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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Eu, Popescule, fac ce spune
medicul: în fiecare zi, beau doi litri
de lichid, fie cã e din prune, fie cã e
din struguri.
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Carol al II-leaCarol al II-leaCarol al II-leaCarol al II-leaCarol al II-lea
ºi Lupeasca maiºi Lupeasca maiºi Lupeasca maiºi Lupeasca maiºi Lupeasca mai
antisemiþi decâtantisemiþi decâtantisemiþi decâtantisemiþi decâtantisemiþi decât
Horia SimaHoria SimaHoria SimaHoria SimaHoria Sima
ºi Ion Antonescuºi Ion Antonescuºi Ion Antonescuºi Ion Antonescuºi Ion Antonescu

Legea nr.  215/2015 pentru modi-
ficarea ºi completararea Ordonan-
þei de urgenþã a Guvernului, nr. 31/
2002 privind interzicerea organi-
zaþiilor ºi simbolurilor cu carac-
ter fascist, rasist sau xenofob ºi a
promovãrii cultului persoanelor
vinovate de sãvârºirea unor infrac-
þiunii contra pãcii ºi omenirii ge-
nereazã, în spaþiul public, nu puþi-
ne comentarii aprinse, unele aviza-
te (deosebit de interesant articolul
inspectorului eparhial în cadrul Ar-
hiepiscopiei Craiovei - Sectorul Cul-
tural, Marcel Rãduþ, din Adevãrul)
altele „la plesnealã”...

Concurs de pescuit :

„Are balta peºte„Are balta peºte„Are balta peºte„Are balta peºte„Are balta peºte
la GHIDICI!”la GHIDICI!”la GHIDICI!”la GHIDICI!”la GHIDICI!”

InspectoratulInspectoratulInspectoratulInspectoratulInspectoratul
ªcolar Judeþeanªcolar Judeþeanªcolar Judeþeanªcolar Judeþeanªcolar Judeþean
Dolj sare înDolj sare înDolj sare înDolj sare înDolj sare în
ajutorul uneiajutorul uneiajutorul uneiajutorul uneiajutorul unei
familii nevoiaºefamilii nevoiaºefamilii nevoiaºefamilii nevoiaºefamilii nevoiaºe

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj nu a rãmas insensibil la si-
tuaþia prin care trece un copil,
care vrea sã ajungã un mare fot-
balist, ºi le-a asigurat, atât lui, cât
ºi familiei, chiar dacã provizoriu,
un acoperiº deasupra capului. În
urmã cu aproape douã sãptã-
mâni, o familie a fost evacuatã
din apartamentul în care locuia,
în blocul 13 din „Valea Roºie”.
Motivele sunt multiple, important
este cã oamenii au rãmas sub
cerul liber.

S-a deschisS-a deschisS-a deschisS-a deschisS-a deschis
Salonul ArtiºtilorSalonul ArtiºtilorSalonul ArtiºtilorSalonul ArtiºtilorSalonul Artiºtilor
Plastici OlteniPlastici OlteniPlastici OlteniPlastici OlteniPlastici Olteni

Pânã joi, aceste
liste vor fi termina-
te, iar persoanele
care se vor re-
gãsi pe tabele
vor trebui sã
plece acasã
dupã un pre-
aviz de 10
zile. Adminis-
tratorul spe-
cial care a fost
numit la fosta
regie, aflatã
acum în procedurã
de insolvenþã, susþine
cã este doar una din-
tre mãsurile de re-
structurare a societã-
þii ºi cã vor urma ºi
altele. 33333 AC
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Udrea: Vreau
ridicarea controlului
judiciar pentru
a nu mai fi urmãritã
ºi fotografiatã

Fostul ministru al Dezvoltãrii
Regionale ºi Turismului s-a
prezentat ieri, la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, unde au fost
luate în discuþie mãsurile
preventive din dosarul “Gala
Bute, în care Elena Udrea este
judecatã pentru fapte de corup-
þie, alãturi de Rudel Obreja ºi
alte persoane. La ieºirea din
sediul instanþei supreme, Elena
Udrea a spus cã a cerut în
principal ridicarea controlului
judiciar, pentru cã nu se poate
menþine o astfel de mãsurã
preventive atâta vreme cât nu
existã probe cã ar fi încercat sã
împiedice aflarea adevãrului sau
cã ar fi denaturat ancheta.
Udrea a mai spus cã un alt motiv
pentru care a cerut ridicarea
controlului judiciar este acela cã
se simte “vânatã” de cãtre
paparazzi, presã ºi oameni. “Aº
vrea doar sã nu mai fiu fotogra-
fiatã non-stop. Când nu sunt
paparazzi, sunt câþiva cetãþeni de
bine care fac fotografii ºi apoi le
trimit presei, astfel încât efectiv
mã simt vânatã. Nu fac nimic
mai mult decât face orice om, ºi
eu mãnânc, ºi eu merg la toaletã,
ºi eu dorm, dar nu cred cã astea
trebuie sã fie momente care sã fie
surprinse cu telefonul mobil, iar
apoi sã fie date spre publicare”,
a declarat Udrea. Elena Udrea
este sub control judiciar din 16
iunie, când instanþa supremã a
decis înlocuirea mãsurii arestului
la domiciliu, în dosarul “Gala
Bute”. Udrea a stat în arest la
domiciliu din 7 mai pânã în 16
iunie. Din 25 februarie pânã în
30 aprilie, Udrea a fost încarce-
ratã în Arestul central al Poliþiei
Capitalei, apoi transferatã la
Penitenciarul Târgºor.

Porumbul este cea mai afectatã
culturã, însã seceta a adus preju-
dicii ºi altor culturi precum cele de
soia, grâu, rapiþã, de floarea-soa-
relui, dar ºi legumelor. “Seceta s-a
comportat diferit, în funcþie de
zonã, cea mai afectatã fiind zona
Moldovei, unde nu a mai plouat din
luna aprilie, iar de atunci aici s-a
instalat seceta, iar majoritatea cul-
turilor sunt în pericol. Alte zone
afectate sunt sud-vestul Banatului,
vestul ºi estul þãrii, în special în
judeþul Constanþa. Cea mai afecta-
tã este cultura porumbului, înce-
pând de la 30-50% pânã la 100%.
În Moldova sunt suprafeþe imense
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Fondul Monetar Internaþional (FMI) reco-
mandã României sã tempereze amploarea ºi vi-
teza de implementare a mãsurilor de politicã fis-
calã, precum ºi noile planuri de cheltuieli pen-
tru a reuºi sã reducã treptat datoria publicã, sã
relaxeze povara fiscalã ºi sã finanþeze proiecte
noi. “România a fãcut paºi importanþi în ultimii
ºapte ani pentru a-ºi îmbunãtãþi finanþele publi-
ce controversate. Suntem îngrijoraþi cã, în for-
ma sa actualã, acest Cod Fiscal, ar periclita
aceste realizãri. El ar presupune o pierdere anualã
de venituri de aproximativ 2,2% din PIB ºi o
majorare a deficitului bugetar de pânã la cel puþin
3% din PIB, plasând astfel datoria publicã pe o
traiectorie ascendentã”, se aratã într-o opinie
cu titlul “Decizie crucialã”, semnatã de ºefa
misiunii FMI pentru România, Andrea Schaec-
hter, ºi reprezentantul rezident al FMI pentru
România ºi Bulgaria, Guillermo Tolosa.

Cei doi aratã cã, în mod alternativ, s-ar im-

pune reducerea cheltuielilor sta-
tului ºi renunþarea la iniþiativele noi
de cheltuieli, inclusiv la cele de
infrastructurã, apãrare, salarii,
sãnãtate ºi educaþie, pentru a
menþine sub control deficitul.
“Mai existã oare ºi o a treia alter-
nativã care sã permitã României
sã îºi reducã treptat datoria pu-
blicã, sã relaxeze povara fiscalã
ºi sã finanþeze noi proiecte? Noi
credem cã existã, dacã amploa-
rea ºi viteza de implementare a
mãsurilor de politicã fiscalã, pre-
cum ºi noile planuri de cheltuieli
sunt mai temperate”, noteazã re-
prezentanþii FMI.

Ei considerã cã mãsurile de stimulare fiscalã
trebuie aplicate la momentul potrivit ºi cã nu este
evident cã o stimulare fiscalã suplimentarã ar fi
de dorit în prezent, dacã
trebuie finanþatã printr-o
datorie mai mare, arãtând
cã România are un ritm
rapid de creºtere, iar sa-
lariile au crescut în acest
an cu peste 7%, deºi si-
tuaþia economicã este
încã foarte dificilã pen-
tru mulþi români”.Auste-
ritatea va deveni în mod
inevitabil necesarã atunci
când finanþarea ieftinã ºi
abundentã va înceta ºi
datoria va atinge niveluri
mai mari. România a tre-
cut deja în ultimul dece-

niu printr-un astfel de ciclu nefericit de stimula-
re excesivã în vremuri bune ºi de austeritate stric-
tã în vremuri grele. El nu ar trebui sã fie repe-
tat”, se precizeazã în document.

FMI puncteazã cã politica fiscalã trebuie sã
fie sustenabilã, mai ales în condiþiile în care,
dupã mulþi ani în care “a strâns cureaua”, Ro-
mânia a reuºit sã ajungã anul trecut la un defi-
cit structural sustenabil, nemaiavând nevoie de
alte reduceri de deficit în anii 2015 sau 2016.
Datoria publicã, care este acum de aproape
douã ori ºi jumãtate mai mare decât înainte de
crizã, când este mãsuratã prin raportare la
economie, se va stabiliza. În ochii investitori-
lor aceasta ar putea reprezenta un punct “foarte
considerabil”, mai ales dacã sunt luate în cal-
cul incertitudinile care se menþin încã în þãrile
vecine din regiune. Oficialii Fondului mai spun
cã reducerile þintite de impozite ºi taxe gene-
reazã cele mai bune rezultate.

Seceta a afectat grav culturile agricole din acest an
ºi a determinat producãtorilor pierderi de peste 2

miliarde de euro, reprezentând investiþii nerecupera-
bile, ºi va majora preþurile produselor româneºti, în
perioada urmãtoare, a declarat pentru MEDIAFAX

preºedintele LAPAR, Laurenþiu Baciu.

afectate 100%”, a afirmat preºe-
dintele Ligii Asociaþiilor Producã-
torilor Agricoli din România (LA-
PAR). Ministerul Agriculturii nu a
prezentat pânã în prezent date cu
privire la efectele secetei asupra

culturilor agricole.
Baciu a afirmat cã LAPAR nu are

o evidenþã exactã în ceea ce pri-
veºte mãrimea suprafeþelor afecta-
te, dar a subliniat cã pierderile sunt
de peste 2 miliarde euro. “Seceta
va diminua recolta lui 2015. Pier-
derile sunt enorme, pânã în prezent
se înregistreazã pierderi de peste 2
miliarde euro, urmând ca suma sã
creascã pe mãsurã ce temperaturi-
le rãmân foarte ridicate ºi fãrã pre-
cipitaþii. Când spun 2 miliarde de
euro este vorba de investiþii deja
fãcute care nu se mai recupereazã.

Nu ne referim aici la veniturile care
le-am fi avut dacã recoltam produc-
þia”, a spus Baciu. El a adãugat cã
în perioada urmãtoare se vor
scumpi cu siguranþã fructele, legu-
mele ºi cerealele, ca efect al secetei
ºi unor taxe noi introduse de Minis-
terul Mediului. “Vorbim în primul
rând de scumpiri la materia primã.
Apoi se vor scumpi toate în lanþ”, a
spus Baciu.

ªeful Ligii Asociaþiilor Producã-
torilor Agricoli din România vrea
sã dea da în judecatã Administraþia
Naþionalã de Meteorologie (ANM),
pentru cã ar fi avut prognoze gre-
ºite care au contribuit la pierderile
fermierilor. “Avem dovezi scrise de
dânºii (reprezentanþii ANM, n.r.).
Vorbim de înscrisurile lor când au
fãcut acele prognoze, acele decla-
raþii care au apãrut în toatã presa
ºi prin care ne vedeam inundaþi în
lunile aprilie-mai-iunie, pe când
seceta s-a instalat încã din luna
aprilie”, a spus Baciu.
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ºi va majora preþurile produselor româneºti

Seceta determinã pierderi de 2 miliarde euro
ºi va majora preþurile produselor româneºti

Seceta determinã pierderi de 2 miliarde euro
ºi va majora preþurile produselor româneºti

Seceta determinã pierderi de 2 miliarde euro
ºi va majora preþurile produselor româneºti

Seceta determinã pierderi de 2 miliarde euro
ºi va majora preþurile produselor româneºti

Seceta determinã pierderi de 2 miliarde euro
ºi va majora preþurile produselor româneºti

Seceta determinã pierderi de 2 miliarde euro
ºi va majora preþurile produselor româneºti

Seceta determinã pierderi de 2 miliarde euro
ºi va majora preþurile produselor româneºti

Seceta determinã pierderi de 2 miliarde euro
ºi va majora preþurile produselor româneºti



  cuvântul libertãþii / 3miercuri, 5 august 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Legea nr.  215/2015 pentru
modificarea ºi completarea Or-
donanþei de urgenþã a Guvernu-
lui, nr. 31/2002 privind interzi-
cerea organizaþiilor ºi simbo-
lurilor cu caracter fascist, ra-
sist sau xenofob ºi a promo-
vãrii cultului persoanelor vi-
novate de sãvârºirea unor in-
fracþiunii contra pãcii ºi ome-
nirii genereazã, în spaþiul public,
nu puþine comentarii aprinse, une-
le avizate (deosebit de interesant
articolul inspectorului eparhial în
cadrul Arhiepiscopiei Craiovei -
sectorul cultural, Marcel Rãduþ,
din Adevãrul) altele „la plesnea-
lã”, sufocate emoþional, dezbate-
rea fiind însã, pe ansamblu, salu-
tarã. Eseistul Andrei Pleºu, con-
siderându-se „avizat”, vede în
dezbateri douã forme de partiza-
nat: la dreapta, legea e „anti-le-
gionarã”, iar la stânga e „anti-co-

MIRCEA CANÞÃR

Carol al II-lea ºi Lupeasca mai antisemiþiCarol al II-lea ºi Lupeasca mai antisemiþiCarol al II-lea ºi Lupeasca mai antisemiþiCarol al II-lea ºi Lupeasca mai antisemiþiCarol al II-lea ºi Lupeasca mai antisemiþi
decât Horia Sima ºi Ion Antonescudecât Horia Sima ºi Ion Antonescudecât Horia Sima ºi Ion Antonescudecât Horia Sima ºi Ion Antonescudecât Horia Sima ºi Ion Antonescu

munistã”. Recunoaºte totuºi cã
sursa confuziilor „se aflã în însuºi
textul legii”, unul dezechilibrat,
neatent la nuanþe, ambalat cam
„pe picior”. Confuzia a fost aug-
mentatã, involuntar, de consilie-
rul prezidenþial Andrei Muraru,
fost preºedinte al Institutului de
Investigare a Crimelor Comunis-
mului ºi Exilului Românesc (IIC-
MER), prin evidenþierea recentã
a „caracterului anti-ceauºist al
legii”, deºi în corpul acesteia nu
se observã aºa ceva, iar în titlul
sãu, nici pomenealã de vreo tri-
mitere. Sã conchidem totuºi în
felul urmãtor: nici-o simpatie pen-
tru Miºcarea Legionarã, suspec-
tatã de un „elan antisemit” –
destul de discutabil – ºi nici-o sim-
patie pentru Nicolae Ceauºescu,
de care ne-am despãrþit prin vãr-
sare de sânge, deºi discuþia e lun-
gã. Controversate istoriografic,

fãrã nici-o legãturã cu dezbate-
rea în discuþie, incriminate la Miº-
carea Legionarã, fiind între alte-
le, rasismul ºi xenofobia,  trebuie
introduse, în context, încã douã
persoane: Carol al II-lea ºi Elena
Lupescu. Ambele cu aport nemij-
locit în legiferarea unor mãsuri
antisemite. În guvernarea Goga-
Cuza de 44 de zile, din 1937, se
revizuieºte legea cetãþeniei evrei-
lor, fãrã ca prevederile ei sã fie
aplicate draconic. Carol al II-lea,
uneori de conivenþã cu Elena Lu-
pescu, continuã sã limiteze rolul
evreilor în viaþa publicã. Revizui-
rea legii cetãþeniei evreilor, pune
în situaþia de imigranþi ilegali ºi
apatrizi sute de mii de evrei. Apoi,
nu legionarii dau decretul-lege
2650/9 august 1940 privind
starea juridicã a evreilor din
România, prin care aceºtia nu
aveau dreptul sã ocupe funcþii

publice, sã facã parte din consilii
de administraþie, sã dobândeas-
cã proprietãþi rurale, sã fie mili-
tari de carierã º.a.m.d. Fireºte,
toate aceste legi, decrete ºi mã-
suri, trebuie analizate în contex-
tul vieþii politice de atunci, atât
interne cât ºi internaþionale. Fa-
când alchimie politicã, piatra fi-
lozofalã constituind-o puterea în
propriul beneficiu, surd la dureri-
le neamului, imun la chestiunea
evreiascã destul de delicatã, Ca-
rol al II-lea valideazã o recrudes-
cenþã a antisemitismului. Avea
sub control întreaga scenã politi-
cã româneascã, fiind în spatele
tuturor exceselor, inclusiv a cri-
melor fãptuite cu mânã legiona-
rã, potrivit memoriilor unor oa-
meni politici, nu întotdeauna în-
soþite de un corpus de documen-
te care sã susþinã veridicitatea
celor afirmate. Analizate cu dis-

tanþa ºi rezerva necesare, atât
supoziþiile lui Constantin Argeto-
ianu, cât ºi ipotezele lui Pamfil
ªeicaru nu conduc decât la faptul
cã regele Carol al II-lea era im-
previzibil, intrigant, labil, aventu-
rier, cinic, lipsit de scrupule, care
se foloseºte de Garda de Fier în
netezirea drumului spre un regim
de mânã forte, de fapt o dictaturã
personalã. A-l oculta, premeditat,
într-o dezbatere de factura ce-
lei provocate de legea 215/2015,
nu este deloc în regulã. Cine a
trecut prin „epoca Ceauºescu”
ºi are curiozitatea sã priveascã
în urmã, rãsfoind presa anilor
1938-1940, ne spune istoricul
Lucian Boia, nu poate sã fie fra-
pat de similitudinea ceremonii-
lor ºi comportamentelor: tãmâ-
ierea lui Carol al II-lea premer-
ge ºi anunþã interminabilul oma-
giu „marelui conducãtor”.

O comisie paritarã din care fac
parte directorii economic ºi teh-
nic, Sorin Iordache ºi Florin Lun-
gu, administratorul juridic ºi spe-
cial, Maria Somnea ºi Dan Ma-
gla, un reprezentant al serviciului
de Resurse Umane ºi cinci repre-
zentanþi ai sindicatului s-a întru-
nit, ieri, pentru a întocmi listele cu
persoanele disponibilizate de la
societatea de termoficare. Deºi
s-au purtat discuþii mai multe ore
în ºir, respectivele liste nu au pu-
tut fi definitivate ieri, administra-
torul juridic al SC Termo preci-
zând cã negocierile continuã ºi
astãzi. „Joi, aceste tabele vor fi
gata ºi le vom comunica oameni-
lor. Cu excepþia celor care ºi-au
manifestat singuri dorinþa de a
pleca acasã, celelalte persoane
care vor fi disponibilizate nu se
cunosc. Din momentul în care vor
primi preavizul, vor trebui sã ple-
ce într-un termen de 10 zile”, a
explicat Maria Somnea, reprezen-
tantul firmei SIOMAX, care se
ocupã de insolvenþa SC Termo
Craiova SRL.
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Pânã joi, aceste liste vor fi
terminate, iar persoanele care
se vor regãsi pe tabele vor
trebui sã plece acasã dupã un
preaviz de 10 zile.
Administratorul special care a
fost numit la fosta regie, aflatã
acum în procedurã de
insolvenþã, susþine cã este
doar una dintre mãsurile de
restructurare a societãþii ºi cã
vor urma ºi altele.

S-a tãiat de pe listã ºi postul
de director comercial

În total se eliminã din organi-
gramã un numãr de 162 de
posturi, între care ºi postul de di-
rectorul comercial. Potrivit admi-
nistratorului juridic, acest post era
prins în organigramã dar era va-
cant, însã acum va fi eliminat cu
totul. Cât priveºte persoanele dis-
ponibilizate, acestea provin din
toate sectoarele, începând de la
producþie (lucrãtori de la centra-
lele ºi punctele termice) ºi pânã
la serviciile de contabilitate ºi ju-
ridic. ”Sunt destul de multe per-
soane care sunt aproape de pen-
sionare ºi care ºi-au manifestat
dorinþa de a fi puse pe liste, ei
depunând ºi cereri scrise în acest
sens. În ceea ce priveºte restul,
se negociazã acum”, a mai spus
Maria Somnea. În funcþie de ve-
chimea în muncã, aceºtia vor
primi salarii compensatorii. Dacã
au mai puþin de cinci ani de mun-
cã, vor pleca acasã cu douã sala-
rii compensatorii. Pentru o vechi-

me între cinci ºi zece ani
se acordã ºase salarii
compensatorii, între 10 ºi
15 ani de muncã – opt
salarii compensatorii, iar
peste 20 de ani de vechi-
me, compensaþia este de
25 de salarii plãtite.

Pe 18 august se sem-
neazã graficul de
eºalonare a datoriilor

Persoanele care vor fi
disponibilizate primeau un
salariu brut lunar de 2.000
de lei, plus tichete de
masã. Administratorul ju-
ridic susþine cã, prin ple-
carea lor, se va resimþi o
economie considerabilã,
dar nu chiar din prima lunã. „O
economie va fi, cu siguranþã. Dar
nu ne aºteptãm sã fie chiar din
prima lunã, ci pe mãsurã ce expi-
rã plata salariilor compensatorii”,
a explicat Maria Somnea. Achita-
rea datoriei colosale a SC Termo,
de 367 de milioane de lei, continuã
sã rãmânã însã ca o þintã de atins

ºi dupã disponibilizarea salariaþilor.
„Se va întocmi un grafic de eºalo-
nare a datoriei care va fi semnat
de Adunarea creditorilor, pe data
de 18 august. Aceste sume vor
trrebui sã fie achitate creditorilor,
dar într-un anumit termen fiindcã
nu pot fi daþi toþi banii odatã”, este
poziþia administratorului juridic.

Între principalii creditori ai SC Ter-
mo se aflã Complexul Energetic
Oltenia – cãruia îi datoreazã ºi cea
mai mare sumã pentru cantitatea
de gigacalorie -, dar ºi alþi furni-
zori precum Compania de Apã Ol-
tenia, GDF Suez ºi chiar Primãria
Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie a menþinut, la ultimul termen de
judecatã, pe 21 iulie a.c., faþã de
procurorul (suspendat) Marius
Radu Vlãdoianu de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj mãsura
arestãrii preventive, respingându-i
cererea de înlocuire cu o mãsurã
mai blândã: „menþine mãsura ares-
tãrii preventive a inculpatului Vlã-
doianu Marius Radu . Respinge,
ca neîntemeiatã, cererea de înlo-
cuire a mãsurii arestãrii preventi-
ve cu o mãsurã preventivã mai
uºoarã formulatã de inculpatul
Vlãdoianu Marius Radu. Stabileº-

Cele mai multe dintre incendiile la care
pompierii doljeni au intervenit pe parcur-
sul zilei de luni au izbucnit la vegetaþie
uscatã sau miriºte, pe raza localitãþilor
Ghindeni, unde a fost afectatã ce a mai
mare suprafaþã, respectiv 12 hectare de
miriºte ºi vegetaþie uscatã, Calafat (zona
Golenþi), Bechet, Coºoveni (unde flãcãri-
le ai zbucnit la groapa de gunoi), Craiova,
Cerãt ºi Ostroveni. În plus, luni dupã-amia-
zã, în jurul orei 15.00, Detaºamentul 2
Pompieri Craiova a intervenit cu trei au-
tospeciale cu apã ºi spumã pentru stinge-
rea unui incendiu izbucnit la locuinþa Ioa-
nei M., din localitatea Cârcea. La sosirea

Douã case distruse de incendiu în comuna Cârcea
Pompierii doljeni au avut un început de sãptãmânã în

forþã, în cursul zilei de luni echipajele din cadrul Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj
fiind solicitate sã intervinã pentru stingerea a nu mai puþin
de 10 incendii. Dacã majoritatea intervenþiilor au fost la
vegetaþie uscatã, pompierii au avut de furcã ºi cu un incen-
diu care a distrus douã case, în comuna Cârcea.

E judecat pentru infracþiuni de corupþie

Fostul procuror craiovean Marius VlãdoianuFostul procuror craiovean Marius VlãdoianuFostul procuror craiovean Marius VlãdoianuFostul procuror craiovean Marius VlãdoianuFostul procuror craiovean Marius Vlãdoianu
menþinut dupã gratiimenþinut dupã gratiimenþinut dupã gratiimenþinut dupã gratiimenþinut dupã gratii

Judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie
ºi Justiþie l-au menþinut în spatele gra-
tiilor pe Marius Vlãdoianu, fost procu-
ror al Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj. Hotãrârea a fost luatã în ca-
drul procesului în care magistratul cra-
iovean (acum suspendat din funcþie)
este judecat împreunã cu Ionel Tudo-

san, procuror DIIICOT, pentru comite-
rea infracþiunilor de trafic de influen-
þã ºi ºantaj. Curtea Supremã a stabilit
pentru 11 august termen pentru dez-
baterea cererilor ºi excepþiilor pe care
le-ar putea invoca cei doi inculpaþi cu
privire la rechizitoriul DNA prin care
au fost trimiºi în judecatã.

te termen pentru verificarea mã-
surilor preventive luate faþã de
inculpaþii Vlãdoianu Marius Radu
ºi Tudosan Ionel la data de 11
august 2015 cu citarea acestora ºi
încunoºtinþarea apãrãtorilor aleºi
ºi a apãrãtorilor desemnaþi din
oficiu. Cu drept de contestaþie în
48 de ore de la comunicare”, se
aratã în hotãrârea ÎCCJ. Vlãdoia-
nu a contestat hotãrârea, numai cã,
sãptãmâna trecutã, pe 30 iulie a.c.,
Curtea Supremã  a respins, ca ne-
fondatã, contestaþia formulatã de
inculpatul Vlãdoianu Marius
Radu împotriva încheierii din data

de 21 iulie 2015, astfel cã incul-
patul a rãmas în spatele gratiilor.
Faþã de partenerul sãu de dosar,
procurorul DIICOT Ionel Tudo-
san, ÎCCJ a menþinut mãsura con-
trolului judiciar.

Reamintim cã magistratul Marius
Vlãdoianu a fost arestat preventiv
pe 5 iunie a.c., la cererea procuro-
rilor Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA), iar pe 17 iunie Consiliul
Superior al Magistraturii a dispus
suspendarea acestuia din funcþia de
procuror în cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj.

A ºantajat oameni de afaceri
sirieni

Pe 29 iunie a.c. se înregistra la
ÎCCJ dosarul în care Vlãdoianu ºi
procurorul DIICOT Ionel Tudo-
san erau trimiºi în judecatã pentru
infracþiuni de corupþie, mai exact
ºantaj ºi trafic de influenþã, respec-
tiv complicitate la ºantaj. În rechi-
zitoriul prin care cei doi au fost
deferiþi justiþiei, procurorii DNA au
reþinut cã în perioada iulie 2012 –
septembrie 2013, inculpatul Vlã-
doianu Marius Radu, procuror la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, beneficiind de ajutorul unei
alte persoane, a pretins de la un
martor denunþãtor sume de bani
totalizând aproximativ 7.000 de
euro ºi un comision de 20% din
valoarea unui contract sau 20%

din suprafaþa terenului aflat în li-
tigiu pe rolul instanþei, pentru a-
ºi exercita influenþa asupra magis-
traþilor judecãtori, astfel încât
persoana denunþãtoare sã obþinã
o hotãrâre favorabilã într-o cau-
zã civilã privind reconstituirea
dreptului de proprietate, aflatã în
recurs, iar pe de altã parte, pentru
a-i facilita o executare silitã. Ul-
terior, în perioada iunie 2014- fe-
bruarie 2015, pentru a obþine o
sumã de bani necesarã acoperirii
prejudiciului stabilit de organele
fiscale (peste 1 milion lei) într-un
dosar ce viza o societate comer-
cialã în care persoana de legãturã
ºi soþia procurorului aveau inte-
res, inculpatul Vlãdoianu Marius
Radu, beneficiind de ajutorul ace-
leiaºi persoane, a exercitat presi-
uni asupra unor oameni de afa-
ceri sirieni ce au avut relaþii con-
tractuale cu respectiva societate,
pentru a-i determina sã suporte
acel prejudiciu. Astfel, Vlãdoianu
i-a constrâns pe oamenii de afa-
ceri sirieni sã încheie un contract
de vânzare-cumpãrare pentru un
imobil la un preþ supraevaluat, care
sã acopere prejudiciul ºi sã asigu-
re un profit pentru el ºi pentru per-
soana de legãturã. În acest sens,
Marius Vlãdoianu i-a ameninþat cã
va fi deschis un dosar penal pe

numele lor la DIICOT Bucureºti.-
 Oamenii de afaceri sirieni au fost
contactaþi ºi de cãtre persoana de
încredere a lui Vlãdoianu Marius
Radu care le-a adresat ameninþãri
ºi care a formulat o sesizare pena-
lã, care însã nu a fost înregistratã
în evidenþele DIICOT, de cãtre
procurorul Tudosan Ionel. Cu toate
acestea, în luna februarie 2015,
oamenii de afaceri sirieni au fost
citaþi la DIICOT Bucureºti de pro-
curorul Tudosan Ionel, fãrã ca
acesta sã fie învestit cu soluþiona-
rea vreunei cauze care sã priveas-
cã persoanele anterior menþiona-
te. Mai mult, procurorul a efec-
tuat acte de urmãrire penalã fãrã
sã existe o cauzã pe rolul DIICOT.
În acest fel, inculpatul Tudosan
Ionel l-a ajutat pe Vlãdoianu Ma-
rius Radu sã îi constrângã pe oa-
menii de afaceri sirieni sã cumpe-
re imobilul la preþul impus, prin
deschiderea unui dosar penal pe
numele acestora ºi citarea acesto-
ra la DIICOT Bucureºti, în perioa-
da în care Vlãdoianu Marius Radu
purta cu aceºtia negocieri de în-
cheiere a tranzacþiei, creându-le
acestora convingerea cã are influ-
enþa necesarã pentru a le provoca
probleme dacã nu dau curs solici-
tãrii, dupã cum au comunicat pro-
curorii DNA.

echipajelor de pompieri, incendiul se ma-
nifesta la acoperiºurile celor douã case de
locuit ºi la mobilierul din interior. Repre-
zentanþii ISU Dolj spun cã, din cauza unei
flãcãri (foc deschis în spaþii închise), au
ars acoperiºul casei pe o suprafaþã de apro-
ximativ 30 m.p., haine, hârtie, circa 200
kg. materiale plastice ºi tocãria din lemn,
iar la numita Floarea N. au ars acoperiºul
casei pe aproximativ 80 m.p., laterala ca-
sei pe 30 metri liniari ºi s-au degradat ta-
vanul din cele 4 încãperi de locuit, holul,
baia, bucãtãria, mobilierul, poliesterul pen-
tru izolaþie de pe pereþii exteriori ºi par-
chetul laminat.
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GEORGE POPESCU Martin Buber Martin Buber Martin Buber Martin Buber Martin Buber ºººººi solitudinea ebraicãi solitudinea ebraicãi solitudinea ebraicãi solitudinea ebraicãi solitudinea ebraicãRevin, sub impulsul unui articol semnalat
de poetul ºi prietenul Bogdan Ghiu ieri sea-
rã, (a se vedea http://mobile.lemonde.fr/pro-
che-orient/article/2015/08/03/la-presse-isra-
elienne-prend-position-contre-l-extremisme-
religieux_4709955_3218.html) asupra con-
troversatei Legi 217 privind interzicerea or-
ganizaþiilor ºi simbolurilor cu caracter fas-
cist, rasist sau xenofob… Semnalarea se
referã la o intervenþie, rarã dacã nu chiar
neobiºnuitã în tradiþia unei publicaþii de cali-
brul lui „Le Monde” în care, sub titlul La
presse israélienne s’inquiète du « cancer »
de l’extrémisme religieux, denunþã acþiuni
extremiste cu incidenþe  teroriste de care
statul evreu a fost acuzat nu demult chiar la
nivelul ONU.

Menþionam în articolul meu de ieri cã
prevederile legii româneºti în discuþie (vã-
duvite însã de o dezbatere, aºa cum ar fi
fost firesc într-o democraþie respectabi-
lã) nu se regãsesc, în forma ºi în spiritul
ei, în celelalte state europene. Mã grã-
besc sã mãrturisesc – aºa cum am mai
fãcut-o în câteva rânduri – cã n-am fost
niciodatã animat de vreun sentiment an-
tisemit, mai mult, pânã pe la vârsta de-
plinei maturitãþi, nici n-am avut cunoº-
tinþã de un asemenea fenomen: am avut
colegi de studii evrei a cãror etnie nici n-
am ºtiut-o pânã sã mi-o releve ei ºi cu

care am fost ºi am rãmas într-o necondi-
þionatã prietenie.

Revin, deci, acum din douã motive: pri-
mul e legat de o recentã aniversare, a cinci
decenii de la moartea unuia dintre personali-
tãþile de marcã ale ultimului secol ºi jumãta-
te ºi de a cãror creaþie m-am apropiat în anii
de studenþie, prin mijlocirea acelor lecturi
„subversive” din prohibitele „secþii secrete”
ale bibliotecilor noastre sub comunism.

E vorba de Martin Buber. Cartea sa, una-
nim apreciatã de cea mai diversã ºi selectã
intelighentia europeanã, „Eu ºi Tu” („Ich
und Du”), scrisã, în 1923, ca aproape în-
treaga sa operã, în germana nativã (nãscut
la Viena, în 1878, decedat la Ierusalim, în
1965), a fost una dintre cele mai instructi-
ve lecturi. ªi mai modelatoare. Povestirile
sale „hasidiste” aveam sã le citesc mai târ-
ziu, îndeosebi sub impulsul lui ªtefan Aug.
Doinaº, cu care m-am întreþinut, câteva
bune ceasuri de searã autumnalã, la Craio-
va pe la finele anilor ‘80.

În 2010, în Italia, am susþinut o comuni-
care despre un alt imens scriitor ºi intelec-
tual conaþional al lui Buber, David Grossman,
cãruia, prezent la acel congres dedicat lui, i-
am mãrturisit sentimentul meu cã era mai

mult decât afin lui Buber. Nu doar cã mi-a
confirmat opinia, dar mi-a vorbit cu pasiu-
ne despre Martin Buber ºi despre solitudi-
nea în care un dezavuabil establishment „na-
þionalist-sionist” l-a menþinut în anii petre-
cuþi în Israel ºi chiar dupã.

În parantezã fie spus, Grossman însuºi
suportã aceeaºi izolare, datoritã opiniilor
sale pacifiste ºi acuzatoare la adresa cam-
paniilor anti-palestiniene ale clasei politice
din þara sa.

Fundamentul pe care ºi-a edificat Buber
întreaga sa gândire – ºi existenþa, publicã
ºi privatã – se regãseºte sub termenul de
Dialog: Eu ºi TU, întocmai. Nici Eu, nici
Tu, ca subiecþi cu valoarea ontologicã, so-
ciologicã ºi antropologicã, nu existã sepa-
rat, ci doar în contextul dialogic EU-TU,
care se plaseazã înaintea sferei individuale
pe  care le prezintã atât EU cât ºi Tu. Ast-
fel, niciunul nu existã separat, ci unificate
în contextul EU- Sine

O relaþie, EU-TU, unica eternã în raport
cu Dumnezeu, fiindcã niciunul dintre binoa-
me (EU-T vs TU-ES) nu depinde de natura
obiectului, ci de raportul pe care subiectul îl
instituie cu obiectul. Ca individualitate, Eu
nu desemneazã întreaga Fiinþã, ci doar ju-

mãtatea sa, de unde temeiul ce l-a împins pe
Martin Buber sã militeze, contracurentului
ºi în mod constant, pentru un stat izraelian
bi-naþional, evreu-arab, fapt ce l-a izolat pânã
acum în planul recunoaºterii personalitãþii
sale în propria-i culturã.

Se ºtie, dar se ignorã ori se uitã cu vino-
vatã inocenþã, faptul cã, în anii procesului
nazistului Adolf Eichmann, Buber s-a opus
sentinþei capitale, fiindcã, aºa cum va con-
firma ºi Arendt în celebra sa carte „Banali-
tatea rãului”, uciderea aceluia sã nu devinã
doar simbolul reparator al unei tragedii a
trecutului secol.

Or, în contextul actual, relatarea ziarului
„Le Monde” dar mai ales reacþiile, imediate
ºi prompte, ale unor publicaþii izraeliene con-
tra actelor de o cruzime abominabilã, ale
cãror victime sunt atât palestinieni nevino-
vaþi (printre alþii, un sugar de numai ºase
luni) cât ºi conaþionali uciºi de extremiºti
religioºi nu se pot sustrage unei analize, ori-
cât de indirecte, a controversatei legi româ-
neºti în discuþie.

Cât despre Martin Buber, de ce-ar mira
faptul cã, la cinci decenii de la moarte, me-
moria sa e reînnoitã ºi veneratã în toatã lu-
mea ºi mai puþin în propria-i þarã?!

În urmã cu aproape douã sãp-
tãmâni, o familie a fost evacuatã
din apartamentul în care locuia,
în blocul 13 din „Valea Roºie”.
Motivele sunt multiple, important
este cã oamenii au rãmas sub ce-
rul liber. Unul dintre ei, Said
Pãun, este un puºti talentat, fot-
balist, care vrea sã meargã pe ur-
mele lui Hagi, este legitimat la Aso-
ciaþia Sportivã „Oltenia Junior ”
Craiova, iar antrenorul Adi Troa-
cã ºtie cel mai bine despre ce este
vorba: „L-am vãzut cum stãtea cu
familia, sub cerul liber. Îi ºtiu ta-
lentul ºi am considerat cã este
pãcat sã se piardã. Am mediatizat

Inspectoratul ªcolar Judeþean DoljInspectoratul ªcolar Judeþean DoljInspectoratul ªcolar Judeþean DoljInspectoratul ªcolar Judeþean DoljInspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
sare în ajutorul unei familii nevoiaºesare în ajutorul unei familii nevoiaºesare în ajutorul unei familii nevoiaºesare în ajutorul unei familii nevoiaºesare în ajutorul unei familii nevoiaºe

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj nu a rãmas insensibil la situaþia prin care
trece un copil, care vrea sã ajungã un mare fotbalist, ºi le-a asigurat, atât lui, cât ºi

familiei, chiar dacã provizoriu, un acoperiº deasupra capului.

cazul, iar rezultatele nu au întâr-
ziat sã aparã. Am rãmas plãcut
surprins când am vãzut cã am
primit înþelegere de la Inspecto-
ratul ªcolar Judeþean Dolj, inclu-
siv prin inspectorul general, dom-
nul profesor Georgicã Bercea,
care, cel puþin temporar, a acor-
dat acestei familii un spaþiu de
cazare, în douã camere la Cãmi-
nul Liceului Tehnologic Auto. Nu
cred cã avem cuvinte de mulþu-
mire pentru ceea ce s-a fãcut ºi
sã sperãm cã, pe viitor va fi mult
mai bine”. La rândul sãu,  Mirela
Vasile, mama copilului, a preci-
zat: „Fãrã sprijinul Inspectoratu-

lui ªcolar Judeþean Dolj rãmâneam
pe drumuri, atât eu cât ºi restul
familiei, mã gândesc în principal
la copii, fiindcã mai este ºi Ale-
xandru, care are 12 ani ºi învaþã
la ªcoala „Nicolae Romanescu”,
din Valea Roºie. Sperãm ca, în
scurt timp, sã fie rezolvate pro-
blemele, dar, repet, nu avem în-
deajuns cuvintele prin care sã
mulþumim celor de la Inspectora-
tul ªcolar.” Am luat ºi un punct
de vedere al reprezentanþilor ISJ
Dolj. „Ne-am sesizat din presã cu
privire la problemele familiei care
locuia sub cerul liber ºi, fiind vor-
ba ºi de doi copii, ambii elevi, le-

am oferit douã camere în Cãmi-
nul Liceului Tehnologic Auto Cra-
iova, pânã la rezolvarea, de cãtre
autoritãþile în drept, a situaþiei.
Mulþumim conducerii unitãþii ºco-
lare ºi tuturor colegilor, care s-au

implicat ºi ne-au sprijinit în rezol-
varea acestui caz”, a precizat prof.
Mihãiþã Stoica, purtãtor de cu-
vânt al Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

În primele opt luni ale anului în curs, 166
de copii adoptabili sunt în evidenþele Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj. Dintre aceºtia 16 au fost în-
credinþaþi în vederea adopþiei ºi în 14 cazuri
s-au încuviinþat adopþiile. Mai înainte de a
acorda ºansa la un camin familial,
D.G.A.S.P.C Dolj face o evaluare solicitan-
tului atât la sediul instituþiei, cât ºi la domici-
liul acestuia. O analizã complexã socialã ºi
psihologicã va sta la baza emiterii atestatului
de persoanã sau familie aptã sã adopte.

 În prezent, la nivelul D.G.A.S.P.C. Dolj
sunt 35 de solicitãri de atestat, iar 40 de fa-
milii au deja atestate. În schimb, numãrul
familiilor care aºteaptã atestarea este de 50.
Acest atestat se primeºte în termen de ma-
ximum 120 de zile de la data depunerii cere-
rii ºi este valabil un an. În adopþie se acordã
prioritate rudelor copilului din cadrul fami-
liei extinse ºi altor persoane alãturi de care
copilul s-a bucurat de viaþa de familie pen-
tru o perioadã de minimum 6 luni, în mãsu-

În Dolj, peste 120 de copii îºi cautã o familieÎn Dolj, peste 120 de copii îºi cautã o familieÎn Dolj, peste 120 de copii îºi cautã o familieÎn Dolj, peste 120 de copii îºi cautã o familieÎn Dolj, peste 120 de copii îºi cautã o familie
ra în care acest lucru nu contravine intere-
sului sãu superior.

Dupã ce angajaþii Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
vor stabili compatibilitatea dintre copilul ad-
optabil ºi o persoanã/familie, copilul va fi în-
credinþat în vederea adopþiei prin hotãrârea
instanþei judecãtoreºti. La baza hotãrârii va fi
raportul elaborat de D.G.A.S.P.C.Dolj în ceea
ce priveºte constatarea compatibilitãþii. Copi-
lul va fi încredinþat pentru 90 de zile ºi, în aceas-
tã perioadã, Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj va monitori-
za bilunar evoluþia copilului în familie. Abia la
finalul celor 90 de zile, instanþa poate încuviin-
þa sau nu adopþia pe baza informaþiilor existen-
te în raportul întocmit de D.G.A.S.P.C. Dolj
privind evoluþia copilului în familie. Monitori-
zarea postadopþie se face timp de 2 ani, tri-
mestrial, tot de cãtre D.G.A.S.P.C. Dolj, în
vederea evaluãrii evoluþiei copilului adoptat ºi
a relaþiilor cu familia.

VALENTIN CEAUªESCU

Mihãiþã
Stoica
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Dintre cei 14 operatori economici con-
trolaþi 12 au fost gãsiþi cu abateri. Au fost
aplicate 12 sancþiuni, iar amenzile au tota-
lizat 16.000 lei. Totodatã 378 kg de legu-
me ºi fructe dintr-un total de 898 kg veri-
ficate au fost considerate cu abateri, iar
96 kg chiar oprite de la comercializare.

Lipsa etichetãrii produselor a fost mo-
tivul sancþionãrii unor vânzãtori. „Neafi-
ºarea la vânzarea cu amãnuntul, a þãrii de
origine, a categoriei de calitate ºi a soiului
s-a constatat la 3 operatori care comer-
cializau legume ºi fructe: nectarine, do-
vlecei, struguri, lãmâi, cartofi. Faþã de cele
constatate a fost dispusã mãsura de opri-
re temporarã de la comercializare a 96 kg/

Controale la comercializareaControale la comercializareaControale la comercializareaControale la comercializareaControale la comercializarea
legumelor ºi fructelorlegumelor ºi fructelorlegumelor ºi fructelorlegumelor ºi fructelorlegumelor ºi fructelor

Comisariatul Judeþean pentru Protecþia Consumatorului Dolj a desfã-
ºurat în aceste zile un control tematic privind modul cum se respectã
prevederile legale privind protecþia consumatorilor la comercializarea
legumelor ºi fructelor proaspete în magazine alimentare, hiper/supermar-
keturi, pieþe agroalimentare, depozite ºi pieþe en-gros. S-a mai urmãrit
calitatea ºi modul de comercializare a pastei de tomate.

423 lei legume ºi fructe ºi au fost
aplicate 3 amenzi în valoare de 7.000
lei” ne-a declarat Gheorghe Marines-
cu, comisar ºef al Comisariatul Ju-
deþean pentru Protecþia Consumato-
rului Dolj.

Neafiºarea preþurilor i-a costat
pe 9 comercianþi amenzi în valoare
de 9.000 lei. Autoritatea de control
atrage atenþia cã preþurile trebuie sã
fie vizibile, într-o formã neechivo-
cã ºi uºor de citit. Nici hipermar-
keturile nu au scãpat de vizita comisari-
lor C.J.P.C. Dolj. „Au fost prelevate 2
probe de pastã de tomate comercializate
de SC AUCHAN România SA Craiova ºi

SC KAUFLAND România SRL Craiova,
care au fost trimise pentru analizã la La-
boratorul LAREX Bucureºti pentru de-
terminarea conþinutului de substanþã us-

catã solubilã ºi prezenþa amidonului în
compoziþie” a mai declarat Gheorghe
Marinescu.

VALENTIN CEAUªESCU

În luna iunie a acestui an, a intrat în
vigoare noul Cod Silvic, care, destul de
controversat , are ºi pãrþi bune. „Pentru
micile proprietãþi forestiere, pânã în 10 ha,
se dã posibilitatea recoltãrii unui  volum
de pânã la 3 mc/ha, ci condiþia încheierii
unui contract de administrare sau de asi-
gurare a serviciilor publice, cu valabilita-
te de minimum zece ani. De asemenea,
apare obligativitatea întocmirii amenajã-
rilor silvice, pentru proprietãþile care de-
pãºesc 10 ha ºi, mai mult, va fi interzis
accesul, pe fondul forestier, cu autovehi-
cule, în afara celor care pot participa la
competiþii sportive, dar acestea vor avea
nevoie de autorizaþii speciale. Un alt câº-
tig este, din punctul nostru de vedere, du-
blarea valorii prejudiciului constatat. Dar,

Protocol pentru salvarea pãdurilorProtocol pentru salvarea pãdurilorProtocol pentru salvarea pãdurilorProtocol pentru salvarea pãdurilorProtocol pentru salvarea pãdurilor
De acum, ºi legislaþia stipuleazã intervenþia jandarmilor

în ceea ce priveºte fondul forestier, prin Protocolul semnat
între Regia Naþionalã a Pãdurilor „Romsilva” ºi Inspecto-
ratul General al Jandarmeriei Române.  Practic, angajaþii
Direcþiilor Silvice din teritoriu pot benefecia de serviciile
jandarmilor, printr-un act semnat între cele douã instituþii.

Ieri, la sediul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþii pentru Agriculturã Dolj a
fost ultima zi de depunere a docu-
mentaþiei pentru subvenþionarea
accizei la motorinã utilizatã în agri-
culturã. „Pânã azi ( n.r marþi, 4
august) am primit 731 de cereri
pentru acordarea ajutorul de stat
pentru motorina utilizatã în agricul-
turã. Vom primi în continuare cereri
doar de la fermierii înregistraþi în
anul 2015 la Oficiul Registrului
Comerþului Dolj” ne-a declarat
Moreanu Castelia, director executiv
adjunct al A.P.I.A. Dolj. Limita de
decontare este de 78 de litri de
motorinã la hectar agricol pentru
culturile cu pãioase.

VALENTIN CEAUSESCU

S-a încheiat
perioada de
decontare a
motorinei agricole

cred cã cel mai important este dreptul
de a da voie Jandarmeriei Române, prin
structurile sale, sã efectuete controale,
bineînþeles în conformitate cu legea ”,
a precizat Silviu Nuþã, director al Di-
recþiei Silvice Dolj.

Jandarmeria,
alãturi de silvicultori

Aºteptãrile ºefului Direcþiei Silvi-
ce Dolj nu s-au lãsat foarte mult aº-
teptate. Astfel, prin Protocolul nr.
24511/15.07.2015, Regia Naþionalã a
Pãdurilor „Romsilva” ºi Inspectora-
tul General al Jandarmeriei Române
au parafat metodele prin care vor acþi-
ona în continuare. Astfel, Jandarmeria
Românã va avea, conform documentu-

lui, sarcini în „prevenirea ºi combate-
rea, atât în nume propriu cât ºi în parte-
neriat a faptelor penale ºi contravenþii-
lor privind integritatea fondului forestier,
recoltarea masei lemnoase, transportul
ºi comercializarea materialului lemnos,
tãierile ilegale de arbori ... Participarea,
în parteneriat, în cadrul unor proiecte cu
finanþare externã, în vederea cooperã-
rii între instituþii...”. La rândul sãu,
„Romsilva”, prin structurile din terito-
riu, va asigura tot ceea ce este necesar
bunei desfãºurãri a activitãþilor, inclu-
siv spaþiile de odihnã, în cazul în care
va fi nevoie. „Cred cã este cea mai
bunã lege. Avem foarte mare încredere
în Jandarmeria Românã ºi era nevoie de
astfel de modificare”, a completat Sil-
viu Nuþã. La rândul sãu, cãpitan Ionuþ
Þapu, purtãtorul de cuvânt al Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeþean Dolj, a de-
clarat: „ªtim de Protocolul amintit de
dumnevoastrã ºi vom asigura, de câte
ori este nevoie, respectarea legii. Nu
vom avea înþelegere pentru cei care în-
calcã legea”.

CRISTI PÃTRU



cuvântul libertãþii / 7miercuri, 5 august 2015 economieeconomieeconomieeconomieeconomie

Ambele manifestãri au fãcut
parte dintr-un proiect finanþat
cu fonduri  europene.  Mai
exact, în perioada aprilie 2014
– septembrie 2015, Asociaþia

Concurs de pescuit:

„Are balta peºte„Are balta peºte„Are balta peºte„Are balta peºte„Are balta peºte
la GHIDICI !”la GHIDICI !”la GHIDICI !”la GHIDICI !”la GHIDICI !”

Sâmbãtã,  1 august 2015,  comuna
Ghidici, judeþul Dolj, a fost gazda a
douã concursuri, care au antrenat
comunitatea localã, iar edilul locali-
tãþii, Constantin Tache a fãcut parte
din juriu, având calitatea de membru.

Concursul de pescuit  „Are balta peº-
te la GHIDICI !” , a avut 12 concu-
renþi, iar cel de  mâncãruri tradiþio-
nale pescãreºti „Are peºtele gust la
GHIDICI !”, cinci concurenþi.  La fi-
nal ºase concurenþi au fost premiaþi.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Transfrontalierã E(quilibrum)
Environment  implementeazã în
cadrul Programului Operaþional
de Pescuit 2007-2013, Mãsura
2 „Sprijinirea infrastructurii ºi

serviciilor legate de turism, în
beneficiul micior comunitãþi
pescãreºti ºi promovarea turis-
mului” implementeazã proiectul:
”Dezvoltarea ecoturismului în
localitãþi riverane Dunãrii prin
promovarea comunitãþilor pes-
cãreºti ºi protejarea mediului în
zonele de pescuit –ECOFISH
DANUBIUS” .  Par tener i  în
acest proiect mai sunt patru co-
munitãþi locale : Primãria Ghi-
dici, Primãria Maglavit, Primã-
ria Bistreþ ºi Primãria Ciuper-
cenii Noi. Proiectul îºi propune
sprijinirea dezvoltãrii ºi promo-
vãrii infrastructurii ºi servicii-
lor legate de turismul tematic,
în beneficiul a 4 comunitãþi pes-
cãreºti din cadrul Asociaþiei
„Grup Local Pescãresc” Cala-
fat (Maglavit, Ciupercenii Noi,
Ghidici, Bistreþ).

Nu s-a perceput
taxã de participare

 Concursul de pescuit a în-
ceput dis-de-dimineaþã,  la ora
07.00  iar cel de de gãtit, douã
ore mai târziu la ora 09.00, ast-
fel cã întreaga competiþie s-a
derulat pe parcursul a cinci ore.
Pescarii din Ghidici ºi-au bãgat
undiþele în Lacul „Rupture”, din

localitate iar cei mai „harnici”
au fost premiaþi, fiind vorba de
cei care au prins un loc pe po-
dium. „Ambele competiþii au
fost deschise  tuturor pasiona-
þilor de pescuit sau gãtit, indife-
rent de vârstã, sex sau orientare
etnicã. Nu s-a perceput nicio
taxã de participare. Regulamen-

tele de participare pentru con-
cursul de pescuit ºi concursul de
mâncãruri tradiþionale pescãreºti
pot fi consultate pe site-ul pro-
iectului, la adresa  www.ecofis-
danubius.ro”, a precizat ing.Ga-
briel Vlãduþ, preºedintele Aso-
ciaþiei Transfrontalierã E(quili-
brum) Environment.

Pentru concursul de pescuit câºtigãtorii sunt:
Premiul I -Groºan Valentin, Bãileºti
Premiul II -Sclipcea Florian, Ghidici
Premiul III-Groºan Nicolae, Ghidici

Pentru concursul de gãtit câºtigãtorii sunt :
Premiul I - Ispas Marin, Ghidici
Premiul II -Stroe Ion, Ghidici
Premiul III- Alin Sîntimbrean, Craiova

○

○

○

○

○

○

○

Platforma face parte din agen-
da pentru o mai bunã legiferare,
lansatã de Comisia Europeanã în
luna mai. Scopul sãu este implica-
rea tuturor pãrþilor interesate prin
colectarea sugestiilor ºi a ideilor
concrete privind reducerea pove-
rii administrative ºi de reglemen-
tare, în deplinã concordanþã cu
obiectivele politicii de legiferare a
Uniunii Europene. Comisia Euro-
peanã îºi propune sã rãspundã la
toate sugestiile primite, explicând
modul în care intenþioneazã sã le
gestioneze.

REFIT este programul Comisiei
Europene privind o reglementare
adecvatã ºi funcþionalã. Acþiunile

Reprezentanþii mediului de afaceri (inclusiv IMM-
uri), partenerilor sociali ºi societãþii civile, cu experi-
enþã directã în punerea în aplicare a legislaþiei UE, sunt

invitaþi sã devinã membri ai platformei REFIT. Terme-
nul-limitã pentru exprimarea interesului în ce priveºte
selecþia de experþi este data de 1 septembrie 2015.

sale vizeazã simplificarea legisla-
þiei UE ºi reducerea costurilor de
reglementare, contribuind astfel la
un cadru normativ clar, stabil ºi
previzibil ce sprijinã creºterea eco-
nomicã ºi crearea de locuri de
muncã. În data de 19 mai, Comi-
sia Europeanã a adoptat o comu-
nicare privind agenda pentru o mai
bunã legiferare.

Colectarea de sugestii
din toate sursele posibile

În acest context, s-a decis în-
fiinþarea platformei REFIT, având
ca principale sarcini: solicitarea ºi
colectarea de sugestii din toate
sursele posibile cu privire la redu-

cerea sarcinii administrative ºi de
reglementare; evaluarea sugestiilor
din punct de vedere al potenþialu-
lui de reducere a sarcinii menþio-
nate, fãrã a pune în pericol însã
realizarea obiectivelor legislaþiei în
cauzã, ºi furnizarea de observaþii
suplimentare; transmiterea suges-
tiilor de interes, precum ºi a ob-
servaþiilor suplimentare, cãtre ser-
viciile relevante ale Comisiei Eu-
ropene sau ale statelor membre ºi
nu în ultimul rând, furnizarea unui
rãspuns tuturor celor ce fac su-
gestii, precum ºi publicarea suges-
tiilor primite, observaþiilor supli-
mentare ºi comentariilor transmi-
se de Comisie sau statele membre.

IMM-urile sunt invitate sã devinã
membri ai platformei REFIT

IMM-urile sunt invitate sã devinã
membri ai platformei REFIT

IMM-urile sunt invitate sã devinã
membri ai platformei REFIT

IMM-urile sunt invitate sã devinã
membri ai platformei REFIT

IMM-urile sunt invitate sã devinã
membri ai platformei REFIT

IMM-urile sunt invitate sã devinã
membri ai platformei REFIT

IMM-urile sunt invitate sã devinã
membri ai platformei REFIT

IMM-urile sunt invitate sã devinã
membri ai platformei REFIT

IMM-urile sunt invitate sã devinã
membri ai platformei REFIT
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

La Galeria „ARTA” a Uniunii Ar-
tiºtilor Plastici din România – Filia-
la Craiova s-a deschis, de câteva
zile, Salonul Artiºtilor Plastici Ol-
teni. Evenimentul se aflã la cea de-
a XII-a ediþie ºi este organizat prin
implicarea Centrului Judeþean pen-
tru Conservarea ºi Promovarea Cul-
turii Tradiþionale ºi Cultural Olt.
Expoziþia cuprinde peste 40 de lu-

S-a deschis SalonulS-a deschis SalonulS-a deschis SalonulS-a deschis SalonulS-a deschis Salonul
Artiºtilor Plastici OlteniArtiºtilor Plastici OlteniArtiºtilor Plastici OlteniArtiºtilor Plastici OlteniArtiºtilor Plastici Olteni

Stagiunea estivalã a Filarmoni-
cii „Oltenia” se apropie de sfârºit,
urmând a lãsa loc, în curând, unei
noi ediþii, a 42-a, a Festivalului In-
ternaþional „Craiova Muzicalã”
(29 august – 6 septembrie). Sub

„Oltenia Brass Band” concerteazã în Grãdina Botanicã„Oltenia Brass Band” concerteazã în Grãdina Botanicã„Oltenia Brass Band” concerteazã în Grãdina Botanicã„Oltenia Brass Band” concerteazã în Grãdina Botanicã„Oltenia Brass Band” concerteazã în Grãdina Botanicã

crãri de picturã, majoritatea având
ca temã peisajul, realizate de artiºti
din Bucureºti, dar ºi din Craiova ºi
Slatina, participanþi la taberele de
creaþie desfãºurate anul trecut la
Orºova (judeþul Mehedinþi) ºi la Co-
rabia (judeþul Olt).

Este vorba despre Traian Zorzo-
liu, Marcel Voinea, Lucian Liciu,
Paul Tudor-Balº, Iulian Segãrcea-

nu, Cristina Botez,
Severicã Mitrache,
George Voica, Ro-
bert Florica, An-
dreea Dosinescu,
Dan Dimulescu,
Eusebiu Josan,
Georgiana Manea,
Radu Florea, Brân-
duºa Bontea, cãro-
ra li se alãturã Mi-
hai Marin Cârstea

ºi Nicolae Truþã cu lucrãri realizate
în 2013, respectiv 2009.

În organizarea Centrului Jude-
þean pentru Conservarea ºi Promo-
varea Culturii Tradiþionale ºi Cul-
tural Olt, noi tabere de creaþie plas-
ticã se desfãºoarã ºi în acest an.
Una a avut loc la începutul lunii
iulie, în comuna Nicolae Titulescu
din judeþul Olt. Intitulatã „Maes-

tru ºi discipol” ºi aflatã la cea de-
a III-a ediþia, tabãra a reunit nouã
artiºti consacraþi ºi zece elevi din
Olt. Alta, dedicatã artiºtilor plastici
profesioniºti, urmeazã sã fie orga-
nizatã în localitatea Sfântul Gheor-

ghe din judeþul Tulcea.
Salonul Artiºtilor Plastici Ol-

teni va rãmâne deschis la Galeria
„ARTA” din Craiova pânã la jumã-
tatea acestei luni, cei care doresc
sã îl viziteze având intrare liberã.

În program:
John Philip Sousa,

arr. Jean-François
Taillard: „The Wa-
shington Post”

Astor Piazzolla, arr.
Michael Winkelmann:
Tango apasionado

Jaime Teixidor
Dalmau: „Amparito
Roca”

Bart Howard, arr. J.
Gole: „Fly me to the
moon”

Karl King, arr. Andy Clark: „Broadway One Step”
Aaron Copland: „Simple Gift”
Isaac Albeniz: Tango
Claude Debussy: „Golliwogg’s Cakewalk” din suita „Colþul

copiilor”
Manuel Penella, arr. Jay Lichtmann: „El Gato Montes”, marº

spaniol
***: „Minni vaju e partu”, cântec tradiþional calabrez

genericul „Filarmonica (RE)des-
coperã oraºul... în 33 de minute
de muzicã”, mâine-searã, înce-
pând cu ora 20.15, va avea loc
penultimul recital estival.

Locul de întâlnire cu publicul,

ales de aceastã datã, va fi Grãdina
Botanicã, un punct din ce în ce mai
atractiv al Craiovei, menit sã spo-
reascã farmecul unei seri de varã,
alãturi de cvintetul „Oltenia Brass
Band”. Apariþie recentã în peisajul
muzical craiovean, formaþia îi are
în componenþã pe David Cotoi
(trompetã), Cãtãlin Codiþoiu (trom-
petã), Laurenþiu Rotaru (trompetã,
flugelhorn), Dacian Mândru (trom-
bon) ºi George Hãidãuþu (tubã).

Cea de-a III-a ediþie a proiectu-
lui „Filarmonica (RE)descoperã
oraºul... în 33 de minute de mu-
zicã clasicã” se  va încheia joi, 13
august, ora 20.15, în Parcul Tine-
retului, cu acelaºi cvintet „Oltenia
Brass Band”. Potrivit reprezentan-
þilor Filarmonicii craiovene, toate
cele ºase concerte din cadrul sta-
giunii estivale, susþinute în fiecare
joi, în perioada 9 iulie – 13 august,
de artiºti din Orchestra Simfonicã
ºi Corala Academicã ale instituþiei,
„se adreseazã unui public divers,
iubitor de muzicã autenticã”.

Pânã pe 19 octombrie a.c.,
umoriºti din întreaga þarã, pro-
fesioniºti sau nu, se pot în-

scrie la a XXIII-a ediþie a
Festivalului Naþional de

Umor „Ion Cãnãvo-
iu”, care va avea loc în
perioada 23-25 octom-

brie a.c. Evenimentul este
organizat de Centrul Jude-

þean pentru Conservarea ºi
Promovarea Culturii Tradiþionale

Gorj, în parteneriat cu Biblioteca Ju-
deþeanã „Christian Tell”, ªcoala Popularã de Artã, Asocia-
þia Epigramiºtilor din România, Asociaþia Naþionalã a Cari-
caturiºtilor, Grupul de publicaþii „Flacãra”, Liga Culturalã
„Fiii Gorjului”, Consiliul Local ºi Primãria Runcu, Muzeul
Judeþean Gorj ºi Societatea Umoriºtilor Gorjeni.

Festivalul se va desfãºura pe ºase secþiuni: cea mai
bunã carte de umor a anului, la care vor fi acordate
douã premii (pentru volum de epigramã – 800 lei; pentru

Înscrieri la Festivalul Naþional
de Umor „Ion Cãnãvoiu”

volum de fabulã/prozã scurtã/poezie umoristicã – 800 lei);
epigramã (Premiul I – 600 lei, Premiul al II-lea – 480 lei,
Premiul al III-lea – 320 lei); fabulã (Premiul I – 600 lei,
Premiul al II-lea – 480 lei, Premiul al III-lea – 320 lei);
prozã umoristicã scurtã (un premiu în valoare de 500
lei); parodie/poezie satiricã (un premiu în valoare de 500
lei); caricaturã/fotografie umoristicã (Premiul I – 400
lei, Premiul al II-lea – 240 lei, Premiul al III-lea – 160 lei).
De asemenea, organizatorii vor acorda Premiul anual pen-
tru literaturã „Ion Cãnãvoiu” (în valoare de 800 lei), pen-
tru un scriitor gorjean. Vor mai fi decernate ºase premii
speciale, în valoare de 600 de lei fiecare, pentru caricatu-
riºtii participanþi la salonul din cadrul festivalului, ºi ºase
premii de excelenþã, în valoare de 600 de lei fiecare, pen-
tru promotori ºi creatori de umor. La fiecare secþiune, din
juriu vor face parte personalitãþi ale umorului românesc.

Autorii interesaþi de concurs vor trimite lucrãrile pe adre-
sa Centrului Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Gorj, Calea Eroilor 15, Târgu Jiu, cod
210135, judeþul Gorj. Nu este admisã participarea în con-
curs a autorilor laureaþi cu premiul I la ultimele trei ediþii.
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Bãncile elene

au scãzut cu 30%

pe bursa

de la Atena
Acþiunile marilor bãnci

elene au scãzut marþi pe
bursa de la Atena cu 29%,
dupã ce luni au coborât cu
30% în contextul redeschiderii

pieþei de capital elene dupã o
pauzã de cinci sãptãmâni,
potrivit Reuters. Cele mai
mari patru bãnci din Grecia
sunt prezente ºi în România.
NBG deþine Banca Româ-

neascã, iar Eurobank contro-
leazã Bancpost, în timp ce
Piraeus Bank ºi Alpha Bank
sunt prezente sub brand
propriu.

5 morþi ºi 13 rãniþi

în urma unor ploi

puternice în

Macedonia
Cinci persoane, printre

care doi minori, au murit ºi
alte cel puþin 13 au fost

rãnite în urma unor ploi
puternice ºi alunecãri de
teren marþi dimineaþã devre-
me în regiunea Tetovo din
nord-vestul Macedoniei.
Poliþia a confirmat moartea
celor doi copii. Precipitaþiile

puternice continuã în nordul
ºi sud-vestul Macedoniei, cu
descãrcãri electrice ºi rafale
puternice de vânt. Din cauza
ploilor abundente în regiu-
nea Tetovo, Râul Pena a ieºit

rapid din matcã.

Un pui de urangutan

a încercat

sã se sinucidã, dupã

ce mama lui a murit

împuºcatã
Dupã ce a rãmas orfan,

puiul de urangutan a fost
vândut unui fermier care l-a
luat ca animal de companie
ºi l-a închis într-o cuºcã.

Animalul a încetat sã mai
mãnânce, sã bea apã sau sã
facã activitãþi specifice lui.
Fermierul l-a dus la veteri-
nar, iar un medic de la
Animal Rescue Team Inter-

national a încercat sã-l
ajute. A început sã îi acorde
atenþie mai multã, doarme
cu el ºi îi oferã afecþiune
exact ca ºi cum ar fi fost
mama lui.

Preºedintele american, Barack
Obama a împlinit, ieri, marþi, 54
de ani. Acesta a declarat în ajun
cã începe sã reflecteze la vârsta pe
care o are. ”Mâine este ziua mea
de naºtere ºi încep sã reflectez la
vârsta pe care o am”, a declarat
luni preºedintele, prezentând pla-
nul sãu de luptã contra schimbãri-
lor climatice.

Barack Obama s-a bucurat de
un prim ”Happy Birthday” pe care
i l-au cântat în acceaºi zi partici-
panþii la un summit al tinerilor li-
deri din Africa la care liderul ame-
rican a fost prezent.

Ca de obicei de ziua sa, Barack
Obama a invitat sâmbãtã la o partidã de golf
trei prieteni vechi din Hawaii, Mike Ramos,
Bobby Titcomb and Greg Orme. Al 44-lea
preºedinte al SUA, Barack Obama, s-a nãs-
cut la 4 august 1961, în Honolulu, Hawaii.

Grupul Eurotunnel, care
administreazã instalaþia sub-
marinã dintre Franþa ºi Ma-
rea Britanie, a anunþat cã
efectueazã o inspecþie pe
culoarul sud al tunelului,
dupã detectarea unei ‘’ano-
malii’’, care n-a fost preci-
zatã, dar care provoca întâr-
zieri în trafic marþi diminea-
þa. Pasagerii mizau pe o aº-
teptare de douã ore la pleca-
rea din Folkestone, în Anglia,
ºi de o orã în partea france-
zã, traficul efectuându-se
doar pe culoarul nord. În

Cel puþin 27 de persoane au
fost rãnite marþi dimineaþa într-
un incendiu urmat de o explozie
într-un adãpost antiaerian din
timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, la Hamburg (nordul
Germaniei).

La primele ore ale zilei, un in-
cendiu s-a declanºat din motive
necunoscute într-un atelier de
tâmplãrie instalat într-un fost
adãpost antierian dintr-un car-
tier de locuinþe din Hamburg, a
precizat el. În timpul stingerii
incendiului s-a produs o explo-
zie cu un suflu extrem de vio-

Putin i-a scris o felicitare
Preºedintele rus Vladimir Putin îi va tri-

mite o telegramã de felicitare liderului de la
Casa Albã, cu ocazia zilei de naºtere a aces-
tuia, a declarat marþi purtãtorul de cuvânt al

ºefului statului rus, Dmitri Pes-
kov, citat de agenþia de presã
TASS.

”Felicitãri au fost obligatoriu
planificate, dar o convorbire te-
lefonicã (cu Washingtonul) nu
este prevãzutã în agendã (lide-
rului rus). Evident, o telegramã
de felicitare va fi trimisã preºe-
dintelui american Barack Oba-
ma, care împlineºte marþi (n.r.
- ieri), 4 august, 54 de ani”, a
menþionat Peskov. El a specifi-
cat cã telegrama a fost deja pre-
gãtitã ºi este pe punctul de a fi
trimisã, þinându-se cont de di-
ferenþa de fus orar dintre Mos-

cova ºi Washington.
La ora actualã, relaþiile dintre Rusia ºi

SUA sunt la cel mai scãzut nivel de la în-
cheierea Rãzboiului Rece, pe fondul crizei
din Ucraina.

Circa 600 de tentative ale imigranþilor
de a pãtrunde în tunelul de sub Canalul

Mânecii în apropiere de Calais, în nordul
Franþei, au fost respinse în noaptea de

luni spre marþi de cãtre poliþie.

lent. Echipele de salvare nu cu-
nosc deocamdatã cauza incen-
diului, produs într-un loc în care
sunt depozitate aproximativ 100
tone de uleiuri esenþiale.

Opt dintre cele 11 persoane
grav rãnite sunt pompieri. Alte
15 au fost tratate pentru inhala-
rea de fum la faþa locului, în timp
ce un pompier ºi-a pierdut cu-
noºtinþa. Intervenþia pompierilor
ar urma sã dureze pânã dupã-
amiazã. Peste 60 de persoane au
fost evacuate dintr-o clãdire
apropiatã în urma producerii
exploziei.

cursul nopþii trecute, circa
500 de imigranþi au fost de-
pistaþi în împrejurimile tune-
lului, fiind înregistrate circa
600 de tentative de a pãtrun-
de în tunel, dintre care 400
au fost respinse. Circa 180
de persoane interceptate au
fost scoase afarã din tunel ºi
circa 20 au fost interpelate,
a precizat o sursã a poliþiei.
Cifra este totuºi mult mai
micã faþã de noaptea prece-
dentã, când s-au înregistrat
1.700 de tentative de pãtrun-
dere în tunel.
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METEO

Seninmiercuri, 5 august - max: 34°C - min: 21°C

$
1 EURO ...........................4,4056 ............. 44056
1 lirã sterlinã................................6,2571....................62571

1 dolar SUA.......................4,0149........40149
1 g AUR (preþ în lei)........141,1652.....1411652

Cursul pieþei valutare din 5 august 2015 - anunþat de BNR
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Bessie

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Queen Latifah o interpreteazã
pe Bessie Smith în filmul bio-
grafic ”Bessie” (HBO Films), în
regia lui Dee Rees. Filmul
prezintã evoluþia lui Bessie, de
la statutul de anonimat pânã la
titlul de ”regina muzicii blues”,
una dintre cele mai de succes
cântãreþe ale anilor ‘20 ºi
legenda de azi. Aceastã pre-
mierã HBO Films exploreazã
cariera remarcabilã a cântãre-
þei Bessie Smith...

Ziua cârtiþei

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Pentru cã a fãcut acelaºi lucru în
ultimii patru ani, Phil nu face
niciun efort sã-ºi mascheze ne-
mulþumirea. Rutina anilor trecuþi
se repetã pânã în zorii zilei urmã-
toare când, dupã un somn liniºtit,
eroul nostru se trezeºte ºi consta-
tã cã ziua precedentã se repetã.
La început, Phil încearcã sã profi-
te ºi sã foloseascã acest fapt în
avantajul lui, dar apoi îºi dã sea-
ma cã este blestemat sã-ºi petrea-
cã eternitatea în acelaºi loc,
vãzând aceleaºi persoane ºi
fãcând acelaºi lucru în fiecare zi...

Insuportabila
uºurinþã de a fi

Se difuzeazã la TVR 1,
ora 22:10

Lasã-i pe alþii sã se ocupe de
lupta pentru libertate ºi fericire –
Praga 1968. Thomas, un celebru
chirurg din Praga, cunoscut ca
fiind un mare cuceritor, este în
cãutarea fericirii. Este hotãrât sã
trãiascã fãrã stresul vreunui
compromis ºi nu îi pasã de re-
stricþiile comunismului. Cautarea
disperatã pentru sex a tânãrului
doctor ºi faptul cã se îndrãgos-
teºte fac subiectul acestui film...

MIERCURI - 5 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 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
18:00 Adevãruri despre trecut
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Fãrã compromisuri
2010
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Insuportabila uºurinþã de

a fi
1988, SUA, Dramã
01:00 Transformarea
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 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GE0
10:10 Ieri-Azi-Mâine
10:55 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
11:00 5 minute de istorie
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:00 Careul cu 5 aºi
13:00 Profil. Poveste. Personaj
13:50 Cartea cea de toate zilele
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Joc dublu
1949, SUA, Crimã, Film noir,

Thriller
17:45 Cartea cea de toate zilele
17:50 5 minute de istorie
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Pelerin
19:30 Amfitrion Radu F.

Alexandru
19:40 Dictatorul
1940, SUA, Comedie, Dramã,

Rãzboi
21:50 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Naturã ºi aventurã

TVR 2

07:45 Edge of Tomorrow:
Prizonier în timp

09:40 Angélique
11:35 Schimb de dame
13:15 Clopoþica ºi Zâna Pirat
14:35 Atenþie, se filmeazã
16:25 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
17:15 Fata care promitea
19:00 În pragul dezastrului
19:30 Jucãtorii
20:00 Bessie
21:55 Detectivii din California
23:00 Inamicul
00:30 Toto ºi surorile lui

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 Fotbal UEFA Champions

League: Partizan Belgrad – FC
Steaua Bucureºti

23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Super Trip
01:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
01:45 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:30 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
03:15 ªtirile Pro Tv (R)
04:15 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Caribbean Flower (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
10:30 Inimã de frate (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
12:30 Land of Honor (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
19:00 Inimã de frate
20:00 Singurã pe lume
21:00 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

07:15 Vorbeºte lumea
09:00 Thundercats: Al treilea

Pamant
09:30 La bloc (R)
11:15 La bloc
13:15 Poveste de dragoste (R)
14:30 Numai îngerii au aripi (R)
17:00 Povestea lui Brooke

Ellison (R)
19:00 Chipul unui dezertor
20:30 Ziua cârtiþei
22:30 Omul invizibil
00:45 Ziua cârtiþei (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

dãruiþi
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei
21:30 Te Pui Cu Blondele
23:30 iComedy
01:30 Observator special (R)
02:00 Revizie tehnicã
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
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)

KANAL D

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

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

(R)
11:00 Teleshopping
11:30 Codul magicienilor (R)
12:30 Mondenii
2006, România, Comedie
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucãtari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai bine
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor (R)
20:30 Cronica Netului
21:00 Vreau sã divorþez
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Actorul ºi sãlbaticii
1975, România, Comedie, Dramã,

Familie, Muzical
01:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
02:30 Fete bune (R)
04:00 Cronica Netului (R)
04:30 Actorul ºi sãlbaticii (R)
1975, România, Comedie, Dramã,

Familie, Muzical
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i bãtaie"
20:30 Fotbal UEFA Champions

League
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Local Kombat: "Dã-i bãtaie"
22:15 Fotbal UEFA Champions

League
22:30 Wrestling SMACK: Episodul

464
23:15 Fotbal UEFA Champions

League

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
SC DAVIS SRL, având

J 1 6 / 1 9 4 2 / 2 0 0 5 ,
CUI:17991870, cu sediul în
Craiova, Str. Panait Moºoiu,
nr. 1A, declarã pierdut ºi nul
Certificatul Constatator cu nr.
100767/14.10.2005 eliberat de
Registrul Comerþului Dolj.

Compania de Apã Oltenia
SA, Craiova, str. Brestei,
nr.133, judeþul Dolj anunþã
publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþine-
re a  acordului de mediu pen-
tru proiectele de investiþii din
fonduri proprii “Prelungire
canalizare menajerã, str. Tis-
mana in L = 330 ml”, propus
a fi amplasat în Craiova, str.
Tismana, judeþul Dolj ºi “Re-
alizare canalizare menajerã,
Aleea 3 Bariera Vâlcii in L
=750 ml” propus a fi ampla-
sat în Craiova,  Aleea 3 Ba-
riera Vâlcii, judeþul Dolj. In-
formaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul APM Craiova, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1, zilnic între
orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la
sediul ARPM Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1.

ªCOALA Gimnazialã „Ion
Creangã” din Craiova scoa-
te la concurs un post de în-
grijitor. Relaþii la nr de
tel.0251.421.660.

A N U N T

Primaria Comunei Cotofenii din Dos, cu sediul in strada Nicu Iovipale, nr.166, judetul Dolj anunta organizarea in data
de 21.08..2015 a concursului pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant de natura contractuala;

1 post de sofer microbus scolar transport elevi in cadrul Compartimentului administrativ – Primaria Cotofenii din
Dos.

Concursul se va desfasura la sediul Primariei Cotofenii din Dos in data de 21.08.2015 cu incepere de la ora 9,00
constand in proba scrisa si interviu.

Conditii de participare la concurs;
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care indeplineste urmatoarele conditii;
-are cetatenie romana
-cunoaste limba romana scris si vorbit
- are varsta minima reglementata de prevederile legale
- capacitate deplina de exercitiu
-stare de sanatate corespunzatoarecorespunzatoare postului pentru care candideaza atestata  pe baza adeverintei

medicale eliberate de medical de family
- indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la

concurs.
- nu a fost condamnata definitive pentru savarsirea vreunei infractiuni contra autoritatii , de serviciu sau in legatura

cu serviciuyl , fals ori alte fapte de coruptie.

Conditii de participare specifice ;

- Studii medii sau generale
- Permis de conducere categoria,, D’’.
- Atestat professional pentru conducatorii auto care efectueaza transport public de persoane in termen de

valabilitate
- Fisa medicala

            Pentru inscrierea la concurs pentru ocuparea postului de sofer microbus scolar transport elevi candidatii
vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente;

- Cerere de inscriere la concurs
- Copie carte de identitate
- Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si a altor acte care atesta  indeplinirea conditiilor specific.
- Copia carnetului de munca sau adeverinta care sa ateste vechimea in munca
- Cazierul judiciar
- Adeverinta medicala care sa teste starea de sanatate corespunzatoare
- Curriculum vitae

Dosarele se depun la sediul Primariei Cotofenii din Dos pana pe data de  19.08.2015, orele 14,00.

Relatii suplimentare se pot obtine  la sediul Primariei Cotofenii din Dos la telefon 0251/447089

Bibliografia concursului ;

-Legea nr.319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca
- Hotararea nr.1391/2006  pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului

nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESTÃRI SERVICII
Reparaþii instalaþii sani-
tare ºi canalizare. Te-
lefon: 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 + dife-
renþa. Preþ, 110.000 lei.
Telefon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2
camere, 2/4, Titules-
cu (lângã Biserica de
la Casa ªtiinþei), bloc
cãrãmidã, izolaþie in-
terioarã, îmbunãtãþiri
(gresie, faianþã, par-
chet lemn, uºi metali-
ce, termopan, aer
condiþionat). Telefon:
0723/189.746.

Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2
camere Filiaºi. Telefon:
0765/732.972.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã
etaj 3 zonã bunã. Tele-
fon: 0730/068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
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 Primãria Cârcea anunþã
publicul interesat asupra de-
punerii solicitãrii de obþine-
re a autorizaþiei de mediu
pentru activitatea “Înfiinþa-
re sistem canalizare ºi epu-
rare ape uzate menajere, co-
muna Cârcea, judeþul Dolj”
ce se desfãºoarã în comuna
Cârcea, judeþul Dolj.

Informaþiile privind poten-
þialul impact asupra mediu-
lui pot fi consultate la sediul
APM Dolj pânã la data de
19.08.2015.

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 Ple-
niþa zonã ultracentral 3
camere ºi bucãtãrie ºar-
pantã  cu þiglã Jimbolia
beci, anexe, vad comer-
cial cu ieºire în parc 15
m ºi douã ieºiri în
ºoºeaua principalã,
pomi fructiferi, viþã de vie
suprafaþa totalã – 750
mp, cadastru. Preþ 900
milioane lei vechi. Tele-
fon: 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 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 vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Situa-
tã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Te-
lefon: 0766/250.327.
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 urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
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, închi-
riez 1000 m – 2000 m,
Calea Bucureºti Km 9,
ideal pentru Showro-
om, halã, parc auto,
benzinãrie, deschide-
re 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 stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 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.
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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.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând motor Raba 215
CP. RK 0 Km, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0765/554.177.
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.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon:
0766/300.974.
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 funcþionare.
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 cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, 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 bicicletã medici-
nalã, maºinã de cusut
marca Nauman, vese-
lã - farfurii, 17 plãci din
beton armat pentru
groapã la cimitir, pere-
linã cauciucatã pentru
ploaie, aragaz pentru
gaze, 2 reductoare
pentru oxigen, 2 apa-
rate de masaj noi, 1
ºifonier cu 3 uºi, ane-
xe 3 bucxãþi , recamier
2 bucãþi, 2 flori mari de
apartament. Telefon:
0754/220.151.
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.
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, ba-
tiste) cusute manual.
Telefon: 0351/809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor -
800 RON, canapea –
300 RON. 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 ecograf foarte
convenabil, performant
cu douã sonde diferite.
Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.

Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare,
piele bovinã 6 mp, te-
lescoape Tico noi, 2 roþi
155/73, combinã muzi-
calã stereo, calculator
instruire 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 vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã 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 plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Centrul Comercial
SUCPI

anunþã programul
de lucru:

Luni - Vineri
9.00 - 20.00,

Sâmbãtã 9.00 - 18.00,
Duminicã 9.00 - 18.00.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Tele-
fon: 0765/291.623.
Inchiriez apartament.
Telefon: 0351/ 433.875;
0771/ 648.286.
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 spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.
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 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 locuinþã, con-
diþii foarte bune, zona
1 Mai. Telefon: 0729/
398.051.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garso-
nierã Craioviþa Nouã.
Telefon: 0740/336.047;
0762/117.160.

MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

Pensionar 66 ani,
1,60, doresc cunoº-
tinþã femeie drãguþã,
muncitoare, onestã,
pentru convieþuire la
þarã. Constantin
Constantin/Lucicã –
Dãnciuleºti, nr. 136,
judeþul Gorj, Agenþia
Petrãchei.

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
gladiole Olanda +
facturã + consultaþie
la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
PIERDUT Certificat
Constatator 8568/
2013 al CONTERA
COM SRL. Se de-
clarã nul.

DECESE
Familia ºi prietenii
cu durere în suflet
anunþã decesul celei
ce a fost o fiinþã de-
osebitã GEORGESCU
IUSTINA. Corpul ne-
ânsufleþit este depus
la Capela cimitirului
Ungureni iar înmor-
mântarea are loc azi,
5.08.2015, ora 12.00,
la cimitirul Ungureni.
Dumnezeu  sã o
odihneascã în liniº-
te ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Divizionara de Liga a III-a, ACS
Podari, va susþine începând de azi
ºi pânã în data de 13 august un
stagiu de pregãtire în localitatea
sârbã Kladovo, destinaþie bine cu-
noscutã ºi apreciatã de gruparea
din imediata apropiere a Craiovei,
dat fiind faptul cã ºi în precedenþii
ani ºi-a încãrcat bateriile tot aici.

În þara vecinã, formaþia pregã-
titã de Dragoº Bon va susþine mi-

Podariul se pregãteºtePodariul se pregãteºtePodariul se pregãteºtePodariul se pregãteºtePodariul se pregãteºte
de azi pe pãmânt sârbescde azi pe pãmânt sârbescde azi pe pãmânt sârbescde azi pe pãmânt sârbescde azi pe pãmânt sârbesc

nimum trei partide de verificare,
adversarele nefiind încã stabilite.

“La Kladovo vom deplasa un lot
de 22 de jucãtori! Este o locaþie pe
care noi o cunoaºtem, ne-am pre-
gãtit bine aici ºi aºa sper sã fie ºi
acum. Este o perioadã grea în via-
þa unui fotbalist, dar ºi extrem de
importantã. Vom susþine aici mã-
car trei meciuri amicale, vom ve-
dea cu cine ºi când”, ne-a declarat

ieri tehnicianul Dragoº Bon
De la reunirea din 7 iulie, Poda-

riul a evoluat în patru partide: 2-3
în primul tur al Cupei României cu
mehedinþenii de la Pandurii Cernaþi,
0-4 într-un amical cu ACS Spor-
ting Turnu Mãgurele ºi 3-0, res-
pectiv 10-1 cu Progresul Segar-
cea – de asemenea în jocuri test.

Altfel, ACS Podari va evolua în
campionatul ce va debuta la sfâr-
ºutul lui august tot în Seria a III-a,
dar nu va mai fi singura grupare
doljeanã din serie, aici fiind trimisã
ºi Metropolitan Iºalniþa, fosta Mu-
nicipal Craiova. Celelalte rivale ale
podãrenilor vor fi CS ªtefãneºti,
CS Afumaþi, Concordia Chiajna II,
FC Voluntari II (toate Ilfov), Spor-
tul Viºina Nouã, FC Olt Slatina (am-
ble Olt), SCM Piteºti, Atletic Bra-
du (amble Argeº), Sporting Ro-
ºiori, Sporting Turnu Mãgurele
(amble Teleorman), Urban Titu, FC
Aninoasa (ambele Dâmboviþa),
AFC Astra II Giurgiu (Prahova) ºi
AFC Hãrman (Braºov).

Astãzi                    în tur
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

Asearã dupã închiderea ediþiei
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
Echipele ce vor obþine calificarea merg în play-off-ul competiþiei,

în timp ce echipele eliminate în urma acestor duble trec în play-off-ul

celeilalte competiþii continentale, Liga Europa.

LIGA CAMPIONILOR
– TURUL III

PRELIMINAR –
MANªA SECUNDÃ

Noi performanþe notabile au fost
înregistrate de ºahistele de la CSM
Craiova, în cadrul Campionatului Naþi-
onal pe echipe pentru juniori ºi copii,
desfãºurat la Iaºi, în perioada 21-29 iulie.
Clubul din Bãnie a înscris în întrecere
trei echipe de fete, la categoriile 10 ani,
16 ani ºi 18 ani, care au participat ºi la
categorii superioare de vârstã. Debu-
tantã în competiþia junioarelor, echipa

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Audi Cup, fi-

nala mare: Real Madrid/Tottenham –
Bayern Munchen/AC Milan (meciuri
dispuate asearã).

DIGI SPORT 2
19:15 – FOTBAL – Audi Cup, fi-

nala micã / 22:00 – FOTBAL – Inter-
national Champions Cup: Chelsea –
Fiorentina.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL – Liga Campio-

nilor: ªahtior Doneþk – Fenerbahce
Istanbul.

DOLCE SPORT 2
23:00 – FOTBAL – Meci amical:

FC Barcelona – AS Roma / 5:30 –
TENIS (M) – Turneul de la Washing-
ton, în SUA.

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

ÎN APÃ, 17:15 – ÎNOT – Campiona-

Cele 1.100 de bilete rezervate su-
porterilor români la meciul echipei
naþionale, din deplasare, cu Unga-
ria, din preliminariile Euro-2016, s-au
epuizat în trei zile de la începerea
comercializãrii, a anunþat, ieri, Fe-
deraþia Românã de Fotbal, pe site-
ul oficial.

“Cele 1.100 de bilete rezervate
suporterilor români de cãtre fede-
raþia maghiarã, în sectorul E al
Groupama Arena, au fost epuizate
în trei zile. Biletele au fost vândute
online, începând de vineri, pe site-
ul bilete.frf.ro. Federaþia Românã
de Fotbal le mulþumeºte suporte-
rilor echipei naþionale pentru ata-
ºamentul arãtat înaintea unui meci
important din preliminariile Cam-
pionatului European 2016. Îi aºtep-
tãm pe toþi suporterii care vor face

Echipa de lupte a Clubului Spor-
tiv Universitatea Craiova a cucerit
medalia de bronz în cadrul ultimei eta-
pe a Superligii de seniori, competiþie
ce s-a desfãºurat la finele sãptãmânii
trecute, la Târgu Mureº.

Este pentru întâia oarã în is-
toria luptelor craiovene când o
echipã de seniori este medalia-
tã în campionat.

“Sunt recunoscãtor pentru
susþinerea de care am avut par-
te din partea clubului, pentru a
înscrie echipa în campionat.
Este o performanþã cã am reu-
ºit sã obþinem acest rezultat, iar
la anul ne propunem sã câºti-
gãm chiar aurul”, a declarat
tehnicianul Aurel Cimpoeru.

Echipa craioveanã a avut ur-
mãtoarea componenþã: Octa-
vian Erhan (57 kg), Cristian

Fanii români au epuizat în doar trei zile
biletele alocate de Federaþia Maghiarã

deplasarea la meci sã-ºi susþinã fa-
voriþii într-un mod exemplar”, s-a
menþionat pe site-ul citat.

Partida Ungaria - România va avea
loc, în 4 septembrie, la Budapesta. În

tur, în octombrie, la Bucureºti, scorul
a fost egal, 1-1.

România este lider în grupa preli-
minarã F a Euro-2016, cu 14 puncte
din 6 jocuri. Bãieþii lui Anghel Iordã-

nescu sunt urmaþi de Irlanda
de Nord 12p, Ungaria 11p, I-
le Feroe 6p, Finlanda 4p ºi Gre-
cia 2p.

La turneul final (primul care
va reuni la start 24 de echipe),
alãturi de gazda Franþa, se
calificã primele douã clasate
din cele 9 grupe, plus echipa
de pe locul 3 cu cea mai bunã
linie de clasament. Restul na-
þionalelor care vor încheia pe
ultima treaptã a podiumului
vor suþine patru duble de ba-
raj, câºtigãtoarele asigurându-
ºi ºi ele prezenþa la CE.

Performanþã fãrã precedent
pentru luptele craiovene

Surugiu (61 kg), Florentin Mânzalã
(65 kg), Ionuþ Moise (70 kg), Ion Plop
(74 kg), Mãdãlin Mânzalã (86 kg), Ion
Pîslaru (97 kg), Constantin Iordan
(125 kg).

ªAH: Echipele feminine de la CSM,
medaliate la naþionale

de 10 ani, compusã din Andreea Doro-
banþu, Diana Angheluþã ºi Diana Mar-
cu, a avut o prestaþie bunã pentru în-
ceput, dar n-a reuºit sã se claseze pe
podium, ocupând locul ºase la ºah
practic ºi ºah blitz ºi locul ºapte la ºah
rapid. Distincþiile au venit pe “umerii”
sportivelor mai experimentate. Echipa
de 16 ani, compusã din Andreea Tobã,
Raluca Angheluþã ºi Miruna Davides-

cu, a concurat în
douã dintre probe
la o categorie su-
perioarã, cea de 18
ani, ºi a obþinut o
medalie de bronz la
ºah rapid ºi una
de argint la ºah
blitz, în timp ce la
ºah practic, unde
a participat la ca-
tegoria ei, s-a cla-
sat pe poziþia a
ºasea. Performan-

þele craiovenilor au fost îmbogãþite de
formaþia fetelor de 18 ani, formatã din
Georgiana Stanciu, Andreea Cîrlig ºi
Clara Ciocan, care a fost foarte aproa-
pe de a obþine titlul naþional la ºah prac-
tic, unde în cele din urmã a ocupat lo-
cul secund, dupã ce la finalul întrecerii
se afla la egalitate perfectã cu echipa
de pe prima poziþie, dar ultimul criteriu
de departajare, cel al mediei de vârstã,
a defavorizat echipa craioveanã. La fel
cum colegele de la 16 ani au “promo-
vat” la categoria de 18 ani în probele
de ºah blitz ºi ºah rapid, ºi fetele ce
compun echipa de 18 ani au urcat în
întrecere celor de 20 de ani, alãturân-
du-se echipei ºi Dariana Didiliuc, unde
ºi-au trecut în cont o medalie de bronz
ºi una de argint. Aºadar, un total de 5
medalii pentru craiovence, 3 de argint
ºi douã de bronz.

Delegaþia CSM-ului a fost condu-
sã la Iaºi de antrenorii Adrian Geor-
gescu ºi Iulian Marcu.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

tul Mondial, la Kazan, în Rusia.
EUROSPORT 2
15:45 – CICLISM – Turul Dane-

marcei / 18:30 – CICLISM – Turul
Poloniei.

PRO TV
21:30 – FOTBAL – Liga Campio-

nilor: Partizan Belgrad – Steaua.
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1. ASA 4 2 2 0 6-1 8
2. Steaua 4 2 2 0 5-1 8
3. Dinamo 4 2 2 0 4-2 8
4. Pandurii 4 2 1 1 4-3 7
5. CSMS Iaºi 4 2 1 1 3-4 7
6. Astra 4 1 2 1 7-10 5
7. Viitorul 4 0 4 0 7-7 4
8. ACS Poli 4 1 0 3 2-4 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
Dinamo – ACS Poli 2-1
Au marcat: Matei – pen. 5, Gnohore 44 / Elek 8.

Bãlgrãdean – Punctul obþinut i
se datoreazã în proporþie covârºi-
toare. Trei intervenþii de excepþie
în repriza secundã a avut cãpita-
nul Craiovei, care a beneficiat ºi
de o dozã mare de noroc, la alte
douã lovituri de cap din careul
mic ºi la ºutul lui Costa pe lângã
poartã, dupã pasa venitã de la
Popov. “E cel mai bun portar din
România” a fost aprecierea, oa-
recum subiectivã, a lui Brandan,
dupã meci.

Târnãcop – Achim n-a jucat fi-
indcã era accidentat ºi vrem sã
credem cã Dumitraº a fost afectat
de virusul stomacal menþionat de
Cârþu, fiindcã altfel ar fi incredibi-
lã decizia de a-l folosi pe Târnã-
cop ca fundaº dreapta. Jolly-joker-
ul a fost o carte pierzãtoare pentru
Craiova, fiind depãºit permanent în
prima reprizã, când n-a trecut nici
de centrul terenului.

Acka – Punct fix al Universitã-
þii, creºte de la meci la meci, a ju-
cat destul de bine ºi la Târgu
Mureº.

Popov – Evoluþie bunã pe postul
de fundaº central, a avut ceva pro-
bleme când a fost trecut în bandã,
gafând incredibil la faza în care i-a
pasat lui Costa. N-a avut ocazia sã
aparã la finalizare, întrucât echipa
nu a avut niciun corner.

Vãtãjelu – N-a mai gafat ca în
meciurile precedente, iar în prima
reprizã a avut câteva incursiuni
bune în ofensivã. Nu i se potriveº-
te tactica abordatã de Cârþu ºi Sãn-
doi, cu apãrare aglomeratã ºi mingi

Portarul Craiovei a fost eroul meciului
de la Târgu Mureº, în care majoritatea
juveþilor au avut evoluþii palide

În fazele naþionalã a Cupei României, Universita-
tea II Craiova a eliminat formaþiile Viitorul Munici-
pal Craiova (scor 2-1) ºi ACSO Filiaºi (5-0). Victo-
riile i-au permis accesul în turul trei al întrecerii,
unde va întâlni formaþia Minerul Motru. Meciul este
programat marþi, 11 august, de la ora 17.30, la Iºal-
niþa, acolo unde va fi noua casã a „satelitului“ Uni-
versitãþii Craiova. Meciul a fost devansat cu o zi,
întrucât miercuri, de la ora 18.30, prima echipã a
ªtiinþei are meci cu Viitorul Constanþa, în etapa a
6-a a Ligii I.

 Nu va fi singura întâlnire din acest sezon cu Mi-
nerul Motru, cele douã echipe fiind colege în seria a
patra a Diviziei C. Ultimul test al bãieþilor lui Daniel
Mogoºanu înaintea meciului de cupã va fi vineri, 7
august, pe terenul celor de la CN Dinicu Golescu

bubuite, e jucãtor de combinaþie,
de jumãtatea adversã.

Herghelegiu – Când vine de pe
bancã aduce un aport consistent,
când e titular nu e vizibil. Folosit
în banda dreaptã, s-a achitat de
sarcinile defensive, dar n-a contat
în atac.

Kay – A jucat la mijloc în prima
reprizã, iar în cea de-a doua a fã-
cut cuplu în centrul apãrãrii cu
Acka, dupã trecerea lui Popov în
dreapta. N-a greºit decisiv, dar in-
tuiþia îl înºealã de multe ori la tac-
klinguri.

Mateiu – Dupã un retur mo-
dest în sezonul trecut, este cel mai
constant jucãtor al Craiovei în acest
debut de campionat. Aleargã mult,
se agaþã de adeversari, este ºi util
la construcþie, cel puþin la cea in-
cipientã, cu pase scurte.

Ferfelea – Folosit în bandã nu
dã randament, încearcã sã-ºi aco-
pere partea în defensivã ºi nu mai
are suflu pe atac, nici viteza nu-l
ajutã. În fazele în care a fost prins
în centru a limpezit acþiunile de
atac sau contraatac, uneori pu-
nând pe picior adversarii direct
din preluare.

Bawab – Este una dintre þintele
suporterilor, care considerã cã þine
prea mult de minge. Nu este însã
un jucãtor de vitezã ºi, în lipsa unui
pivot în ofensivã, încearcã sã joa-
ce mai mult cu spatele la poartã,
dar nu-l avantajeazã rolul. Trebuie
sã I se speculeze calitãþile, nu sã
Iise iroseascã în faze care-I atrag
critici. Este oprit cu faulturi, de-

parte de poartã, echipa nu aduce
mingi în careul advers. Folosit cu
predilecþie la construcþie, nu a avut
decât o singurã ocazie în 4 etape
ºi aceea când a fost pus în valoare
de un atacant autentic, Curelea, în
meciul cu Botoºaniul.  Izbucnirea
de la schimbare oferã senzaþia cã
atmosfera din lot nu este deloc una
stabilã. Are dreptate când le pre-
tinde fanilor mai multã indulgenþã.
A câºtigat destule dueluri, inclusiv
aeriene.

Nuno Rocha – Este eficient
doar pe spaþii mari, nu-ºi mai eli-
minã adversarul direct, cum fãcea
anul trecut. Foloseºte exclusiv pi-
ciorul drept. Aleargã mult, este sin-
gurul jucãtor care face presing în
atac.

Zlatinski – Dacã se vrea ca
înlocuitor al lui Brandan, nu a con-
vins cã-l poate suplini pe argenti-
nian, atât ca potenþial, dar ºi ca li-
der de echipã. A simulat de douã
ori, apoi a executat modest o lovi-
turã liberã care putea avea o soar-
tã mai bunã ºi, în final, a finalizat
aiurea mingea venitã din respinge-

rea lui Stãncioiu, dupã ocazia lui
Bancu. Un ºut plasat ar fi putut
aduce golul victoriei.

Madson – Brazilianul a revenit
ºi a fost introdus sã întãreascã de-
fensiva supraaglomeratã. Surprin-
zãtoare introducerea sa în locul lui
Bawab, deºi Ivan era pe bancã.

Bancu – Introdus prea târziu,

putea rezolva meciul, dar a ales cea
mai proastã soluþie, singur cu Stãn-
cioiu (foto). Faza l-a prins puþin în
stânga, iar dacã dreptul nu-l folo-
seºte pentru finalizare, mãcar se
impunea un dribling în stânga, pe
vitezã, ºi rãmânea cu poarta goalã.
E mai greu sã marchezi în Liga I
totuºi, decât cu Filiaºiul.

Satelitul Craiovei întâlneºte
Minerul Motru, în Cupa României

Câmpulung. Dacã va câºtiga ºi implicit va continua
în competiþie, Universitatea II Craiova va evolua în
turul patru al Cupei României pe 26 august, tot de la
17:30. În aceastã fazã a întrecerii vor evolua câºtigã-
toarele meciurilor din 12 august plus 10 formaþii din
Liga a II-a.
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