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Îmbãtrânitã vizibil, vara asta fierbin-
te nu vrea parcã sã iese din decor, nici
la Rast, deºi ieri stropi firavi de ploaie
amãgeau aºteptãrile deºarte. Sã te în-
vecinezi Dunãrii ºi sã se usuce totul de
secetã, poate pãrea un paradox, deºi
nu este altceva decât o mostrã de
proastã chibzuialã a lucrurilor. Puii de
berze din cuiburile rãzleþe, cocoþate pe
stâlpi de iluminat, bine împiciorogaþi,
se pregãtesc deja de primele încercãri
ale zborului temerar, vestind discret cã
nu mai au de gând sã mai zãboveascã
acolo unde au crescut. Poate vor re-
veni, ca adulþi, anul viitor, aºa cum oa-
menii Rastului, alungaþi în urmã cu

nouã ani de viitura Dunãrii, din va-
tra strãbunã, ºi-au dobândit alte în-
temeieri, ºi în Rastul Nou, construit
în câmp deschis, fãrã a se dezrãdã-
cina ºi a-ºi lichida socotelile cu ve-
chile case.
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Despre Norberto Bobbio,
gânditorul politic Italian de
reputaþie internationalã de
numele cãruia se leagã, prin-
tre altele ºi modelul New-La-
bor (al englezilor ºi al lui Tony
Blaire), s-a scris cu acribie ºi
aplicaþie îndeosebi în ultime-
le decenii. Cãrþile sale sunt
veritabile tratate despre de-
mocraþie, despre societatea
umanã în varietatea istoriei
sale multimilenare, despre
Putere în manifestarea ei plu-
ralã ºi, deseori, contradictorie.

Cristina CalangiuCristina CalangiuCristina CalangiuCristina CalangiuCristina Calangiu
ºi ceilalþiºi ceilalþiºi ceilalþiºi ceilalþiºi ceilalþi
doi funcþionaridoi funcþionaridoi funcþionaridoi funcþionaridoi funcþionari
menþinuþi în arestmenþinuþi în arestmenþinuþi în arestmenþinuþi în arestmenþinuþi în arest
la domiciliula domiciliula domiciliula domiciliula domiciliu

„„„„„OperissimaOperissimaOperissimaOperissimaOperissima”””””
îi aduce la Craiovaîi aduce la Craiovaîi aduce la Craiovaîi aduce la Craiovaîi aduce la Craiova
pe celebriipe celebriipe celebriipe celebriipe celebrii
acordeoniºtiacordeoniºtiacordeoniºtiacordeoniºtiacordeoniºti
de lade lade lade lade la
„„„„„CONCERCONCERCONCERCONCERCONCERTINOTINOTINOTINOTINO”””””

Ford România:Ford România:Ford România:Ford România:Ford România:
schimbãri laschimbãri laschimbãri laschimbãri laschimbãri la
nivelul conduceriinivelul conduceriinivelul conduceriinivelul conduceriinivelul conducerii
companieicompanieicompanieicompanieicompaniei

Ford România a anunþat
ieri o serie de schimbãri la ni-
velul conducerii companiei,
atât pentru uzina din Craio-
va, cât ºi pentru Compania
Naþionalã de Vânzãri, cu se-
diul în Bucureºti. Începand cu
august 2015, Jaime Ortiz-Ca-
navate, în prezent Manager
de Producþie, Operaþiuni Au-
tovehicule la fabrica Ford din
Valencia (Spania) este numit
Manager al Fabricii de Mo-
toare din Craiova, înlocuindu-
l pe John Oldham.
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Isãrescu: Spaþiul
de relaxare
se îngusteazã
extrem de rapid
ºi va dispãrea
la sfârºitul anului

Relaxarea fiscalã de proporþii
de anul trecut ºi din iunie anul
acesta face ca spaþiul de relaxa-
re sã se îngusteze extrem de
rapid ºi sã disparã spre sfârºitul
acestui an, când se va trece de
la deficit la exces de cerere, care
se va reflecta în preþuri inflaþio-
niste sau în deficit de cont
curent. “În iulie 2010 am avut
o creºtere a cotei medii de TVA
de la 17,5% la 22%, s-a redus
substanþial, zic eu, la 20,6%
când s-a redus cota de TVA la
pâine în septembrie 2013, apoi
la 16% în iunie anul acesta,
când s-a extins la alimente. Este
cea mai micã din ultimii 15
ani, s-a dus sub cota medie
dinainte de iunie 2010, iar
impactul s-a vãzut ºi pe preþuri.
Relaxarea fiscalã de proporþii de
anul trecut ºi din iunie 2015 a
schimbat total traiectoria a ceea
ce numim PIB potenþial.
Aceastã relaxare fiscalã (...)
face ca spaþiul de relaxare sã se
îngusteze extrem de rapid ºi sã
disparã spre sârºitul acestui an”,
a declarat joi guvernatorul
BNR, Mugur Isãrescu, în
conferinþa de prezentare a
Raportului trimestrial asupra
inflaþiei. El a arãtat cã deviaþia
PIB este încã negativã în
prezent, ceea ce înseamnã cã
economia mai are potenþial de
creºtere, însã spre finele anului
se va trece la exces de cerere.
“Cu alte cuvinte, stimularea
cererii în plus începând cu
toamna acestui an va produce
numai fum, se va duce în
preþuri inflaþioniste sau în
deficit de cont curent. Lucrãm
cu calcule destul de precise
(...)”, a explicat Isãrescu.

“De la preluarea mandatului
(aprilie 2013), am restructurat
mecanismele de combatere a
evaziunii fiscale, iar astãzi, An-
tifrauda ºi Inspecþia Fiscalã
scot din piaþã firmele fantomã
ºi destructureazã lanþuri de fir-
me evazioniste zi de zi. Menta-
litatea privind obligativitatea
emiter i i  bonului  f iscal  s-a
schimbat radical. Acum a ve-
nit momentul, dupã doi ani de
pregãtiri laborioase, sã apãsãm
ºi mai tare pedala luptei împo-
triva evaziunii, inclusiv pe seg-
mentul persoanelor fizice. Fie
ele personalitãþi ale vieþii publi-
ce, maneliºti, cãmãtari etc, cu
toþii fiind pentru noi doar con-
tribuabili cu obligaþii declarati-
ve. Cu toþii vor trebui, mai de-
vreme sau mai târziu, sã facã
dovada fiscalizãrii veniturilor
cu care ºi-au construit averi-
le”, a declarat într-un comuni-
cat preºedintele ANAF, Gelu
ªtefan Diaconu.

ANAF a lansat “Programul
de asigurare a conformãrii fis-
cale a persoanelor fizice cu risc
fiscal” ca urmare a analizelor

Potrivit procurorilor DNA,
în perioada 28 martie 2006 - 8
martie 2012,Gheorghe Bunea
Stancu, în calitate de preºedin-
te al Consiliului Judeþean Brãi-
la, a îndeplinit mai multe acte
care au condus la obþinerea în
mod direct de foloase patrimo-

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF) a început verificarea persoanelor cu veni-
turi mari care prezintã risc fiscal ridicat, cum ar
fi asociaþi sau acþionari care au împrumutat firma
cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumpãrat

bunuri sau case de peste 70.000 de euro sau au
achiziþionat maºini mai scumpe de 25.000 de euro,

metodologia presupunând mai multe etape, care
vor dura cel mult ºase luni sau, dacã sunt necesare

informaþii din strãinãtate, 12 luni.
de risc fiscal efectuate de Di-
recþia Verificãri Fiscale asupra
persoanelor fizice, în cadrul
programului de asigurare a
conformãrii fiscale a persoane-
lor fizice cu averi mari, pe baza
datelor disponibile privind ve-
niturile declarate ºi alocãrile de
fonduri (creºteri patrimoniale,
achiziþii, creanþe, cheltuieli
etc.), în urma cãrora au fost
identificate ºi alte persoane fi-
zice decât cele din acest grup
care prezintã risc fiscal ridicat
- risc de nedeclarare a unor
venituri semnificative ºi sustra-
gere de la plata impozitelor afe-
rente. ANAF informeazã cã a
început deja programul de ve-
rificare a persoanelor cu veni-
turi mari care prezintã risc fis-
cal ridicat cu 313 dosare, de
care se ocupã 60 de inspectori.

Din totalul de 14,3 milioane
de persoane care obþin venituri
impozabile, ANAF a selectat
aproape 300.000 pentru eºan-
tionul semnificativ supus anali-
zei de risc. Printre aceºtia se
numãrã asociaþi sau acþionari
care au împrumutat firma cu

peste 200.000 de lei, persoane
care au cumpãrat bunuri sau
case de peste 70.000 de euro,
au depozite anuale de peste
150.000 de lei sau au achiziþio-
nat  maºini  mai scumpe de
25.000 de euro. ANAF a identi-
ficat peste 130.000 de cazuri în
care diferenþa între veniturile
estimate ºi cele declarate este
mai mare de 10%, dar nu mai
puþin de 50.000 de lei. Mai de-
parte, agenþia a stabilit cã aproa-
pe 5.900 de persoane prezintã
un grad ridicat de risc fiscal,
respectiv au un risc anual de

nedeclarare mai mare de un mi-
lion de lei anual, au fãcut achi-
ziþii de proprietãþi imobiliare în
intervalul 2011 - 2013 mai mare
de 150.000 de euro sau au cum-
pãrat în acelaºi interval maºini
de peste 75.000 de euro.

Dintre cei 5.900 de contribua-
bili, 1.160 au fost eliminaþi în-
trucât riscul de nedeclarare de
peste un milion de lei este aco-
perit de veniturile soþilor, dar s-
au adãugat 3.150 de cetãþeni,
rude sau afini pânã la gradul II,
identificaþi cu risc fiscal în eºan-
tionul de 132.000 de persoane.

Fostul ºef al Consiliului Judeþean Brãila Gheorghe Bunea
Stancu a fost trimis în judecatã de DNA în dosarul privind

finanþarea ilegalã a unor cluburi sportive, alãturi de directo-
rul economic al CJ Brãila, Alina Rusu. Bunea Stancu este
acuzat de abuz în serviciu ºi conflict de interese, în formã
continuatã, iar Alina Daniela Rusu, director economic în
cadrul Consiliului Judeþean Brãila, la data faptei, este

acuzatã de abuz în serviciu, în formã continuatã.

niale necuvenite pentru douã
cluburi sportive din municipiul
Brãila (SC Club Fotbal Brãila
SA ºi Asociaþia Handbal Club
“Dunãrea”), constând în înca-
sarea, de cãtre acestea, a su-
mei totale de 7.492.360 lei, pre-
cum ºi darea în folosinþã gra-

tuitã pe o perioadã de cinci ani
a unui autoturism. Modalitatea
în care Bunea Stancu a acor-
dat sumele respective de bani
a fost prin implicarea sa direc-
tã în adoptarea hotãrârilor ºi a
contractelor de asociere dintre
cele douã cluburi sportive ºi
Consiliul Judeþean Brãila, prin
care acestea au obþinut finan-
þare de la bugetul Consiliului
Judeþean Brãila.

Totodatã, în aceeaºi perioa-
dã, Gheorghe Bunea Stancu a
fost acþionarul majoritar al unei
societãþi comerciale care, la
rândul ei, prin intermediul al-
tei societãþi, avea calitatea de
asociat majoritar la unul din-
t re  c lubur i le  respect ive  º i
membru fondator la cel de-al
doilea. În acest fel, inculpatul

a beneficiat indirect, prin in-
termediul celor douã cluburi
sportive, de foloase patrimo-
niale necuvenite în valoare to-
talã de 7.492.360 lei pentru
societatea la care este acþio-
nar majoritar ºi în mod direct
de foloase nepatr imoniale ,
constând în capital electoral.
În perioada 1 februarie 2008 -
15  decembr ie  2010,  Al ina
Rusu, în calitate de director
economic al CJ Brãila, a apro-
bat finanþarea celor douã clu-
buri sportive din municipiul
Brã i la  cu  suma to ta lã  de
5.242.362 lei, fãrã a exista an-
gajamente legale, respectiv
hotãrâri ale Consiliului Jude-
þean Brãila de aprobare expre-
sã a sumelor încasate de cele
douã cluburi.
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Aidoma unei teorii
a conspiraþiei

Pe Iulicã Siliºteanu nu îl convin-
ge nimeni de ceea ce a trãit el în-
suºi. Încât ºi astãzi, ca ºi în alte dãþi,
rãmâne la propriile pãreri: digul Du-
nãrii trebuia spart iniþial în punctul
Bistreþ, la 14 aprilie 2006. Din varii
motive, sau mai exact prin diligen-
þele lui exasperate, operaþiunea pi-
rotehnicã nu a fost finalizatã, fiind
realizatã, zece zile mai târziu, la ora
7.50, în punctul Ianoºi, asta înseam-
nã la 11 kilometri în aval. Ce a ur-
mat, nu a fost altceva decât ceea
ce îºi imaginase: apele nãbãdãioa-
se, slobozite din chingile digului fi-
surat, au luat-o la vale, inundând
întreg Rastul, în numai douã zile.
A fost o jale întreagã, cu lume dis-
peratã de pierderea agoniselei de-o
viaþã, orãtãnii luate de ape, case îm-
bãtrânite prãbuºite, imagini de-a
dreptul apocaliptice, unele greu de
descris, dacã ne referim la faptul
cã inclusiv cimitirul comunei a
fost, la un moment dat, o mare de
cruci plutitoare. Strãmutaþi în trei
tabere în câmp, pe durata aprilie-
octombrie, cei 3.600 de localnici
au fost îmbãrbãtaþi mereu de Iuli-
cã Siliºteanu, devenit, din primar,
comandant de oºti. Aºa credea el
atunci. Acum nu mai crede. Florii-
le ºi Paºtele au fost petrecute aco-
lo, în câmp, între foile de cort, cu
sprijinul administraþiei judeþene, im-
plicatã deplin. Oamenii aveau ne-
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Îmbãtrânitã vizibil, vara asta fierbinte nu vrea parcã

sã iese din decor, nici la Rast, deºi ieri stropi firavi de
ploaie amãgeau aºteptãrile deºarte. Sã te învecinezi
Dunãrii ºi sã se usuce totul de secetã, poate pãrea un
paradox, deºi nu este altceva decât o mostrã de proastã
chibzuialã a lucrurilor. Puii de berze din cuiburile rãz-
leþe, cocoþate pe stâlpi de iluminat, bine împiciorogaþi,
se pregãtesc deja de primele încercãri ale zborului te-
merar, vestind discret cã nu mai au de gând sã mai
zãboveascã acolo unde au crescut. Poate vor reveni, ca
adulþi, anul viitor, aºa cum oamenii Rastului, alungaþi
în urmã cu nouã ani de viitura Dunãrii, din vatra strã-
bunã, ºi-au dobândit alte întemeieri, ºi în Rastul Nou,
construit în câmp deschis, fãrã a se dezrãdãcina ºi a-ºi
lichida socotelile cu vechile case. Rastul, cu cei 3.600
de locuitori ai sãi, rãmâne probabil unica localitate ru-
ralã din România cu douã întemeieri (deºi am putea fi
contraziºi cu exemplul Dioºtiului), una datând din 31
martie 1864, când comuna a fost înfiinþatã prin legea
administrativã, deºi ”Rastu” este pomenit, prin 1722,
a fi fãcut parte din satele fiscale, ºi alta în toamna lui
2006, când primele case erau, de acum, ridicate pe un

LAURA MOÞÎRLICHE ºi MIRCEA CANÞÃR
alt amplasament, în suprafaþã de 254 hectare, care ºi
în prezent ridicã probleme, ºi ce probleme. Iulicã Siliº-
teanu, primarul încercat al comunei, care a gestionat
sau coordonat construcþia Rastului Nou, tot mai beteag
la un picior, care îl chinuie de pe atunci, nu a mai scã-
pat de griji nici azi ºi nici nu crede cã va scãpa de ele,
cât îi va fi hãrãzit sã fie în capul treburilor. Nu a aºtep-
tat „statuie” pentru ceea ce a fãcut, zile de-a rândul
zãbovind pe la uºile miniºtrilor din Capitalã, când Ras-
tul Nou se rostuia, ºi nici pentru faptul cã a dus grija
întregii colectivitãþi, mutatã în câmp, sub cerul liber, cu
bruma de agonisealã salvatã de ape, protejatã de foile de
corturi militare, instalate în bãtaia tuturor vânturilor.
Dacã Rastul Vechi are propria istorie încãrcatã, de tot
felul de evenimente care s-au scurs de-a lungul timpu-
lui, Rastul Nou, cu mai puþine file de istorie, a traversat
toate stãrile de spirit, de la disperare la speranþã, de la
deznãdejde la încredere, ºi rareori aparentã solidaritate.
Ca o impresie generalã, comuna Rast se împarte între
„noul nesedimentat” ºi „trecutul statornic”. Ce se va
întâmpla mâine, nimeni nu ºtie, fiindcã deocamdatã nu
s-au lãmurit lucrurile cu ce a fost ieri.

voie de mâncare, pâine, apã, medi-
camente, de o igienã sumarã, so-
seau ajutoare din toate pãrþile, care
trebuiau gestionate ºi împãrþite fãrã
pãrtinire. În Rastul Vechi, apele se
retrãgeau treptat, lãsând în urma lor
mâlul acela cleios, impregnat cu
hoituri pestilenþiale, focare potenþi-
ale de infecþie. În douã rânduri, s-a
fãcut dezinsecþie generalã, avio,
colectându-se totodatã cadavrele
orãtãniilor, înecate. Sã conchidem,
cu vorbele lui Iulicã Siliºteanu, fi-
indcã spune doar ce are rost ºi un

scop: spargerea digului a fost ne-
chibzuitã, omiþându-se esenþialul –
apele nu aveau cum sã urmãreascã
un alt traseu decât cel firesc, din
amonte în aval. Adicã peste Rast.
Riscurile fuseserã greºit evaluate.

A fost un caz de forþã majorã
Vatra Rastului Nou, întinsã pe cele

254 de hectare, în extravilan, nu a
constituit, în urmã cu nouã ani, o
problemã deosebitã. Era un caz de
forþã majorã. De care aveau cunoº-
tinþã ºi primul ministru al þãrii, Cãlin

Popescu Tãriceanu ºi preºedintele
þãrii, Traian Bãsescu, ºi unul ºi altul
deplasaþi la faþa locului. Viaþa oame-
nilor era mai importantã decât orice.
Aºa se gândea atunci. ªi se gândea
bine. Un hectar de teren a fost ne-
gociat cu prezumtivii proprietari la
preþul exorbitant, cuprins între 1 ºi
7 miliarde de lei vechi. Anumite per-
soane au rãmas încã nedesocotite,
cum se spune, motiv pentru care au
înaintat acþiuni în justiþie. Din 2006,
petenþii prezumtivi, fiindcã unii nu
primiserã încã titluri de proprietate,

tot solicitã expertize peste exper-
tize, legate de valoarea terenu-
lui, care se regãseºte în vatra
Rastului Nou. Nimeni nu mai are
în vedere starea de forþã majo-
rã, de care vorbeam, în care s-a
regãsit întreaga colectivitate a
Rastului, în belalia primãvarã a
lui 2006. Atunci vorbeam de so-
lidaritate umanã. Iulicã Siliºtea-
nu nu mai înþelege nimic. ªtie
doar cã Primãria are un morman
de citaþii, care confirmã chema-
rea în judecatã. Cum se va ieºi
la liman, nimeni nu anticipeazã,
deocamdatã. Un alt litigiu, mai
vechi, cu SN Plafar SA Bucu-
reºti, „faþã de persoanele din
cadrul Oficiului Judeþean de Stu-
dii Pedologice ºi Agrochimice
Craiova,  care au semnat pe do-
cumentul pretins a fi fals”, care
s-a vãzut necuvenit, în posesia
a 368 de hectare, dat în arendã
unui localnic, tulburã, de aseme-

nea, orice liniºte, cât de cât fireascã.
Pãmântul a devenit, la Rast, un mãr
al discordiei, ºi întemeierea noii ve-
tre a localitãþii a însemnat pentru unii
ºi posibilitatea de a obþine niºte bani,
fãrã nici o trudã. Fãrã sã spunã ceea
ce gândeºte, Iulicã Siliºteanu pri-
veºte în gol, convins cã dreptatea
este mereu ascunsã pentru cei care
au sufletul curat. Chinuitã în urmã
cu nouã ani, de belele vieþii, lumea
Rastului crede cã a fost un blestem
al Celui de Sus, Iulicã Siliºteanu cre-
de însã altceva. Unii hrãpãreþi au
crezut cã, prin inundarea Rastului,
vor pune mai uºor mâna pe pãmân-
turile localnicilor. Nici nu ºtii ce sã
mai crezi.

ªi mâine?
Rastul va dãinui mereu pe harta

Doljului, cu istoria lui încãrcatã.
Dacã pentru unii inundaþiile din
2006 sunt doar o amintire, pentru
Iulicã Siliºteanu, ºi mulþi oameni ai
locului, care i-au fost aproape, sunt
o ranã încã nevindecatã. Surprin-
zãtor, apele s-au retras demult,
deºi unele semne mai dãinuie. Du-
nãrea molcomã, secãtuitã vizibil în
acest anotimp, îºi vede de drumul
ei milenar. Irizeazã doar atmosfera
cu umiditatea ei tonicã în dimineþi-
le fiecãrei zile. Nimeni nu ºi-a ima-
ginat vreodatã cã ea, Dunãrea, poa-
te întrista ºi întãrâta atâta lume la
Rast. Existã, fireºte, ºi un mâine,
dar nimeni nu ºtie cum va arãta
acesta.

Iulicã
Siliºteanu
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
hotãrât, ieri, sã menþinã mãsura
arestului la domiciliu pentru fos-
tul viceprimar al Craiovei, Cristi-
na Calangiu, dar ºi pentru ceilalþi
doi funcþionari faþã de care a fost
luatã aceeaºi mãsurã, respingân-
du-le cererile de înlocuire a ares-
tãrii preventive cu mãsura contro-
lului judiciar: „Menþine mãsura
arestului la domiciliu luatã faþã
de inculpatul Smarandache Radu,
prin încheierea din data de
16.07.2015 a judecãtorului de
camerã preliminarã din cadrul
Tribunalului Dolj. Menþine mã-
sura arestului la domiciliu luatã

Reamintim cã Eugen Ionuþ Chi-
riac, în vârstã de 18 ani, din co-
muna Afumaþi, a fost arestat pre-
ventiv pe 18 iunie a.c., în baza
mandatului emis de judecãtorii Tri-
bunalului Dolj la cererea procu-
rorilor de la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, tânãrul fiind acu-
zat de tentativã la infracþiunea de
omor calificat. Procurorii crimi-
naliºti ºi poliþiºtii de la Serviciul
de Investigaþii Criminale au stabi-
lit cã, în noaptea de 16/17 iunie,
pe fondul consumului de alcool,
între el ºi fratele sãu, Mihai, în
vârstã de 24 de ani, a izbucnit un
conflict spontan, în timpul cãruia
Eugen a pus mâna pe un cuþit cu
care i-a aplicat douã lovituri lui
Mihai, lãsându-l într-o baltã de
sânge. La faþa locului a sosit o
ambulanþã, victima fiind preluatã
ºi transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, unde

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au anun-
þat cã, în perioada 30 iulie - 05
august 2015 poliþiºtii doljeni au
fost prezenþi la datorie, organizând
ample acþiuni pentru prevenirea
infracþionalitãþii ºi pregãtirea an-
tivictimalã a cetãþenilor, în slujba
cãrora suntem în fiecare zi. În ca-
drul acþiunilor oraganizate au fost
angrenaþi  peste 350 de poliþiºti din
cadrul structurilor de ordine pu-
blicã, poliþie rutierã, investigaþii

Judecat în stare de arest
pentru cã ºi-a înjunghiat fratele

Tânãrul de 18 ani, din comuna doljeanã Afumaþi, care a ajuns
dupã gratii pentru cã ºi-a înjunghiat fratele, a fost trimis în judecatã,

în stare de arest preventiv, de procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj pentru tentativã de omor calificat. Ieri, judecãtorii

Tribunalului Dolj au amânat cauza pentru 19 august a.c.

a primit îngrijiri medicale ºi s-a
stabilit cã avea douã plãgi înjun-
ghiate, una în abdomen ºi cea de-
a doua în omoplat. Autorul a fost
ridicat ºi adus la Craiova, la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
unde a fost audiat, procurorul de
caz dispunând reþinerea sa pentru
24 de ore. Medicii legiºti au stabi-
lit cã leziunile suferite de victimã
necesitã 40-45 zile de îngrijiri
medicale pentru vindecare ºi cã i-
au pus viaþa în primejdie, astfel cã
Eugen Ionuþ Chiriac a fost arestat
preventiv pe 30 de zile pentru ten-
tativã la infracþiunea de omor cali-
ficat. Pe 14 iulie a.c., dupã ce s-a
înregistrat dosarul în care tânãrul
a fost trimis în judecatã pentru ten-
tativã de omor calificat, instanþa a
menþinut arestarea preventivã a tâ-
nãrului, iar ieri judecãtorii de la
Tribunalul Dolj au amânat cauza
pentru 19 august a.c.

Magistraþ i i  Tr ibunalu lu i  Dol j  au
respins, ieri, cererile formulate de
fostul viceprimar al Craiovei ºi fost
manager al Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, Cristina Calangiu
ºi de Radu Smarandache de înlocuire

a arestului la domiciliu cu mãsura con-
trolului judiciar. Instanþa a menþinut
arestarea la domiciliu pentru cei doi,
dar ºi pentru Rodica Þenea, toþi trei
judecaþi împreunã cu alte persoane
pentru fapte de corupþie.

faþã de inculpata Þenea Rodica,
prin încheierea din data de
16.07.2015 a judecãtorului de
camerã preliminarã din cadrul
Tribunalului Dolj. Menþine mã-
sura arestului la domiciliu luatã
faþã de inculpata Calangiu Cris-
tina Mariana, prin încheierea din
data de 16.07.2015 a judecãto-
rului de camerã preliminarã din
cadrul Tribunalului Dolj. Respin-
ge cererile inculpaþilor Smaran-
dache Radu ºi Calangiu Cristina
Mariana de înlocuire a mãsurii
arestãrii preventive cu mãsura pre-
ventivã a controlului judiciar. Cu
contestaþie în termen de 48 de ore

de la comunicare. Pronunþatã în Ca-
mera de Consiliu din 06.08.2015”,
se aratã în încheierea de ºedinþã a in-
stanþei de judecatã.

Reamintim cã procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie (DNA) – Serviciul Terito-
rial Craiova au dispus, pe 11 mai
a.c., trimiterea în judecatã, în sta-
re de arest preventiv, a fostului vi-
ceprimar al Craiovei, Cristina Ca-
lagiu, dar ºi a altor cinci funcþio-
nari publici. Este vorba despre
Radu Smarandache, ºef serviciu
din cadrul Direcþiei Generale de
Asistenþã ºi Protecþia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Dolj, Rodica Þe-

nea, consilier juridic în cadrul Di-
recþiei Juridice din cadrul Primã-
riei municipiului Craiova (ambii
aflaþi în arest preventiv), Ioana
Munteanu (sub control judiciar),
Maria Manolache, director gene-
ral adjunct, în cadrul Direcþiei Ge-
nerale de Asistenþã ºi Protecþia
Copilului (D.G.A.S.P.C.) Dolj ºi
Lavinia Carmen Oprea, ºef  Cen-
trul de Consiliere ºi Asistenþã Spe-

cializatã pentru Persoanele cu Tul-
burãri de Spectru Autist din cadrul
Direcþiei Generale de Asistenþã ºi
Protecþia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
Dolj, toþi acuzaþi de infracþiuni de
corupþie – trafic de influenþã – mai
puþin Carmen Oprea în sarcina
cãreia s-a reþinut favorizarea fãp-
tuitorului întrucât l-a anunþat pe
Smarandache cã este în vizorul
anchetatorilor.

Amenzi de aproape 140.000 lei
în cadrul acþiunii Blocada

În perioada 30 iulie - 05 august 2015 poliþiºtii
doljeni au continuat acþiunile de prevenire pentru
creºterea gradului de siguranþã a cetãþenilor ºi
asigurarea unui climat optim de convieþuire socialã
în cadrul Planului de Acþiune Blocada, fiind constata-
te 27 fapte de naturã penalã pentru care s-au întoc-
mit dosare de cercetare conform prevederilor lega-
le, precum ºi 531 de abateri de naturã contravenþio-
nalã pentru sancþionarea cãrora oamenii legii au
aplicat amenzi în valoare de aproape 140 000 lei.

criminale, investigare a criminali-
tãþii economice, poliþie transpor-
turi ºi serviciului de arme, explo-
zivi ºi substanþe periculoase. „În
urma acþiunilor ºi controalelor,
poliþiºtii doljeni au constatat 27
fapte de naturã penalã, precum ºi
531 de abateri de naturã contra-
venþionalã pentru sancþionarea
cãrora oamenii legii au aplicat
amenzi în valoare de aproape 140
000 lei. De asemenea, poliþiºtii
doljeni au reþinut în vederea sus-

pendãrii dreptului de a conduce
18 de permise de conducere, 6 din-
tre acestea fiind reþinute pentru
consum de bãututri alcoolice, iar
9 certificate de înmatriculare au
fost retrase. În urma controalelor,
poliþiºtii au ridicat în vederea
confiscãrii bunuri în valoare de
peste 1 000 lei”, a precizat purtã-
torul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol.

În cadrul controalelor efectua-
te, poliþiºtii din Segarcea împreu-
nã cu jandarmi din cadrul IJJ Dolj
i-au depistat, în oraºul Segarcea,
pe Florin M., de 28 de ani, Con-
stantin T., de 25 de ani ºi Marius
B., de 28 de ani, toþi din comuna
Cîrna, în timp ce transportau cu o
cãruþã 100 kg  peºte din specia
caras, cu scopul de a o comercia-
liza, fãrã a deþine documente de
provenienþã. Cantitatea de peºte a
fost ridicatã în vederea confiscã-
rii, iar celor  în cauzã le-a fost  în-

tocmit dosar penal pentru bra-
conaj piscicol.

În cadrul aceloraºi activitãþi,
poliþiºtii Formaþiunii Rutiere Se-
garcea ºi Postului de Poliþie
Drãnic l-au depistat pe Claudiu
H., de 35 de ani, din comuna
Drãnic, în timp ce conducea un
autoturism, pe D.J. 561 B în
comuna Drãnic, având autori-
zaþia de circulaþie provizorie
expiratã din data de 14.08.2014
ºi fãrã a poseda permis de con-
ducere pentru nici o categorie
de vehicule. Acesta a fost testat
cu aparatul etilotest care a in-
dicat 0,20 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Poliþiºtii au întoc-
mit pe numele doljeanului un
dosar penal, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Cristina Calangiu ºi ceilalþi doi funcþionari
menþinuþi în arest la domiciliu
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Ministerul Educaþiei ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice a publicat, pe site-ul
de specialitate, viitorea structurã a
anului ºcolar. Astefl, dupã o iniþia-
tivã venitã din teritoriu, care pu-
nea în dezbatere modificarea struc-
turii anului ºcolar, s-a statutat ca
2015/2016 sã se încheie pe 4 sep-
tembrie 2016, ceea ce înseamnã
ca tpoate cursurile sã înceapã pe
5 septembrie ºi nu dupã 15 sep-
tembrie, aºa cum era stabilit. Ast-
fel, conform structurii finale, anul
ºcolar 2015/2016 se va încheia pe
4 septembrie 2016, ceea ce lasã
loc ca, în anul ºcolar urmãtor
(2016/2017), cursurile sã înceapã
din 5 septembrie, practic, cu o
sãptãmânã mai devreme.

Se aºteaptã o nouãSe aºteaptã o nouãSe aºteaptã o nouãSe aºteaptã o nouãSe aºteaptã o nouã
structurã a anului ºcolarstructurã a anului ºcolarstructurã a anului ºcolarstructurã a anului ºcolarstructurã a anului ºcolar

Structura anului ºcolar 2015/2016 prevede cã elevii se întorc din „vacanþa mare”, pe 14
septembrie 2015, când vor începe Semestrul I. Copiii intrã în vacanþa de iarnã, pe 19 decme-
brie, pentru douã sãptãmâni, iar , pe varã, pauza va fi cu o sãptãmânã mai micã decât în anul
precedent, iar, ca modificarea, apare data de 11 decembrie 2015, terminus pentru susþinerea
tezelor din primul semestru, devansatã cu o sãîptãmânã daþã de ceea ce a fost.

În activitatea Direcþiei Generale
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj centrele rezidenþiale
ºi cele de zi ocupã rolul determi-
nant în sprijinirea copiilor. Cele 24
de servicii de tip rezidenþial, dintre
care 5 centre pentru copilul cu
handicap ºi 19 pentru copilul ºco-
larizat asigurã servicii medicale,
educaþionale ºi socializare.

Alte 11 centre de consiliere, alã-
turi de Centrul de Consiliere ºi
Asistenþã Specializatã pentru Per-
soanele cu Tulburãri de Spectru
Autist, ce are o capacitate de 100
de locuri întregesc modul de ra-
portare a D.G.A.S.P.C. Dolj la pro-
blematica copiilor defavorizaþi.

Beneficiari ai serviciilor de zi
oferite de D.G.A.S.P.C. Dolj sunt
în prezent 347 de copii, dintre care
250 provin din familie ºi 97 din
centrele de plasament. Protecþia

Copiii, expuºi riscurilorCopiii, expuºi riscurilorCopiii, expuºi riscurilorCopiii, expuºi riscurilorCopiii, expuºi riscurilor
prea devremeprea devremeprea devremeprea devremeprea devreme

specialã a copilului în regim de
urgenþã se realizeazã pentru 33 de
cazuri, dintre care 23 de copii sunt
în plasament în regim de urgenþã
în servicii rezidenþiale. Au existat
ºi situaþii de încetare a acestei pro-
tecþii, când fie au fost încredinþaþi
în vederea adopþiei (4 cazuri), fie
nu au mai urmat cursuri ºcolare
(3 copii).

Analizând structura pe grupe de
vârstã a copiilor aflaþi în plasament
ºi în plasament de urgenþã se poa-
te constata cã, cei mai mulþi au
între 14-17 ani, respectiv 115 ca-
zuri, urmaþi imediat de grupa de
vârstã 10-13 cu 91 de beneficiar.

Sãrãcia i-a despãrþit
Copiii ai cãror pãrinþi sunt ple-

caþi la lucru în strãinãtate au in-
trat ºi ei în atenþia D.G.A.S.P.C.
Dolj. Peste 600 de cazuri nu mai

au niciun pãrinte lângã ei, iar 830
de copii au unul dintre pãrinþi afa-
rã. Pe lângã aceastã cauzã de se-
parare între generaþii mai existã
câteva cu adevãrat dramatice.
Sãrãcia a cauzat ruperea destine-
lor a 514 copii, pentru care pã-
rinþii au intrat în con de umbrã.
La alþi 143, decesul pãrinþilor a re-
prezentat o trecere bruscã spre un
alt stil de viaþã. Nu suntem feriþi
nici de cazurile în care pãrinþii au
fost decãzuþi din drepturi, iar co-
piii au luat calea asistenþei socia-
le. Aici este vorba la finele lunii
iunie 2015 de 26 de copii. Abuzul
ºi neglijarea au trimis ºi acestea
cãtre D.G.A.S.P.C. Dolj alþi 196
de copii.

Telefonul copilului, confirmat
În acest an, pânã în prezent,

D.G.A.S.P.C. Dolj a primit 262 de
sesizãri privind cazuri de abuz,
neglijare ºi exploatare a copilului.
Potrivit datelor insituþiei, toate aces-
te sesizãri au fost confirmate. La
telefonul copilului s-au fãcut 98 de
sesizãri ºi au fost confirmate în
întregime. Sesizãrile au fost iniþia-
te de profesioniºti la 227 de cazuri

ºi 35 de persoane fizice, în ambele
împrejurãri toate reclamaþiile fiind
confirmate.

Scade abandonul în spitale
În primul trimestru al acestui

an, numãrul copiilor abandonaþi în
maternitate, secþii de pediatrie ºi
alte secþii spitaliceºti nu a depãºit
cifra 5. Familiile ºi-au reluat nou-
nãscuþii în douã cazuri, iar ceilalþi
sunt în plasament. Doljul are o sta-

tisticã pe care nu o putem ocoli la
capitolul copii cu handicap accen-
tuat, 312 cazuri ºi cu handicap se-
ver, 932 de copii. Aproape jumãta-
te din cea de a doua categorie nu
frecventeazã o formã de învãþã-
mânt. Situaþia este mai bunã la cei
cu handicap mediu. Aici din 468
de copii identificaþi, numai 93 nu
merg la ºcoalã.

VALENTIN CEAUªESCU

Chiar dacã metodologia este cât
se poate de clarã, Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice modi-
ficã, încã o datã (BAC-ul fiind foar-
te proaspãt), regulile jocului, chiar
în timpul susþinerii „competiþiei”.
Parcã, la prima vedere, nimic nu
mai surprinde. Conform noii plani-
ficãri, stabilite de miniºtri ºi sece-
retari de stat, cu toþii vremelnici, s-
a fãcut cunoscutã ºi toatã configu-
raþia ºcolarã pe 2015/2016 – 36 de
sãptãmâni de cursuri, cu 177 de zile
lucrãtoare; douã sãptãmâni de va-
canþã de „iarnã”; vacanþa de primã-
varã de o sãptãmânã etc.

Modificãri, modificãri ...
Conform programului, stabilit de

cãtre onor MECS, vacanþa de iarnã
va avea douã sãptãmâni, cea de „pri-
mãvarã” nu va depãºi ºapte zile, iar
cea inter-semestrialã va avea maxi-
mum ºapte zile. Programul de cur-
suri este urmãtorul: 14 septembrie
2015 – 18 decembrie 2015, Semes-
trul I; vacanþa pentru minorii de la
grãdiniþã ºi din clasele pregãtitoare,
pânã la cea de-a IV-a, 31 0ctombrie
– 8 noiembrie 2015, cu o pauzã le-
galã între 19 decembrie 2015 –
03.01. 2016; Semestrul I – cursuri,
tot între 14 septembrie 2015 ºi 18
decembrie 2015, cu vacanþa amin-
titã, iar finalizarea acestora va avea
loc pe 29 ianuarie, dupã care se va

intra în vacanþa intra-semestrialã,
pânã pe 7 februarie 2016. Semes-
trul al II-lea v începe pe 8 februarie
anul viitor, cursurile având finalizare
pe 22 aprilie 2016, faþã de 8 aprilie,
cum era iniþial.

Demn de amintit, între 18 – 22
aprilie 2016, va avea loc Sãptãmâ-
na „ªcoala altfel”, iar, de a doua zi
ºi pânã pe 3 Mai, va avea loc va-
canþa de „Primãvarã”. Conform
prevederilor stabilite de cãtre
MECS,  „ªcoala Altfel” poate fi
„organizatã din semestrul al doi-
lea, dar nu mai târziu de data de

27 mai 2016, la decizia Consiliului
de Administraþie al unitãþii de în-
vãþãmânt, dupã consultarea cadre-
lor didctice ºi a benefeciarilor pri-
mari ºi secundari ai educaþiei”.

Totodatã, s-a menþionat cã Te-
zele, vorbim de cele de la mate-
rioile destudiu, aferente semestru-
lui I, trebuie susþinute pânã în 11
decembrie 2015, fãrã a avea titlu
obligatoriu, iar cele din Semestrul
al II-lea au termen final 20 mai
2016, tot fãrã restricþie de datã.
Dupã modificãri, apare cã elevii
claselor a VIII-a ºi a XII-a, fac ex-
cepþie de la structura anului de în-
vãþãmânt: din cele 37 de sãptãmâni
afectate procesului de învãþãmânt
pentr clasa a XII-, patru sunt de-
dicate examenului de BAC, cursu-
rile caâlaselor terminale având ca
datã 27 Mai 2016.

La cls. a VIII-a, cursurile se în-
cheie pe 10 iunie 2016, dupã un an
ºcolar de 36 de sãptãmâni, una sin-
gurã fiind dedicatã desfãºurãrii „Eva-
luãrii Naþionale”. Prof.  Mihãiþã Stoi-
ca, purtãtor de cuvânt al Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj, ne-a
precizat: „Nu putem decât sã luãm
act de cele stabilite ºi sã punem în
aplicare cele discutate. Credem cã
totul va fi favorabil, iar elevii îºi vor
desãvârºi pregãtirea.”

CRISTI PÃTRU
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Nu ºtiu cât adevãr „ºtiinþific” se verificã
în ipoteza de-acum aproape comunã cã
trãim într-un timp condensat, ziua reducân-
du-se, astãzi, la vreo 16 ore. Cert e cã ºtiam
de la anticii greci cã, în definitiv, timpul e o
convenþie, iar intuiþia genialã, verificatã ºtiin-
þific, a bãtrânului Einstein a confirmat-o cu
prisosinþã. Nici ipoteza radicalei transfor-
mãri a fizionomiei muncii în fazele succe-
sive de la manualã la tehnicã  spre una efec-
tiv cognitivã nu mai e cine ºtie ce noutate:
o constatãm continuu, cu un entuziasm
deseori pripit. Cãci cine îºi mai rezervã tim-
pul ori mare are vreun interes sã mai re-
flecte, în dispreþul fie ºi de-o clipã, la con-
secinþele acestor mutaþii cãrora câþiva, din
nefericire prea puþini le conferã dimensiuni
de naturã antropologicã?

Printre aceºtia, un neamþ – de ce ne-am
mira? –, sociolog la bazã, pe numele sãu
Hartmut Rosa, nu ezitã sã supunã unei ana-
lize-program de amplitudinea unui mega-pro-
iect de cercetare tocmai procesul de accele-
raþie cu accente demoniace pe care îl cu-
noaºte epoca noastrã. Un proces structural
înscris în modernitatea (chematã acum târ-
zie iar de alþii cu prefixul post) care începe

Epoca unei noi alienãriEpoca unei noi alienãriEpoca unei noi alienãriEpoca unei noi alienãriEpoca unei noi alienãri
de pe la Descartes ºi, marcatã de revoluþii,
real-istorice ºi ºtiinþifice, a ajuns pânã azi în
forme neverosimil de apãsãtoare.

Hartmut Rosa a publicat relativ recent o
carte sub titlul premonitoriu „Acceleraþie ºi
alienare. Pentru o teorie criticã a timpului în
modernitatea târzie” ºi care, cum singur de-
clara, constituie doar o introducere, pentru
un public nespecializat, al unui parcurs teo-
retic pe care l-a susþinut în studiile prece-
dente ºi pe care îl va continua. Accentul
cade, cum anticipam, pe conceptul de alie-
nare, în variile sale forme în care se rãspân-
deºte deja în societatea noastrã: patologii
sociale, cum le numeºte, produse de regi-
muri disciplinare ale timpului ºi de cãtre ac-
celerarea, în aparenþã de neoprit, a ritmuri-
lor existenþelor noastre.

Societãþile occidentale – sã ne amintim
cã ºi Heidegger, în teza sa despre sfârºitul
metafizicii, restrânsese discursul la nivelul
Occidentului – sunt marcate în termeni
structurali constitutivi de cãtre procesul de
accelerare socialã. Sociologia – în chiar de-
butul ei disciplinar – a cãutat cheia inter-
pretativã a acestui fenomen, una care sã
divulge logica procesului de modernizare.

Astfel, de la Weber la Habermas, procesul
de modernizare a fost definit ca un proces
de raþionalizare, de la Durkheim la Luhmann
ca unul de diferenþiere funcþionalã, de la
Simmel la Ulrich Beck ca un proces de in-
dividualizare, de la Marx la ªcoala de la
Frankfuhrt (al cãrei descendent e ºi auto-
rul) ca un proces de reificare ºi de mercifi-
care capitalistã. Niciuna din aceste definiri
nu subzistã, potrivit lui Rosa, fiindcã mo-
dernizarea nu poate fi redusã la o dezvolta-
re liniarã ºi continuã. date fiind disconti-
nuitãþile pe care le-a suferit. ªi le suferã.
Cel de-al doilea defect al acestor chei in-
terpretative e de naturã etnocentristã, con-
ferind modernitãþii societãþilor occidentale
un caracter universalist, refuzând altora
raþiunea unor alternative, cosubstanþiale pro-
priilor baze istorico-culturale.

Timpul ca resursã insuficientã, plãpândã
adicã, senzaþia cã tot ceea ce are o duratã
temporalã trebuie sã se lungeascã ºi cã tre-
buie, prin urmare, sã alergãm spre a nu pierde
trenul ºi convingerea cã, odatã prins, ne va
conduce spre un viitor diferit ºi mai bun,
pecetluieºte, crede Rosa, din origine experi-
enþa temporalã a modernitãþii ºi percepþia

discontinuitãþii faþã de trecut. Întreg secolul
trecut se subînscrie acestui proces, iar omul,
prins în aceastã reþea, se trezeºte în imposi-
bilitatea de a mai trãi clipele fugare ale pre-
zentului ºi de a atinge sensul unui fel de eter-
nitate în propria sa experienþã de viaþã.

De fapt, procesul propriu-zis de alienare
nu cunoaºte o continuitate pe parcursul în-
tregii modernitãþi, dat fiind cã chiar ºi în plin
Iluminism ºi sub impactul Revoluþiei fran-
ceze, ruptura s-a produs sub semnul mare-
lui proiect de emancipare a individului ca
Subiect al Istoriei.

Azi, în modernitatea târzie însã, progre-
sul ºi-a pierdut consistenþa (emanciparea
consideratã ca ºi împlinitã) ºi ne-am trezit
într-un proces lipsit de orientare ºi de direc-
þie, în timp ce accelerarea socialã a devenit
un fel de constrângere impersonalã, golitã
de o orientare normativã ºi scãpatã de sub
control. Ea devorã imaginarul, instituþiile ºi
practicile sociale ale societãþii noastre, go-
leºte interiorul ºi dezactiveazã orizonturile
normative ale proiectului modernitãþii, supu-
nându-ne pe toþi  unui regim disciplinar al
timpului care se subordoneazã unicului im-
perativ: al grabei ºi al vitezei.

“Fondul pentru fapte bune”
este un program de finantare de
tipul “cerere de propuneri” si se
adreseaza organizatiilor negu-
vernamentale (asociatii, funda-
tii sau federatii) care doresc sa
deruleze proiecte din domeniile
educatiei, sanatatii si serviciilor
sociale, proiecte care asigura
acces la educatie, servicii me-
dicale si servicii sociale pentru
copii, tineri si batrani defavori-
zati social, economic sau fizic.
Fiecare proiect poate beneficia
de finantare in valoare de pana
la 70.000 de Euro. “Lansãm cea

S-a lansat cea de-a treia editie a programului
de finantare “Fondul pentru fapte bune”

Fundatia Vodafone România a finanþat, în cei 17 ani de activita-
te, peste 848 de programe în domeniile sãnãtãþii, educaþiei, servicii-
lor sociale, având ca beneficiari  copii, tineri, bãtrâni, persoane de-
favorizate fizic, social sau economic. Pânã în prezent, Fundaþia
Vodafone România a investit 20 milioane Euro în proiecte desfãºu-
rate de organizaþiile non profit partenere.

Calendarul rundei de finantare este urmatorul:
· 3 - 28 august 2015: înscrierea online a proiectelor;
· 31 august – 11 septembrie 2015: evaluarea proiectelor în-

scrise în concurs;
· 14 – 25 septembrie 2015: anunþarea publicã a rezultatelor.

Fundaþia Vodafone România a lansat “Fondul pentru fapte bune”
în anul 2013, pentru a marca aniversarea a 15 ani de activitate ºi din
dorinþa de a oferi sprijin ºi altor organizaþii decât celor susþinute în
mod tradiþional. Lista proiectelor susþinute în 2013 ºi 2014 prin acest
program este disponibilã pe site-ul http://vodafone.grantwizard.ro/.

Fundatia Vodafone România a lansat cea
de-a treia ediþie a programului de finanþare
“Fondul pentru fapte bune”, în valoare totalã
de 350.000 euro.

de-a treia rundã de finanþare pen-
tru proiecte noi, destinatã orga-
nizaþiilor neguvernamentale care
pot beneficia pentru prima oarã
de finanþarea Fundaþiei Vodafo-
ne România. Ne aºteptãm sã pri-
mim ºi în acest an propuneri de
proiecte interesante, cu impact
în comunitate. În cei doi ani, de
când am lansat “Fondul pentru
Fapte Bune”, am implementat 19
proiecte în oraºe din întreaga
þarã precum ºi în comunitatile
rurale din unele judeþe”, a decla-
rat Angela  Galeta,  Director,
Fundaþia Vodafone România.

Originalitatea, relevanþa
ºi alocarea eficientã
a resurselor umane

La aceasta rundã de fi-
nanþare pot avea acces toa-
te organizaþiile neguverna-
mentale înregistrate legal
în România. Înscrierea
aplicaþiilor se face online,
pe site-ul http://vodafone.-
grantwizard.ro/. Tot pe
aceastã paginã sunt dispo-
nibile informaþiile privind
procesul de înscriere, re-
gulamentul, criteriile de se-
lecþie, formularul de în-
scriere, precum ºi calenda-
rul rundei de finanþare.  Proiec-
tele eligibile pot acoperi zone di-
verse, cum ar fi, de exemplu:
creºterea calitatii serviciilor me-
dicale într-o instituþie medicalã,
îmbunãþirea accesului la educa-
þie ºi servicii publice de asistenþã
medicalã pentru categoriile defa-
vorizate, creºterea calitãþii pro-
cesului de învãþãmânt, preveni-
rea abandonului scolar ºi fami-
lal, sau oferirea de servicii sociale
pentru categorii defavorizate.
Evaluarea proiectelor propuse
spre finanþare va fi fãcutã de o
echipã formatã din membri ai
Consiliului de Administraþie,
membri ai Fundaþiei Vodafone
România ºi consultanþi externi.
Printre criteriile de selecþie se
numãrã concordanþa cu misiunea
Fundaþiei Vodafone România ºi
cu domeniile eligibile pentru
aceastã rundã de finanþare (edu-
caþie, sãnãtate, servicii sociale),
originalitatea, relevanþa, alocarea
eficientã a resurselor umane ºi fi-
nanciare, planificarea eficientã a
activitãþilor, sustenabilitatea sau
impactul proiectului.

Înscrierea se face pânã mâine
Vor avea prioritate proiectele care

folosesc tehnologia ºi aplicaþiile
mobile pentru a îmbunãtãþi viaþa
persoanelor dezavantajate, proiec-
tele care se desfãºoarã pe o arie
geograficã extinsã ºi cele cu un
numãr mare de potenþiali beneficiari.
Pentru a veni în ajutorul ONG-uri-
lor în ceea ce priveºte aplicarea la
astfel de programe, Fundaþia Voda-
fone România organizeazã o întâl-
nire cu organizaþiile care doresc sã
aplice la runda de finanþare “Fon-
dul pentru fapte bune”, ediþia 2015.

Scopul întâlnirii este de a facilita
dialogul dintre Fundaþia Vodafone
România ºi ONG-urile care doresc
sã obþinã finanþare în cadrul rundei
anuntate. Printre subiectele care se
vor discuta se numara si criteriile
de eligibilitate, domeniile de finan-
þare, precum ºi asteptãrile pe care
le au finanþatorii din partea aplican-
þilor. Înscrierea se face prin trimi-
terea unui e-mail la adresa
Fundatia.Vodafone_ro@vodafone.com,
pânã mâine, 7 august. Mai multe
detalii puteti gasi pe www.vodafo-
ne.grantwizard.ro.

MARGA BULUGEAN
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Dupã 2 ani de conducere a
Uzinei de Motoare din Craiova
ºi cu o experienþã de peste 35
de ani în cadrul Ford Marea Bri-
tanie ºi Ford Europa, John Ol-
dham este astfel  avansat în
funcþia de Manager Asistent-
Operaþiuni Vehicule Craiova.
Jaime Ortiz- Canavate s-a alãtu-
rat companiei Ford în 1999 ºi a
deþinut mai multe funcþii în de-
partamentele de Dezvoltare a

Ford România a anunþat ieri o se-
rie de schimbãri la nivelul conducerii
companiei, atât pentru uzina din Cra-
iova, cât ºi pentru Compania Naþio-
nalã de Vânzãri, cu sediul în Bucu-
reºti. Începand cu august 2015, Jai-

me Ortiz-Canavate, în prezent Ma-
nager de Producþie, Operaþiuni Au-
tovehicule la fabrica Ford din Valen-
cia (Spania) este numit Manager al
Fabricii de Motoare din Craiova, în-
locuindu-l pe John Oldham.

Produselor ºi de asemenea
în cadrul Diviziei de Ope-
raþiuni Producþie Motoare
ºi Producþie Vehicule, în
cadrul Ford Spania, Ford
Marea Britanie ºi Ford
Germania.

Atât John cât ºi Jaime
vor continua sã lucreze
sub directa coodonare a
lui Jan Gijsen, Preºedin-
tele Ford România ºi tot-
odatã ºeful uzinei din Cra-
iova,  care  a  declara t :
“Doresc sã îi felicit atât
pe John, cât ºi pe Jaime
pentru noile lor roluri, cu
atat mai mult cu cat uzi-
na noastrã din România
continuã sã joace un rol
strategic în ceea ce pri-
veºte producþia Ford la
nivel european.”

Rafal Krajewski,
parte a echipei

din România
De asemenea, Ford Româ-

nia anunþã cã începand cu luna
august a anului în curs, Cris-
tian Prichea este numit Mana-
ger Vânzãri al Companiei Naþi-
onale de Vânzãri, înlocuindu-l
pe Rafal Krajewski, care a con-
dus vânzãrile Ford din Româ-
nia în ultimii 2 ani. Rafal a fost
parte a echipei din România

încã de la înfiinþarea Compa-
niei Naþionale de Vânzãri în
2010, iar pentru mai bine de 3
ani a lucrat ca Manager al Di-
viziei de Servicii Clienþi-Ford
România. Rafal urmeazã sã se
alãture diviziei Ford din Africa
ºi Orientul Mijlociu în noul sãu
rol de Manager Retail al Divi-
ziei de Servicii Clienþi.

„Vom continua
sã consolidãm

prezenþa puternicã
a Ford în România”

La rândul sãu, Cristian Pri-
chea s-a alãturat echipei Ford tot
în 2010 în calitate de Manager
de Produs, iar 2 ani mai târziu a
fost numit Marketing Manager,
departament pe care l-a condus
pânã în august anul acesta. “Mã
bucur foarte mult pentru Cris-
tian ºi Rafal ºi le urez mult suc-
ces la noile locuri de muncã.
Vom continua sã consolidãm pre-
zenþa puternicã a Ford în Româ-
nia nu doar ca unul dintre inves-
titorii strategici, dar ºi în ceea
ce priveºte sectorul de retail ºi
vânzarea de flote auto, având
sprijinul unei echipe dedicate ºi
al unei reþele performante de
dealeri”, a spus Valerio Brencia-
glia, Director General al Ford
România, Compania Naþionalã
de Vânzãri.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Garanþiile se acordã în baza
convenþiilor semnate între
finanþatori, APIA ºi
FNGCIMM, pentru creditele
necesare finanþãrii activitãþilor
curente. Toate convenþiile
încheiate între Agenþia de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agricultu-
rã, Bãnci ºi FNGCIMM vor fi
postate pe site-ul APIA la
adresa www.apia.org.ro. „Pot
beneficia de facilitãþile de

Fermierii doljeni, beneficiarii mãsurii 215 - Plãþi privind bunãstarea
animalelor - pãsãri -, în baza adeverinþei eliberate de APIA, pot accesa

credite garantate de FNGCIMM în procent de maxim 80%.

garantare a creditelor oferite de
FNGCIMM societãþile comer-
ciale constituite conform Legii
nr. 31/1990, asociaþiile agricole
constituite conform Legii nr.
36/1991, persoanele fizice
autorizate ºi asociaþiile de
fermieri, constituite conform
Legii nr. 566/2004 a coopera-
þiei agricole”, a precizat
Gheorghe Lãpãdat, directorul
general Fondul Local de

Garantare Craiova – Filiala
FNGCIMM IFN S.A.

Se plãteºte un singur comision
de garantare

Pentru a putea accesa
garanþia, beneficiarii enumeraþi
trebuie sã fie asimilaþi în
categoria întreprinderilor mici ºi
mijlocii, definite conform legii
ºi sã se încadreaze în criteriile
de eligibilitate ale finanþatorilor,
sã deþinã adeverinþele emise de
APIA, sã nu se afle în dificulta-
te financiarã în sensul prevede-
rilor Comunicãrii Comisiei
Europene ºi nu sã beneficieze
de garanþii de la alte fonduri de
garantare pentru finanþarea

accesatã.
Pentru obþinerea

garanþiei, beneficiarii
vor depune la banca
finanþatoare docu-
mentaþia de credit,
iar garanþia va fi
acordatã la solicita-
rea bãncii, dupã
analiza acestei
documentaþii.
Gheorghe Lãpãdat a
a mai spus cã pentru
acordarea garanþiei
se plãteºte un singur
comision de garantare, stabilit
pe baza ratingului atribuit de
instituþia finanþatoare în funcþie
de suma efectiv garantatã, în

conformitate cu pct. 3.3. din
Comunicarea Comisiei Europe-
ne ºi Ordinul Ministrului nr. 40/
2009 - MADR.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Au ajuns în Marea Finalã
„Românii au Talent”

„CONCERTINO accordion-
band” – trupa din Chiºinãu al cãrei
renume a depãºit demult graniþele
Europei – vine  pentru  prima  datã 
în  Bãnie  pentru  a-ºi  adjudeca 

Au concertat pe numeroase scene in-
ternaþionale ºi au repurtat titlul de cam-
pioni mondiali ai orchestrelor de acor-
deoane (Canada, 2013). Repertoriul lor
include reorchestrãri originale ale unor
partituri clasice, dar ºi compoziþii pro-
prii cu influenþe de jazz, clasic, rock ºi
folclor. Este vorba despre cei nouã in-
terpreþi ai ansamblului „CONCERTINO

ºi  aici  titlul  de  campioanã mon-
dialã a acordeonului. Formaþia a
câºtigat de 18 ori Marele Premiu
ºi locul I, participând la festivaluri
din lumea întreagã (Canada, Co-
reea de Nord, Italia, Rusia, Aus-
tria, Cehia). Grupul s-a constituit
în urmã cu mai bine de zece ani ºi

a colaborat, de-a lungul timpului,
cu doi maeºtri ai acordeonului:
Frank Marocco ºi Richard Gallia-
no. «„CONCERTINO accordion-
band” îºi lasã publicul încãrcat
pozitiv, cu zâmbetul pe faþã, ori-
unde în lume ar concerta», afirmã
muzicienii pe site-ul grupului.

În aceastã primãvarã, pu-
blicul din România i-a putut
vedea ajungând în Marea Fi-
nalã „Românii au Talent”,
show-ul difuzat de ProTV.
La Craiova, cei nouã inter-
preþi ai „CONCERTINO ac-
cordion-band” propun, în
perioada 26-30 august, cinci
reprezentaþii unice prin spec-
taculozitate, alãturi de An-
samblul de balet al Operei -
Române ºi de Clubul Spor-
tiv „Star Dance”.

Managerul Antoniu Zamfir:
„O poveste muzicalã
plinã de suspans ºi emoþie”

«Ne pregãtim sã devenim o Ca-
pitalã Europeanã a Culturii ºi vrem
sã demonstrãm cã avem toate atu-
urile pentru obþinerea acestui titlu
mult-râvnit. Craiova este deja un
important spaþiu cultural prin ener-
gia ºi varietatea vieþii artistice. ªi
în aceastã stagiune estivalã Opera
Românã Craiova îºi aduce contri-
buþia continuând conceptul „Ope-
rissima” în aceeaºi notã de spec-
taculozitate: dacã anul trecut pe
scena mobilã din cartierele Craio-
vei avea loc o adevãratã desfãºu-
rare de forþe artistice – orchestrã,
cor, balet –, anul acesta propunem
publicului o celebrã trupã din Re-
publica Moldova. Concertele sus-
þinute de „CONCERTINO accor-
dion-band” în stagiunea noastrã
estivalã  vor fi o adevãratã demon-
straþie de creativitate, muzica ºi
dansul transformând cartierele

Craiovei într-o poveste muzicalã
plinã de suspans ºi emoþie», a de-
clarat Antoniu Zamfir, manage-
rul Operei craiovene.

Concerte în aer liber,
în cinci cartiere craiovene

Primul spectacol din cadrul sta-
giunii estivale „Operissima” va
avea loc miercuri 26 august, în
cartierul Craioviþa Nouã (strada
„George Enescu”, lângã Poºtã).
Vor urma alte patru reprezentaþii,
toate cu începere de la ora 21.00:
joi, 27 august – cartierul Valea
Roºie (strada „Împãratul Traian”,
lângã bisericã); vineri, 28 august
– cartierul Brazda lui Novac (par-
carea dintre blocurile G5 ºi WIN);
sâmbãtã, 29 august – cartierul
Rovine (parcul situat pe strada Ni-
colae Iorga); duminicã, 30 august
– cartierul 1 Mai (loc de joacã,
punct Trafo, în spatele hipermar-
ketului Carrefour).

accordion-band”, din Republica Moldo-
va, condus de Eugen Negruþã, care peste
trei sãptãmâni se vor afla la Craiova,
unde vor susþine cinci concerte, în tot
atâtea cartiere. Spectacolele, realizate
împreunã cu balerini ºi dansatori, fac
parte din stagiunea estivalã a Operei Ro-
mâne Craiova ºi se vor a fi o adevãratã
demonstraþie de creativitate.

Coproducþia sârbo-românã
„Pãdurea” (2014), în regia lui Si-
niºa Dragin, are la bazã un fapt
real: în 1947, preºedintele Iugosla-
viei Iosip Broz Tito viziteazã pen-
tru prima datã România. Regimul

Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival: seri de proiecþii: seri de proiecþii: seri de proiecþii: seri de proiecþii: seri de proiecþii
cu titluri noi ºi interesantecu titluri noi ºi interesantecu titluri noi ºi interesantecu titluri noi ºi interesantecu titluri noi ºi interesante

Trei titluri noi ºi interesante se aflã printre
filmele care vor rula în cadrul celei de-a VI-a
ediþii a Divanului Degustãtorilor de Film ºi Artã
Culinarã, care va avea loc în perioada 21-30
august. Evenimentul va începe cu douã seri de
proiecþii extraordinare în aer liber în centrul
vechi al Craiovei, apoi va continua în Portul

Cultural Cetate cu filme ºi demonstraþii culina-
re. Divan Film Festival este organizat de Fun-
daþia pentru Poezie „Mircea Dinescu” în cola-
borare cu Primãria Municipiului Craiova ºi Aso-
ciaþia „Craiova Capitalã Europeanã 2021”, cu
sprijinul Centrului Naþional al Cinematografiei
ºi Institutului Cultural Român.

comunist, proaspãt instalat, îi face
cadou un tablou al pictorului ro-
mân Ion Andreescu, „Crângul
desfrunzit”. Mai târziu, prin anii
’60, când criticul de artã Radu
Bogdan primeºte permisiunea de a

fotografia celebrul tablou pentru
ilustrarea unei monografii dedica-
te marelui pictor, este descoperit
faptul cã pictura a fost parte a
unei afaceri de spionaj, care ar fi
putut afecta serios relaþiile diplo-
matice dintre Iugoslavia ºi Ro-
mânia. „Pãdurea” a câºtigat în
2014 premiul pentru cel mai ino-
vativ lungmetraj la festivalul in-
ternaþional Visions
du Reel, Elveþia.

În „Copiii preo-
tului/ Svecenikova
djeca” (regia Vinko
Bresan, 2013), Fa-
bian, un tânãr preot,
încearcã sã mãreascã
numãrul de naºteri din pi-
toreasca sa parohie de pe
coasta dalmatã gãurind prezerva-
tivele enoriaºilor. Planul se dove-
deºte a fi de succes, dar dupã o
vreme încep sã aparã probleme.
Filmul a câºtigat trei premii la Fes-

troia 2014, Pula Film Festival 2013
ºi Thessaloniki Film Festival 2013.

 „Poveste despre mâncare ºi
suflet / Istoria za hranata i du-
ºata / Sould Food Stories” (re-
gia Tonislav Hristov, 2013) explo-

reazã nu doar modalitãþi-
le prin care mâncarea
aduce laolaltã oamenii,
ci ºi felul prin care ea
ne îmbogãþeºte viaþa.
Satovcha este un mic
sat din Bulgaria, cu

2021 de locuitori de
etnii ºi religii diferite: bul-

gari ortodocºi, turci mu-
sulmani, pomaci ºi romi evanghe-
liºti. Despãrþiþi de un trecut plin
de conflicte, oamenii ºi-au fãcut
drumul unii spre ceilalþi cu ajuto-
rul unui mijloc simplu, mâncarea.

Acum farfuriile de pe masã sunt
încãrcate cu mândrie, identitate
de neam, prietenie ºi un trecut co-
mun, dar toate acestea vin cu un
preþ... Filmul a fost nominalizat la
premiul pentru cel mai bun docu-
mentar la Amsterdam (2013) ºi la
San Francisco (2014).

De asemenea, în cadrul Diva-
nului Degustãtorilor de Film ºi
Artã Culinarã vor fi proiectate mai
multe calupuri de scurtmetraje se-
lectate la Cannes de-a lungul ani-
lor: „Miramare” (Croaþia – Elve-
þia, regia Michaela Muller), „To
tameno/ Offered boy” (2003,
Grecia, regia Marsa Makris), „Bo-
reas/ Poyraz” (2006, Turcia, re-
gia Belma Bas) ºi „Leto bez mese-
ca/ Moonless Summer” (2014,
Serbia, regia Stefan Ivancic).
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Potrivit Parchetului General al Ucrai-
nei, în regiunea Ivano-Frankivsk a fost
reþinut un autoturism în portbagajul cã-
ruia a fost descoperit un pachet suspect,
ce urma sã fie trecut peste frontiera de
stat a Ucrainei.

În cadrul acestei operaþiuni, o echipã
specialã de la biroul central al SBU (din
Kiev), împreunã cu angajaþi SBU din re-
giunea Ivano-Frankivsk, a reþinut patru
membri ai unei grupãri criminale care în-
cercau sã vândã materialele nucleare. Po-
trivit datelor preliminare, materialul radi-
oactiv este, probabil, ”uraniu 238”, mai
scrie Unian.

Doi români,
arestaþi în Italia
pentru violarea
unei poloneze

Doi imigranþi români au
fost arestaþi preventiv, în
apropiere de Roma, sub

acuzaþia cã au sechestrat ºi
violat o tânãrã polonezã,
informeazã Corriere della
Sera, în ediþia online.
Agresiunea a avut loc pe 1
august în zona Ostia, la

periferia Romei. O turistã
polonezã în vârstã de 24 de
ani a reclamat cã a fost
sechestratã ºi violatã într-o
baracã din pãdurea Castel-
fusano. În urma anchetei,

autoritãþile italiene i-au
identificat miercuri pe
autorii agresiunii - doi
români în vârstã de 34 ºi 35
de ani. Poloneza în vârstã de
24 de ani, care locuieºte în

Roma de circa un an,
susþine cã a fost luatã de cei
doi români din zona staþiei
de metrou Lido Centro. Cei
doi suspecþi au fost plasaþi
în arest preventiv sub

acuzaþia de sechestrare de
persoane ºi viol.

Anchetã asupra
armelor chimice
în Siria

Secretarul de stat ameri-

can, John Kerry, a estimat
joi cã a ajuns la un acord cu
omologul sãu rus Serghei
Lavrov, care s-ar putea solda
la Organizaþia Naþiunilor
Unite (ONU) cu constituirea

unui grup de experþi în
vederea identificãrii celor
care se aflã la originea
atacurilor cu clor în Siria.

Naufragiu
tragic în Marea
Mediteranã

Cel puþin 200 de imi-
granþi s-au înecat în apro-
pierea coastelor italiene,
când vasul pe care se aflau a

naufragiat. Echipele de
salvare au reuºit sã recupe-
reze însã aproximativ 370
din cei 600 de pasageri ai
navei supraîncãrcate. Marea
Mediteranã a devenit cea

mai periculoasã zonã de
tranzit pentru refugiaþi:
peste 2.000 de imigranþi au
murit numai anul acesta, în
încercarea de a veni în
Europa.

“Am gãsit, de asemenea, frag-
mente precum geamuri, folii de
aluminiu ºi perne de scaun”, a de-
clarat pentru AFP ministrul malay-
sian al Transporturilor Liow Tiong
Lai, precizând cã se referã la scau-
ne ºi hublouri de avion.

Noile descoperiri au fost fãcute
pe insula francezã Réunion, în lar-
gul Oceanului Indian, în cadrul
cãutãrilor epavei avionului Boeing
777 care efectua zborul Malaysia
Airlines 370 (MH370), precizeazã
site-ul.

Malaysia a anunþat joi cã frag-

Bãrbatul a folosit un spray cu piper
împotriva spectatorilor, într-o salã de ci-
nema de la periferia oraºului Nashville,
în Tennessee, rãnind trei persoane, din-
tre care una cu toporul. El a fost împuº-
cat mortal de cãtre un agent de poliþie,
care a intervenit dupã ce a crezut cã ata-
catorul de deschis focul cu o armã.
Agresorul a murit la scurt timp dupã
aceea în incinta cinematografului.

Bãrbatul, ale cãrui motivaþii sunt încã
necunoscute, purta un rucsac pe piept.

Serviciul de Securitate al
Ucrainei (SBU) a reþinut miercuri
la Ivano-Frankivsk (180 de km de
graniþa cu Romania) un grup de

contrabandiºti locali care intenþi-
onau sã transporte uraniu radio-

activ pe teritoriul României.

SUA: Un bãrbat înarmat cu  un topor a rãnit
trei oameni într-un cinema

Un bãrbat în vârstã de 51 de ani, cu faþa ascunsã de o mascã chirurgicalã
ºi agitând o secure, a fost împuºcat de cãtre poliþie, miercuri, la Nashville,

în sudul Statelor Unite, dupã ce a rãnit trei persoane.

Ca o mãsurã de precauþie, poliþia a che-
mat o echipã de geniºti pentru a exami-
na rucsacul ºi a dezamorsa un eventual
dispozitiv exploziv.

Atacul a avut loc în timpul proiecþiei
ultimului film din seria “Mad Max”, la
douã sãptãmâni dupã ce un bãrbat a des-
chis focul într-un cinematograf din La-
fayette, în statul Louisiana (sud). Ata-
catorul s-a sinucis dupã ce a omorât prin
împuºcare douã femei ºi a rãnit alþi nouã
spectatori.

Dispariþia zborului MH370: O echipã malaysianã
a gãsit noi fragmente de avion

O echipã malaysianã trimisã sã efectueze cercetãri în
legãturã cu zborul MH370 pe Insula Reunion a gãsit noi
fragmente de epavã - geamuri, folii de aluminiu ºi perne
de scaun de avion - a declarat joi ministrul malaysian al

Transporturilor Liow Tiong Lai.
mentul de avion gãsit pe Insula
Réunion provine de la Boeingul dat
dispãrut în urmã cu 17 luni - o pri-
mã probã cã avionul s-a prãbuºit
în Oceanul Indian, alimentând spe-
ranþa rezolvãrii uneia dintre cele
mai mari enigme ale aviaþiei.

La rândul lor, autoritãþile austra-
liene, care conduc operaþiunile in-
ternaþionale de cãutare a avionului
- care a decolat pe 8 martie de la
Kuala Lumpur cãtre Beijing cu 239
de persoane la bord - s-au declarat
din nou convinse cã efectueazã
cãutãri în locul potrivit.
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DUMINICÃ - 9 august

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:20 Expo Milano 2015
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Islanda-Cu bicicleta în

deºert
14:00 Telejurnal
14:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
14:45 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
15:15 Politicã ºi delicateþuri
16:05 Istorii de buzunar
16:15 Tezaur folcloric
17:15 Gala Umorului
18:15 Lozul cel mare
18:45 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Biloxi Blues
1988, SUA, Comedie, Dramã
23:10 Seducãtorul
1971, SUA, Dramã, Rãzboi,

Thriller, Western
01:00 Garantat 100%
02:00 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
02:10 Exclusiv în România
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:40 Matinissimo
12:00 Cap compas
12:30 Misterele istoriei
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Trecãtoarele iubiri
1974, România, Dramã,

Romantic, Dragoste
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Europa 360°
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Întoarcerea lui Vodã

Lãpuºneanu
1980, România, Dramã, Istoric
22:45 Interviurile TVR 2
23:45 Mituri muzicale româneºti
00:45 5 minute de istorie
00:55 Cartea cea de toate zilele
01:00 Festival Flamenco

Bucureºti 2015
02:00 Europa 360°
02:30 5 minute de istorie
02:40 Ferma
03:30 Cap compas
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Interviurile TVR 2

TVR 2

07:35 Drumul ruºinii
09:10 Epoca de Gheaþã 2:

Dezgheþul
10:40 Maleficent
12:20 Fiecare se crede normal
14:05 Belle
15:50 Epoca de Gheaþã 2:

Dezgheþul
17:20 Hobbitul: Dezolarea lui

Smaug
20:00 Dacã aº rãmâne
21:45 Detectivii din California
22:45 Apel de urgenþã
00:20 Nu
02:15 Oculus
04:00 Detectivii din California
05:00 Jucãtorii

HBO

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

de aici! (R)
16:00 Domnul Deeds –

Moºtenitor fãrã voie
2002, SUA, Comedie
18:00 Super Trip (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Teroare la etaj
2013, SUA, Dramã, Thriller
22:00 Tatã fãrã numãr
2013, SUA, Comedie, Dramã
00:00 Teroare la etaj (R)
2013, SUA, Dramã, Thriller
01:30 Tatã fãrã numãr (R)
2013, SUA, Comedie, Dramã
03:15 Domnul Deeds –

Moºtenitor fãrã voie (R)
2002, SUA, Comedie
05:00 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

ACASÃ

07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Land of Honor (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Land of Honor
21:00 Land of Honor
22:00 Caribbean Flower
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasã la români
04:30 Doamne de poveste
05:30 Dincolo de povestiri

08:30 Doamne de poveste
09:30 Thundercats: Al treilea

Pãmânt
10:00 La bloc (R)
11:30 La bloc
13:00 Rãzbunarea femeii de

vârstã mijlocie (R)
15:00 Un film simplu (R)
16:30 Dracula: Un mort iubãreþ

(R)
18:30 Secrete fatale
20:30 Extemporal la dirigenþie
22:30 Vampirii
00:45 Gabriel (R)
03:00 Cine A.M.
06:15 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA

09:00 Fotbal & nebunii
2005, SUA, Comedie
11:00 Vinerea trãsnitã (R)
2003, SUA, Aventuri, Comedie
13:00 Observator
13:30 Minus 25 grade (R)
2006, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
16:00 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 În puii mei
21:00 Fotbal Liga 1: Steaua vs

Dinamo
23:00 Splash! Vedete la apã (R)
04:00 Fotbal & nebunii (R)
2005, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:45 Pistruiatul (R)
1973, România, Aventuri
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Pastila de râs (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Lunetistul (R)
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
16:00 D-Paparazzi (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã (R)
21:30 Pistruiatul
1973, România, Aventuri
22:15 Tãcerea umbrelor
2010, SUA, Horror, Thriller
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Ochii din umbrã (R)
03:15 Tãcerea umbrelor (R)
2010, SUA, Horror, Thriller
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Decepþii
1985, SUA, Dramã, Mister,

Romantic, Thriller, Dragoste
13:30 O altã perspectivã
2009, SUA, Dramã
15:30 Cronica Netului (R)
16:00 Miss Litoral
1990, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Curat, Murdar?
23:30 Miss Litoral (R)
1990, România, Comedie
01:30 Schimb de mame (R)
03:30 Focus (R)
04:30 Secrete de stil (R)
05:00 Decepþii (R)
1985, SUA, Dramã, Mister,

Romantic, Thriller, Dragoste
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Dirt On Fire
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat "Bãtaie ca

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

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

SPORT.RO

SÂMBÃTÃ - 8 august

07:00 Discover România
07:15 Istorii de buzunar
07:25 Comorile Toscanei
08:00 Medici de gardã
09:00 Zon@
09:30 Cealaltã Românie
10:00 Gala Umorului
11:00 O datã’n viaþã
12:00 O datã’n viaþã
13:00 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Curaj la feminin
15:00 Ora regelui
16:10 Din nou acasã
2005, SUA, Familie
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Trecãtoarea blestematã
1954, SUA, Western
22:55 Violet & Daisy
2011, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
00:35 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:35 Cealaltã Românie
02:00 Maºini, teste ºi verdicte
02:30 Teleenciclopedia
03:20 Sport
03:35 Telejurnal
04:25 Discover România
04:35 Comorile Toscanei
05:05 Curaj la feminin
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas
08:30 Misterele istoriei
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:00 Pelerin
11:20 5 minute de istorie
11:30 Dobro urban
12:00 Burlacii (R)
2005, România, Comedie
12:40 5 minute de istorie
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Micuþa Gloria
1982
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Averea lui Cookie
1999, SUA, Comedie, Dramã
22:05 Momentart
22:30 Zilele turbinilor
1976
23:50 Festival Flamenco

Bucureºti 2015
00:50 5 x 5 minute de istorie
01:20 Festivalu Internaþional

VIBRATE , Braºov 2015
01:50 Muzica e viaþa mea
02:50 Dobro urban

TVR 2

07:35 Intrigi de culise
09:30 Cine-i Urechilã?
10:45 Bessie
12:40 Drumul spre regãsire
14:35 Ultima dorinþã a lui Nobel
16:10 Filiera evreiascã
17:40 Noe
20:00 Belle
21:45 Bessie
23:35 Ray Donovan
00:35 Casa minciunilor
01:05 Cercul de foc
03:15 Aleargã, Ronnie, aleargã

HBO

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

de aici!
15:00 Prinþesa ºi soldatul
2001, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
17:00 Super Trip (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 007 ºi Imperiul Zilei de

Mâine
1997, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Depozit periculos
2012, SUA, Thriller
01:00 007 ºi Imperiul Zilei de

Mâine (R)
1997, SUA, Acþiune, Aventuri
03:00 Depozit periculos (R)
2012, SUA, Thriller
04:30 Prinþesa ºi soldatul (R)
2001, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
06:15 Kung Fu Panda:

Legendele teribilitãþii

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
10:30 Inimã de frate (R)
11:30 Land of Honor (R)
14:00 Singurã pe lume
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Land of Honor
21:00 Land of Honor
22:00 Caribbean Flower
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasã la români
04:30 Doamne de poveste
05:15 Dincolo de povestiri

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

Pamant
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:30 Mâna lui dreaptã (R)
14:30 Ziua cârtiþei (R)
16:30 Cantec de leagan (R)
18:30 Rãzbunarea femeii de

vârstã mijlocie
20:30 Un film simplu
22:00 Procedura standard
00:30 Omul invizibil (R)

PRO CINEMA

09:00 Un frate de nãdejde
1994, SUA, Comedie, Crimã
11:00 Te Pui Cu Blondele (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Minus 25 grade
2006, SUA, Aventuri, Dramã,

Familie
23:00 Vinerea trãsnitã
2003, SUA, Aventuri, Comedie
01:00 Teroarea din adâncuri
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF
03:00 Star News (R)
03:30 Un frate de nãdejde (R)
1994, SUA, Comedie, Crimã
05:15 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)

08:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Gaºca
2007, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Comoara din Marea

Neagrã
2014, România, Acþiune,

Aventuri, Comedie
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Pistruiatul
1973, România, Aventuri
22:15 Lunetistul
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Asta-i România! (R)
03:15 Feriha (R)
2011, Turcia, Dramã, Romantic
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

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

Dramã, Istoric
16:00 Pintea (R)
1976, Romania, Aventuri,

Dramã, Istoric
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Eu sunt Sam
2001, SUA, Dramã
23:00 Monstrul din adâncuri
2008, SUA, SF
01:00 Eu sunt Sam (R)
2001, SUA, Dramã
03:30 Monstrul din adâncuri (R)
2008, SUA, SF
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:05 Rugby Four Nations
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:30 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:05 Rugby Four Nations
20:00 ªtiri Sport.ro
20:10 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat "Morosanu,

fã-l Pireu!": Cãtãlin Morosanu -
Giannis "Hercules" Stoforidis

23:00 Patrula Balamuc: Episodul 1
23:30 Patrula Balamuc: Episodul 2
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Fight Night Craiova: "Lei în

cuscã"

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Directia Generala Regionala  a

Finantelor Publice Craiova - Administraþia Jude-
teana a Finanþelor Publice Dolj organizeazã li-
citaþii  publice în condiþiile precizate de O.G. nr.
92/2003 rep. privind Codul de procedurã fiscalã
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, la se-
diul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
cam. 206  pentru debitorii: 1. SC  V.A.I.  ADRICONF
INVESTEMENT SRL Pielesti, str. Aleea 2 Calea
Bucuresti, km 9, jud Dolj, cod identificare fisca-
la 27031793 in data de 20.08.2015,ora 10,00 pen-
tru vanzarea bunurilor: autoturism FORD S-MAX
TREND, an fabricatie 2007, nr inmatriculare DJ-
08-DRI, pret pornire licitatie 13.720 lei; autotu-
rism OPEL CORSA, an fabricatie 2006, nr inma-
triculare DJ-29-DRI, pret pornire licitatie 4.400 lei;
autoutilitara MS ESPANA (MERCEDES VITO), an
fabricatie 2006, nr inmatriculare DJ-02-DRI, pret
pornire licitatie 16.540 lei; grup electrogen trifa-
zat, pret pornire licitatie 15.415 lei; masina de
cusut cheita Brother KE 430-D01, pret pornire
licitatie 1.490 lei; masina de cusut butoniera
Brother HE800 A-3, pret pornire licitatie 1.045 lei;
autoturism BMW, tip 116d, an fabricatie 2013, nr
inmatriculare DJ-30-DRI, pret pornire licitatie
38.000 lei. Amplasare: sediul societatii. 2.SC I-
SYS SRL Craiova, str Milcov, nr.1, bl. 51-43, sc.1,
ap. 15, jud  Dolj, cod identificare fiscala 23626632
in data de 20.08.2015, ora 13,00 pentru vanza-
rea bunului: autoturism, Ford, tip Focus, an fa-
bricatie 2009, nr. inmatriculare DJ-11-HJB, pret
pornire licitatie 11.550 lei.Amplasare sediul so-
cietatii. 3.SC  FC U CRAIOVA SA  Craiova, str. Sfan-
tul Dumitru, nr.1, jud Dolj, cod identificare fisca-
la 18868699 in data de 20.08.2015, ora 15,00
pentru vanzarea bunului: sistem de suprave-
ghere video (soft inregistrare 12 camere; came-
ra IP fixa tip LC7224, camera IP tip SEKA060M3;
PC calculator pentru inregistrare si comanda ca-
mere video IP; materiale montaj; stalp; protec-
tie cale; cablu transmisie date), pret pornire lici-
tatie 11.870 lei. Amplasare: stadion «Ion Oble-
menco» Craiova. 4.SC EXCEL TRANS SRL, Cra-
iova, str. Rozelor, nr. 70, jud Dolj, cod identifica-
re fiscala 15920202 in data de 24.08.2015, ora
10,00 pentru vanzarea bunurilor: autoturism
marca Dacia, tip Logan, nr inmatriculare DJ-08-
KFF, an fabricatie 2004, culoare alb, nefunctio-
nal, prêt pornire licitatie 2.235 lei; autoturism mar-
ca Dacia, tip Logan, nr. inmatriculare DJ-08-ALV,
an fabricatie 2005 utilizat in regim de taxi, pret
pornire licitatie 2.765 lei. Amplasare: sediul so-
cietatii. 5.TRUST – TINERII ROMI PENTRU UNI-
TATE, SOLIDARITATE SI TRANSPARENTA,Craio-
va, str. Eugeniu  Carada, nr. 10, cam 7 casa, jud
Dolj, cod identificare fiscala 24171377 in data
de 24.08.2015,ora 13,00 pentru vanzarea bunu-
rilor: laptop Toshiba – SATELITE  L300 - 2 buc.,
pret pornire licitatie 200 lei/buc. autoturism Opel
Vectra,an fabricatie 2006, neinmatriculat, pret
pornire licitatie 13.150 lei Amplasare: Craiova, str.
IL Caragiale, nr. 3. 6. SC  CUTA  SERVCOM  SRL
Craiova, str. Raului, nr. 124, jud Dolj, cod identifi-
care fiscala 6662937 in data de 24.08.2015, ora
15,00 pentru vanzarea bunurilor: utilaj sudat
profile tip AHMET AYKICA-02TKM, pret pornire
licitatie 1.170 lei; masina taiat tip OZCELIK  BETA-
PLUS, prêt pornire licitatie 340 lei, aparat deba-
vurat-echipament manual de debavurat pe o fata

Anunþul tãu!
tip NISAN-NIS-03, pret pornire licitatie 155 lei;
aparat debavurat suprafata mare tip NISAN - NIS-
01, pret pornire licitatie 45 lei, aparat debavurat
colturi tip NISAN-NIS-04, pret pornire licitatie 145
lei, aparat debavurat colturi tip NISAN-NIS-05,
pret pornire licitatie 145 lei; utilaj de frezat porta-
bil tip NISAN-NIS-PARS-1, pret pornire licitatie 745
lei. Amplasare: sediul societatii. 7. SC CRISICO
PRODCOM  IMPEX  SRL Craiova, str Cl Severi-
nului, nr. 34, jud Dolj, cod identificare fiscala
15926922 in data de 26.08.2015, ora 10,00 pen-
tru vanzarea bunurilor: betoniera LIMEX-165L
LS, pret pornire licitatie 160 lei; freza universala
FU32, pret pornire licitatie 3.465 lei; ferastrau al-
tenativ FA320, pret pornire licitatie 405 lei. Am-
plasare: sediul societatii. 8. SC DYNALY IMPEX
SRL  Craiova, str. Cl. Bucuresti, nr. 96, bl. U8, sc.1,
ap.29, jud. Dolj, cod identificare fiscala 15376942
in data de 26.08.2015, ora 13,00 pentru vanza-
rea bunurilor: malaxor aluat cu cuva inox, pret
pornire licitatie 1.290 lei; cuptor pizza bicame-
ral, pret pornire licitatie 1.015 lei. Amplasare: Cra-
iova, str Spaniei, nr. 42 (Calea Bucuresti P1). 9.
SC BOGALYS SRL, Craiova, str. Electroputere,
nr. 14, bl K6, sc. 1, ap. 12, jud Dolj,cod identifica-
re fiscala 15697721 in data de 26.08.2015, ora
15,00 pentru vanzarea bunurilor: autoturism
Dacia Logan, an fabricatie 2005, nr inmatricula-
re DJ-24-SUN, pret pornire licitatie 2.950 lei; au-
toturism Daewoo Matiz, an fabricatie 2002, nr in-
matriculare DJ-82-FOX, pret ponire licitatie 1.100
lei; autoturism Daewoo Matiz, an fabricatie 2005,
nr inmatriculare DJ-18-FOX (avariat frontal), pret
pornire licitatie 350 lei; autoturism Daewoo Cie-
lo, an fabricatie 1996, nr inmatriculare DJ-14-SUN
(avariat), pret pornire licitatie 250 lei. Autoturis-
mele au fost utilizate in regim de taxi. 10. SC RBM
ALTERNATIVE SRL, Craiova, cart. Valea Rosie,
bl. C7, sc. 2, ap. 28, jud Dolj, cod identificare fis-
cala 17604885  in data de 27.08.2015, ora 10,00
pentru vanzarea bunurilor: aparat foto digital
CANON EOS 400D, pret pornire licitatie 335 lei;
ghilotina electrica 450v, pret pornire licitatie 985
lei; laptop HP, pret pornire licitatie 260 lei. Am-
plasare: Craiova, str. Infratirii, nr. 3, bl. C16B, sc.
1, ap.1. 11.SC ROMTEAM LEADER SRL Constan-
ta, Sos. Mangaliei, Piata Agroalimentara Abator,
spatiul comercial 11, jud Constanta, cod identi-
ficare fiscala 28831840 in data de 27.08.2015, ora
13,00 pentru vanzarea bunului: semiremorca
cisterna, marca Automecanica, tip SLP 8B, nr in-
matriculare CT-09-MSN, an fabricatie 2000, pret
pornire licitatie 17.775 lei (in pret nu este inclu-
sa valoarea combustibilului). Amplasare: in in-
cinta Biroului Vamal Dolj. Semiremorca contine
cantitatea de 24940 litri combustibil lichid usor
tip3 al carui pret nu a fost stabilit pana la data
prezentului anunt. 12. SC FIN CONSTRUCT SRL,
loc. Isalnita, str. Bisericii, nr. 24, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscala 18559537 in data de 27.08.2015,
ora 15,00 pentru vanzarea bunurilor: buldoex-
cavator Massey – Ferguson, tip 50 HX(HA), an
fabricatie 1989, pret pornire licitatie 27.800 lei;
buldoexcavator Case, tip 580K, an fabricatie
1989; pret pornire licitatie 31.050 lei; autoutilita-
ra Ford, tip Transit 82 T280, an fabricatie 2005,
nr inmatriculare DJ-21-FIN, pret pornire licitatie
13.300 lei; autoutilitara Renault, tip Kangoo, an
fabricatie 2001, pret pornire licitatie 6.100 lei;

Anunþul tãu!
autoutilitara Renault, tip Trafic, an fabricatie 1998,
prêt pornire licitatie 6.200 lei.Amplasare: loc Isal-
nita, Dolj. 13.SC  VIOOROM  IMPEX SRL Craiova,
str Paunitei, nr. 126, jud Dolj, cod identificare fis-
cala 6210095 in data de 31.08.2015, ora 10,00
pentru vanzarea bunului: autoutilitara FIAT 270
SCUDO, nr inmatriculare DJ-23-CAF, an fabrica-
tie 2007, pret pornire licitatie 12.908 lei, ampla-
sat la sediul societatii; spatiu comercial 90,31
mp, nr. cad 4532/0/1/1; CF 13203 situat in Craio-
va, str. Calea Bucuresti, bl. N2, parter, pret porni-
re licitatie 384.800 lei si spatiu comercial 58 mp,
nr. cad 4418/300, CF 5707 situat in Craiova, cart
Lapus, str. Eustache Stoenescu, nr. 1B, bl T9,
prêt pornire licitatie 284.300 lei. Preþurile  nu in-
clud TVA. Invitam pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sa instiinteze despre
aceasta A.J.F.P. DOLJ inainte de datele stabilite
pentru vanzare, mentionate mai sus. Cei intere-
sati in cumpararea  bunurilor sunt invitati sa
prezinte, pina  la termenele de vanzare sau, in
cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua prece-
denta termenelor de vanzare: oferte de cumpa-
rare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii
taxei de participare sau a constituirii garantiei
sub forma scrisorii de garantie bancara repre-
zentand 10% din pretul de pornire a licitatiei care
se plateste in lei, in contul IBAN RO16 TREZ
291.50.67XXX005062, cod fiscal 4830007 des-
chis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; imputernicirea
persoanei care-l reprezinta pe ofertant; pentru
persoanele juridice de nationalitate romana,
copie de pe certificatul unic de inregistrare eli-
berat de ORC; pentru persoanele juridice strai-
ne, actul de inmatriculare tradus in limba roma-
na; pentru persoanele fizice romane,copie de
pe actul de identitate; dovada emisa de credito-
rii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante (Con-
siliul Local si Administratia Financiara in raza
carora se afla domiciliul sau sediul ofertantu-
lui), urmand sa se prezinte la datele stabilite
pentru vanzare si la locurile fixate in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poa-
te introduce contestatie la instanta judecato-
reasca competenta, in termen de 15 zile de la
comunicare sau luare la cunostiinta, in confor-
mitate cu prevederile art.172 si art 173 din OG
nr. 92/2003 privind Codul de procedura fisca-
la, republicata, cu modificarile si completari-
le ulterioare. Licitatia incepe de la cel mai
mare pret din ofertele de cumparare scrise,
daca acesta este superior pretului de pornire
la licitatie, iar in caz contrar va incepe de la
acest din urma pret. Adjudecarea se face in
favoarea participantului care a oferit cel mai
mare pret, dar nu mai putin decit pretul de
pornire. Taxa de participare nu se restituie
ofertantilor care nu s-au prezentat la licitatie,
celui care a refuzat incheierea procesului-ver-
bal de adjudecare, precum si adjudecataru-
lui care nu a platit pretul. Potrivit dispozitiilor
art. 9 alin(2) lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind
Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, cand
urmeaza sa se ia masuri de executare silita,
nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteþi adre-
sa A.J.F.P. - Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2,
cam. 206 sau la tel: 0251/402.207.
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin Centrul

Multifuncþional Craiova  scoate la licitaþie
publicã deschisã în vederea închirierii spa-
þiilor disponibile (spaþii depozitare subsol,
spaþiu expoziþºional Etaj 1;  spaþii birouri-
etaj 2, sãli de conferinþã – etaj 2). Docu-
mentaþia necesarã se procurã de la Cen-
trul Multifuncþional Craiova, str. Târgului
nr. 26, etaj 2, camera 211. Data limitã pen-
tru depunerea ofertelor este în fiecare zi
de luni, miercuri ºi vineri pânã la orele
11.00. Licitatia va avea loc la Centrul  Mul-
tifuncþional Craiova, str. Târgului nr. 26,
sãptamânal –în fiecare zi de luni, miercuri
ºi vineri, orele 12:00, Relaþii suplimentare
la telefon: 0765.577.711; 0769.268.690.

GRÃDINIÞA cu PP „Traian Demetres-
cu” Craiova organizeazã în perioada 28.08-
04.09.2015 concurs pentru ocuparea a 4
posturi personal nedidactic, pe perioadã
nedeterminatã, în conformitate cu HG 286/
2011, modificatã prin HG 1027/2014. Acte-
le necesare depunerii dosarului, tematica,
bibliografia pentru concurs, precum ºi pro-
bele de concurs, sunt afiºate la sediul in-
stituþiei. Înscrierile se fac la sediul institu-
þiei, în perioada 10-28 august 2015, în in-
tervalul orar 10.00-14.00 (în zilele lucrãtoa-
re). Informaþiile se pot  obþine la telefonul:
0251/414.824 sau de la sediul instituþiei-
Strada Traian Demetrescu, nr.18.

C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A. – Su-
cursala de Transport Craiova, cu sediul în
str. Brestei nr. 5, scoate la concurs 1 post
vacant, de “responsabil proiect” (durata
nedeterminatã) la Serviciul Investiþii. Rela-
þii suplimentare se pot obþine la numãrul
de telefon 0251/307117.

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA, STR. CARACAL, NR.105, DOLJ
CUI : RO2291747
J16/29/1991
 NR. 121/06.08.2015
Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Corimex SA Craiova, in

temeiul art.113 din Legea nr.31/1990

CONVOACA

  Adunarea Generala Extraordinara  a Actionarilor la data de 11.09.2015
ora 17:00 la sediul societatii, strada Caracal, nr.105, Craiova, judetul Dolj
pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de
27.08.2015, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

    1. Aprobarea vanzarii a unor loturi din  activul ‘teren’ proprietatea SC
CORIMEX SA  amplasat  in Craiova, str.Caracal nr.105 si a constructiilor
aferente  inregistrate in evidenta contabila a mijloacelor fixe ale societatii.

   2. Imputernicirea persoanei  care sa reprezinte societatea in fata tuturor
autoritatilor si institutiilor precum si in fata notarului public, banci etc. si sa
semneze pentru aceasta in vederea aducerii la indeplinire a hotararii adoptate
de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor privind vanzarea active-
lor precum si imputernicirea  persoanei  pentru inregistrarea si publicarea
Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  la O.N.R.C. de pe
langa Tribunalul Dolj si oriunde este necesar.

      In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de validita-
te, Adunarea Generala Extraordinara se va tine in data de 12.09.2015 in ace-
lasi loc si la aceeasi ora.

Actionarii vor putea fi reprezentati in AGA in baza unei procuri al carui mo-
del se afla la avizierul societatii si care se va depune in original la sediul socie-
tatii cu cel putin 5 zile inainte de tinerea adunarii.

Informatii suplimentare la sediul societatii din Craiova, str.Caracal, nr.105,
telefon: 0251522581.

 Presedinte Consiliul de Administratie:
                                                                Popa Viorica

PRIMAR STANCIOI NICOLAE PEN-
TRU CONSILIUL LOCAL FILIAªI anun-
þã publicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM DOLJ-nu este
necesarã efectuarea evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu este necesarã efectuarea
evaluãrii adecvate-în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã pentru proiectul REALI-
ZARE STATIE DE EPURARE SI RE-
ÞEA DE CANALIZARE IN SATUL RA-
CARII DE SUS propus a fi amplasat în oraº
Filiaºi, sat Rãcarii de Sus, jud. Dolj, titular
CONSILIUL LOCAL FILIASI.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care
o fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM
DOLJ, strada Petru Rareº, nr.l, în zilele de L-V,
între orele 9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de încadrare
pana la data de 12.08.2015.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.
Vând sau schimb garsoni-
erã Caracal cu casã sau
apartament 2 camere Cra-
iova + diferenþa. Preþ,
110.000 lei. Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2 came-
re Filiaºi. Telefon: 0765/
732.972.
Vând apartament 2 came-
re, 2/4, Titulescu (lângã Bi-
serica de la Casa ªtiinþei),
bloc cãrãmidã, izolaþie inte-
rioarã, îmbunãtãþiri (gresie,
faianþã, parchet lemn, uºi
metalice, termopan, aer
condiþionat). Telefon: 0723/
189.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 came-
re Craioviþa Nouã etaj 3
zonã bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 came-
re decomandate Brazdã
parter. Telefon: 0762/
280.739

CASE
Vând  3 case în comuna Li-
povu cu îmbunãtãþiri, teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã locuibilã, cadas-
tru, Bistreþ – Dolj. Telefon:
0771/773.957.

Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Vând casã comuna Pleniþa
zonã ultracentral 3 camere
ºi bucãtãrie ºarpantã  cu þi-
glã Jimbolia beci, anexe,
vad comercial cu ieºire în
parc 15 m ºi douã ieºiri în
ºoºeaua principalã, pomi
fructiferi, viþã de vie suprafa-
þa totalã – 750 mp, cadas-
tru. Preþ 900 milioane lei
vechi. Telefon: 0351/
455.617; 0748/057.590.
Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci , 2
sãli lungime 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.
Vând casã 5 camere, teren
2500 m, vie, pomi, apã ºi
gaze la poartã - Negoieºti.
Telefon: 0765/795.649.
Vând casã Coþofenii din Dos,
sat Mihãiþa. Telefon: 0748/
503.599.
Vând vilã Segarcea - Dolj,
toate utilitãþile, ultramodernã.
Telefon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (vari-
ante). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã la Negoieºti cu
vie, fântânã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren agricol.
Telefon: 0723/692.884.

Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi teren
2000 mp, comuna Valea
Stanciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Tele-
fon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demisol,
parter + etaj 1 + mansardã -
5 camere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space, 3
balcoane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã. Grã-
dinã cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Vând urgent casã (D+P+M)
str. Anul 1848. Telefon: 0769/
669.736; 0769/670.907.
Vând casã oraº Cãlimãneºti
(judeþul Vâlcea) 100 m.p. 3
camere,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã + 1200
m.p. teren. Telefon: 0740/
185.171.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0756/252.939.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona
Metro, 900mp, preþ negocia-
bil. Telefon:0766/689.036
Vând un hectar teren arabil,
cu cadastru fãcut, în comu-
na Orodel - Dolj. Telefon:
0770/336.014.
Vând teren Craiova 1114
mp. Telefon: 0769/913.671.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
OCAZIE! Vând teren 800 m,
ideal pentru casã, zonã pi-
toreascã, Predeºti - 16 km,
curent, apã, 4000 Euro. Te-
lefon: 0762/109.595.
Vând teren în T 49, P89,
suprafaþã 6000 mp, intravi-
lan, curþi, construcþii, Pieleºti.
Telefon: 0766/286.664.
0727/325.869.
OCAZIE! Vând, închiriez
1000 m – 2000 m, Calea
Bucureºti Km 9, ideal pentru
Showroom, halã, parc auto,
benzinãrie, deschidere 35
m. Telefon: 0762/109.595.
TEREN 600 mp zona PIC –
Steldico, 15 Euro mp nego-
ciabil. Telefon: 0745/
867.164; 0730/280.914.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
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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.

S.C. CORIMEX S.A.
CRAIOVA, STR. CARACAL, NR.105, DOLJ
CUI : RO2291747
J16/29/1991

NR. 120/06.08.2015
CONVOCARE
   Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Corimex SA Craiova,

in temeiul art.111(1) din Legea nr.31/1990 ;

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 10.09.2015 ora 17 la
sediul societatii,strada Caracal nr.105 Craiova ,judetul Dolj pentru toti Actio-
narii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27.08.2015 ,con-
siderata data de referinta,cu urmatoarea ordine de zi:

- Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie din data de 01.11 2014
privind alegerea  unui  membru al Consiliului de Administratie SC CORIMEX
SA   urmare a demisiei domnului Doboli Ladislau .

- Alegerea Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani urmare
expirarii mandatului.

  In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de validitate
,Adunarea Generala se va tine in data de 11.09.2015 in acelasi loc si la ace-
easi ora.

Actionarii vor putea fi reprezentati in AGA in baza unei procuri a carui mo-
del se afla la avizierul societatii si care se va depune in original la sediul socie-
tatii cu cel putin 5 zile inainte de tinerea adunarii.

    Documentele si informatiile privind ordinea de zi raportat la prevederile
legislatiei privind dreptul de informare a actionarilor  pot fi consultate la se-
diul societatii din str. Caracal nr.105,Craiova,Dolj.

Informatii suplimentare la sediul societatii din Craiova, str.Caracal nr.105,
telefon/fax .0251522581.

                                              Presedinte CA
                                              Popa Viorica

Vând teren intravilan 4200
mp ºi o cãsuþã din lemn la 7
km de Craiova, vie, pomi,
deschidere 22 m. Telefon:
0727/884.205.
Vând teren în Negoieºti- 2,5
ha- 12000 lei. Telefon: 0723/
692884
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus,
lângã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Cen-
tura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând 400 mp teren intravi-
lan în Segarcea, str. Unirii, nr.
29F (în spatele Liceului),  13
m la stradã, 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 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimnicul
de Sus la 600 m de lacul
Tanchiºtilor - între vile. Tele-
fon: 0351/170.504.
Vând teren 3000 mp în sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.

Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în Cra-
ioviþa Nouã sau împrejurimi.
Telefon: 0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând motor Raba 215 CP.
RK 0 Km, preþ negociabil.
Telefon: 0765/554.177.
Vând Logan culoare roºie,
fabricaþie 2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon: 0744/
780.550.
Vând Dacia 1300. Telefon:
0752/234.638, 0351/
446.066.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon: 0766/
300.974.
Vând Dacia 1310, fabrica-
þie 1998. Telefon: 0770/
333.559.
Vând Dacia 1300. Telefon:
0752/234.638, 0351/
446.066.
Vând Dacia 1300. Telefon:
0351/415.713.

Vând pentru piese de
schimb autoturism DACIA
anul fabricaþiei 1993. Auto-
turismul este în stare de
funcþionare. Telefon: 0765/
789.181.
SOLENZA – 2004, benzinã,
culoare alb, economicã -
90.000 km, 4000 RON ne-
gociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Sko-
da Octavia Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009. Superintrtinu-
ta, distributie schimbata re-
cent, ulei, filtre, placute fra-
na, cauciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro usor negociabil.
Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Tele-
fon: 0766/899.363.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã, ca-
litate, preþ negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit  un calorifer de tablã 1,20/
0,60 nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.

Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5
sertare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobãteracotã cu
toate furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând atelier utilat pentru
construcþie textile în spaþiu
închiriat ºi ºabloane de im-
primat steaguri UE ºi NATO.
Telefon: 0723/684.511.
Vând porumbei voiajori albi,
20 bucãþi 15 lei / buc. Tele-
fon: 0727/808.696.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând bicicletã medicinalã,
maºinã de cusut marca
Nauman, veselã - farfurii, 17
plãci din beton armat pen-
tru groapã la cimitir, pereli-
nã cauciucatã pentru ploa-
ie, aragaz pentru gaze, 2 re-
ductoare pentru oxigen, 2
aparate de masaj noi, 1 ºifo-
nier cu 3 uºi, anexe 3 buc-
xãþi , recamier 2 bucãþi, 2
flori mari de apartament.
Telefon: 0754/220.151.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de 5,2.
Preþ negociabil. Telefon:
0772/ 096.357.

Vând CERAGEM, aparat de
presopuncturã ºi masaj.
Telefon: 0764/432.767.
Vând douã vaci cu lapte,
una gestantã ºi alta cu viþel.
Telefon: 0251/339.096.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W, canis-
trã aluminiu nouã 20 litri, re-
ductor oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, arzãtor
gaze sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã su-
fragerie 6 persoane, pret
negociabil, telefon: 0351/
446918.
Vând cîteva piese de artiza-
nat ºi populare (zãvelci, pro-
soape, batiste) cusute ma-
nual. Telefon: 0351/809.908.
Vând cutie metalicã ºi pen-
tru pãstrat arma de vânãtoa-
re. Telefon: 0721/995.405.
Vând grâu. Telefon: 0766/
676.238.
Sufragerie 5 corpuri – 500
RON, dormitor - 800 RON,
canapea – 300 RON. Tele-
fon: 0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci în Un-
gureni - zona Oblemenco.
Telefon: 0351/468.838;
0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând cruce marmurã 120/
40/10 scrisã – 80 lei, pom-
pã de udat grãdinã Cama
200 lei - sãpun de casã 10
kg cu 5 lei/kg. Telefon: 0770/
303.445.
Vând plug Nr. 5 pentru arat cu
boi. Telefon: 0251/421.727.

Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA, cã-
priori ºi cãrãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200 lei. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilogra-
mul. Telefon: 0766/676.238.
Vând ecograf foarte conve-
nabil, performant cu douã
sonde diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2
ferestre cu geam 30 lei/buc,
covor persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat audi-
tiv. Telefon: 0770/363.703.
Vând albine, familii bine dez-
voltate cu 5 rame cu puiet -
Podari, telefon: 0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã, calita-
te, preþ negociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/779.702.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m zona N.
Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând þuicã, combinã frigori-
ficã Arctic nouã maºinã de
cusut Singer ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex mare,
frigider, bocanci, ghete pie-
le militare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico noi, 2
roþi 155/73, combinã muzi-
calã stereo, calculator in-
struire copii. Telefon: 0735/
445.339.
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Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

         Consiliul Judeþean Dolj – Ser-
viciul Administrarea ºi Exploatarea Do-
meniului Public ºi Privat al Judeþului
Dolj, cu sediul în Craiova, Calea Uni-
rii, nr.19, cod fiscal RO4417150, inten-
þioneazã sã procedeze la transmiterea
fãrã platã, cãtre instituþiile publice in-
teresate, a 9(nouã) rezervoare de com-
bustibil, având o capacitate cuprinsã
între 100 – 1400 mc, situate în Craio-
va, Calea Bucureºti, nr. 325A, (zona
Aeroportului Craiova).

Solicitarea transmiterii fãrã platã, a
rezervoarelor disponibilizate, se va face
în termen de 30 de zile, începând cu data
publicãrii anunþului. Dupã acest termen,
bunurile disponibilizate vor fi valorifica-
te prin organizarea unei licitaþii publice.

Informaþii suplimentare pot fi obþinu-
te de la Serviciul Administrarea ºi Ex-
ploatarea Domeniului Public ºi Privat al
Judeþului Dolj, din str. Jieþului  nr. 19-
21, Craiova, telefon 0351/415.415,
0351/415.413.

Vând douã locuri de veci cu
capac, în ciment la Cimitirul
Roboaica ºi douã locuri ne-
fãcute. Telefon: 0766/
423.562 ºi 0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat mase
plastice, bicicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon: 0251/
428.437.

Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã Ein-
ºel lanþ rezervã - 250 lei, pã-
lãrie 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, televi-
zor color Grunding diago-
nala 70 cm. Telefon: 0770/
303.445.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada Dolju-
lui. Telefon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã mobi-
latã Lãpuº. Telefon: 0765/
291.623.
Închiriez apartament. Tele-
fon: 0351 433.875; 0771/
648.286.
Garsonierã complet mobi-
latã, etaj 1, 45 mp -Bucu-
reºti – Mall Vitan. Rog se-
riozitate. Exclus agenþie
220 Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.
Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat zonã bunã
( cãldurã, curent, gaze TV
intrã în chirie- 800 RON).
Telefon: 0770/682.710.

Apartament ultracentral,
ultralux, mobilier nou, ultra-
modern, A.C., internet, toa-
te dotãrile, posibil ºi regim
hotelier. Telefon: 0762/
109.595.
Închir iez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând aparta-
ment 2 camere Valea Ro-
ºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875
Închiriez apartament 2, ca-
mere mobilat - zona Braz-
da lui Novac. Telefon: 0723/
099.626.
Închiriez locuinþã, condiþii
foarte bune, zona 1 Mai.
Telefon: 0729/398.051.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsonie-
rã Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/336.047; 0762/
117.160.

MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã femeie
drãguþã, muncitoare,
onestã, pentru convieþuire
la þarã. Constantin Con-
stantin/Lucicã –Dãnciu-
leºti, nr. 136, judeþul Gorj,
Agenþia Petrãchei.
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteaptã la
Olãneºti, central cu oferte
la cererea clientului, ca-
zare – masã - confort. Te-
lefon: 0722/360.513;
0723/692.884.

Afacere - 5000 cepe florife-
re chiparoase (tuberoze) +
5000 gladiole Olanda + fac-
turã + consultaþie la planta-
re. Telefon: 0786/391.745.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

COMEMORÃRI
AZI, 7 AUGUST TRISTÃ
AMINTIRE LA ÎMPLINI-
REA A 2 ANI DE LA MOAR-
TEA FULGERÃTOARE A
ING. BELGHIRU MARIAN.
REGRETE ETERNE ªI NU
TE VOM UITA NICIODA-
TÃ! FAMILIA ONCICÃ TI-
BERIU ªI DUMITRU.
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Bosniacul Bozo Djurasovic, ultimul transfer al echi-
pei masculine de baschet SCM U Craiova, a vorbit
despre venirea sa în Bãnie. În vârstã de 28 de ani, ex-
iugoslavul, care în ultimul sezon nu a evoluat deloc
din cauza unei accidentãri, s-a arãtat de pãrere cã tre-
cerea sa la gruparea craioveanã e un pas înainte în
cariera sa ºi sperã sã aibã o comportare cât mai bunã
în echipamentul alb-albastru.

“Fratele meu (n.r. Nikola Djurasovic – care a jucat
la SCM U în sezonul 2012-2013) mi-a vorbit frumos
despre Craiova, despre echipã ºi despre suporteri. E

Echipa naþionalã de fotbal a
României a urcat de pe locul 8 pe
7, cu 1.166 de puncte, în ierarhia
FIFA Coca-Cola anunþatã ieri, tri-
colorii ocupând aceeaºi poziþie în
decembrie 1997.

Naþionala pregãtitã de Anghel
Iordãnescu devanseazã în actua-
lul clasament FIFA þãri cu fotbal
dezvoltat, precum Anglia (locul
8), Spania (11), Italia (16) ºi Fran-
þa (23).

Liderul clasamentului este în
continuare Argentina, cu 1.425 de
puncte.

Adversarele României în preli-
minariile Campionatului European
din 2016 au urmãtoarele clasãri:
Ungaria – poziþia 35, cu 763 puncte
(coborâre patru locuri), Irlanda de
Nord – poziþia 40, cu 721 de puncte
(coborâre trei locuri), Grecia –
poziþia 44, cu 661 de puncte (ace-
eaºi poziþie ca luna trecutã), Insu-
lele Feroe – poziþia 75, cu 456 de
puncte (coborâre un loc) ºi Fin-
landa – poziþia 89, cu 371 de punc-
te (urcare un loc).

Cât priveºte rivalele “tricolori-
lor” din preliminariile Cupei Mon-
diale din 2018, acestea se aflã pla-
sate astfel: Danemarca – locul 25,
cu 876 de puncte (coborâre un

Bozo Djurasovic: Bozo Djurasovic: Bozo Djurasovic: Bozo Djurasovic: Bozo Djurasovic: “T“T“T“T“Transferul la Craiovaransferul la Craiovaransferul la Craiovaransferul la Craiovaransferul la Craiova
e un pas înainte pentru mine”e un pas înainte pentru mine”e un pas înainte pentru mine”e un pas înainte pentru mine”e un pas înainte pentru mine”

unul dintre motivele pentru care am venit aici. Cred
cã transferul la Craiova e un pas înainte pentru mine.
Sezonul trecut nu am jucat deloc din pricina unei ac-
cidentãri. Acum am ºansa sã revin. Avem jucãtori cu
experienþã, sper sã le oferim fanilor cât mai multe
victorii ºi sã ne bucurãm împreunã în acest sezon”, a
declarat bosniacul.

Djurasovic, care evolueazã pe poziþiile 3-4, nu e la
prima experienþã în România. În sezonul 2013-2014
a jucat pentru Steaua CSM Bucureºti în 25 de me-
ciuri, având urmãtoarele medii pe meci:11,5 puncte,

5,4 recuperãri, 1,4 pase decisive ºi 1,2
intercepþii pentru un indice de eficienþã
de 14,2.

SCM U I-a mai transferat în aceastã
pauzã competiþionalã pe Cãtãlin Bur-
lacu (Asesoft), Zlatko Jovanovic (BC
Timiºoara) ºi pe Vlad Negoiþescu (de
asemenea Asesoft).

Formaþia craioveanã propune o
noutate ºi la nivelul bãncii tehnice,
Oliver Popovic luându-i locul lui An-
djelko Mandic.

SCM U se va reuni în vederea pre-
gãtirii noului sezon în data de 10 au-
gust. Primul meci oficial va fi abia în
22 sau 23 septembrie, pe teren pro-
priu, contra Stelei, în turul I al Cupei
României.

loc), Polonia – 33, cu 769 de punc-
te (coborâre trei locuri), Munte-
negru – 77, cu 423 de puncte (ur-
care patru locuri), Armenia – 88,
cu 373 de puncte (urcare un loc),
Kazahstan – 141, cu 193 de punc-
te (urcare un loc).

Primele 15 locuri în clasamen-
tul FIFA sunt ocupate de urmã-
toarele reprezentative: 1. Argenti-
na 1.425 puncte, 2. Belgia 1.244p,
3. Germania 1.226p, 4. Columbia
1.218p; 5. Brazilia 1.186p; 6. Portu-
galia 1.177p; 7. România 1.166p;
8. Anglia 1.157p; 9. Þara Galilor
1.155p; 10. Chile 1.124p; 11. Spa-
nia 1.110p; 12. Olanda 1.032p; 13.
Croaþia 1.023p; 14. Slovacia
1.016p; 15. Austria 1.016p.

România a urcat pe locul 7
în clasamentul FIFA, cea mai

bunã clasare din ultimii 18 ani

Steaua a ratat calificarea în play-
off-ul UEFA Champions League,
dupã un meci de infarct cu Parti-
zan. În infernul de la Belgrad, gaz-
dele, care plecaserã cu un 1-1 de la
Arena Naþionalã, au deschis scorul
dupã doar opt minute, atunci când
Babovic a profitat de o neînþelegere
între Cojocaru ºi Papp (foto).

Trupa lui Mirel Rãdoi a reacþio-
nat însã destul de repede pe tabelã
(11), graþie unei reuºite semnate de
Sulley Muniru. Mai mult, dupã o
“transversalã” a lui Tade (27), a
preluat chiar conducerea, Hamroun
(33) finalizând o fazã construitã de
Alcenat ºi Adi Popa. Pânã la pauzã
a înscris ºi Bojinov, dar golul a fost
anulat pentru ofsaid.

Startul reprizei a doua avea sã-
ºi punã amprenta pe rezultatul fi-
nal, precum ºi pe echipa calificatã
în play-off. La trei minute de la re-

“Parteneriatul” Papp – Partizan eliminã Steaua

Rezultate complete            în tur
Marþi
APOEL Nicosia (Cipru) – FC Midtjylland (Danemarca) 0-1 2-1
AS Monaco (Franþa) – Young Boys Berna (Elveþia) 4-0 3-1
Molde FK (Norvegia) – Dinamo Zagreb (Croaþia) 3-3 1-1
Ajax Amsterdam (Olanda) – Rapid Viena (Austria) 2-3 2-2
Miercuri
Partizan Belgrad (Serbia) – Steaua 4-2 1-1
Sparta Praga (Cehia) – ÞSKA Moscova (Rusia) 2-3 2-2
Skenderbeu Korce (Albania) – Milsami Orhei (Moldova) 2-0 2-0
Viktoria Plzen (Cehia) – Maccabi Tel Aviv (Israel) 0-2 2-1
Club Brugge (Belgia) – Panathinaikos Atena (Grecia) 3-0 1-2
ªahtior Doneþk (Ucraina) – Fenerbahce Istanbul (Turcia) 3-0 0-0
BATE Borisov (Belarus) – Videoton FC (Ungaria) 1-0 1-1
FK Astana (Kazahstan) – HJK Helsinki (Finlanda) 4-3 0-0
Malmo FF (Suedia) – FC Salzburg (Austria) 3-0 0-2
Karabakh Agdam (Azerbaidjan) – Celtic FC (Scoþia) 0-0 0-1
FC Basel (Elveþia) – Lech Poznan (Polonia) 1-0 3-1
Echipele subliniate au acces în play-off-ul competiþiei, fazã unde

vor mai intra, calificate din oficiu, FC Valencia (Spania), Man. United
(Anglia), Bayer Leverkusen (Germania), Lazio Roma (Italia) ºi Spor-
ting Lisabona (Portugalia). Tragerea la sorþi va fi astãzi, de la ora
13:00.

Formaþiile eliminate din “dublele” de mai sus vor continua în play-
off-ul celeilalte competiþii continentale, Liga Europa (tragerea la sorþi,
astãzi ora 14:00)

luare, Papp a greºit din nou, de data
aceasta cu o preluare, sârbii au ata-
cat rapid ºi Varela s-a vãzut nevoit
sã-l agãþe din spate pe Brasanac.
Eliminare ºi penalty, deºi contactul
se petrecuse în afara suprafeþei de
pedeapsã. A executat acelaºi Boji-
nov, dar a rãmas 1-2, bulgarul ni-
merind bara.

Defensiva Stelei avea sã cede-
ze din nou dupã o orã de joc, când
Papp, din nou el!, a deviat în pro-
pria-i poartã in ºut expediat de Jev-
tovic. 2-2 ºi tot Steaua era califi-
catã.

Papp (68) putea deveni omul
meciului, dacã golul marcat de el,
din cãdere, din interiorul careului,
dupã o deviere cu capul a lui Tade
nu era anulat corect, pe motiv de
ofsaid.

ªi, în loc de 2-3, peste doar un
minut s-a fãcut 3-2. Oumaru a tre-

cut uºor, de cine putea decât de
Papp, i-a pasat lui Zivkovic, care a
finalizat, din interiorul careului,
dupã ce l-a pus la pãmânt din dri-
bling pe Breeveld.

Deposedatã de calificare ºi cu
un om în minus, Steaua n-a mai
contat! Iar rezerva Trujic a mai
înfipt un cuþit în trupul ei muribund,
4-2 (min. 90+1).

Drumul roº-albaºtrilor în com-
petiþiile continentale nu se opreºte
însã aici, urmând sã continue în
Europa League, unde se vor afla
în urna capilor de serie la tragerea
la sorþi a play-off-ului, programatã
azi de la ora 14:00.

La Belgrad, Steaua a jucat în ur-
mãtoarea componenþã: Cojocaru –
Alcenat, Papp, Varela, Toºca – Sul-
ley Muniru, Breeveld (Tudorie 72)
– Ad. Popa, Hamroun (Iancu 70),
Chipciu (Guilherme 51) – Tade.

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

Botoºani, CSMS Iaºi – CFR Cluj / 6:00 – SPORTURI DE
CONTACT – Kickboxing, Glory 23.

DIGI SPORT 2
16:00, 20:10 – MOTO GP – FP1, FP2 – Marele Premiu al

SUA, la Indianapolis / 22:00, 5:00 – TENIS (F) – Turneul de
la Stanford, în SUA: sferturi de finalã.

DIGI SPORT 3
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Lille – Paris SG.
DOLCE SPORT
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – FC

Botoºani, CSMS Iaºi – CFR Cluj / 1:00, 5:00, 6:00 – TENIS

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
(M) – Turneul de la Washington, în SUA.

DOLCE SPORT 2
23:00 – TENIS (M) – Turneul de la Washington, în SUA.
EUROSPORT
9:15, 17:15 – ÎNOT – Campionatul Mondial, la Kazan, în

Rusia / 21:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Marele Pre-
miu de varã, la Hinterzarten, în Germania.

EUROSPORT 2
18:30 – CICLISM – Turul Poloniei / 20:00 – CICLISM –

Turul Danemarcei.
LOOK PLUS
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – FC

Botoºani, CSMS Iaºi – CFR Cluj.

BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)BASCHET (M)

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃLIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ
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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 V
FC Voluntari – FC Botoºani, astãzi, ora 18.30

CSMS Iaºi – CFR Cluj, astãzi, ora 21

“U” Craiova – Concordia, sâmbãtã, ora 18.30

Petrolul – Pandurii, sâmbãtã, ora 21

Viitorul – ASA, duminicã, ora 16.30

ACS Poli – Astra, duminicã, ora 18.30

Steaua – Dinamo, duminicã, ora 21

Satelitul Craiovei întâlneºte                    Minerul Motru, în Cupa României

Sorin Cârþu nu se considerã
deloc vinovat de startul modest al
Universitãþii Craiova în actualul
campionat, considerând cã ghi-
nionul ºi situaþia lotului sunt cele
care au contribuit la acest parcurs
slab al echipei, aflatã pe penulti-
mul loc, cu doar 2 puncte ºi un
gol marcat.  “Nici 1% nu mã simt
vinovat, nu mã culpabilizez pen-
tru postura în care se aflã echi-
pa. Abordãm aceleaºi metode pe
care le-am folosit ºi când aveam
19 meciuri la rând fãrã eºec. Si-
tuaþia lotului este una pe care am
acceptat-o, deºi nu am fost de

Autorul singurului gol al Craio-
vei din acest campionat, Alexandru
Mateiu, debordeazã de optimism ºi
a declarat cã el ºi colegii sãi for-
meazã chiar cea mai bunã echipã
din Liga I: “Ne vom reveni, eu cred
cã suntem cea mai bunã echipã din
România ºi vom demonstra asta.
Ne creãm ocazii, arãtãm mai bine
de la meci la meci ºi sunt convins
cã vor veni ºi golurile. Am ratat si-
tuaþii incredibile ºi pentru ele noi,
jucãtorii, suntem principalii respon-
sabili. Jucãm bine, aºa cã trebuie
sã vinã ºi victoriile. De la meciul
cu Chiajna vom marca ºi vom adu-
ce bucurie suporterilor. Sper ca din
urmãtoarele trei jocuri sã obþinem
nouã puncte“.

Team-manager-ul Universitãþii Craiova, Silvian Cris-
tescu, a fost sancþionat de Comisia de Disciplinã cu douã
luni de suspendare ºi 13.600 de lei penalitate sportivã
pentru comportamentul jignitor de la meciul cu ASA Târgu
Mureº, din etapa a IV-a a Ligii 1. “În baza art.53.2 din
RD, se sancþioneazã domnul Silvian Cristescu cu sus-
pendare pentru 1 lunã ºi o penalitate sportivã de 720 lei.

Silvian Cristescu, suspendat douã luni
În baza art.52.1.b din RD, se sancþioneazã Silvian Cris-
tescu cu suspendare pentru 2 luni ºi o penalitate sportivã
de 13.600 lei. În baza art.45.1 din RD, domnului Cris-
tescu Silvian i se aplicã sancþiunea pentru abaterea cea
mai gravã, respectiv suspendare pentru 2 luni ºi penali-
tate sportivã de 13.600 lei”, se aratã în soluþia comisiei
publicatã, ieri, pe site-ul oficial al LPF.

Mateiu: “Suntem cea mai bunã echipã
din campionat”

Antrenorul Craiovei se dezice de rezultatele slabe
obþinute în primele patru etape

acord cu ea, nu intru în detalii.
Avem spijinul conducerii. Au tre-
cut patru etape, iar noi am obþi-
nut douã puncte. Este o situaþie
care a creat o stare de nemulþu-
mire. Ne creãm oportunitãþi mari,
dar ne lipseºte precizia la ultima
execuþie. Avem o situaþie care ne
nemulþumeºte ºi care este neme-
ritatã, dar pe care încercãm sã o
îndreptãm. Ghinionul nu-l poþi ex-
plica, îl ai sau nu-l ai” a declarat
directorul tehnic al Craiovei.

Cârþu spune cã este vitalã vic-
toria în meciul cu Concordia Chiaj-
na, chiar dacã este convins cã il-

fovenii vor pune proble-
me echipei sale: “Este
timpul sã aparã ºi prima
victorie, am pregãtit echi-
pa pentru acest lucru. Ne
dorim toþi ca sâmbãtã
echipa sã fie într-o formã
fizicã, mentalã ºi sporti-
vã bunã pentru a ne atin-
ge obiectivul. Chiajna
vine ºi ea montatã, au fã-
cut multe transferuri ºi nu
au avut nici ei rezultate,
este în aceeaºi situaþie cu
noi, a obþinut tot douã
puncte, aºa cã vor veni
motivaþi sã nu piardã. I-
am vãzut în meciurile an-
terioare, în care au alter-
nat partidele bune, cu une-

le mai puþin reuºite. Ne vor pune
probleme, dar suntem hotãrâþi sã
batem” a spus tehnicianul oltean.

Bawab, amendat dupã referatul
fãcut de Cârþu

Sorin Cârþu a anunþat cã atacan-
tul iordanian Thaer Bawab a fost
amendat, dupã ce a protestat la
schimbarea sa din meciul de la Târ-
gu Mureº, dar va fi pãstrat în lot:
“Bawab e fotbalist ºi trebuie sã joa-
ce, nu e treaba lui sã comenteze
deciziile antrenorilor. L-am schim-
bat la Târgu Mureº, pentru cã nu

atinsese mingea timp de 20 de mi-
nute ºi aveam nevoie de un alt gen
jucãtor pe fondul presiunii gazde-
lor. I-am fãcut referat ºi ºi-a cerut
scuze într-o discuþie pe care am
avut-o în faþa lui Felix Grigore. Tre-
buie sã plãteascã o amendã, nu poþi
sã faci asemenea gesturi în faþa a
sute de mii de telespectatori ºi sã
scapi cu niºte scuze între patru ochi.

ªi eu când am greºit, la CFR în me-
ciul de la Basel, ºi la Pandurii, am
plãtit cu postul, am pierdut con-
tracte importante. Nu-l vom pe-
naliza sportiv, pentru cã nu e în in-
teresul echipei”.

Cârþu considerã cã lipsa unui

vârf de atac eficient este princi-
pala problemã a echipei: “Simþim
lipsa unui atacant poziþional, care
sã speculeze mingile pe care le
aducem în careu. Am anunþat
conducerea despre acest lucru, nu
s-au luat mãsuri. Cãutãm soluþii
prea savante la finalizare. A in-
tervenit ºi aceastã accidentare a
lui Curelea, jucãtor pe care ne-

am bazat în pregãtirea de varã”.
Pentru meciul cu Concordia

Chiajna, CS Universitatea nu se
va baza pe fundaºul din Capul
Verde, Kay, care s-a accidentat
ºi s-a alãturat indisponibililor
Achim ºi Curelea.
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