perioadã a anului
trecut, numãrul solicitãrilor era de
1.000 de cereri. Mai mult decât
atât, se întâmplã ºi un alt fapt cu-
rios. Reprezentanþii Termo spun cã
nu toate persoanele care depun o
cerere scrisã pentru debranºare

mai ajung pânã acolo. Fiind des-
curajaþi de preþurile mari pe care
le implicã instalarea unei centrale
pe gaze, sunt destui care renunþã
ºi îºi retrag solicitãrile chiar înain-
te ca Termo sã-ºi dea ultimul aviz.
„Ei depun cererile, dar nu toþi ajung
la debranºare. Îºi iau un avânt ini-
þial ºi întreprind acest demers, dar
apoi, când vãd cât îi costã sã-ºi
schimbe operatorul, o lasã mai
moale. Sunt multe persoane care
vin ºi îºi retrag cererile spunând
cã nu mai doresc debranºarea dupã
ce s-au interesat mai bine ºi ce
costurile implicã. Bine ar fi sã se

gândeascã mai mult înainte de a
face acest pas cãtre noi”, a mai
spus Iordache.

Foºtii abonaþi
se reîntorc la Termoficare

În medie, pentru un apartament
cu trei camere, situat în oricare
cartier al Craiovei, costurile pen-
tru debranºarea de la Termoficare

ºi instalarea unei centrale termice
se ridicã la suma de 10.000 de lei.
Se pare cã locatarilor nu le mai
convine, cel puþin în aceastã pe-
rioadã, sã scoatã din buzunar o
asemenea sumã ºi renunþã la pla-
nul de trece la o nouã sursã de în-
cãlzire a apartamentului. O altã
cauzã ar fi ºi faptul cã este obliga-
toriu ca locatarul sã aibã facturile
la întreþinere plãtite la zi, o condi-
þie pe care nu o mai pot îndeplini
mulþi. Existã ºi o altã curiozitate,
în sensul cã sunt ºi foºti abonaþi
care vor acum sã renunþe la cen-
tralele termice pentru a reveni la
Termoficare. „În general, este vor-
ba de persoanele juridice. Sunt fir-
me care iniþial s-au debranºat, dar
care acum doresc sã redevinã abo-
naþii noºtri. Nu sunt cazuri multe,
dar existã ºi aceastã situaþie”, a mai
menþionat directorul economic al
SC Termo. Potrivit datelor furni-
zate de societatea de termoficare,
un numãr de 20.000 de apartamen-
te sunt debranºate, dintr-un total
de 85.000 de locuinþe existente.

Contorizarea individualã
nu îºi gãseºte clienþi

Contorizarea pe orizontalã

este, din pãcate, ultima pe lista
locatarilor. Potrivit reprezentan-
þilor Termo Craiova, doar douã
scãri de bloc din Craiova au tre-
cut la contorizarea individualã, pe
apartament. „SC Termo le-a fã-
cut oferta, în sensul cã ei trebu-
ie sã vinã cu materialele, iar noi
cu manopera, dar aceastã mãsu-
rã nu prea are succes. Doar douã
scãri de bloc din tot oraºul ºi-au
schimbat distribuþia agentului ter-
mic ºi am înþeles cã au ºi rezul-
tate, în sensul cã le vine o factu-
rã mai micã decât atunci când
aveau contorizarea pe verticalã”,
a mai spus Sorin Iordache. De
aceastã datã, nu costurile îi des-
curajeazã pe locatari, cât ºantie-
rul pe care trebuie sã îl suporte.
Potrivit specialiºtilor, contoriza-
rea pe orizontalã presupune
schimbarea tuturor conductelor
din apartament, ceea ce implicã
ºi multe spãrturi în pereþi. Cum
mulþi ºi-au refãcut locuinþele, o
astfel de lucrare le-ar da din nou
bugetul peste cap. Contorizarea
pe orizontalã a unui apartament
dintr-un bloc cu patru etaje se ri-
dicã la suma de 2.000 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, pe 16 februarie
2012, reprezentanþii IPJ Dolj
anunþau cã poliþiºtii de la Servi-
ciul de Investigarea Fraudelor, cu
sprijinul ofiþerilor SJIPI Dolj, sub
coordonarea unui procuror din
cadrul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au stabilit cã Dumi-
tru Vasilcã, de 45 de ani, ºi Ange-
la Lascu, de 54 de ani, din Craio-
va în calitate de administratori ai
unor societãþi comerciale, din mu-
nicipiu ºi localitatea Carpen, prin
nedeclararea tuturor operaþiunilor
comerciale derulate s-au sustras
de la plata impozitelor ºi taxelor
datorate bugetului de stat cu suma
de 3.174.517 lei, în perioada
2008-2011. În ziua respectivã cei
doi au fost reþinuþi pentru 24 de
ore, însã, ulterior, instanþa a
respins propunerea de arestare
preventivã.

Documentarea activitãþii in-
fracþionale a celor doi a continuat,
la finalizarea cercetãrilor procu-
rorul de caz dispunând trimiterea
lor în judecatã pentru evaziune
fiscalã. Potrivit rechizitoriului, în
perioada 2008-2011 Dumitru Va-
silcã a fost asociat ºi administra-
tor la mai multe societãþi comer-

La sediul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al ju-
deþului Dolj a avut loc, în cursul zi-
lei de ieri, o festivitate organizatã cu
prilejul avansãrii în grad, la termen,
a unui numãr de 143 de cadre mili-
tare, dintre care 3 ofiþeri ºi 140
subofiþeri. Activitãþile au debutat cu
ridicarea Drapelului pe catarg ºi in-
tonarea Imnului Naþional, în prezen-

Un echipaj de jandarmi din ca-
drul Grupei de Supraveghere ºi
Ordine Publicã Bãileºti – I.J.J. Dolj,
aflaþi pe timpul executãrii unei mi-
siuni specifice pentru combaterea
faptelor de tãiere ilegalã ºi furt de
material lemnos, a depistat în fla-
grant, duminicã noaptea, în locali-
tatea Bistreþ, doi tineri ce aveau
încãrcaþi, într-un autoturism, mai
mulþi arbori, fãrã documente de
provenienþã. Cei doi au încercat sã
fugã de lângã autoturism, însã jan-
darmii i-au prins ºi au stabilit cã
sunt C. V., în vârstã de 30 ani ºi
N. A., în vârstã de 17 ani, ambii
din localitatea Bistreþ. La faþa lo-
cului a fost solicitat sprijinul de
specialitate al reprezentanþilor Oco-
lului Silvic Segarcea, iar în urma
verificãrilor ºi a mãsurãtorilor efec-

Poliþiºtii de frontierã din cadrul
P.T.F. Calafat au descoperit la acest
sfârºit de sãptãmânã cinci persoane
care au încercat sã intre ilegal în þarã
folosindu-se de documente de cãlã-
torie false sau aparþinând altor per-
soane. Astfel, sâmbãtã, la ora 22.50,
la Punctul de Trecere a Frontierei Ca-
lafat – Vidin Feroviar, s-au prezentat
pentru a intra în þarã, douã persoane
care au prezentat pentru control cãrþi

Proces încheiat cu... decesul unuia dintre inculpaþi
Partenera sa de dosar a primit 6 ani de puºcãrie pentru evaziune fiscalã
Un proces în care doi craioveni, Dumi-

tru Vasilcã ºi Angela Lascu, au fost jude-
caþi ºi condamnaþi pe fond pentru o eva-
ziune fiscalã de peste 3 milioane de lei
s-a încheiat la Curtea de Apel Craiova într-
un mod mai puþin obiºnuit. Pe parcursul
judecãrii apelului, bãrbatul a decedat,

astfel cã procesul faþã de el a încetat.
Partenera sa de dosar a rãmas cu pedeap-
sa de 6 ani închisoare cu executare pri-
mitã la Tribunalul Dolj. Cei doi au fost
reþinuþi pentru 24 de ore pe 16 februa-
rie 2012, însã nu au fost arestaþi pre-
ventiv, fiind judecaþi în libertate.

ciale, ce aveau ca principal obiect
de activitate comerþul cu ridicata
al cãrnii ºi produselor din carne.
Acesta a înfiinþat firmele SC Do-
ru&Gabi SRL, SC Agro Doromir
SRL, SC Agro Þãrãncuþa SRL ºi
SC Agro Bujorel SRL, pe care le-
a folosit pentru prejudicierea bu-
getului de stat prin emiterea unor
facturi fiscale ce atestau operaþi-
uni comerciale pe care nu le-a în-
registrat în contabilitate ºi prin
faptul cã nu a declarat ºi nu a plã-
tit impozitul pe profit ºi taxa pe
valoarea adãugatã.
Au primit câte 6 ani de puºcã-
rie la Tribunal

În fapt, atât achiziþiile de ani-
male vii de la persoane fizice, cât
ºi scarificarea acestora ºi comer-
cializarea cãrnii rezultate cãtre di-
verse societãþi comerciale, erau
controlate de Angela Lascu, care
nu avea nici o calitate în cadrul
societãþilor în numele cãrora emi-
tea documentele justificative, însã
acþiona ca un veritabil administra-
tor de fapt. “Între cei doi incul-
paþi a existat o înþelegere privind
modalitatea de lucru, în scopul de
a se sustrage de la plata impozi-

telor ºi taxelor datorate bugetu-
lui de stat. Astfel, în schimbul
unei sume de bani pe care incul-
pata Lascu Didina Angela i-o plã-
tea lunar inculpatului Vasilcã
Doru Dumitru, acesta din urmã
îi înmâna facturi în alb, semnate
ºi ºtampilate, pe care ea le folo-
sea pentru a comercializa cãtre
beneficiari carcasa de carne re-
zultatã din sacrificarea animale-
lor. Ulterior, facturile fiscale nu
erau înregistrate în contabilitatea
societãþilor administrate de incul-
patul Vasilcã Doru Dumitru, fapt
cunoscut ºi acceptat ºi de cãtre
coinculpatã”, dupã cum se aratã
în rechizitoriul Parchetului. În
urma expertizei contabile dispuse
în cauzã, s-a stabilit prejudiciul pe
fiecare firmã în parte, totalul ajun-
gând la 3.174.517 lei, din care 
2.911.439 lei reprezentând TVA ºi
263.078 lei – impozit pe profit.
Procurorii au pus sechestru pe
un autoturism marca Renault
Megane al lui Vasilcã, dar ºi pe
apartamentul ºi autoturismul mar-
ca Chevrolet Aveo pe care le de-
þinea Angela Lascu.

Dosarul a fost înregistrat la Tri-
bunalul Dolj pe 3 mai 2012, iar pe

30 ianuarie 2014 instanþa a pro-
nunþat sentinþa pe fond. Astfel,
ambii inculpaþi au fost condam-
naþi la câte 6 ani de închisoare cu
executare ºi acoperirea prejudiciu-
lui creat.

Atât inculpaþii, cât ºi procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au declarat apel împotriva sen-
tinþei Tribunalului Dolj, care s-a
înregistrat pe rolul Curþii de Apel
Craiova pe 27 martie 2014. Nu-
mai cã, dupã mai bine de un an de
judecare a apelului, mai exact pe
15 mai a.c., Doru Vasilcã a dece-
dat, instanþa amânând de mai mul-
te ori dosarul pânã la lãmurirea
acestui aspect. În final, luna tre-
cutã, pe 10 iulie a.c., judecãtorii
Curþii de Apel Craiova au pronun-
þat sentinþa definitivã. Angela Las-
cu a rãmas cu pedeapsa primitã pe
fond, de 6 ani închisoare cu exe-
cutare pentru evaziune fiscalã în-
trucât apelul ei a fost respins, iar

faþã de Doru Vasilcã s-a constatat
încetarea procesului ca urmare a
decesului: „Respinge apelul pãr-
þii civile ºi al inculpatei Lascu
Didina Angela, ca nefondate. În-
ceteazã procesul penal privind pe
inculpatul Vasilcã Doru Dumitru,
trimis in judecatã prin rechizito-
riul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj pentru sãvârºirea in-
fracþiunii prevãzute de art 9 alin
1 lit b ºi alin 3 din Legea 241/
2005 cu aplicarea art. 41 alin 2
Cod penal din 1969, deoarece a
intervenit decesul inculpatului la
data de 15.05.2015. Menþine dis-
poziþiile din sentinþa penalã ape-
latã cu privire la sechestrul asigu-
rator dispus asupra bunurilor in-
culpatului Vasilcã Doru Dumitru.
Menþine restul dispoziþiilor sentin-
þei penale atacate ce nu contravin
prezentei. Definitivã”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a Curþii de
Apel Craiova.

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

Cinci persoane prinse la vama Calafat cu documente false
de identitate cu însemnele autoritãþi-
lor greceºti. La verificarea documen-
telor, echipa comunã de control for-
matã din poliþiºti de frontierã români
ºi bulgari a constatat cã documente-
le sunt false, persoanele în cauzã fi-
ind cetãþenii sirieni Dahut B. ºi Jur-
djet B., în vârstã de 76 ºi respectiv
49 de ani. Alþi trei bãrbaþi au încercat
sã intre ilegal în þarã, prin Punctul de
Trecere a Frontierei Calafat – Vidin

rutier, prezentând la control paºapoar-
te olandeze care aparþineau altor per-
soane. În ambele cazuri, poliþiºtii de
frontierã au procedat la întreruperea
cãlãtoriei persoanelor  în cauzã, aces-
tea fiind preluate de autoritãþile bul-
gare în vederea continuãrii cercetã-
rilor ºi luãrii mãsurilor legale ce se
impun, dupã cum au anunþat repre-
zentanþii Serviciului Teritorial al Po-
liþiei de Frontierã Dolj.

AAAAAvansãri în grad la ISU Doljvansãri în grad la ISU Doljvansãri în grad la ISU Doljvansãri în grad la ISU Doljvansãri în grad la ISU Dolj
þa întregului personal al unitãþii, iar
dupã primirea onorului ºi a rapor-
tului, inspectorul-ºef al ISU Dolj,
col. Constantin Florea, a dat citire
ordinelor de înaintare în grad ºi a
felicitat cadrele militare pentru mo-
dul exemplar în care ºi-au îndepli-
nit atribuþiile de serviciu pe timpul
misiunilor, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii ISU Dolj.

Prinºi în flagrant la furat de lemnePrinºi în flagrant la furat de lemnePrinºi în flagrant la furat de lemnePrinºi în flagrant la furat de lemnePrinºi în flagrant la furat de lemne
tuate a rezultat faptul cã aceºtia
aveau încãrcatã în autoturism can-
titatea de 1,206 mc material lem-
nos esenþã plop, iar în pãdure a fost
gãsitã tãiatã ilegal cantitatea de
1,466 mc material lemnos. Jandar-
mii au întocmit actele de consta-

tare sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunilor de tãiere ilegalã ºi furt de
material lemnos, iar tinerii au fost
conduºi la Postul de Poliþie Bistreþ
ºi au fost predaþi, împreunã cu
documentele întocmite, pentru
continuarea cercetãrilor.



marþi, 4 august 2015 cuvântul libertãþii / 5actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Iniþiatorul de facto al „legii” pro-
mulgate la 22 iulie a.c., dupã cum
se menþioneazã în proiectul aces-
teia, înaintat de senatorii Crin An-
tonescu, George Scutaru ºi Andrei
Gerea ºi corectat de deputatul Ci-
prian Nica este Institutul „Eli Wie-
sel”, condus de Alexandru Florian,
fiul unui ideolog comunist, Radu
Florian, despre care însuºi Vladi-
mir Tismãneanu spunea (Europa
liberã – februarie 1983) cã „ni-
meni nu-i poate pretinde impo-
sibilul, anume eliberarea de toa-
te dogmele ºi cliºeele a cãror
respectare face posibilã publica-
rea unor cãrþi social-politice în
România contemporanã, chiar
menþinerea unei poziþii de ve-
detã în concertul ideologic local”
(Noaptea totalitarã – Ed. Athena
1995 pag. 152). Legea aduce mo-
dificãri de fond ordonanþei privind
interzicerea ºi sancþionarea celor
care promoveazã cultul persoane-
lor vinovate de genocid, dar ºi „de
idei, concepþii sau doctrine fas-
ciste, legionare, rasiste sau xe-
nofobe”, cât ºi „cultul lui Nicolae
Ceauºescu”, cum s-a exprimat con-
silierul prezidenþial Andrei Moraru,

MIRCEA CANÞÃR

O lecþie de istorie încurcatãO lecþie de istorie încurcatãO lecþie de istorie încurcatãO lecþie de istorie încurcatãO lecþie de istorie încurcatã
fost preºedinte al Institutului de
Investigare a Crimelor Comunis-
mului ºi Memoria Exilului Româ-
nesc (IICMER). Discuþiile sunt re-
lativ aprinse pe anumite site-uri pe
aceastã temã, mai mult nervoase
decât argumentate. Sã admitem „a
priori” buna intenþie a iniþiatorilor,
nici unul bãnuit însã de adâncimea
intelectualã necesarã unui aseme-
nea demers. Senatorul liberal Crin
Antonescu „avea” – verb obligato-
riu la timpul trecut – calitãþi de ora-
tor de netãgãduit, dar nu l-a sus-
pectat nimeni de o relaþie intimã cu
studiul profund. Dimpotrivã. Sigur
nu se moare din asta. Povestea este
ce a rezultat: un ghiveci. Când
acad. Neagu Djuvara se întreba
într-un eseu dacã existã istorie ade-
vãratã, realizãm acum cã nu epuiza
toate îndoielile. De altfel, premiza
legii „Eli Wiesel” este greºitã, fiind-
cã vrem nu vrem, istoria este un
tãrâm al interferenþelor ºi nu-i po-
sibil sã operãm cu disjuncþii absur-
de, dupã care epocile s-ar delimita
strict prin aspiraþii spre progres ori
prin bezmeticã rãtãcire, ideile ar fi
exclusiv înãlþãtoare, benefice sau
malefice, iar oameni distribuiþi în

roluri pe care trebuie sã le joace
cu spatele la public monologând
etern cu inocenþa îngerilor ori cu
rânjet diabolic. Hegel afirma cã tot
ce este real este ºi raþional, în sen-
sul cã orice fenomen are o înte-
meiere, o explicaþie, o noimã. Pro-
blema legionarismului, definit, ana-
cronic spunem noi drept „o orga-
nizaþie fascistã din România”,
menþioneazã filozoful Grigorie Tra-
ian Pop, deloc pro domo, în car-
tea sa de referinþã „Miºcarea le-
gionarã” (Ed. KULLUSYS 2007),
constã în bunã mãsurã în agresi-
vitatea cu care se autodefineºte,
dar ºi în rezonanþa negativã pe care
o are aproape orice încercare de a
analiza altfel decât ne-am obiºnuit:
un rãu destinat sã poarte povara
tuturor relelor – ca pe o aberaþie,
o rãtãcire inexplicabilã. Comuniº-
tii nu i-au iertat pe legionari, pen-
tru cã erau consideraþi du’manii lor
naturali, iar partidele cu ascendenþã
interbelicã au rãmas încredinþate
cã ar comite un adevãrat act de
trãdare dacã ar ignora faptul cã
unii dintre fruntaºii lor, chiar dacã
ne referim doar la I. G. Duca, Ar-
mand Cãlinescu, Virgil Madgearu

ºi Nicolae Iorga, au fost asasinaþi
de legionari. O altã observaþie: le-
gionarismul nu a fost, la urma ur-
mei, decât un corp mai mult sau
mai puþin coerent de idei, o miº-
care, o misticã politicã, dupã une-
le aprecieri. ªi dacã finalitatea fas-
cismului a fost identificarea parti-
dului fascist cu statul, trebuie sã
recunoaºte cã Legiunea nu a ajuns
sã întemeieze un astfel de stat. A
fost chematã la guvernare, în sep-
tembrie 1940, când se proclama-
se „Statul naþional legionar”, nu
pentru a i se oferi posibilitatea sã
organizeze o astfel de structurã
statalã, ci pentru a fi mai uºor ani-
hilatã. Aºteptarea nici nu a fost lun-
gã. Interesul pentru Legiunea „Ar-
hanghelul Mihail”, dacã a fost re-
suscitat, asta s-a datorat incontes-
tabilei apartenenþe gardiste a unor
mari filosofi ºi scriitori precum Nae
Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cio-
ran, Mircea Vulcãnescu, Vasile
Bãncilã, Ion Barbu, C-tin. Noica,
Petre Þuþea, sau simpatizanþi pre-
cum Lucian Blaga, Tudor Arghezi,
Liviu Rebreanu (acesta pânã la
excesele legionare din 1940 -
1941) Nichifor Crainic, Traian

Brãileanu, N. C. Paulescu, Dan
Bota, Sextil Puºcariu, Costin Mur-
gescu (unul dintre cei mai reputaþi
economiºti români, profesor uni-
versitar ºi membru corespondent
al Academiei) ºi alþii. „Cauþionarea”
nu trebuie luatã în sensul sãu abso-
lut. Cinci dintre aceºtia (Eliade, Pau-
lescu, Blaga, Arghezi ºi Rebreanu)
au fost dupã exegeze ºi studii po-
tenþiali sau reali candidaþi la Premiul
Nobel pentru ºtiinþã, literaturã, lui
Nicolae Paulescu, de pildã, fiindu-i
furat, iar lui Mircea Eliade „inter-
zis”, tocmai datoritã legionarismu-
lui sãu din tinereþe. O supoziþie de-
loc hazardatã: sã recunoaºtem cã
dacã toþi anti-comuniºtii (partide,
guverne, conducãtori, popor) ar fi
avut decizia legionarilor – funciar-
mente anti-comuniºti – probabil cã
Churchill n-ar insistat atât de tare
la Yalta sã ne predea, cum a fãcut-
o lui Stalin. Afirmaþia cã istoria se
repetã este o suavã nerozie. Sau o
explicaþie comodã. Uneori ne grã-
bim sã stabilim repere ºi graniþe ar-
tificiale, când nu suntem de-a drep-
tul seduºi de periodizãri arbitrare,
confundând coada cometei cu mie-
zul ei fierbinte.

De anul trecut, comercializarea terenu-
rilor agricole a cunoscut o transformare
accentuatã odatã cu intrarea în vigoare la
31.05.2014 a Legii nr. 17/2014 privind une-
le mãsuri de reglementare a vânzãrii- cum-
pãrãrii terenurilor agricole situate în ex-
travilan ºi de modificare a Legii nr. 268/
2001 privind privatizarea societãþilor co-
merciale ce deþin în administrare terenuri
proprietate publicã ºi privatã a statului cu
destinaþie agricolã ºi înfiinþarea Agenþiei
Domeniilor Statului.

Pânã la data de 30.07.2015, la Direcþia
pentru Agriculturã Dolj au fost înregistrate
aproximativ 6.400 de dosare privind oferte
de vânzare. Potrivit purtãtorului de cuvânt
al instituþiei, Obleagã Meca Ovidiu, cel mai
mic preþ a fost de 3.000 lei/ha în zone unde
comasarea agricolã nu a predominat. În
schimb, alta este situaþia în arealul de câm-
pie din sudul Doljului. Aici preþul a urcat la
3.750 euro/ha. Preþul mediu cu care un hec-
tar de teren arabil în extravilan se vinde în
prezent este de 9.000 lei.

Comunele Carpen ºi Goieºti sunt în prezent
cele mai expuse fenomenului de secetã prelungi-
tã. Edilii celor douã unitãþi administrative au îna-
intat autoritãþilor informãri privind afectarea cul-
turilor agricole de secetã. Aproximativ 500 ha
cultivate cu porumb ºi alte 600 ha cu floarea-
soarelui au fost compromise. La faþa locului s-a
deplasat o comisie stabilitã prin Ordin al Prefec-
tului ºi s-a întocmit raportul de constatare a stãrii
de calamitate. Avizat de prefect, acest act va merge
la Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale pen-

Alte 1.100 hectare agricoleAlte 1.100 hectare agricoleAlte 1.100 hectare agricoleAlte 1.100 hectare agricoleAlte 1.100 hectare agricole
declarate calamitatedeclarate calamitatedeclarate calamitatedeclarate calamitatedeclarate calamitate

tru a se stabili dacã ºi care este cuantumul despã-
gubirilor acordate celor douã comune.

Pe acest fond de probleme nu este de mirare
cã preþul mediu al porumbului pe pieþele repre-
zentative din România a urcat de la începutul
lunii iulie de la 664,00 lei /to, la 678,00 lei/to în
prezent. Din fericire, tona de grâu de panificaþie
a coborât de la 800,00 lei cât era la 24.06.2015
la 650,88 lei la 29.07.2015, conform datelor
publicate de M.A.D.R.

VALENTIN CEAUªESCU

Pãmântul se vindePãmântul se vindePãmântul se vindePãmântul se vindePãmântul se vinde
pe bani greipe bani greipe bani greipe bani greipe bani grei

În mare parte, prin acest demers legisla-
tiv statul a dorit sã aducã în legalitate actele
de vânzare-cumpãrare încheiate anterior ce
se bazau doar pe o simplã chitanþã de mânã.

Potrivit Ordinului 719/2014 privind apli-
carea normelor metodologice de aplicare a
Legii 17/2014, cei care doresc sã-ºi vândã
terenul trebuie sã depunã la primãrie cererea
privind afiºarea ofertei de vânzare însoþitã
de copie carte de identitate, copie legalizatã
a actului de proprietate asupra terenului vân-
dut, extras de carte funciarã , precum ºi alte
acte solicitate.

Existã totuºi terenuri ce pot fi vândute
doar în anumite condiþii stricte. Este ca-
zul terenurile agricole situate în extravilan
pe o adâncime de 30 km faþã de frontiera
de stat ºi þãrmul Mãrii Negre, cãtre interi-
or, precum ºi cele situate în extravilan la o
distanþa de pânã la 2.400 m faþã de obiec-
tivele speciale. Acestea pot fi înstrãinate
prin vânzare-cumpãrare doar cu avizul
specific al Ministerului Apãrãrii Naþionale,
eliberat în urmã consultãrii cu organele de

stat cu atribuþii în domeniul siguranþei na-
þionale, prin structurile interne specializa-
te menþionate la art. 6 alin. 1 din Legea nr.
51/1991 privind securitatea naþionala a
României, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

La vânzarea mai mare de 25 ha, obligato-

riu, se va solicitat avizul Ministerului Agri-
culturii. Avizul final se trimitã vânzãtorului
ºi este valabil doar 6 luni de la data comuni-
cãrii cãtre vânzãtor. O singura excepþie existã
aici, dacã pãrþile au încheiat un antecontract
în perioada de valabilitate a avizului.

VALENTIN CEAUªESCU
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Ideea proiectului este de a dezvolta noi
bãuturi probiotice, folosind deºeuri agro-
alimentare ºi bacterii probiotice micro-în-
capsulate, ambalate în sticle cu eliberare
controlatã. Micro-capsulele urmeazã a fi
depozitate în dopul sticlei, pânã când uti-
lizatorul deschide recipientul, amestecând
conþinutul lor cu sucul propriu-zis. „Re-
levanþa practicã a produsului este datã de
preþul scãzut datorat folosirii de deºeuri
agroalimentare, dar ºi crearea unei sticle
inteligente ce pãstreazã elementul probio-
tic încapsulat, pânã la momentul consu-
mului”, se consemneazã pe site-ul CE.
Peste 1.400 de proiecte din mai mult

În semifinala Concursului European de Inovare Socialã,

Unul dintre cele 30 de proiecte selec-
tate în semifinala Concursului Euro-
pean de Inovare Socialã este din Ro-
mânia. El propune o nouã generaþie de

bãuturi funcþionale cu impact pozitiv
asupra sãnãtãþii gastrointestinale, am-
balate în recipiente inteligente ºi
având costuri reduse.

Concursul de inovare socialã se aflã la a
3-a ediþie. Tema centralã din 2015, “Noi cãi
pentru cretere”, i-a obligat pe juraþi sã alea-
gã propunerile cu cel mai mare potenþial de
cretere ºi de susþinere a valorii financiare ºi
care asigurã progresul social pentru cetã-
þeni, guvern ºi companii deopotrivã.

de 40 de þãri au fost înscrise în ediþia
2015 a concursului. România, cu un pro-
cent de 8% din total, se claseazã pe lo-
cul 3 în rândul þãrilor cu cele mai multe

propuneri de proiecte, dupã Ita-
lia (20%) ºi Spania (9%).

“Academia
de inovarea socialã”

Toate proiectele semifinaliste
vor primi îndrumare ºi sprijin spe-
cializat pentru a le oferi o ºansã
realã în cadrul concursului, dar ºi
dincolo de el. Astfel, cei care le-
au propus vor participa, în perioa-
da 7-9 septembrie, la ”Academia
de inovarea socialã”, organizatã
la Viena, pentru a-ºi putea defini-
tiva propunerile. Juriul va desem-
na, apoi, cei zece finaliºti ai con-
cursului. Cele mai eficiente trei so-
luþii propuse vor primi o finanþa-
re de 50.000 euro, fiecare, ast-
fel încât ele sã poatã fi materiali-
zate. Ceremonia de premiere a
câºtigãtorilor va avea loc în lu-
na noiembrie ,  la Bruxelles.
Propunerile selectate cuprind o
gamã largã de idei ce merg de la trans-
formarea deºeurilor alimentare provenite
de la cantine ºi restaurante în biogaz, ac-
tivitate ce creeazã locuri de muncã ºi ajutã
la diminuarea problemelor de mediu, ºi
pânã la soluþii pentru persoanele în scaun
cu rotile sau cu mobilitate redusã care
vor sã lucreze în domeniul apiculturii.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Principalele prioritãþi ale progra-
mului sunt : creºterea competitivitã-
þii ºi dezvoltarea antreprenoriatului;
utilizarea eficientã a energiei ºi pro-
movarea transportului durabil; con-
servarea ºi protecþia mediului, pre-
cum ºi prevenirea riscurilor asocia-
te. “Programele noastre de coope-
rare transfrontalierã aratã în mod
concret care este valoarea adãugatã
a Uniunii Europene. Mulþumitã unui
astfel de program, cooperarea acti-
vã va aduce multe avantaje celor ce
trãiesc în zonele de graniþã din Gre-
cia ºi Cipru: noi locuri de muncã,
stimulente pentru activitatea de cer-

Peste 54 de milioane de euro au fost alocate programului
de cooperare transfrontalierã dintre Grecia ºi Cipru

Peste 54 de milioane de euro,
din care 46 de milioane provin
din Fondul european de dezvolta-
re regionalã, au fost alocate
recent programului de cooperare
transfrontalierã dintre Grecia ºi -
Cipru. Nouã regiuni greceºti ºi
Cipru, în totalitatea sa, vor primi
asistenþã pentru dezvoltarea
economiei prin mãsuri de
ocupare a forþei de muncã,
reabilitare a infrastructurii ºi de
protecþie a mediului.

cetare ºi inovare, conservarea patri-
moniului natural, precum ºi tehno-
logii de înaltã clasã ce îmbunãtãþesc
calitatea vieþii ºi furnizeazã noi sec-
toare de creºtere regionalã.”, a pre-
cizat Comisarul european pentru
politici regionale, Corina Creþu, într-
un comunicat de presã, postat pe
site-ul Comisiei Europene.

Interreg va finanþa peste
100 de programe

de cooperare între regiuni
Noul program Interreg are ca

scop creºterea competitivitãþii prin
sprijinirea antreprenoriatului, promo-

vând utilizarea tehnologiilor informa-
þionale ºi de comunicaþii ºi acorda-
rea de asistenþã IMM-urilor. El se
axeazã ºi pe modul în care regiunile
pot conlucra pentru a reduce ºi,
chiar, inversa efectele negative ale
schimbãrilor climatice, prin investi-
þii într-o economie cu emisii reduse
de carbon. În plus, programul con-
tribuie la protecþia mediului, fie prin
prevenirea riscurilor asociate, fie prin
promovarea patrimoniului natural ºi
cultural din regiunile în cauzã. În
perioada 2014-2020, Interreg va fi-
nanþa peste 100 de programe de co-
operare între regiuni ºi între parte-
nerii teritoriali, sociali ºi economici,
cu un buget de peste 10,1 miliarde
de euro.

Cetãþenii români pot obþine locuri
de muncã în construcþii, în Israel.
Angajarea se face în baza Protoco-
lului privind recrutarea muncitorilor
români pentru lucrãri temporare în
domeniul construcþiilor în Statul Is-
rael, încheiat la 24 iunie 2014 între
Ministerul Muncii, Familiei, Protec-
þiei Sociale ºi Persoanelor Vârstni-
ce din România ºi Ministerul Afa-
cerilor Interne din Israel. Protoco-
lul este pus în aplicare de Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã din România ºi Autoritatea
pentru Populaþie, Emigrare ºi Fron-

tierã din Israel.
Persoanele interesate trebuie sã

aibã calificare/experienþã în meserii-
le: dulgheri pentru cofraje de con-
strucþie industrializatã (cunoaºterea
citirii planurilor de construcþii este
obligatorie); fierari - betoniºti, îndoi-
rea fierului (cunoaºterea citirii pla-
nurilor de construcþii este obligato-
rie); zidari - faianþari, acoperirea po-
delelor ºi pereþilor cu faianþã (cu-
noaºterea citirii planurilor de con-
strucþii este obligatorie); zidari – ten-
cuitori pentru lucrãri de tencuit.

De asemenea, cei interesaþi tre-
buie sã îndeplineascã urmãtoa-
rele condiþii: sã nu fi lucrat an-
terior în Israel; sã nu aibã rude
de gradul I care lucreazã deja
în aceastã þarã, cu excepþia fra-
þilor; sã nu aibã cazier judiciar;
sã fie apþi psihic ºi fizic de mun-
cã intensã în condiþiile climati-
ce specifice statului de desti-
naþie, inclusiv muncã la înãlþi-
me ºi manipulare de greutãþi; sã
nu sufere de anumite boli cro-
nice. Contractele de muncã se
încheie pentru o perioadã de un
an, cu posibilitatea de prelungi-
re pânã la o duratã maximã de
63 luni. Salariu lunar minim brut
estimat este de 1.540 dolari
americani.

 

Overview of the 30 semi-finalists of the 2015 European Social Innovation Competition 

Name of Project Country of Origin Field 

Smart Hearing Aid Croatia Health and ageing 

DÃ–NEC Turkey Energy

Wheeliz France Transport and mobility 

Samaritan Mobile Care Complex Latvia Health and ageing 

Mela wear can close the loop for cotton 
textiles 

Germany Consumption 

Reduction of unemployment through the 
reduction of food waste 

France Agriculture and food supply 

Jillion Poland Other

Cooks Without Homes Czech Republic Inclusion

So_Lunch Italy Employment 

Co-Care New Domiciliary Care Italy Health and ageing 

CommHome: Acting together to solve 
common issues! 

Italy Health and ageing 

BUYears ending planned obsolescence by 
transforming the way we buy 

Spain Consumption 

Sign Short Message Service (SSMS) 
mobile application 

Cyprus Inclusion

New generation of functional beverages 
with impact on human gastrointestinal-
health    

Romania Health and ageing 

Fostering sustainable access to land for 
organic farmers in Flanders 

Belgium Agriculture and food supply 

Phee Greece Production and industry 

Microsaving Partners Belgium Inclusion

Padaria Pão com História Portugal Education and youth 

LastMinuteSottoCasa Italy Other

From Landfill to Roof Top Turkey Climate and environment 

Wi-H2O (wireless-water) Greece Consumption 

The Social Good Vending Machine Poland Inclusion

Bars are not Barriers Croatia Inclusion

Apiform sit-in beekeeping Bosnia and 
Herzegovina 

Employment 

My Forest mobile cooperative Slovenia Climate and environment 

Horus Italy Health and ageing 

Land Sharing Slovenia Agriculture and food supply 

Love your waste France Climate and environment 

Crowd4City Italy Democracy and citizen 
empowerment 

The Freebird Club  Ireland Health and ageing 
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

A fãcut valuri în spaþiul mediatic intra-
rea în vigoare, prin publicarea ei în Moni-
torul Oficial, în 27 iulie a.c., Legea 217
privind interzicerea organizaþiilor ºi sim-
bolurilor cu caracter fascist, rasist sau xe-
nofob ºi a promovãrii cultului promovãrii
persoanelor vinovate de sãvârºirea unor in-
fracþiuni contra pãcii ºi omenirii. Nu eva-
luez aici aspectele de neconstituþionalitate
(frapante) larg dezbãtute ºi la care sub-
scriu necondiþionat ªi nici nu discut apor-
tul acestui nefericit act legislativ în poten-
þarea divizãrii, constante în toþi aceºti ani
post-decembriºti, a societãþii româneºti
între binomul nenorocit pro ºi contra: în-
tre pro-europeni, pro-capitaliºti, pro-ame-
ricani, id est, anticomuniºti, ºi contra-eu-
ropeni, pro (neo) comuniºti, anti-ameri-
cani ºi, pe cale de consecinþã, pro-ruºi.
Despre falsitatea unor astfel de poziþionãri
s-a tot scris, aºa cã nici mãcar ghilimelele
nu-ºi mai au rostul.

Un aspect mult mai grav al acestei legi
mã intrigã ºi asupra cãruia n-am reþinut sã
se fi atras atenþia cuvenitã. E vorba de o
raportare a prevederilor acestei legi româ-
neºti la cele, similare, eventuale, în legis-
laþiile europene. O raportare cu atât mai

Reîntoarcerea în calvarul istorieiReîntoarcerea în calvarul istorieiReîntoarcerea în calvarul istorieiReîntoarcerea în calvarul istorieiReîntoarcerea în calvarul istoriei

La ultima conferinþã de presã,
susþinutã sãptãmâna trecutã,
rectorul Universitãþii din Craiova,
prof. univ. dr.  Dan Claudiu Dã-
niºor, a punctat, printre altele, ºi
nevoia ca studenþii sã aibã parte
de tot confortul, astfel încât sã
poatã urma cursurile instituþiei de
învãþãmânt superior: „Nu vorbim
numai de ceea ce fac studenþii la
cursuri, ci trebuie sã avem grijã
ºi de ceea ce le oferim pe perioa-
da timpului liber. Craiova, acum,
se poate mândri cã le poate pune
la dispoziþie spaþii de recreere, cu
atât mai mult cu cât s-a reabilitat
centrul vechi. În ceea ce ne pri-
veºte pe noi, conducerea Univer-

legitimã, în firescul ei, cu cât invocarea
Europei, mai ales în domeniul legislativ, e
cel mai frecvent ºi mai obsedant exerciþiu
de discurs politic în România de azi.

Recunoscându-mi lipsa de expertizã în
legislaþie, îmi asum riscul relativismului
propriilor observaþii. ªi las locul unor
amendamente ale celor mai cunoscãtori.
Mai mult, las deoparte referinþele punc-
tuale de ordin legislativ, preferând evoca-
rea realitãþilor a cãror cazuisticã dezvãluie
fie inexistenþa unor acte normative simila-
re celui românesc, fie totala inaplicabilita-
te a lor. Fapt care, în sine, devine intri-
gant. În plus, aºa cum uºor se poate ipoti-
za, la fel de intrigant devine faptul cã, dacã
în Europa Unitã astfel de norme juridice
nu sunt funcþionale (nu existã ori existã
doar la nivel declarativ!), suspiciunea cã
Legea 217/ 2105 a fost impusã de instanþe
în numele unor interese menite a lovi în
puþina suveranitate care ne-a mai rãmas
nouã, românilor, capãtã suportul unui ade-
vãr de o gravitate enormã.

Confruntarea pe care o anunþam e cât se
poate de simplã, aproape banalã. Bãnuind,
de exemplu, cã în Germania de azi încã mai
este în vigoare legislaþia anti-nazistã ºi anti-

hitleristã impusã dupã Rãzboi ºi dupã
Nürnberg, e de notorietate faptul cã încã
existã ºi sunt active grupuri, unele cu sta-
tut politico-ideologic, de extracþie nazistã.
La fel, în Olanda, în Danemarca, în Finlan-
da ºi, dacã nu mã înºel, ºi în Þãrile Baltice.

În Italia, activeazã, pe tot parcursul
postbelic, miºcãri ºi formaþiuni politice
(„Movimento Sociale” al lui Giancarlo Fini,
ajuns chiar ºef al Camerei Deputaþilor în
penultima legislaturã de la Roma e deja ar-
hicunoscut, ca ºi prezenþa, încã, a nepoa-
tei lui Mussolini în Parlament). N-a existat,
în toate aceste decenii, nicio interdicþie
prin lege a unor astfel de partide, grupãri,
lideri, persoane etc. ºi, desigur, nici vreo
condamnare.

În altã ordine, nici iniþiative editoriale,
cã nu mai vorbim de cele istoriografice,
cu intenþia de a reevalua, uneori în forme
idolatre, doctrine ori lideri nazi-fasciºti, n-
au fost supuse unor sancþiuni: nici admi-
nistrative, nici, cu atât mai mult, penale.

Cât îi priveºte, ca þinte pe Ceauºescu
ºi, printr-o amendabilã subsidiaritate, co-
munismul, sã amintesc, în acelaºi context
de mai sus, cã în toate statele occidentale
sunt încã active formaþiuni funcþionând

perfect legal declarate comuniste ºi, toc-
mai în virtutea aceleiaºi baze legale, ele au
ºi membri în Parlamentul european.

Inutil sã mai invoc ºi eu aberaþia anti-
legionarã cu eventuale consecinþe asupra
revenirii la cenzurarea unor valori univer-
sale ale culturii ºi spiritualitãþii româneºti
ºi universale. ªi prin  care – e cât se poate
de posibil – sã ne întoarcem cu decenii în
urmã, în cutele unei nefericite Istorii. Cã
o astfel de ipotezã verosimilã, oricâte nuan-
þe se grãbesc sã introducã în discursul lor
apologetic niºte caraghioºi funcþionari pre-
zidenþiali parlamentari, e din faºã irespon-
sabilã, anti-naþionalã, lipsitã tocmai de ra-
þionalitatea unui demers pretins „umanist”
nici nu mai trebuie demonstrat.

ªi ea legitimeazã tocmai suspiciunea cã,
dacã Ordonanþa din 2002, pe care actuala
Lege o completeazã, radicalizând-o de o
manierã fãrã egal în spaþiul european co-
mun, a fost o sinecurã dictatã conjunctu-
ral, actualul act legislativ e fructul unui dik-
tat impus de o instanþã trans-atlanticã, sub
monitorizarea alteia, supra-internaþionale.
Una, aceasta din urmã, ale cãrei acte rãz-
boinice capãtã, chiar în aceºti ani, luni ºi
sãptãmâni, formele unor acte teroriste.

Totul pentru studenþi
Noul an universitar se aproprie ºi pe ºantie-

rele deja aflate în lucru se munceºte cu spor,
astfel încât, atunci când studenþii vor începe
cursurile, totul sã fie bine pus la punct. În
foarte scurt timp, se vor demara lucrãrile de
reabilitare la douã dintre Cãminele de la
Agronomie ºi se aºteaptã aprobarea bugetu-
lui pentru edificarea unei cantine la sediul
central al Universitãþii din Craiova ºi cel nece-
sar Cãminului nr. 9 din Complexul Mecanicã.

sitãþii din Craiova, le vom asigura
tot ceea ce þine de confort. Spe-
rãm ca, în cel mai scurt timp, sã
demarãm ºi lucrãrile de execuþie
la o nouã cantinã, chiar în sediul
central, care va putea sã deser-
veascã, zilnic, circa 1.200 de
clienþi. Nu mai vorbesc de reabi-
litãrile ºi construcþiile de la Me-
canicã. Acolo este un adevãrat
ºantier ”.
O perioadã propice
modernizãrilor

Nimic mai adevãrat. Am þinut
sã vorbim ºi cu directorul Direc-
þiei Administrativã ºi Cãmine –
Cantine, ing. Georgicã Ancuþa,

care, foarte deschis dialogului, a
precizat: „Suntem în plinã deru-
lare a modernizãrilor la Cãminele
1 ºi 2 de la Complexul Agrono-
mie, grupurile sanitare ºi toboga-
nul de gunoi fãcând parte din pro-
cesul de reabilitare. Este vorba de
o investiþie de circa 800.000 de
lei. De asemenea, în toate cãmi-
nele pentru studenþi ale Universi-
tãþii se vor face lucrãri de igieni-
zare. Aºteptãm bugetul, pentru a
începe investiþia ºi la cantina de
la Rectorat ºi la Cãminul nr.9, de
la Mecanicã. Dar, dacã tot am
amintit de Mecanicã, acolo, la
Cãminul nr. 8 ºi la viitoarea clãdi-
re destinatã laboratoarelor de cer-
cetare, se lucreazã de zor ºi spe-
rãm ca, pânã la sfârºitul acestui
an, sã finalizãm execuþia. La Cã-
minul 8 va fi un adevãrat confort,
similar cu celelalte spaþii de caza-
re, deja reabilitate ºi date în folo-
sinþã,  câte doi studenþi în came-
rã, în total – 200, faþã de 400, cât
erau anterior. Practic, punem la
dispoziþie 2.971 de locuri pentru
studenþi, în cele 10 cãmine ale
Universitãþii din Craiova”.

Se munceºte la Mecanicã
La „Mecanicã, lucrãrile se des-

fãºurau conform graficului, un
adevãrat ºantier. Ca sã intri pe fron-
tul de lucru trebuie sã respecþi re-
gulile: treci de punctul de control,
îþi iei echipamentul de protecþie
(cascã, vestã), mergi însoþit de
unul dintre angajaþi ºi poþi urmãri
cum se munceºte. Ieri, înainte de
prânz, am intrat pe ºantier. Cu greu
am gãsit pe cineva sã spunã câte-
va vorbe, deoarece cei mai mulþi
erau prinºi în procesul de muncã.
Unul dintre ei ne-a aruncat, în trea-

cãt, câteva cuvinte: „Nu prea avem
timpi de odihnã, trebuie sã finali-
zãm lucrarea”.
Investiþiile au fost ºi în trecut

Altfel, numai pentru 2014, Uni-
versitatea din Craiova a alocat
650.000 de lei pentru achiziþiona-
rea de echipamente electrocasni-
ce necesare în bucãtãriile ºi ofi-
ciile gospodãreºti de pe fiecare pa-
lier al cãminelor care nu au pre-
vãzute astfel de spaþii în camere,
iar igienizãrile au continuat la fie-
care spaþiu de cazare.

CRISTI PÃTRU
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Poeziile, trimise în sistem „motto”
pânã la 16 octombrie

Lucrãrile pentru concursul de creaþie,
constând în grupaje de 5-7 poezii, redactate
(dactilografiate) în câte trei exemplare, vor
fi trimise numai prin poºtã, pânã la 16 oc-
tombrie a.c., pe adre-
sa Casei de Culturã
„Traian Demetres-
cu”, strada „Traian
Demetrescu” nr. 31,
Craiova, judeþul Dolj,
cu menþiunea „Pentru
Concursul de Poezie
«TRADEM»”. Poezii-
le trimise nu vor pur-
ta semnãturã, ci un
„motto” ales de au-
tor. Plicul cu poeziile
va conþine un alt plic
închis, care, în loc de
adresã, va purta ace-
laºi „motto”, iar în in-
teriorul lui se vor
menþiona numele ºi
prenumele autorului,
vârsta, adresa ºi nu-
mãrul de telefon ale
acestuia.

La concurs pot
participa creatori
care nu sunt membri ai Uniunii Scriitori-
lor din România ori ai altor asociaþii de scri-
itori ºi care nu au publicat un volum indi-
vidual de poezie. Juriul este format din
scriitorii Luiza Mitu, Cosmin Dragoste ºi
Cornel Mihai Ungureanu. Vor fi acordate
Premiul TRADEM (în valoare de 2.000
lei), Premiul  I (1.500 lei), Premiul  al II-
lea (1.000 lei), Premiul al III-lea (800 lei)
ºi un Premiu Special (800), lei pentru un
autor din Oltenia. Festivitatea de premiere

Poemele în prozã,
de Traian Demetrescu,
pentru secþiunea traduceri:

„Lebãda”
Sub jeratecul lunei lacul doarme. O lebãdã albã

pluteºte molatec ºi maiestos. Apa se înfioreazã în
urma ei...

Singuratica pasere trece aºa de liniºtitã, aºa de ne-
turburatã, cã mã gândesc: de ce sufletele noastre nu
pãstreazã aceiaºi seninãtate în trecerea lor prin viaþã?

„O lume”
Picãturile de ploaie cad ca niºte note din coarde

obosite…
Pe vremea asta fãrã soare, mã gândesc la o lume; -

o lume frumoasã, cum e în minuni, cum e în basme…
În ce parte e, nu ºtiu… N’au descoperit-o nici

poeþii.
Dar am auzit cã spre acea lume toþi ne trimitem visu-

rile ca s-o gãseascã, - iar visurile nu se mai întorc îna-
poi… Mor, neaflând’o…

„Pâinile”
De dimineaþã, brutarul deschide cuptorul, având în

ochi umezeala caldã a somnului.
Pe stradã plouã; salcâmii se scuturã, frunzele cad,

vântul plânge… E început de toamnã.
Brutarul scoate pâini coapte, unele albe, altele ne-

gre.
Dintr’însele ies aburi ce împrãºtie un miros dulce,

un miros sfânt.
Oraºul se deºteaptã. Trecãtorii grãbiþi ºi friguroºi îºi

urmãresc drumul nevoilor.
Bogaþii aruncã spre pâini priviri liniºtite ºi mândre;

sãracii le privesc cu lãcomie… ºi ochii lor par’cã le
furã, le devoreazã cu un fel de sãlbãticie...

„Singur…”
În sufletul omenesc se ascunde un strãfund, o sin-

gurãtate virginalã, unde ne exilãm noi de noi înºine.
Viaþa obicinuitã nu ne îngãdue nici o izolare; numai

nebunii ºi morþii trãiesc departe de viaþã. A fi singur, -
singur, în sensul cel mai ideal al cuvântului, - este o
nostalgie care m’a ademenit adese-ori, ca o adiere de
voluptate necunoscutã. Singur, - ca o stea, ca o Mare,
ca un vis…

Singur, în aºa chip, în cât sã n’aud nici miºcarea
unei cugetãri, - ºi s’asculþi eternitatea tãcerei, - sonori-
tatea nimicului…

*
Am cãutat aceastã tãcere cum se cautã o fericire…

Am cãutat-o pretutindeni: în pãduri, pe malul apelor, în
ochii femeilor…

ªi n’am gãsit de cât zgomot: pãdurile suspinã, apele
cântã, ochii plâng…

Târziu abia, pe când o zi de toamnã murea dureros
ca o muzicã, am simþit aceastã tãcere în mine însu-mi.

Marea tãcere, eterna singurãtate, e propriul nostru
suflet…

O nouã ediþie a Concursului Naþional  de Poezie „TRADEM”.O nouã ediþie a Concursului Naþional  de Poezie „TRADEM”.O nouã ediþie a Concursului Naþional  de Poezie „TRADEM”.O nouã ediþie a Concursului Naþional  de Poezie „TRADEM”.O nouã ediþie a Concursului Naþional  de Poezie „TRADEM”.
Premii în valoare de peste 7.000 leiPremii în valoare de peste 7.000 leiPremii în valoare de peste 7.000 leiPremii în valoare de peste 7.000 leiPremii în valoare de peste 7.000 lei!!!!!

Sub egida Consiliului Local, a Primãriei Municipiului Cra-
iova ºi a Asociaþiei „Craiova Capitalã Culturalã Eropeanã –
2021”, Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova orga-
nizeazã, în perioada 2-8 noiembrie 2015, „Sãptãmâna TRADEM”,
în cadrul cãreia se va desfãºura ºi ediþia a XXXVII-a a Concursu-
lui Naþional de Poezie „TRADEM”. Concursul va avea o secþiune
de creaþie ºi una de traduceri, la ambele fiind acordate premii a
cãror valoare totalã se ridicã la peste 7.000 lei.

  August, ultima lunã a anului biseri-
cesc care începe la 1 septembrie, este
marcatã de cea mai mare sãrbãtoare în-
chinatã Prea Sfintei Nãscãtoare de Dum-
nezeu, Adormirea Maicii Domnului (în
popor cunoscutã ca Sfânta Maria
Mare), cinstitã de credincioºii creºtin or-
todocºi în fiecare an la 15 august. Praz-
nicul este precedat de Postul Ador-
mirii Maicii Domnului, care a înce-
put vineri, 31 iulie.

Pe 1 august, Biserica Ortodoxã a
fãcut pomenirea Scoaterii cinstitu-
lui lemn al Sfintei ºi de viaþã fãcã-
toarei Cruci, iar pe 5 august este
pomenit Sfântul Cuvios Ioan Iacob
de la Neamþ, canonizat în  anul
1992. Pe 6 august este cinstit praz-
nicul împãrãtesc al Schimbãrii la
Faþã a Domnului (cu dezlegare la
peºte), urmat, pe 7 august, de po-
menirea Sfintei Cuvioase Teodora de
la Sihla, canonizatã în 1992.

Potrivit unui comunicat de presã
al Mitropoliei Olteniei, pe 11 august
este pomenit Sfântul Ierarh Nifon,

Casa de Culturã
„Traian Demetres-
cu” vã invitã mâine,
ora 19.00, în Salo-
nul Medieval, la o
expoziþie plinã de
simboluri a artistu-
lui plastic Roberta
Ionescu. „Lucrãri-
le reprezintã o serie
de autoportrete, o
aglomerare de stãri,
etape ºi perioade din
viaþa mea. Am pus
accentul în câteva
dintre lucrãri pe
anumite „fragmen-
te” ce întrunesc, de fapt, esenþa omului manifestatã în
trup, suflet ºi minte”, spune artista. Roberta Ionescu
a absolvit cursurile Liceului de Arte „Marin Sorescu”
din Craiova, apoi pe cele ale Universitãþii de Arte Plas-
tice din Bucureºti, secþia Graficã, iar în prezent este
masterandã în anul al II-lea la Graficã. Intrarea publi-
cului la expoziþia de mâine este liberã.

MAGDA BRATU

Sãrbãtorile religioase ale lunii augustSãrbãtorile religioase ale lunii augustSãrbãtorile religioase ale lunii augustSãrbãtorile religioase ale lunii augustSãrbãtorile religioase ale lunii august „„„„„FragmenteFragmenteFragmenteFragmenteFragmente””””” – – – – –
picturã de Roberta Ionescu,picturã de Roberta Ionescu,picturã de Roberta Ionescu,picturã de Roberta Ionescu,picturã de Roberta Ionescu,

în Salonul Medievalîn Salonul Medievalîn Salonul Medievalîn Salonul Medievalîn Salonul MedievalPatriarhul Constantinopolului ºi Mitropo-
lit al Þãrii Româneºti (1502-1508). O par-
te din moaºtele Sfântului sunt adãpostite
de Catedrala mitropolitanã „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie” din Craiova.

A doua zi dupã praznicul Adormirii Mai-
cii Domnului, la 16 august, Biserica noas-
trã îi pomeneºte pe Sfinþii Martiri Brân-

coveni, Constantin Vodã cu cei patru fii
ai sãi: Constantin, ªtefan, Radu, Matei ºi
sfetnicul Ianache. Tot în ziua de 16 au-
gust este cinstit ºi Sfântul Cuvios Iosif
de la Vãratic (canonizat în 2008).

Pe 21 august sunt pomeniþi Sfinþii Mu-
cenici Donat diaconul; Romul preotul; Sil-
van diaconul ºi Vetus (canonizaþi în 1992).

Pe 23 august este prãznuit Sfân-
tul Mucenic Lup, iar pe 27 august,
Sfântul Mare Mucenic Fanurie. Pe
29 august este pomenitã Tãierea
cinstitului Cap al Sfântului Proo-
roc Ioan Botezãtorul (zi de post
aspru, indiferent în ce zi din sãp-
tãmânã cade sãrbãtoarea).

În penultima zi din august sunt
pomeniþi Sfântul Ierarh Varlaam,
Mitropolitul Moldovei (canonizat
în anul 2007) ºi Sfântul Cuvios
Ioan de la Râºca ºi Secu (canoni-
zat în anul 2008), iar pe 31 august
Biserica Ortodoxã prãznuieºte Aºe-
zarea în raclã a Brâului Maicii
Domnului.

va avea loc la sediul instituþiei, în data de
3 noiembrie, ora 18.00. Câºtigãtorii vor fi
invitaþi la Craiova pentru premiere, Casa
de Culturã urmând a le asigura cazarea
pentru ziua respectivã. Transportul va fi
suportat de premianþi.

Patru poeme în prozã
de Traian Demetrescu,
traduse în cinci limbi

ªi ediþia de anul acesta va conþine o sec-
þiune dedicatã traducerii a patru poeme în
prozã din opera lui Traian Demetrescu, în
limbile germanã, englezã, francezã, spanio-
lã, italianã. Juriul este format din Cosmin
Dragoste (limba germanã), Cornel Mihai

Ungureanu (limba englezã), Luiza Mitu
(limba francezã), Oana Duþã (limba spa-
niolã), Elena Pîrvu (limba italianã). Vor fi
acordate Premiul  I (în valoare de 500 lei),
Premiul  al II-lea (în valoare de 300 lei) ºi
Premiul al III-lea (în valoare de 200 lei).

Traducerile trimise nu vor purta semnã-
turã, ci un „motto”
ales de autor. Plicul
cu poemele în pro-
zã traduse va con-
þine un alt plic în-
chis, care, în loc de
adresã, va purta
acelaºi „motto”, iar
în interiorul lui se
vor menþiona nu-
mele ºi prenumele
autorului, vârsta,
adresa ºi numãrul
de telefon, precum
ºi limba pentru care
autorul a optat sã
realizeze traduce-
rea. Tradu-
cerile vor fi trimise
numai prin poºtã,
pânã la data de 16
octombrie a.c., pe
adresa Casei de
Culturã. Festivitatea
de premiere va avea

loc la sediul instituþiei, pe data de 3 noiem-
brie, ora 18.00, câºtigãtorii urmând, de ase-
menea, sã fie invitaþi la Craiova.

***
Relaþii suplimentare despre cele douã

secþiuni de concurs pot fi solicitate la
numerele de telefon 0351.413.369,
0767.578.083 sau 0725.505.729, e-mail
tradem@tradem.ro.

MAGDA BRATU
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Cei patru indivizi erau la bordul unei
maºini înmatriculate în Germania. Po-
l i þ ia  cantonalã  e lveþ ianã avert izase
deja cu privire la vehiculul cu prici-
na, ca urmare a unei tentative prece-
dente de escrocherie în satul  Cour-
roux, dupã cum au indicat gãrzile de
frontierã din regiunea Jura-Neuchâ-
tel .  Acestea din urmã au descoperit
bijuterii false ascunse într-o pungã de
plastic sub bancheta din spate a vehi-
culului. Produsele erau ”destinate pie-
þei din Elveþia, fiind prezentate ca bi-
juterii de aur”, au indicat autoritãþi-
le. Persoanele au fost predate autori-
tãþilor judiciare pentru anchetã, iar
marfa a fost confiscatã ºi distrusã de
cãtre administraþia vamalã.

Ucraina: Patru

soldaþi uciºi

în Donbas
Patru soldaþi ucraineni au

fost uciºi în ultimele 24 de
ore în estul separatist al

Ucrainei în timp ce la
Minsk, capitala Belarus,
urmeazã sã aibã loc luni
dupã-amiazã o întâlnire
între reprezentanþi ai celor
douã tabere care ar trebui sã

conducã la un nou acord
privind retragerea armelor
de pe linia frontului.

Douã bombe

au fost explodat

în New Mexico
Douã dispozitive explozive

au determinat evacuãri,
dupã ce au fost detonate
lângã douã biserici din
statul american New Mexi-
co, anunþã poliþia statalã.
Biserica Baptistã Calvary ºi

cea catolicã Holy Cross
Roman au suferit avarii
minore dupã exploziile de
duminicã. Nimeni nu a fost
rãnit în explozii. Guvernato-
rul din New Mexico, Sandra
Martinez, a spus cã inculpa-

þii din spatele atacurilor nu
ºi-au atins scopul în a
împrãºtia fricã în rândul
credincioºilor. ”Numai un
laº ar putea plasa un dispo-
zitiv exploziv într-un loc de

pace ºi de cult”, a spus ea.

Kim Jong-Un,

laureat al unui

premiu pentru

pace ºi justiþie,

în Indonezia
Liderul nord-coreean Kim

Jong-Un a fost desemnat
laureat al unui premiu
pentru pace ºi justiþie în
Indonezia, a indicat luni,

pentru AFP, fiica primului
preºedinte indonezian,
Sukarno, calificând drept
”propagandã occidentalã”
criticile privind încãlcãri ale
drepturile omului ºi atroci-

tãþi comise în Coreea de
Nord. Kim Jong-Un va
primi în septembrie premiul
”pentru pace, justiþie ºi
umanitate” al Fundaþiei
educative Sukarno, a confir-

mat Rachmawati Sukarno-
putri.

În jurul orei 04:00 (02:00
GMT), locuitorii din clãdire au
auzit trosnituri ºi au observat
fisuri în pereþii apartamentelor,
a informat primãria capitalei
spaniole.

Din cauza riscului de prãbu-

Chiar în ziua atacului anti-
palestinian de vineri, Rivlin a
publicat pe pagina sa de Fa-
cebook un text, în arabã ºi în
ebraicã, intitulat ”mai mult de-
cât ruºine, simt durere”. ”Du-
rerea uciderii unui mic bebe-
luº, durerea de a-mi vedea
poporul alegând calea teroris-
mului ºi de a-ºi pierde umani-
tatea”, scria preºedintele is-
raelian, în condiþiile în care
pãrinþii ºi fratele bebeluºului
care a murit se zbat încã în-
tre viaþã ºi moarte.

Atacul, comis de coloniºti

Doi bãrbaþi ºi douã femei de
origine românã, acuzaþi de
tentativã de escrocherie, au

fost arestaþi de gãrzile de
frontierã din departamentul

francez Jura.

Preºedintele israelian, ameninþat cu moartea
Poliþia israelianã a deschis o anchetã privind

ameninþãrile publicate pe reþelele de socializare
împotriva preºedintelui Reuven Rivlin, care a con-
damnat ”terorismul evreiesc”, dupã un incendiu

soldat cu moartea unui bebeluº palestinian, a anun-
þat luni purtãtorul de cuvânt al instituþiei.

evrei potrivit palestinienilor, a
provocat consternare în Isra-
el ºi a declanºat o dezbatere
printre israelieni ºi palesti-
nieni privind ”impunitatea” de
care s-ar bucura extremiºtii
evrei din partea autoritãþilor
israeliene. Niciun suspect nu
a fost arestat pânã în prezent.

”Din nefericire, se pare cã
pânã acum am tratat fenome-
nul terorismului evreiesc cu le-
jeritate”, a adãugat preºedinte-
le, fãcând apel la luarea unor
mãsuri concrete împotriva au-
torilor unor astfel de acte.

Un imobil din Madrid s-a prãbuºit imediat
dupã ce a fost evacuat

ºire, pompierii au evacuat 57 de
persoane, locuitorii ºi vecinii
acestei clãdiri din cartierul Ca-
rabanchel, din sudul oraºului.
Clãdirea s-a prãbuºit în cele din
urmã în jurul orei 09:00 (07:00
GMT), fãrã a provoca victime.
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Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,Patru cetãþeni români,
arestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþaarestaþi în Franþa

O clãdire cu patru etaje dintr-un cartier din Madrid s-a
prãbuºit, luni, la scurt timp dupã evacuarea de urgenþã a

locuitorilor sãi de cãtre pompieri.
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METEO

Seninmarþi, 4 august - max: 34°C - min: 20°C

$
1 EURO ...........................4,4041 ............. 44041
1 lirã sterlinã................................6,2670....................62670

1 dolar SUA.......................4,0136........40136
1 g AUR (preþ în lei)........141,0145.....1410145

Cursul pieþei valutare din 4 august 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Edge of Tomorrow:
Prizonier în timp

Se difuzeazã la HBO, ora 15:20

Acþiunea filmului este plasatã
într-un viitor apropiat, în care
Pãmântul este invadat de o
rasã extraterestrã extrem de
ostilã. Întreaga planetã este
atacatã în mod constant, iar
omenirea abia mai poate face
faþã.
Regia: Doug Liman
Cu: Tom Cruise, Emily Blunt,
Brendan Gleeson, Bill Paxton
Gen film: Acþiune, SF

Marele Stan

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Un obiºnuit al sãlilor de tribunal,
Stan intrã în panicã în momentul
în care aflã cã micile lui afaceri nu
tocmai legale îl vor bãga dupã
gratii. Foarte slab de înger, Stan
angajeazã un specialist în arte
marþiale pentru a învãþa cum sã-i
þinã la distanþã pe ceilalþi condam-
naþi. Pe toþi: ºi pe cei care vor sã-l
rãneascã, dar poate cu atât mai
mult pe cei care vor sã-l iubeascã.
Regia: Rob Schneider
Cu: David Carradine, Rob Schneider
Gen film: Acþiune, Comedie

G.I. Joe:
Ascensiunea Cobrei

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

G.I.J.O.E. este acronimul unei
baze militare situate în Europa,
Global Integrated Joint Opera-
ting Entity. Misiunea bazei, ai
cãrei soldaþi au trecut cele mai
dificile teste fizice ºi intelectuale
pentru a face parte din aceastã
echipã de elitã, este sã rezolve
misiuni secrete peste tot pe glob.
Regia: Stephen Sommers
Cu: Channing Tatum, Sienna Miller
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF

MARÞI - 4 august

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

Comedie, Familie, SF
10:00 Dincolo de hartã
10:30 Discover România
10:40 Istorii de buzunar
10:50 Teleshopping
11:30 Fãrã compromisuri (R)
2010
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Careul cu 5 aºi
18:00 Adevãruri despre trecut
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Fãrã compromisuri
2010
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:55 Istorii de buzunar
23:50 Careul cu 5 aºi
00:50 Dincolo de hartã
01:20 Zestrea românilor
01:50 Discover România
02:00 Cãlãtori în lumi paralele

(R)
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Interviurile TVR 2
08:50 5 minute de istorie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 Dupã 25 de ani. Dreptul la

memorie
11:10 Naturã ºi aventurã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Profil. Poveste. Personaj
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 5 minute de istorie
17:30 Misterele istoriei
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
21:45 Cartea cea de toate zilele
21:55 Dupã 25 de ani. Dreptul

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

Romantic, Dragoste
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:50 Cartea cea de toate zilele
02:00 Ferma
03:00 Naturã ºi aventurã
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2

TVR 2

07:40 Veronica Mars
09:30 Eu, Frankenstein
11:05 Justice League: War
12:30 Jucãtorii
13:00 În pragul dezastrului
13:35 Þestoasele Ninja
15:20 Edge of Tomorrow:

Prizonier în timp
17:15 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
18:05 Angélique
20:00 Pasiune
21:45 Poveºti de groazã
23:35 Schimb de dame
01:15 Apel de urgenþã

HBO

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

Romantic
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Inimã de frate (R)
2011, Franþa, Dramã
15:00 Vorbeºte lumea
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Marele Stan
2008, SUA, Acþiune, Comedie
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Super Trip
01:15 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
02:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:45 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Caribbean Flower (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:30 Inimã de frate (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
12:30 Land of Honor (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Trandafirul negru
19:00 Inimã de frate
20:00 Singurã pe lume
21:00 Land of Honor
22:00 Caribbean Flower
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasã la români
04:30 Doamne de poveste
05:30 Dincolo de povestiri
06:00 Daria, iubirea mea (R)

07:00 Vorbeºte lumea
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:45 Numai îngerii au aripi .
15:15 Bebeluºi geniali
17:15 Declaraþie de dragoste
19:15 Poveste de dragoste(AP)
20:30 Cântec de leagãn
22:30 Joc în doi
0:30 Reþeaua
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 În gura presei
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi: Poftiþi ºi

dãruiþi
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 G.I. Joe: Ascensiunea

Cobrei
2009, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
23:00 Ultimul cartuº
1973, România, Acþiune
01:00 G.I. Joe: Ascensiunea

Cobrei (R)
2009, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Cu mâinile curate (R)
1972, România, Acþiune, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Pastila de râs (R)
08:30 O mãrit pe mama soacrã!
10:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Nuntã cu surprize (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
22:30 Supermodels by Cãtãlin

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

Romantic, Dragoste
03:15 Te vreau lângã mine (R)
05:00 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Flavours, 3 bucãtari (R)
07:45 Playtech (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

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

bine
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor
20:30 Bone dupã miezul nopþii
2007, SUA, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Pãcalã se întoarce
2006, România, Aventuri,

Comedie
01:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:30 Bone dupã miezul nopþii

(R)
2007, SUA, Dramã
04:30 Pãcalã se întoarce (R)
2006, România, Aventuri,

Comedie
06:45 Teleshopping

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

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

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

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
ANUNT PUBLIC PRIVIND

DEPUNEREA SOLICITARII DE
EMITERE A ACORDULUI DE
MEDIU. IONESCU GHEORGHE
MARINEL anunþã publicul inte-
resat asupra depunerii solicitãrii
de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul “Amplasare re-
cipient de 2750 litri ºi execuþie
reþea distribuþie gaz-propan”,
propus a fi amplasat în oras Ca-
lafat, sat Basarabi, str. Salcâmu-
lui, nr. 10A, judeþul Dolj. Infor-
maþiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agen-
þiei pentru Protectia Mediului
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova ºi la sediul titularului IONES-
CU GHEORGHE MARINEL din
Calafat, sat Basarabi, str. Salcâ-
mului, nr. 10A, judeþul Dolj, în zi-
lele de luni pânã vineri, între ore-
le 8-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, Craiova.

Primãria comunei Amãrãºtii
de Jos, judeþul Dolj anunþã scoa-
terea la concurs a unei funcþii pu-
blice de execuþie vacante de Re-
ferent, grad profesional Superi-
or, compartiment Urbanism.Con-
cursul va avea loc în data de
04.09.2015, ora 10.00- proba scri-
sã ºi în data de 07.09.2015, ora
10.00- proba de interviu. Dosare-
le de înscriere la concurs se vor
depune pânã la data 21.08.2015
la sediul Primãriei comunei Amã-
rãºtii de Jos, judeþul Dolj. Alte
informaþii se pot obþine la tele-
fon 0251/ 374.020 sau la sediul
Primãriei comunei Amãrãºtii de
Jos, judeþul Dolj.

Anunþul tãu!
SOMAÞIE emisã în baza

art. 1051 alin. 1 NCPCiv, prin
Încheierea de ºedinþã din
data de 19.02.2014. Recla-
mantul posesor Bãlan
Gheorghiþa, domiciliatã în
Comuna Castranova, Sat
Puþuri, Str.Rãdulanilor, nr.
11, Jud. Dolj, invocã în do-
sarul 4700/215/2015 al Jude-
cãtoriei Craiova, dobândirea
proprietãþii prin uzucapiune
asupra imobilului compus
din teren în suprafaþã de 249
mp, situat în Comuna Cas-
tranova, Sat Puþuri, tarlaua
34, parcelele 38 ºi 39, Jude-
þul Dolj. Se someazã orice
persoanã interesatã sã facã
opoziþie, în caz contrar, în
termen de 6 luni de la emi-
terea ºi publicarea prezen-
tei somaþii se va trece la ju-
decarea cererii.

ROMFER AGREGATE a
depus documentaþiile pen-
tru obþinerea Avizului de
Gospodãrire a Apelor la ba-
lastiera Craiova - Izvoru
Rece, judeþul Dolj.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

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

Întocmirea Documentelor Iniþiale
Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
Întocmire plan de intervenþie
Managementul Mediului

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

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.
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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 contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.
Vând sau schimb gar-
sonierã Caracal cu
casã sau apartament
2 camere Craiova +
diferenþa. Preþ,
110.000 lei. Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 came-
re decomandate
etaj  1.  Telefon:
0763/857.756.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2
camere Filiaºi. Telefon:
0765/732.972.
Vând apartament 2
camere, 2/4, Titulescu
(lângã Biserica de la
Casa ªtiinþei), bloc cã-
rãmidã, izolaþie interi-
oarã, îmbunãtãþiri (gre-
sie, faianþã, parchet
lemn, uºi metalice, ter-
mopan, aer condiþio-
nat). 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, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739

CASE
Vând  3 case în comu-
na Lipovu cu îmbunã-
tãþiri, teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
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 milioa-
ne lei vechi. Telefon:
0351/455.617; 0748/
057.590.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime
30m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie,
pomi, apã ºi gaze la
poartã - Negoieºti. Te-
lefon: 0765/795.649.
Vând casã Coþofenii
din Dos, sat Mihãiþa.
Telefon: 0748/503.599.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 came-
re,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren. Tele-
fon: 0740/185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi
teren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând un hectar teren
arabil, cu cadastru fãcut,
în comuna Orodel - Dolj.
Telefon: 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 uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
OCAZIE! Vând teren
800 m, ideal pentru
casã, zonã pitoreascã,
Predeºti - 16 km, cu-
rent, 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, închiriez
1000 m – 2000 m, Ca-
lea Bucureºti Km 9, ide-
al pentru Showroom,
halã, parc auto, benzi-
nãrie, deschidere 35 m.
Telefon: 0762/109.595.
TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15 Euro
mp negociabil. Telefon:
0745/867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã
din lemn la 7 km de
Craiova, vie, pomi,
deschidere 22 m. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Tele-
fon: 0723/692884
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.

Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13
m la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. 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. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând motor Raba 215
CP. RK 0 Km, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0765/554.177.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon:
0766/300.974.

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638,
0351/446.066.
Vând Dacia 1310, fa-
bricaþie 1998. Telefon:
0770/333.559.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638,
0351/446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de funcþi-
onare. Telefon: 0765/
789.181.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0351/415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând bicicletã medicina-
lã, maºinã de cusut
marca Nauman, veselã
- farfurii, 17 plãci din be-
ton armat pentru groa-
pã la cimitir, perelinã
cauciucatã pentru ploa-
ie, aragaz pentru gaze,
2 reductoare pentru oxi-
gen, 2 aparate de ma-
saj noi, 1 ºifonier cu 3
uºi, anexe 3 bucxãþi , re-
camier 2 bucãþi, 2 flori
mari de apartament.
Telefon: 0754/220.151.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic + sal-
tea, polizor 2500 W,
sobãteracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând atelier utilat pen-
tru construcþie textile în
spaþiu închiriat ºi
ºabloane de imprimat
steaguri UE ºi NATO.
Telefon: 0723/684.511.

Vând porumbei voia-
jori albi, 20 bucãþi 15
lei / buc. Telefon: 0727/
808.696.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0744/125.779.
Vând CERAGEM, apa-
rat de presopuncturã
ºi masaj. Telefon:
0764/432.767.
Vând douã vaci cu lap-
te, una gestantã ºi alta
cu viþel. Telefon: 0251/
339.096.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu nouã 20 litri,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
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Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare
(zãvelci, prosoape,
batiste) cusute ma-
nual. Telefon: 0351/
809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor -
800 RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80
lei, pompã de udat grã-
dinã 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. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Tele-
fon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând grâu, un leu ki-
logramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.

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, covor
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 baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
struire copii. Telefon:
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, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.

Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de
spãlat,  dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Tele-
fon: 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 apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã ( cãldurã, curent,
gaze TV intrã în chirie-
800 RON) . Telefon:
0770/682.710.
Apartament ultracen-
tral, ultralux, mobilier
nou, ultramodern,
A.C., internet, toate
dotãrile, posibil ºi re-
gim hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon:
0746/112.040.
Închiriez locuinþã, con-
diþii foarte bune, zona
1 Mai. Telefon: 0729/
398.051.

Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez apartament
2, camere mobilat -
zona Brazda lui No-
vac. Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la gar-
sonierã Craioviþa
Nouã. Telefon: 0740/
336.047; 0762/
117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani,
1,60, doresc cunoºtin-
þã femeie drãguþã,
muncitoare, onestã,
pentru convieþuire la
þarã. Constantin Con-
stantin/Lucicã –Dãn-
ciuleºti, nr. 136, jude-
þul Gorj, Agenþia Petrã-
chei.
Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central
cu oferte la cererea
clientului, cazare –
masã - confort. Tele-
fon: 0722/360.513;
0723/692.884.
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase
(tuberoze) + 5000 gla-
diole Olanda + facturã
+ consultaþie la plan-
tare. Telefon: 0786/
391.745.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

PIERDERI
BUNGET GABRIEL MI-
NEL PFA declarã pier-
dutã anexa pentru se-
diul profesional emisã
de ORC Dolj. Se decla-
rã nulã.
TÃNEAÞÃ STAICU
CRISTIAN PFA declarã
pierdut certificat consta-
tator emis de ORC Dolj
pentru sediul profesio-
nal. Se declarã nul.
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În weekend, la Piteºti, s-a des-
fãºurat Campionatul Balcanic
pentru seniori la atletism, com-
petiþie la care au luat parte ºi câþi-
va sportivi de cluburile craiove-
ne, calificaþi în urma rezultatelor
obþinute la naþionalele organizate
cu o sãptãmânã în urmã în ace-
laºi loc. Comportamentul atleþi-
lor noºtri a fost unul meritoriu,
ei trecându-ºi în cont trei meda-
lii, toate de argint.

Atleþii craioveni – de trei ori pe podium,Atleþii craioveni – de trei ori pe podium,Atleþii craioveni – de trei ori pe podium,Atleþii craioveni – de trei ori pe podium,Atleþii craioveni – de trei ori pe podium,
la Campionatul Balcanic de la Piteºtila Campionatul Balcanic de la Piteºtila Campionatul Balcanic de la Piteºtila Campionatul Balcanic de la Piteºtila Campionatul Balcanic de la Piteºti

Dupã titlul naþional în proba de
5.000 de metri, Ancuþa Bobocel
(foto stânga), singura reprezen-
tantã a celor de la CS Universita-
tea Craiova, a încheiat pe poziþia
secundã în cadrul aceleiaºi pro-
be. Sportiva originarã din Dro-
beta Turnu-Severin a treminat
cursa cu timpul de 15:56.00 –
nou “personal best”.

Trecând la cealaltã grupare
craioveanã care a trimis oameni

în Trivale, este vorba despre
CSM Craiova, clasãri pe podium
au fost reuºite de practicanþii
probelor de sprint, împreunã cu
echipele de ºtafetã. Ana Maria
Roºianu (foto centru) a fãcut
parte din ºtafeta femininã de
4x100 m, alãturi de Andreea
Ogrãzeanu, Andreea Grecu ºi
Anamaria Ioniþã, care a cucerit
argintul cu un timp de 45,74 se-
cunde. ªtafeta similarã a bãie-

þilor, cea de 4x100 m, compu-
sã din doi sportivi de la CSM,
Daniel Budin (foto dreapta) ºi
Ioan Piþigoi, alãturi de Marian
Câmpeanu ºi Ionuþ Neagoe, a
bifat aceeaºi performanþã par-
curgând distanþa impusã în
39,67 secunde.

În probele individuale, Andrei
ªtefana ºi Cosmin Sorescu au
ocupat locuri în faþã, primul cla-
sându-se pe poziþia a patra în pro-

ba de 3000 metri obstacole, în
timp ce al doilea a venit pe locul
ºase la aruncarea ciocanului. Da-
niel Budin a concurat ºi el pe
cont propriu în proba reginã a
atletismului, de 100 de metri, cla-
sându-se pe locul cinci.

România, primul loc
în clasamentul
general

Þara noastrã a cucerit 5 medalii
de aur, 10 de argint ºi 11 de bronz,
la a 74-a ediþie a Campionatelor
balcanice pentru seniori. În acest
fel,  s-a clasat pe primul loc în cla-
sament general pe naþiuni, cu 267
puncte, urmatã de Turcia – 205
puncte ºi Grecia – 163,5 puncte.
Reprezentanþii României au câºti-
gat ambele ierarhii, atât la feminin
(pentru a 36-a oarã, din cele 58 de
ediþii în care au avut loc concur-
suri în probele feminine), cât ºi la
masculin (a 19-a oarã).

La întrecerile desfãºurate în
Complexul piteºtean “Nicolae Do-
brin” au participat 378 de atleþi ºi
atlete (171 la feminin ºi 207 la
masculin), din 16 þãri.

Simona Halep se menþine pe
locul 3 în clasamentul WTA dat
publicitãþii ieri, în timp ce Patri-
cia Maria Þig (foto), finalistã sãp-
tãmâna trecutã la Baku (Azerbai-
djan) a urcat 39 de po-
ziþii, de pe 154 pe 115,
cu 509 puncte, aceas-
ta fiind cea mai bunã
clasare din cariera
sportivei în vârstã de
21 de ani.

În rest, Irina-Came-
lia Begu se aflã în men-
þinere pe locul 29, cu
1.557 de puncte, Moni-
ca Niculescu staþionea-
zã de asemenea, pe lo-
cul 39, cu 1.295 de
puncte, Alexandra Dul-
gheru a urcat douã lo-
curi ºi se aflã pe poziþia
47, cu 1.036 de punc-
te, iar Andreea Mitu a

Halep se menþine pe locul 3 WTA, Þig –
la cea mai bunã clasare a carierei

coborât de pe 74 pe 75, cu 780
de puncte.

În top 200 se mai aflã Ana Bog-
dan, care a urcat de pe 189 pe
177, cu 291 de puncte, ºi Sorana

Cîrstea, care a coborât de pe 161
pe 178, cu 289 de puncte.

Primele zece poziþii în clasa-
mentul de simplu WTA sunt ocu-
pate de urmãtoarele jucãtoare: 1.

Serena Williams
(SUA) 12.721p, 2.
Maria ªarapova (Ru-
sia) 6.490p, 3. Simo-
na Halep 5.151p, 4.
Petra Kvitova (Cehia)
5.000p, 5. Caroline
Wozniacki (Dane-
marca) 4.910p, 6.
Ana Ivanovici (Ser-
bia) 3.765p, 7. Ag-
nieszka Radwanska
(Polonia) 3.560p, 8.
Lucie Safarova (Ce-
hia) 3.515p, 9. Gar-
bine Muguruza (Spa-
nia) 3.365p, 10. Car-
la Suarez Navarro
(Spania) 3.285p.

Astãzi                      în tur

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

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

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

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

Mâine

PARTIZAN BELGRAD (Serbia) – STEAUA 1-1

(21:30, PRO TV)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LIGA CAMPIONILOR –

TURUL III PRELIMINAR –

MANªA SECUNDÃ

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Audi Cup: Bayern

Munchen – AC Milan.
DIGI SPORT 2
19:15 – FOTBAL – Audi Cup: Real

Madrid – Tottenham / 22:00 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Fight Night Saint
Tropez, în Franþa.

EUROSPORT
9:15 – ÎNOT, 14:00 – SÃRITURI ÎN

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

APÃ, 17:15 – ÎNOT, 21:30 – POLO PE
APÃ – Campionatul Mondial, la Kazan, în
Rusia.

EUROSPORT 2
16:45 – CICLISM – Turul Danemarcei

/ 18:30 – CICLISM – Turul Poloniei /
20:00 – MOTOCICLISM VITEZÃ –
Speddway – Liga Naþionalã, în Suedia:
Indianerna – Elit Vetlanda.
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1. ASA 4 2 2 0 6-1 8
2. Steaua 4 2 2 0 5-1 8
3. Pandurii 4 2 1 1 4-3 7
4. CSMS Iaºi 4 2 1 1 3-4 7
5. Dinamo 3 1 2 0 2-1 5
6. Astra 4 1 2 1 7-10 5
7. Viitorul 4 0 4 0 7-7 4
8. ACS Poli 3 1 0 2 1-2 3
9. Voluntari 4 0 3 1 2-4 3
10. Botoºani 4 0 2 2 2-4 2
11. Chiajna 4 0 2 2 4-6 2
12. CFR Cluj 4 2 2 0 6-3 2
13. Craiova 4 0 2 2 1-3 2
14. Petrolul 4 0 3 1 3-4 -3

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa IV
CFR Cluj – FC Voluntari 2-0
Au marcat: Petrucci 41, Pãun 56 – pen.
Concordia – Petrolul 2-2
Au marcat: Benga 45, Serediuc 47 / Moussa 36, Marinescu 77.
Pandurii – CSMS Iaºi 3-0
Au marcat: M. Roman 20, 37, Hora 55.
FC Botoºani – Steaua 0-1
A marcat: Iancu 2
Astra – Viitorul 2-2
Au marcat: Gãman 40, Budescu 80 / Cernat 44, 90.
ASA – “U” Craiova 0-0
Meciul Dinamo – ACS Poli s-a jucat asearã.

Craiova a jucat ca o echipã micã
la Târgu Mureº ºi a fost norocoa-
sã sã revinã acasã cu un punct.
Gazdele, angrenate ºi în Europa
League, au pãrut mai proaspete
decât echipa fãrã orizont a lui Câr-
þu ºi Sãndoi. Dupã patru etape, alb-
albaºtrii depãºesc în clasament
doar o echipã penalizatã cu 6 punc-
te, Petrolul, iar cealaltã pedepsitã,
CFR, este deja deasupra. Situaþia
seamãnã izbitor cu cea de anul tre-
cut, când, cu Jerry Gane, se adu-

Cel mai bun de pe teren, porta-
rul Cristi Bãlgrãdean, a declarat
la final: „A fost un joc plãcut, cu
ocazii ºi de-o parte ºi de alta. ªi
ei, ºi noi puteam câºtiga. Rezul-
tatul este echitabil. Le mulþumesc
colegilor pentru cum au jucat, m-
au ajutat foarte mult în apãrare.
Este adevãrat, pânã acum nu am
reuºti sã marcãm foarte multe
goluri, sperãm sã o facem pe vi-
itor. Am avut un joc bun în toate
partidele, din pãcate nu am obþi-
nut decât douã puncte din patru
meciuri, dar sunt convins cã vor
veni ºi victoriile. Nu ºtiu nimic
de schimbarea antrenorilor, este
problema ºefilor clubului, ei ºtiu
ce e mai bine de fãcut”.

Bãlgrãdean:Bãlgrãdean:Bãlgrãdean:Bãlgrãdean:Bãlgrãdean: “ “ “ “ “ªefii clubului ºtiuªefii clubului ºtiuªefii clubului ºtiuªefii clubului ºtiuªefii clubului ºtiu
dacã trebuie schimbaþi antrenoriidacã trebuie schimbaþi antrenoriidacã trebuie schimbaþi antrenoriidacã trebuie schimbaþi antrenoriidacã trebuie schimbaþi antrenorii”””””

Iordanianul Thaer Bawab a reacþionat vehement în
momentul schimbãrii, nemulþumit cã i s-a acordat decât
o orã de joc, la final având o replicã ºi pentru fanii care
îi reproºeazã ineficacitatea din acest început de sezon.
“Dupã cum am jucat în repriza a doua, trebuie sã fim
mulþumiþi cu egalul. Am luat doar douã puncte în patru
etape, dar sper sã ne revenim, cum am fãcut ºi anul

Bawab, revoltat de schimbare ºi înjurãturile fanilorBawab, revoltat de schimbare ºi înjurãturile fanilorBawab, revoltat de schimbare ºi înjurãturile fanilorBawab, revoltat de schimbare ºi înjurãturile fanilorBawab, revoltat de schimbare ºi înjurãturile fanilor

Brandan, necruþãtor cu foºtii coechipieri:Brandan, necruþãtor cu foºtii coechipieri:Brandan, necruþãtor cu foºtii coechipieri:Brandan, necruþãtor cu foºtii coechipieri:Brandan, necruþãtor cu foºtii coechipieri:
“N-au trecut de centrul terenului”“N-au trecut de centrul terenului”“N-au trecut de centrul terenului”“N-au trecut de centrul terenului”“N-au trecut de centrul terenului”

Fostul cãpitan al Craiovei, Pablo Brandan, a avut o evoluþie remarcabi-
lã cât timp a rezistat fizic, aproape o orã. La final, a subliniat cã fosta sa
echipã nu merita sã plece cu un punct de pe “Trans-Sil”, deoarece a fost
depãºitã la toate capitolele ºi doar intrervenþiile lui Bãlgrãdean au menþinut
scorul alb. “Trebuia sã batem, am avut multe ocazii. Cine spune cã egalul
este echitabil nu se pricepe la fotbal. În repriza a doua am dominat total,
ei nu au trecut de jumãtatea terenului. Îmi pare rãu cã nu am câºtigat, o
sã regretãm aceste puncte pierdute nemeritat. Bãlgrãdean i-a salvat pe
craioveni, Pufi e cel mai bun portar din România”  

ASA Târgu Mureº – Universitatea Craiova 0-0ASA Târgu Mureº – Universitatea Craiova 0-0ASA Târgu Mureº – Universitatea Craiova 0-0ASA Târgu Mureº – Universitatea Craiova 0-0ASA Târgu Mureº – Universitatea Craiova 0-0
Stadion: Trans-Sil, spectatori: 5.000
ASA: Stãncioiu 8 – Velayos 6, Bejan 7, Ivan Gonzalez 7, Balic 6

– Jazvic 7, Gorobsov 6,  Brandan 7 (71 N Doye) 7, L. Pedro 6 (69
Hanca) 6 – Ramiro Costa 6, Axente 5 (46 Manolov) 6. Antrenor:
Vasile Miriuã.

Universitatea: Bãlgrãdean 9 – Târnãcop 4 (56 Zlatinski) 5, Acka
7, Popov 6, Vãtãjelu 6 – Herghelegiu 5, Kay 6, Mateiu 7, Ferfelea 6
(86 Bancu) 5 – Bawab 6 (62 Madson) 5, Nuno Rocha 6. Antrenori:
Sorin Câru, Emil Sãndoi

A arbitrat: Ovidiu Haegan 8.

Universitatea Craiova a refuzat fotbalul la
Târgu Mureº ºi doar inspiraþia lui Bãlgrãdean

i-a adus o remizã

La finalul meciului, stafful Craiovei s-a arãtat mulþu-
mit de prestaþia echipei, motivând momentele mai slabe
prin faptul cã anumiþi jucãtori au fost afectaþi de o to-
xiinfecþie alimentarã dobânditã în preziua jocului. Cârþu
mai vrea cel puþin un atacant la echipã ºi acuzã în con-
tinuare pierderea lui Brandan. „Nu poþi nici sã te bu-
curi, dar sã îþi parã rãu dupã un astfel de meci. Dupã ce
am pierdut cu Dinamo în minutul 87 ºi cu Astra în 93,
ar fi fost prea mult sã fim ºi acum învinºi în finalul
jocului. Nu ºtiu dacã am fi putut îndura. Au fost ocazii-
le lui Costa ºi N Doye, dar ºi noi puteam da lovitura
prin Bancu. Dacã aº fi fost un simplu spectator mi-ar fi
plãcut foarte mult un astfel de joc. A fost un 0-0 cât se
poate de viu, dacã ar fi fost 2-2 sau 3-3 s-ar fi zis cã e
meciul campionatului. Mai ales dacã avem în vedere
problemele cu care ne-am confruntat înaintea partidei.
ªase dintre jucãtori au fãcut o infecþie alimentarã, au

trecut, când am început la fel de prost.  Nu mi-a conve-
nit cã am fost schimbat, mã aºteptam ca antrenorii sã-
mi acorde mai multã încredere, deºi probabil ºi ei vor sã
ia deciziile cele mai bune pentru echipã. Sunt dezamãgit
ºi de suporterii care mã înjurã, au uitat cã am dat 9
goluri anul trecut, deºi am venit dupã începerea campio-
natului” a fost discursul atacantului de 30 de ani.

vomitat toatã noaptea. Parcã hotelul nostru era un spi-
tal. Echipa a arãtat un caracter puternic, sper într-un
declic pentru partidele urmãtoare. Este echipa pe care
o vreau. Avem ºi probleme de buget, ne mai trebuia cel
puþin un atacant. Brandan a fost un jucãtor determinant
anul trecut pentru noi, era un element de legãturã între
stafful tehnic ºi echipã“ a spus Cârþu.

Emil Sãndoi s-a arãtat ºi el satisfãcut de meci: „S-au
întâlnit douã dintre cele mai bune echipe ale campiona-
tului. ASA e una dintre forþele Ligii I, nu întâmplãtor s-
a bãtut la titlu sezonul trecut. Are mulþi jucãtori valo-
roºi, multe individualitãþi. Dupã o primã reprizã mai mult
de tatonare, am avut parte de un act secund viu dispu-
tat ºi un final de meci electrizant. Este important punc-
tual obþinut. Am vãzut o mai mare concentrare la bãieþi
faþã de meciurile precedente. Am avut ocazii ºi noi, dar
ºi adversarii, iar rezultatul este echitabil“.

Cârþu ºocheazã: “Asta e echipa pe care o vreau!”

nau doar 2 puncte în primele 6
meciuri, însã dupã niºte dispute mai
grele decât cele recente.

Brandan a dat tonul ocaziilor
mureºene, cu douã pase geniale,
dar Craiova a avut ºansã când Ivan
Gonzales a reluat din 3 metri în
afara porþii. Târnãcop, repoziþio-
nat fundaº dreapta, a fost bezme-
tic în prima reprizã, pe partea sa
fiind bulevard. Dupã ce s-a acci-
dentat, Popov i-a preluat postura,
dar nici bulgarul n-a fãcut faþã aco-

lo, servind un adversar cu o min-
ge de gol, nefructificatã însã. La
mijloc a fost debandadã. Mateiu ºi
Kay au fost practic doar supliment
defensiv, iar Herghelegiu ºi Ferfe-
lea nu-ºi pot valorifica potenþialul
în benzi. În aceste condiþii, Rocha
ºi Bawab au fost lãsaþi pe cont pro-
priu în faþã ºi nu aveau ce sã spe-
culeze. Iordanianul a tras primul
pe poarta adversã, dupã o jumãta-
te de orã, singura ocazie a Craio-
vei din prima parte.

În repriza a doua, oltenii n-au
creat nimic, cu teama permanen-
tã de a nu se descoperi, dar ºi
strânºi pe douã rânduri tot au fost
surprinºi de gazde, care au avut
5 mari ocazii de gol, la 3 dintre
ele Bãlgrãdean fiind providenþial.
Nici la fazele fixe echipa lui Câr-
þu ºi Sãndoi n-a contat, cele 3
lovituri libere cu potenþial de pe-
ricol fiind executate modest de
Vãtãjelu, Mateiu ºi Zlatinski. Bul-
garul a arãtat cã nu se apropie de
valoarea lui Brandan, “remarcân-
du-se” doar cu douã simulãri ºi

douã ºuturi slabe. Al doilea l-a tras
mult peste poartã, în prelungiri,
pe respingerea lui Stãncioiu în
faþa lui Bancu, scãpat singur pe
contraatac. A fost unica ºansã
importantã a ªtiinþei la Târgu
Mureº, venitã dupã un asediu al
vicecampioanei, provocat mai
degrabã la invitaþia alb-albaºtrilor,
decât de forþa ofensivã a oame-
nilor lui Miriuþã. Craiova a lãsat
o impresie urâtã în Ardeal, agã-
þându-se de un punct de care nu
a fost vrednicã, dacã Bãlgrãdean
nu era într-o searã de graþie.

ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!ASA nu!


