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Trei ciºmele publice, con-
siderate cele mai vechi ºi mai
importante din Craiova, vor
fi consolidate ºi reparate de
municipalitate. Autoritãþile
îºi propun sã facã o reabili-
tare integralã dat fiind fap-
tul cã respectivele surse de
apã au beneficiat de-a lungul
timpul doar de o
igienizare suma-
rã, iar una dintre
ele nici nu mai
este potabilã. 33333 AC
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Livrarea cãtre Rusia a celor douã
nave polivalente, din clasa Mistral,
construite pe ºantierul naval Saint
Nazaire, nu v-a mai fi efectuatã. Epi-
logul acestei afaceri a intervenit mier-
curi, 5 august a.c., dupã luni de ne-
gocieri, fiind confirmat de ambele
pãrþi prin comunicate de presã. Co-
municatul Palatului Elisee, ca ºi cel al
Kremlinului, nu menþioneazã însã
vreo cifrã, dar precizeazã cã va fi
rambursatã integral suma avansatã,
estimatã la circa 1,2 miliarde euro.
Iniþial, autoritãþile ruse au considerat
insuficientã propunerea francezã de
rambursare a doar 785 milioane euro,
avansul deja perceput, ºi au cifrat
prejudiciul la 1,163 miliarde euro.
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Primul apel de proiecte din ca-
drul noului P.N.D.R. 2014-2020 este
pe sub-mãsura 6.1 destinatã tine-
rilor fermieri. Aceºtia sunt invitaþi
sã se instaleze în spaþiul agricol.
Din suprafaþã totalã a þãrii, spa-
þiul rural reprezintã circa 87,1%. În
analiza SWOT precizatã în
P.N.D.R. aºa cum a fost aprobat la
26.05.2015, populaþia ruralã are un
nivel scãzut de informare ºi ino-
vare, fenomen reflectat mai ales în
rândul fermierilor mici ºi mijlocii.
Situaþia se accentueazã în contex-
tul unor programe de pregãtire
profesionalã insuficiente ºi capa-
citãþii serviciilor de consiliere ºi
iniþiativelor de cercetare-inovare
neadaptate fermierilor. CurãþenieCurãþenieCurãþenieCurãþenieCurãþenie
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Tãriceanu: Susþin fãrã rezerve noul
Cod fiscal, poate imprima
României o creºtere economicã
susþinutã

Copreºedintele ALDE Cãlin Popescu-
Tãriceanu, preºedinte al Senatului, a subli-
niat, ieri, cã este un susþinãtor al creºterii
economice accelerate ºi sustenabile prin
mãsuri liberale, cum este noul Cod fiscal,
ºi a anunþat cã va începe o serie de postãri
pe Facebook prin care sã rãspundã “ha-
botnicilor austeritãþii” ºi sã detalieze o vi-
ziune economicã pentru o Românie “mân-
drã ºi prosperã”. “Zilele acestea, îi vãd
pe unii cã se grãbesc sã împartã spaþiul
politic în ‘adepþi ai austeritãþii ºi pruden-
þei’ VS. ‘susþinãtorii fãrã rezervã ºi pru-
denþã ai noului Cod fiscal’. Eu sunt tre-
cut în ultima categorie. Sunt voci care mã
acuzã cã în 2008 aº fi pus în pericol stabi-
litatea fiscalã a României ºi cã, dacã s-ar
pune în aplicare noul Cod fiscal, s-ar re-
peta scenariul crizei economice din gu-
vernãrile Boc-Bãsescu. Cred cã împãrþi-
rea corectã este alta: ‘adepþii unei creºteri
economice accelerate ºi sustenabile prin
mãsuri liberale’ ºi ‘habotnicii austeritã-
þii’”, a scris copreºedintele ALDE pe Fa-
cebook. Potrivit acestuia, “habotnicii
austeritãþii nu sunt cei care îndeamnã la
prudenþã, (...) ci acei politicieni care în
2008 îmi cereau pe un ton imperativ sã
cresc salariile profesorilor ºi bugetarilor
cu 50%, iar apoi au tãiat salariile ºi pensii-
le când au ajuns la guvernare”.

ICCJ: Medicii din spitalele de stat
nu pot primi plãþi suplimentare sau
donaþii de la pacienþi

Medicii care lucreazã în sistemul public
de sãnãtate nu pot primi plãþi suplimenta-
re sau donaþii de la pacienþii lor, aceastã
practicã fiind în dezacord cu normele pe-
nale aflate în vigoare, potrivit unei decizii a
instanþei supreme publicate în Monitorul
Oficial al României. Decizia pronunþatã, pe
4 iunie, de Completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept în materie penalã
din cadrul Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justi-
þie (ICCJ), a apãrut, pe 5 august, în Moni-
torul Oficial ºi este obligatorie de la mo-
mentul publicãrii. Potrivit motivãrii deci-
ziei ICCJ, în articolul 34 alineatul 2 din Le-
gea 46/2003 se aratã cã “pacientul poate
oferi angajaþilor sau unitãþii unde a fost
îngrijit plãþi suplimentare sau donaþii, cu
respectarea legii”. Cu toate acestea ICCJ a
reþinut în decizia din 4 iunie cã aceastã po-
sibilitate recunoscutã legislativ pacientu-
lui nu impune obligaþia medicului de a ac-
cepta aceste liberalitãþi.

Klaus Iohannis se aflã, de la în-
ceputul acestei sãptãmâni, într-o
vacanþã pe care ºi-o petrece la vila
de protocol de la Neptun, dar ºi la
Sibiu, dupã cum au declarat, pen-
tru Mediafax, surse apropiate Ad-
ministraþiei Prezidenþiale. ªeful sta-
tului este o prezenþã discretã pe li-
toral faþã de predecesorul sãu, Tra-
ian Bãsescu. Klaus Iohannis ar pu-
tea însã participa la ceremoniile de
la Constanþa de pe 15 august, prile-
juite de Ziua Marinei. Preºedintele a
fost invitat la eveniment, însã pânã
în acest moment nu a confirmat
oficial participarea.

La fel de discret este ºi premie-
rul Victor Ponta, care se aflã într-o
vacanþã împreunã cu familia în Sta-
tele Unite ale Americii. O fotografie
în care prim-ministrul era alãturi de
fiul sãu, pe aeroportul din Miami, a
apãrut în presã la sfârºitul lunii iu-
lie. Mai mult, potrivit EurActiv, Vic-
tor Ponta s-ar afla pe vasul Oasis
of the Seas, într-o croazierã de o
sãptãmânã în Caraibe. EurActiv
scrie cã, potrivit unor surse, Victor
Ponta a fost vãzut îmbarcându-se
sâmbãtã, 1 august, pe vasul aparþi-
nând companiei Royal Caribbean,
în portul Everglades din Fort Lau-
derdale, Florida. Alãturi de prim-

Normele metodologice privind
acordarea voucherelor de vacanþã
au fost publicate în Monitorul Ofi-
cial, actul normativ stabilind cã atât
salariaþii din sectorul bugetar, cât
ºi cei din mediul privat pot primi
vouchere de vacanþã în limita a
ºase salarii minim brute.

Voucherele de vacanþã reprezin-
tã bonuri de valoare, emise de uni-
tãþile autorizate de Ministerul Fi-
nanþelor Publice, care sunt acor-
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Mulþi politicieni români au ales destinaþii

autohtone de vacanþã, precum Mamaia, Del-
ta Dunãrii sau Apuseni, în timp ce câþiva

parlamentari au plecat în concediu în Turcia
ºi Grecia. Preºedintele Klaus Iohannis îºi

petrece vacanþa la Neptun, în timp ce
premierul Victor Ponta ar fi în SUA.

ministru s-au îmbarcat soþia aces-
tuia, europarlamentarul PSD Dacia-
na Sârbu , ºi cei doi copii ai acesto-
ra. Un oficial al companiei a preci-
zat cã “preþul unui apartament (de
luxe suite) pe Oasis sãptãmâna
aceasta este de aproximativ 5.933
de dolari (douã persoane), incluzând
taxele”. Itinerariul croazierei este:
Fort Lauderdale, Florida – Labadee,
Haiti – Fairmouth Jamaica – Cozu-
mel, Mexic – ºi înapoi la Fort Lau-
derdale, Florida. Pe puntea vasului
Oasis of the Seas clienþii se pot bu-
cura de un circuit de golf, o pro-
menadã cu magazine ºi restauran-
te, cinci piscine, mai multe terenuri
de baschet, ºapte parcuri tematice
pentru copii, douã simulatoare de
valuri pentru amatorii de surf, un
patinoar ºi mai multe sãli de spec-
tacol.

La rândul lor, ºi parlamentarii au
fost anul acesta mai discreþi cu pri-
vire la destinaþiile lor de vacanþã.
Dacã în anii trecuþi senatorii ºi de-
putaþii se mândreau pe paginile lor
de Facebook cu vacanþele exotice,
acum majoritatea celor care au
postat imagini din concedii au ales
sã-ºi petreacã vacanþa în þarã, lito-
ralul fiind destinaþia preferatã.

Este ºi cazul senatorului Gabrie-

la Firea, purtãtor de cuvânt al PSD.
Aceasta a postat o fotografie de la
mare, însã a preferat sã nu precize-
ze ºi destinaþia, anunþându-ºi doar
prietenii virtuali cã se aflã “în va-
canþã”. O pozã similarã a fost dis-
tribuitã pe Facebook ºi de cãtre de-
putatul independent Florentin Gust.

Pe litoralul românesc se aflã ºi
fostul ministru al Culturii Theodor
Paleologu, care a comentat pe Fa-
cebook impresiile din vacanþã.
“Douã zile pe litoralul românesc te
conving cã Timon din Atena avea
dreptatea lui. Nimic mai urâcios
decât mitocanul relaxat, care vrea
sã se simtã bine ºi liber. Are o ex-
traordinarã capacitate de a porcãi
locurile cele mai frumoase. Iar hãr-
mãlaia omniprezentã, numitã muzi-
cã prin antifrazã, confirmã un eseu
de-al lui Schopenhauer despre rela-

þia invers proporþionalã dintre inte-
ligenþã ºi zgomot”, a scris acesta.

Andreea Paul (PNL) a postat
fotografii din Delta Dunãrii, loc pe
care a ajuns sã-l viziteze dupã o dis-
cuþie cu guvernatorul BNR, Mugur
Isãrescu, aºa cum singurã dezvã-
luie pe contul ei de Facebook.
“Acum câteva sãptãmâni am avut
o discuþie economicã cordialã cu
Mugur Isãrescu încheiatã cu un
schimb de atenþii: eu i-am oferit
volumul «România noului val» ºi am
primit din partea Guvernatorului un
album dedicat Deltei Dunãrii. Su-
perb realizat, am decis sã-l desco-
pãr la faþa locului, în Green Village,
exact la revãrsarea Dunãrii în Ma-
rea Neagrã, lângã rezervaþia natu-
ralã. Este un loc unic în Europa din
toate punctele de vedere ºi are ne-
voie de promovare”.

Normele metodologice de acordare a voucherelor
de vacanþã, publicate în Monitorul Oficial

date persoanelor angajate prin în-
cheierea unui contract individual de
muncã ºi pot fi folosite doar în tu-
rismul românesc. Voucherele pot
fi acordate fie pe suport hârtie, fie
pe suport electronic, decizie ce va
putea fi luatã de cãtre angajatori.

“Beneficiarii au dreptul sã îºi
aleagã unitatea de la care achiziþio-
neazã servicii turistice, însã numai
dintre cele afiliate care deþin licen-
þa de turism sau certificat de clasi-

ficare emise de Autoritatea Naþio-
nalã pentru Turism. Pe site-ul
acestei instituþii va fi postatã lista
unitãþilor turistice autorizate. Be-
neficiarii pot utiliza voucherele de
vacanþã pe baza actului de identi-
tate. Este interzisã comercializarea
voucherelor de vacanþã în schim-
bul unor sume de bani ºi/sau altor
bunuri/servicii”, se precizeazã în
actul normativ.

Valoarea voucherelor de vacan-
þã nu poate depãºi, într-un an ca-
lendaristic, contravaloarea a ºase
salarii minime brute, voucherele
având o perioadã de valabilitate de
un an de la data emiterii pe suport
hârtie, respectiv de la data alimen-
tarii pentru cele emise pe suport
electronic.

Dacã salariatul nu utilizeazã vou-
cherele de vacanþã pe suport hâr-
tie în termenul de un an, acesta este
obligat sã le înapoieze angajatoru-
lui. În cazul voucherelor de vacanþã
alimentate pe suport electronic,
unitatea emitentã va fi cea care va
restitui valorile nominale cãtre an-
gajator.

Pentru unitãþile din domeniul
bugetar, voucherele de vacanþã se
acordã în limita sumelor prevãzu-
te distinct cu aceastã destinaþie în
bugetul de stat sau, dupã caz, în
bugetele locale, iar pentru mediul
privat sumele destinate acoperii
nominale a voucherelor de vacan-
þã vor fi cuprinse în bugetele de
venituri ºi cheltuieli aprobate, într-
o poziþie distinctã de cheltuieli, de-
numitã “Vouchere de vacanþã”.

Comenzile de achiziþie de vou-
chere de vacanþã trebuie transmi-
se unitãþilor emitente de cãtre an-
gajatori ºi vor cuprinde informaþii
ca numele ºi prenumele beneficia-
rilor cãrora li se acorda vouchere-
le, codul numeric personal al fie-
cãrui beneficiar, numãrul vouche-
relor de vacanþã pentru fiecare be-
neficiar (în cazul voucherelor pe
suport hârtie), valoarea nominalã
a voucherului de vacanþã, în cazul
celor emise pe suport hartie, ºi
valoarea nominalã totalã a vouche-
relor de vacanþã acordate fiecãrui
beneficiar, pentru cele pe supor-
turi electronice.
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Livrarea cãtre Rusia a celor
douã nave polivalente, din clasa
Mistral, construite pe ºantierul
naval Saint Nazaire, nu v-a mai
fi efectuatã. Epilogul acestei afa-
ceri a intervenit miercuri, 5 au-
gust a.c., dupã luni de negocieri,
fiind confirmat de ambele pãrþi
prin comunicate de presã. Comu-
nicatul Palatului Elisee, ca ºi cel
al Kremlinului, nu menþioneazã
însã vreo cifrã, dar precizeazã cã
va fi rambursatã integral suma
avansatã, estimatã la circa 1,2
miliarde euro. Iniþial, autoritãþile
ruse au considerat insuficientã
propunerea francezã de rambur-
sare a doar 785 milioane euro,
avansul deja perceput, ºi au ci-
frat prejudiciul la 1,163 miliarde
euro. Comunicatul francez pre-
cizeazã termenul „exclusiv” adi-
cã, sumele „avansate în contul
contractului” ºi cã „echipamen-
tele ruseºti instalate pe cele douã
vase” „Sevastopol” ºi „Vladivos-

MIRCEA CANÞÃR

Parisul ºi Moscova... s-au pus de acord!Parisul ºi Moscova... s-au pus de acord!Parisul ºi Moscova... s-au pus de acord!Parisul ºi Moscova... s-au pus de acord!Parisul ºi Moscova... s-au pus de acord!
tok” vor fi restituite, ceea ce lasã
sã se înþeleagã cã argumentele
franceze au acoperire. În schimb
agenþia rusã TAS comunica,
marþi, cã experþi ruºi vor fi tri-
miºi în Franþa, în septembrie, pen-
tru demantelarea ºi recuperarea
echipamentelor de comunicaþii
ruseºti de la bordul navelor. Joi
dimineaþã, cotidianul „Kormer-
sant”, citând surse din sânul lob-
by-ul militaro-industrial rus, vor-
bea de rambursarea a 1,1 miliar-
de euro, sumã ce va fi transfera-
tã în secret în conturile unei bãnci
ruse, pentru evitarea sechestrã-
rii ei în cadrul afacerii Yukos pen-
tru care Rusia a fost condamna-
tã de Curtea europeanã a drep-
turilor omului, la daune de 50 mi-
liarde euro pentru foºtii acþionari
ai grupului petrolier. Franþa va
avea de acum în deplinã proprie-
tate ºi liberã dispoziþie asupra
celor douã port-elicoptere de înal-
tã tehnologie, de care se aratã in-

teresate Egiptul ºi Arabia Saudi-
tã. N-ar fi ceva nou, din moment
ce Qatarul ºi Arabia Sauditã,
douã dictaturi islamiste cumpãrã
arme de la francezi. Finalul foi-
letonului pare avantajos pentru
preºedintele Francois Hollande,
diplomaþia francezã asumându-ºi
un rol primordial, alãturi de cea
germanã, în conflictul ucrainean,
dar complicã relaþiile cu Rusia,
iritând ºi alþi parteneri europeni.
În contextul crizei politice, eco-
nomice ºi internaþionale, decizia
este privitã ca un triplu scandal.
Abandonând un contract de 1,2
miliarde euro, cum spune guver-
nul francez, Franþa plãteºte
scump politicile de sancþiuni con-
tra Rusiei. Pe de altã parte an-
treprizele naþionale franceze, pre-
zente în Rusia, vor purta stigma-
tul nerespectãrii unui contract
comercial, cum a fost cel în ca-
zul navelor Mistral. În plan diplo-
matic, Parisul care convenise cu

Moscova „în criza ucraineanã” o
soluþie împãrtãºitã, prin aºa-zisul
acord Minsk-2, pe care nici Kie-
vul nu se grãbeºte sã îl respecte
întocmai, refuzând autonomia re-
giunilor rusofone din est, renunþã
la mesajul sãu, acela de a fi o
voce independentã în dialog. Nici
Moscova nu rãmâne „mai inspi-
ratã” ºi începând de ieri, printr-
un comunicat al ministerului rus
al Agriculturii, conformându-se
unui ordin al lui Vladimir Putin,
produsele agroalimentare prove-
nind din UE, nu mai sunt reîntoar-
se din drum spre þãrile de origine
ci... distruse. Tone de peºte,
nectarine, preparate din lapte,
carne, au fost zdrobite de roþile
tractoarelor. În 2012, dar ºi 2013,
piaþa rusã a primit produse agro-
alimentare franceze, în valoare de
737 milioane euro. Momentan,
piaþa europeanã este saturatã. Un
recent studiu publicat de „le Fi-
garo” atestã cu Europa pierde 2

milioane locuri de muncã din ca-
uza sancþiunilor ºi 100 miliarde
euro. Exporturile franceze cãtre
Rusia s-au diminuat cu 30%, în
schimb exporturile SUA au cres-
cut cu 4%. ªi cum „rãul unora
face bine altora”, un adagio care
se verificã în cazul embargoului
rus, Brazilia, Argentina, Chile (în-
deosebi prin livrãrile de carne de
vitã, porc ºi pasãre) Turcia,
Egipt, Thailanda, Elveþia, Bela-
rus, Noua Zeelandã, au intrat
masiv pe piaþa rusã. Ieri, agri-
cultori francezi, din sud-vestul
þãrii, au blocat accesul spre prin-
cipatul Andorrei, procedând la
verificarea cãrnii de provenien-
þã polonezã, spaniolã, italianã,
germanã ºi portughezã. Într-un
ºah politic nãucitor, cei care pierd
sunt pânã la urmã, dupã cum
vedem... producãtorii europeni,
care încep sã nu se mai suporte
între ei din cauza concurenþei
acerbe.

Ciºmeaua de la Grãdina Bota-
nicã are nevoie urgentã de reabi-
litare, autoritãþile spunând cã apa
sa nici nu mai este bunã pentru
bãut. Fântâna nu se alimenteazã
din reþeaua publicã a oraºului pre-
cum cele mai multe din oraº, ci
dintr-un izvor propriu ºi, ca orice
sursã naturalã, trebuie testatã
periodic, pânza freaticã fiind si-
tuatã la suprafaþã. Fântâna Jia-
nu, fiindcã aºa este cunoscutã, a
fost construitã în jurul anului 1800
de boierul Hagi Stan Jianu – care
era epitropul averii familiei Obe-
deanu – pe valea pârâului Jianu,
ce curgea prin grãdinile din zona
respectivã. În perioada interbeli-
cã, i s-au adus modificãri impor-
tante care i-au schimbat înfãþiºa-

Primãria Craiova reabiliteazãPrimãria Craiova reabiliteazãPrimãria Craiova reabiliteazãPrimãria Craiova reabiliteazãPrimãria Craiova reabiliteazã
ciºmeaua de la Botanicãciºmeaua de la Botanicãciºmeaua de la Botanicãciºmeaua de la Botanicãciºmeaua de la Botanicã

Trei ciºmele publice, considerate cele
mai vechi ºi mai importante din Craiova,
vor fi consolidate ºi reparate de municipa-
litate. Autoritãþile îºi propun sã facã o rea-

bilitare integralã dat fiind faptul cã respec-
tivele surse de apã au beneficiat de-a lun-
gul timpul doar de o igienizare sumarã, iar
una dintre ele nici nu mai este potabilã.

rea de altãdatã, iar odatã cu ame-
najarea actualei Grãdini Botani-
ce, în 1952, i-a rãcorit ºi pe vizi-
tatorii acesteia. Lângã fântânã se
presupune cã era ºi casa familiei
Macedonski, fiind vorba de un
peisaj idilic, fântâna fiind încadra-
tã de o livadã de pomii care l-a ºi
inspirat deseori pe poet. Tradiþia
menþioneazã ca aici ar fi poposit
ºi vestitul haiduc Iancu Jianu.

Fântâna Popova, cea mai
veche ciºmea publicã a
Craiovei

O altã fântânã pe care muni-
cipalitatea ºi-a propus sã o rea-
biliteze este ciºmeaua Purcaru-
lui de la Piaþa Veche. Potrivit au-
toritãþilor, a fost construitã în anul

1818 de doi negustori de porci,
dar, de atunci, a fost reparatã de
mai multe ori de-a lungul timpu-
lui, renovãrile fãcând ca forma
actualã sã difere complet de cea
iniþialã. Cea de-a treia ºi ultima
fântânã care se aflã pe listã este
Popova, din cartierul Romaneºti,
care mai este cunoscutã ºi sub

numele de Fântâna Basarabeº-
tilor. Se pare cã este cea mai
veche, datând încã de la începu-
tul secolului al XVII-lea. A fost
refãcutã în 1651 de Matei Ba-
sarab, iar în a doua jumãtate a
secolului al XVIII-lea de Ale-
xandru Ipsilanti. A fost ridicatã
dupã un plan pãtrat, pe fiecare

laturã având câte o niºã, iar pe
laturile de sud ºi de vest au mai
fost efectuate douã inscripþii, una

cu litere latine ºi una cu litere
chirilice.

Reabilitare în doi paºi
Autoritãþile susþin cã toatele

cele trei fântâni sunt monumente
istorice ºi cã trebuie sã fie reabili-
tate þinându-se cont de acest as-

pect. În prima fazã, Primãria Cra-
iova a scos la licitaþie expertiza
tehnicã ºi proiectul tehnic, într-un
cuvânt elaborarea documentaþie
care îi va spune în ce va consta ºi
cât va costa aceastã reabilitare.
„Sunt niºte studii care se fac asu-
pra acestor fântâni ca sã se vadã
cum trebuie sã se intervinã fiind-
cã toate sunt monumente istorice.
Poate se constatã ºi o degradare
mai amplã ºi atunci trebuie sã se
facã acolo ºi o consolidare. De
aceea, am scos la licitaþie mai în-
tâi realizarea documentaþiei”, a
precizat Delia Ciucã, directorul Di-
recþiei Servicii Publice din cadrul
Primãriei Craiova.

Pentru cã sunt considerate
monumente istorice, autoritãþile
susþin cã proiectanþii trebuie sã fie
atestaþi de Ministerul Culturii, iar
reabilitarea sã fie realizatã, la rân-
dul ei, tot de niºte firme atestate.
Dupã ce vor avea la dispoziþie do-
cumentaþiile pentru fiecare fân-
tânã în parte, autoritãþile locale
vor demara ºi a doua licitaþie, cea
pentru execuþie. În ambele cazuri,
banii provin de la bugetul local.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În cadrul activitãþilor desfãºu-
rate miercuri ºi joi, poliþiºtii doljeni
au vizat combaterea sustragerilor
de componente metalice de la in-
frastructura feroviarã, instalaþiile
de telecomunicaþii ºi reþeaua de
distribuire a energiei electrice, pre-
cum ºi combaterea a neregulilor ce
se comit la centrele de colectare a

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, craioveanca Emilia
Moraru, instructor auto, a fost de-
nunþatã, în luna martie, de o elevã
a sa, care le-a declarat anchetato-
rilor cã îi ceruse 100 de euro la
finalul cursului pentru a interveni
pe lângã poliþiºtii examinatori din
cadrul Serviciului Public Comuni-
tar Regim Permise de Conducere
ºi Înmatriculare a Vehiculelor
(SPCRPCÎV) Dolj în vederea pro-
movãrii examenului practic de ob-
þinere a permisului auto.  Pe 12
martie a fost depus denunþul la
Parchet, iar pe 13 martie denunþã-
toarea i-a dat banii instructoarei,
aceasta schimbându-i imediat la o
casã de schimb valutar „pentru a
nu rãmâne amprente”.

Anchetatorii au continuat cerce-
tãrile, stabilind cã femeia a proce-
dat la fel cu mai mulþi elevi, astfel
cã, pe 30 aprilie au luat hotãrârea
sã o aresteze. A fost prezentatã Tri-
bunalului Dolj, instanþã care a ad-

Potrivit reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, joi, 6 august,
în jurul orei 07.30, la Punctul de
Trecere a Frontierei (PTF) Cala-
fat, judeþul Dolj, s-a prezentat pen-
tru a efectua formalitãþile de fron-
tierã cetãþeanul bulgar Vasilev V.,
în vârstã de 35 ani, la volanul unui
autocamion marca MAN, cu nu-
mere de înmatriculare poloneze.

În urma verificãrilor specifi-
ce, poliþiºtii de frontierã au con-
statat cã autocamionul figureazã
în bazele de date ca bun cãutat
pentru confiscare, alertã emisã de

Camion cãutat pentruCamion cãutat pentruCamion cãutat pentruCamion cãutat pentruCamion cãutat pentru
confiscare de polonezi,confiscare de polonezi,confiscare de polonezi,confiscare de polonezi,confiscare de polonezi,
depistat la PTF Calafatdepistat la PTF Calafatdepistat la PTF Calafatdepistat la PTF Calafatdepistat la PTF Calafat

Poliþiºtii de frontierã din cadrul P.T.F. Calafat au depistat un
autocamion marca MAN, în valoare de 40.000 lei, declarat de

autoritãþile poloneze ca bun cãutat pentru confiscare. Autovehicu-
lul a fost indisponibilizat la sediul Poliþiei de Frontierã Calafat.

autoritãþile poloneze din anul
2013. Faþã de cele constatate, ce-
tãþeanul bulgar a declarat cã nu
are cunoºtinþã despre situaþia ca-
mionului, el fiind doar ºoferul
acestuia.

Poliþiºtii de frontierã au întoc-
mit în cauzã dosar penal pentru
sãvârºirea infracþiunii de tãinuire
la furt, iar autocamionul în valoa-
re de 40.000 de lei a fost indispo-
nibilizat la sediul S.P.F. Calafat
pânã la finalizarea cercetãrilor,
dupã cum a precizat purtãtorul de
cuvânt al Poliþiei de Frontierã Dolj,
comisar-ºef Romicã Ivãnoiu.

Acþiuni pentru combaterea furturilor deAcþiuni pentru combaterea furturilor deAcþiuni pentru combaterea furturilor deAcþiuni pentru combaterea furturilor deAcþiuni pentru combaterea furturilor de
componente de la infrastructura feroviarãcomponente de la infrastructura feroviarãcomponente de la infrastructura feroviarãcomponente de la infrastructura feroviarãcomponente de la infrastructura feroviarã

Craioveancã instructor auto, la judecatã
pentru patru infracþiuni de trafic de influenþã

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
dispus începerea judecãrii procesu-
lui în care instructoarea auto Emilia
Moraru a fost trimisã în judecatã
pentru patru infracþiuni de trafic de
influenþã. Procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj au trimis-o în
judecatã în iunie pe femeie, dupã ce
au stabilit cã cererea bani de la elevii
sãi susþinând cã va „aranja” examenul
practic de obþinere a permisului auto,
dosarul a fost analizat în procedura
de camerã preliminarã, iar joi, 6
august a.c. instanþa a decis începerea
procesului, primul termen fiind
stabilit pe 7 septembrie a.c.

mis propunerea ºi a emis pe nume-
le femeii mandat de arestare pre-
ventivã pe o perioadã de 30 de zile,
fiind introdusã în arestul IPJ Dolj.
Pe 26 mai a.c., procurorii au cerut
prelungirea arestãrii preventive a
femeii, Tribunalul Dolj a admis pro-
punerea, însã Emilia Moraru a con-
testat hotãrârea. Curtea de Apel Cra-
iova i-a dat câºtig de cauzã, fiind
plasatã sub control judiciar.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile în cauzã ºi au întocmit re-
chizitoriul prin care Emilia Moraru
a fost trimisã în judecatã pentru
patru infracþiuni de trafic de influ-
enþã. Dosarul a fost înregistrat la
Tribunalul Dolj pe 12 iunie a.c. Ju-
decãtorii au menþinut-o pe femeie
sub control judiciar, dosarul a fost
analizat în procedura de camerã
preliminarã, iar judecãtorii au de-
cis cã probele administrate ºi ac-
tele de urmãrire penalã efectuate
îndeplinesc condiþiile legale, astfel
cã va începe judecarea procesului:

„Constatã legalitatea sesizãrii
instanþei cu rechizitoriul nr. 178/
P/2015 al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj privind pe in-
culpata Moraru Emilia trimisã în
judecatã, sub control judiciar, pen-
tru comiterea a 4 infracþiuni de
trafic de influenþã, prevãzute de
art. 291 alin. 1 Cod penal, cu apli-
carea art. 38 alin. 1 Cod penal, a
administrãrii probelor ºi a efectuã-
rii actelor de urmãrire penalã .
Dispune începerea judecãþii cau-
zei privind pe inculpata Moraru
Emilia pentru comiterea a în ju-
decatã, sub control judiciar, pen-
tru comiterea a 4 infracþiuni de
trafic de influenþã, prevãzute de
art. 291 alin. 1 Cod penal, cu apli-
carea art. 38 alin. 1 Cod penal.
Fixeazã termen la 7 septembrie
2015, pentru când se vor cita
pãrþile ºi va încunoºtiinþa apãrã-
torul ales. Definitivã. Pronunþatã
în camera de consiliu, azi 6 august
2015 mai 2015”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.

Poliþiºtii din cadrul Secþiei Regionale de
Poliþie Transporturi Craiova ºi Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului Dolj au orga-
nizat, miercuri ºi joi, o acþiune pentru
prevenirea ºi combaterea furturilor de
componente metalice de la infrastructu-

materialelor reciclabile, de pe raza
municipiului Craiova ºi a judeþului
Dolj. În cadrul acþiunii oamenii le-
gii au verificat 14 centre de colec-
tare a materialelor reciclabile.

„În urma controalelor efectua-
te, oamenii legii au constatat
douã fapte de naturã penalã, pre-
cum ºi cinci de abateri de naturã

contravenþionalã pentru
sancþionarea cãrora oamenii
legii au aplicat amenzi ce de-
pãºesc 30 000 lei. De ase-
menea, poliþiºtii doljeni au
indisponibilizat peste 15 tone
de materiale reciclabile în
valoare de peste 18 000 lei”,
a precizat purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.

Pe parcursul acestei acþiuni,
ofiþerii Biroului de Investigarea
Fraudelor din cadrul Secþiei Regio-
nale de Poliþie Transporturi Craio-
va s-au sesizat din oficiu despre
faptul cã administratorul unei so-
cietãþi comerciale ce funcþioneazã
pe raza judeþului Dolj, cu obiect de
activitate colectarea materialelor
reciclabile, nu a evidenþiat în con-
tabilitatea societãþii veniturile rea-
lizate din comercializarea unor de-
ºeuri reciclabile achiziþionate prin
intermediul unei licitaþii publice
organizatã de un operator de trans-
port feroviar.

Astfel, din primele verificãri re-
zultã mai multe suspiciuni cu pri-
vire la legalitatea derulãrii con-
tractului prin care au fost achiziþi-

onate deºeuri reciclabile în sumã
de 515.500 lei, precum ºi cu pri-
vire la realitatea evidenþierii în con-
tabilitate a acestor sume de bani,
suspiciuni ce decurg ºi din faptul
cã administratorul desemnat al so-
cietãþii nu s-a ocupat efectiv de
activitatea comercialã derulatã,
folosindu-se în acest sens persoa-
ne ºi firme paravan, având drept

scop sustragerea de la plata taxe-
lor ºi impozitelor datorate bugetu-
lui de stat. În cauzã urmeazã a fi
efectuate cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de evaziune
fiscalã, dispunându-se totodatã
efectuarea unei verificãri financiar-
contabile în vederea stabilirii valo-
rii prejudiciului, dupã cum au anun-
þat reprezentanþii IPJ Dolj.

ra feroviarã. În urma neregulilor consta-
tate, oamenii legii au aplicat amenzi în
valoare de peste 30.000 lei ºi cercetea-
zã administratorul unei societãþi de co-
lectare a deºeurilor feroase reciclabile
suspectat de evaziune fiscalã.
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Statul doreºte ca, prin aceas-
tã submãsurã, tinerii fermieri cu
un minimum de cunoºtinþe de
bazã sã se instaleze ca mana-

geri de exploataþii. Solicitanþi eli-
gibili sunt consideraþi tânãrul fer-
mier care se instaleazã ca unui
ºef al exploataþiei agricole, dar
ºi persoana juridicã cu mai mulþi
acþionari unde un tânãr fermier
se instaleazã ºi exercitã un con-
trol efectiv pe termen lung în

Timp de zece zile,
începând de luni,
S.C. Salubritate des-
fãºoarã o nouã cam-
panie de dezinsecþie
prin pulverizare te-
restrã pe domeniul
public, intervenþie ce
are ca scop comba-
terea insectelor dãu-
nãtoare.

Lucrãtorii societã-
þii vor acþiona în
noaptea de 10 august,
începând cu ora
24.00, efectuând
operaþiunea de larvi-
cidare în zona lacuri-
lor din Craiova, pe o suprafaþã de 17,2 hectare, dar ºi
dezinsecþia în Parcul „Nicolae Romanescu” ºi zonele
adiacente, în timp ce, în noaptea de 11 august, este
programatã dezinsecþia în Parcul Tineretului, cimiti-
rele Nord ºi Sineasca, zonele verzi de pe bulevardul
„Nicolae Titulescu”, strada „Maria Tãnase” ºi de la
Casa ªtiinþei ºi Tehnicii, precum ºi cele din Corniþoiu
Vechi. Echipele care acþioneazã la nivelul Craiovei vor
demara intervenþia în celelalte cartiere ale Craiovei în

Crescãtorii de ovine care nu îºi
înscriu animalele în Registrul Ge-
nealogic al rasei vor pierde din
2016 subvenþia de la stat. Mai mult,
cadrul legislativ se va modifica ºi
va permite acordarea subvenþiilor
crescãtorilor cu cel puþin 150 de
ovine. Timpul este foarte scurt, iar
procedurile de înregistrare trebuie

Subvenþii de la minimumSubvenþii de la minimumSubvenþii de la minimumSubvenþii de la minimumSubvenþii de la minimum
150 de ovine150 de ovine150 de ovine150 de ovine150 de ovine

parcurse cât mai repede cu putin-
þã. Mai ales cã, la nivelul direcþiilor
sanitar-veterinare animalele sunt
trecute la metiºi, deºi sunt preci-
zate corespunzãtor în Registrul
Genealogic iar o punere în acord a
bazelor de date existente nu e defi-
nitivatã.

VALENTIN CEAUªESCU

O nouã campanie împotriva þânþarilorO nouã campanie împotriva þânþarilorO nouã campanie împotriva þânþarilorO nouã campanie împotriva þânþarilorO nouã campanie împotriva þânþarilor

data de 12 august, începând cu ora 24.00, aceasta
urmând sã se desfãºoare în funcþie de condiþiile me-
teorologice existente.

Produsele biocide folosite în cadrul acestei inter-
venþii sunt Extratox ºi Supertox, substanþe din grupa
a treia de toxicitate, avizate de Ministerul Sãnãtãþii.
Suprafaþa totalã pe care va avea loc dezinsecþia este
de 810 hectare.

LAURA MOÞÎRLICHE

TTTTTinerii, chemaþiinerii, chemaþiinerii, chemaþiinerii, chemaþiinerii, chemaþi
la sate cula sate cula sate cula sate cula sate cu
50.000 de euro50.000 de euro50.000 de euro50.000 de euro50.000 de euro

Primul apel de proiecte din cadrul noului P.N.D.R. 2014-2020
este pe sub-mãsura 6.1 destinatã tinerilor fermieri Aceºtia sunt
invitaþi sã se instaleze în spaþiul agricol. Din suprafaþã totalã a
þãrii, spaþiul rural reprezintã circa 87,1%. În analiza SWOT preci-
zatã în P.N.D.R. aºa cum a fost aprobat la 26.05.2015, populaþia
ruralã are un nivel scãzut de informare ºi inovare, fenomen re-
flectat mai ales în rândul fermierilor mici ºi mijlocii. Situaþia se
accentueazã în contextul unor programe de pregãtire profesionalã
insuficiente ºi capacitãþii serviciilor de consiliere ºi iniþiativelor de
cercetare-inovare neadaptate fermierilor. Liceele cu profil agricol
sunt din ce în ce mai puþin frecventate de tinerii, ba chiar riscã
desfiinþarea sau transformarea în profil teoretic.

ceea ce priveºte deciziile referi-
toare la gestionare, la beneficii
ºi la riscurile financiare legate de
exploataþie.

Invitate ºi I.M.M.-urile
Nu au fost ocolite nici I.M.M.-

urile. Acestea pot fi solicitanþi eli-
gibili numai dacã au statut de mi-
croîntreprinderi cu pânã la 9 an-
gajaþi ºi cu o cifrã anualã netã de
pânã la 2 milioane euro în echi-

valent lei sau sunt întreprinderi
mici cu un numãr de 10 la 49 de
angajaþi ºi o cifrã de afaceri anua-
lã netã de pânã la 10 milioane
euro în echivalent lei.

Pentru a accesa acest pro-
gram, tânãrul fermier trebuie sã
se înregistreze la Oficiul Naþio-
nal al Registrului Comerþului ca
microîntreprindere sau întreprin-
dere micã cu cel mult doi ani îna-
intea depunerii cererii de finaþa-
re. Între timp, fermierul pregã-
teºte planul de afaceri, achiziþi-
oneazã bunuri pentru noua între-
prindere. Depunerea ºi înregis-
trarea cererii de finanþare va fi
însoþitã documentele justificati-
ve legate de baza materialã cu
activele deþinute la momentul de-
punerii cererii.

Instalarea, bifatã la a doua
tranºã acordatã

Tânãrul fermier este conside-
rat instalat definitiv numai la mo-
mentul implementãrii corecte a
planului de afaceri ºi prin acor-
darea celei de a doua tranºe de
platã. Contribuþia publicã totalã
aferentã sesiunii pentru anul

2015 este de 111.209.889 euro.
Sprijinul nerambursabil va fi de
maximum 50.000 de euro ºi va
fi acordat sub formã de primã în
douã tranºe. Prima va fi 75% din
cuantumul sprijinului la primirea
deciziei de finanþare, iar a doua
va fi 25% din valoarea sprijinu-
lui în cel mult trei ani de la pri-
mirea deciziei de finanþare. De
menþionat cã termenul limitã de
depunere a cererilor este
30.10.2015.

În prezent, 29 de cereri
pentru finanþare

Agenþia pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale a emis câte-
va clarificãri privind aplicarea
procedurii de achiziþie pentru
serviciile achiziþionate în vede-
rea depunerii cererii de finan-
þare, cum sunt servicii de con-
sultanþã, studii de teren, întoc-
mirea studiilor de fezabilitate
etc. Astfel, contractele mai mici
de 15.000 de euro, fãrã TVA,
pot fi adjudecate prin atribuire
directã. Contractele mai mari de
15.000 de euro, fãrã TVA, tre-
buie adjudecate prin procedura

de selecþie de oferte. Benefi-
ciarul va derula procesul de
achiziþie cu condiþia publicãrii în
ziar a unei invitaþii de participa-
re ºi primirii de cãtre beneficia-
rul privat a minimum 3 oferte
conforme din punct de vedere
tehnic ºi financiar. Pentru ser-
viciile menþionate mai sus, pro-
cedura de achiziþie prin selec-
þie de oferte este exceptatã de
la derularea on-line. În momen-
tul depunerii cererii de finanþa-
re nu va fi luatã în calcul achi-
ziþionarea serviciilor de proiec-
tare. Acestea se vor achiziþio-
na ulterior, conform proceduri-
lor de lucru pentru PNDR 2014-
2020, prin procedura on-line.

Pânã în prezent, la nivelul
Oficiului Judeþean pentru Finan-
þarea Investiþiilor Rurale Dolj au
fost înregistrate 29 de cereri de
finanþare pe submãsura 6.1 des-
tinat tinerilor fermieri. Cum,
pânã la finele perioadei de de-
punere mai sunt mai puþin de trei
luni, autoritãþile sperã cã numã-
rul solicitãrilor va creºte sem-
nificativ.

VALENTIN CEAUªESCU
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Prima inundaþie a afectat 30 de
judeþe din România ºi a distrus re-
þele vitale de transport, apã, ener-
gie ºi telecomunicaþii, precum ºi
case ºi ferme. Cetãþenii au trebuit
sã fie evacuaþi ºi fermierii au pier-
dut recolte ºi animale. Corina Cre-
þu, comisar pentru Politici Regio-

Pentru ediþia din 2015, Ghica Popa este
artistul care a acceptat provocarea UniCredit.
« UniCredit este prin tradiþie un brand care
susþine artele frumoase în toate tarile in care
este prezent. Credem ca Summer Well este o

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ajutor financiar pentru populaþia afectatã de inundaþii:

România a primit 8,5 milioane de euroRomânia a primit 8,5 milioane de euroRomânia a primit 8,5 milioane de euroRomânia a primit 8,5 milioane de euroRomânia a primit 8,5 milioane de euro
din Fondul de Solidaritatedin Fondul de Solidaritatedin Fondul de Solidaritatedin Fondul de Solidaritatedin Fondul de Solidaritate

În jur de  8,5 milioane de euro din Fondul de
Solidaritate al Uniunii Europene sunt disponibili
pentru România, în urma aprobãrii Deciziei
Comisiei de cãtre Parlamentul European ºi
Consiliul Uniunii Europene. Acordarea acestui
ajutor a fost propus de Comisarul European
pentru Politici Regionale, Corina Creþu în aprilie
2015 când a fost transmisã propunerea celor
douã instituþii. Acest ajutor financiar va sprijini
populaþia afectatã de inundaþiile extinse din
luna mai ºi din vara anului 2014.

nale a subliniat cã multe ºcoli, spi-
tale, clãdiri publice ºi bunuri cul-
turale au fost inundate. În lunile
iulie ºi august 2014, precipitaþiile
abundente, inundaþiile ºi alunecã-
rile de teren au afectat din nou pes-
te 126.000 de locuitori din cinci
judeþe ale regiunii Olteniei.  Aceste

inundaþii devastatoare au provocat
incertitudine ºi teamã cu privire la
viitorul fermierilor care ºi-au pier-
dut întreaga producþie, copiilor
care nu au mai putut merge la
ºcoalã ºi familiilor care ºi-au vã-
zut locuinþele distruse. „Pentru toþi
aceºti oameni care au arãtat foarte
mult curaj, autoritãþile au luat o
decizie înþeleaptã: au apelat la soli-
daritatea europeanã”, a subliniat
Corina Creþu, într-un comunicat de
presã.

„Nu putem întotdeauna preveni
astfel de situaþii dramatice”

Fondul de solidaritate al Uniunii
Europene este unul dintre cele mai
puternice simboluri ale solidaritãþii
în caz de nevoie. Ajutorul finan-
ciar va sprijini comunitãþile, con-
tribuind la acoperirea costurilor
operaþiunilor de recuperare, pre-
cum ºi la acoperirea parþialã a cos-
turilor de salubrizare a zonelor
afectate, de refacere a infrastruc-
turii ºi restabilire a serviciilor. „Din
pãcate, un dezastru sau o situaþie
de crizã pot apãrea în orice mo-
ment. Nu putem întotdeauna pre-
veni astfel de situaþii dramatice,
însã ne putem pregãti, reduce pa-
gubele ºi, cel mai important, pu-
tem creºte siguranþa cetãþenilor
noºtri. Din acest motiv politicile de
gestionare a riscurilor ºi dezastre-
lor sunt atât de importante. Multe

dintre programele co-finanþate prin
intermediul Fondurilor structurale
ºi de investiþii europene pentru pe-
rioada 2014 - 2020 îºi propun sã
investeascã în prevenirea inunda-

þiilor ºi reducerea impactului
schimbãrilor climatice, acþiuni pen-
tru care existã o nevoie stringen-
tã....”, a conchis comisarul pen-
tru Politici Regionale.

În calitate de partener oficial la Summer Well,
UniCredit promoveazã artiºtii
grafici români

UniCredit susþine pentru al doilea an consecutiv festivalul de muzicã Summer
Well care va avea loc pe 8 ºi 9 august pe domeniul Stirbey din Buftea. Din estimarea
organizatorilor, peste 15.000 de persoane sunt aºteptate în fiecare zi la festival.
Începând cu anul acesta, UniCredit îºi propune sã transforme fiecare ediþie Summer
Well intr-o experienþã unicã prin promovarea tinerilor artiºti vizuali din România.

oportunitate de a susþine artiºtii tineri din Ro-
mânia pentru ca publicul lor e acolo. Suntem
foarte mândri de colaborarea cu Ghica, un ar-
tist cu experienþã internaþionalã ºi suntem ono-
raþi cã a acceptat provocarea noastra. Deja ne
gândim la urmãtorul nume pentru ediþia de anul
viitor... » a declarat Anca Nuþã, Director de
Identitate ºi Comunicare UniCredit.
“Design-ul îmbinã stilul grafic
cu atmosfera de concert”

Ghica Popa este artist grafic, absolvent al
Universitãþii de Arta Bucureºti. Stilul sãu se
distinge prin mixul de personaje precum ro-
boþi, nave spaþiale sau alte caractere futuristi-
ce. Ghica a realizat design-uri personalizate
pentru branduri internaþionale precum Less
is More, Nike, IKEA, Yahoo, Orange, Sam-
sung, Windows, Coca-Cola ºi altele. « Am
acceptat provocarea UniCredit în primul rând
din admiraþie pentru brand, în special pentru
lunga lor tradiþie de a susþine artiºti. Am muncit
cu drag, mai ales pentru cã au fost foarte

deschiºi la ideile mele. Design-ul îmbinã stilul
meu grafic cu atmosfera de concert Sum-
merWell, totul cu nuanþele de culoare speci-
fice brandului UniCredit. Rezultatul îl puteþi
vedea la Summer Well pe ATM-uri, portofe-
lele care se dau la achiziþionarea a 10 jetoane
la festival ºi, pentru invitaþii norocoºi ai Uni-
Credit, pe brãþãri personalizate ºi tricouri. » a
declarat Ghica Popa, artist grafic.

UniCredit îi premiazã pe cei care
achiziþioneazã jetoane

Pentru ca experienþa de festival sã fie trãitã
la maximum, UniCredit Bank s-a asigurat cã
totul sã fie mult mai simplu: de la transport,
pânã la achiziþia de jetoane. În calitate de
« Official Currency Provider », UniCredit
pune la dispoziþie 1 ATM ºi 12 POS-uri pen-
tru facilitarea achiziþiei de jetoane cu cardul.
La 10 jetoane cumpãrate, fiecare participant
la festival primeºte un portofel personalizat
Ghica Popa (în limita a 10.000 de bucãþi).
În parteneriat cu Visa, UniCredit îi premiazã
pe cei care achiziþioneazã jetoane cu orice
tip de card Visa cu 1.000 de intrãri gratuite
la instalaþia interactivã Amococo, 100 de tri-
couri oficiale ale festivalului ºi un premiu în
bani în valoare de 1.000 de Euro, oferit prin
tragere la sorþi. “Toþi cei care au card Visa
emis de UniCredit beneficiazã de transport
gratuit pânã la festival (în limita a 50 de Lei)
cu UBER prin înrolarea în aplicaþia UBER a

unui cod unic. Pentru toþi ceilalþi, UniCredit
susþine RATB cu suplimentarea numãrului
de autobuze care vor face legãtura între Bu-
cureºti ºi Domeniul ªtirbei în limita a 25 de
maºini.  Garderoba este, de asemenea, ofe-
ritã de cãtre UniCredit Bank ºi Visa pentru
toþi participanþii la festival. Pe pagina de Fa-
cebook a bãncii s-a desfãºurat pânã  ieri, un
concurs cu invitaþii la festival”, se precizea-
zã într-un comunicat de presã al bãncii.
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GEORGE POPESCU Discursul public(istic)Discursul public(istic)Discursul public(istic)Discursul public(istic)Discursul public(istic)
sau cârciuma de la tvsau cârciuma de la tvsau cârciuma de la tvsau cârciuma de la tvsau cârciuma de la tv11111Liberalizarea sistemului mas-mediatic în

România, cu toate dificultãþile ºi avatarurile
ºtiute, a urmat aceeaºi dramaticã odisee ca
ºi sistemul democratic, cu componentele sale
intrinseci, de la libertatea de expresie la, ca
sã spunem astfel, liberul… avort.

Decretarea lor n-a fost suficientã spre a
le pune la treabã. La fel, apariþia posturilor
tv, radio ºi a publicaþiilor de tot felul n-a
condus, din pãcate, nici la constituirea spa-
þiului public veritabil: ºi nu avem în vedere
doar spinoasele probleme ale jocurilor de
culise, ori ale clanurilor, acþionând în regim
de cabalã. Ne referim mai ales la impedanþa
discursului public(istic) incluzând deopotri-
vã calitatea sa, dar ºi poziþionarea în raport
cu imperativul unei autonomii de gândire.

ªi aici, ca ºi pe scena politicã, s-a întâm-
plat cã locul rãmas vacant de demisionarii
vechiului regim ori de cei convertiþi dintre
ei, sã fie repede umplut, agresiv, de indivizi
nu doar lipsiþi de des invocata autonomie de
gândire, ci, chiar  ºi înainte de toate, de o
instrucþie pe care nu puþin gânditori, pre-
cum germanul Ralf Gustav Dahrendorf o
considerã ca fiind componenta cea mai de
preþ a unei democraþii funcþionale.

Pe de altã parte, mulþi dintre noii sosiþi
sunt aserviþi, sau, mai grav, dinainte aser-
viþi: Puterii, sau, mai exact spus, unei Pu-
teri, fie aceasta cea de la guvernare ori re-
prezentând grupuri de interese. Ba subor-
donaþi, lucrativ (trãim doar în era profitu-
lui redus la dimensiunea unei veritabile „re-
ligii”, Opoziþiei, în perspectiva Puterii care
urmeazã.

Lipsa de instrucþie – ca ºi, mai ales, de o
instrucþie adecvatã, profesionalã – a pertur-
bat din start sistemul mediatic: consecinþa
imediatã ºi cea mai curentã a fost aceea a
unei improvizaþii sfârºind în „modele” de
simulacre (vezi critica francezã de resort)
mai mult decât mediocre (dacã putem ac-
cepta cã simulacrele telematice poartã, la
profesioniºti, însemnul, fie el înºelãtor, al
unui model!); o alta, în cazul unor actori cu
ceva vocaþie, s-a manifestat pe direcþia unui
mimetism grosier al modelelor occidentale.

De aici, a rezultat spectacolul de iarma-

roc generalizat, de clacã improvizatã, de
cârciumã mutatã la tv, ca ºi instaurarea unui
discurs omogenizat, standardizat excesiv, cu
o stilisticã aproximativã ori chiar rãpusã de
un agramatism sordid. Într-un fel, media au
urmat cursul „politicului”, iar discursul sãu
pe cel al celuilalt. ªi astfel, ne-am trezit cã,
pe aceeaºi scenã ce rãmãsese pentru o clipã
goalã, au apãrut „formatori” de opinie fãrã
sã se verificat în vreun fel ori altul ca atare.
ªi, la fel, ne-am trezit cu tipologii de cititori,
tele-spectatori etc. croiþi rapid, pe structuri
accidentale ºi, în mare parte, greºite, drept
eºantioane de consumatori ai actului public
discursiv.

Ce-i de fãcut?
Unicul remediu, într-o democraþie func-

þionalã, rãmâne acela ca, antrenând, în ace-
laºi spaþiu public încã fragil, multiple resor-
turi instituþionale, dar mai ales componente
ale societãþii civile, sã aºteptãm cu speranþã
metamorfozele necesare. Fiindcã, dacã spa-

þiul public nu este neapãrat piaþa înjurãturi-
lor ori locul în care vânezi o vizibilitate bas-
tardã, ci acela în care ideile se confruntã
spre a se resorbi într-un program apt sã
susþinã democraþia, atunci trebuie invocat
consensul ca ofertã salvatoare ºi ca ºansã
de progres.

ªansa ar putea fi, se spune frecvent, „eu-
ropenizarea”. Însã nu-i de ajuns. Ea serveº-
te numai ca o presiune exterioarã ce s-a
dovedit, din pãcate, mai puternicã decât re-
sorturile interne. Singurele victorioase la
paliere mai profunde. ªi pe termen lung.

15 noiembrie 2004

1 Partea concluzivã din intervenþia susþi-
nutã la un colocviu consacrat spaþiului pu-
blic. Recititã la mai bine de un  deceniu, mi
se pare a nu-ºi fi pierdut nimic din trista
actualitate.

Procesul de igienizare a unitãþi-
lor de învãþãmânt ºcolar preuniver-
sitar se aflã în plinã desfãºurare ºi,
pânã la debutul anului ºcolar, se

CurãCurãCurãCurãCurãþþþþþenie în enie în enie în enie în enie în ºººººcolicolicolicolicoli
Chiar dacã este controversat, programul, stabilit iniþial, pentru des-

fãºurarea viitorului an ºcolar, trebuie pus în vigoare. Acesta conþine,
pe lângã cerinþele strict de specialitate, ºi pe cele care se referã la con-
diþiile rezervate elevilor.

sperã ca totul sã fie „ca la carte”.
În toate instituþiile ºcolare se lu-
creazã intens, se dã cu var, se arun-
cã substanþe dezinfectante, în aºa

fel încât ca elevii
sã aibãcele mai
bune condiþii pen-
tru a învãþa carte,
fãrã a spune vorbe
mari.

Ca termen de
finalizare a lucrãri-
lor, data de 1 sep-
tembrie este cea mai aproape, aºa
cum se stipuleazã în înþelegerea
dintre autoritãþile administrative
locale ºi Inspectoratele ªcolare Ju-
deþene, dar, cu dovezi palpabile,
acesta se poate prelungi. „Momen-
tan, nu se poate vorbi despre sta-
diul lucrãrilor, deoarece fiecare
unitate de învãþãmânt are un plan
propriu de acþiune, dupã bugetul
alocat. Este foarte adevãrat cã am

grãbit finalizarea lucrãrilor, printr-
o notã telefonicã, transmisã fiecã-
rei instituþii de învãþãmânt preuni-
versitar, prin care solicitãm urgen-
tarea execuþiei. Pentru a observa,
în detaliu, cum se desfãºoarã în-
treaga activitate din teritoriu, le-am
transmis unitãþilor subordonate un
plan de lucru, astfel încât, la sfâr-
ºitul acestei luni ºi începutul celei-
lalte, putem discuta de date con-

crete. Mai mult, echipe mixte ale
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj ºi ale autoritãþilor Administra-
þiei Publice locale vor efectua con-
troale pentru a vedea cum se apli-
cã legea. Menþionez cã vom face
aceste verificãri ºi cu reprezentanþii
Prefecturii Dolj”, a declarat prof.
Mihãiþã Stoica, purtãtor de cuvânt
al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Conform legislaþiei, fiecare accident de muncã tre-
buie raportat la Inspectoratul Teritorial de Muncã, chiar
dacã urmãrile nu sunt tragice. Inclusiv incapacitatea
temporarã de muncã, rezultatã în urma unui eveni-
ment nefericit, trebuie consemnatã, cercetarea fiind
efectuatã de responsabilul sau, dupã caz, serviciul
SSM al societãþii comerciale. Cu toate acestea, au fost
consemnate, în iulie 2015, mai multe evenimente, unele
dintre ele nefiind raportate. Unul a avut loc la Spitalul
din Poiana Mare, în urma cãrui un angajat, electri-
cian, care era în timpul serviciului, s-a electrocutat, a
fost salvat, din fericire, dar cazul a nu a fost fãcut
cunoscut de cei responsabili, inspectorii ITM Dolj
aflând din alte surse despre cele întâmplate. De ase-
menea, un angajat al unei societãþi comerciale din Dolj,
care se deplasa, spre punctul de lucru aflat în judeþul
Vâlcea, a fãcut, în timpul drumului, infarct, însã ca-
zul nu a fost raportat la timp, de cãtre cei în drept,

Chiar dacã legislaþia din domeniu este cât se poate de drasticã, în ceea ce priveºte Sãnãtatea
ºi Securitatea în Muncã, rãmân, din pãcate, angajatori care eludeazã prevederile legale, pentru

ceea ce presupune accidentele de muncã.

fiind semnalat de un anonim, iar întregul dosar a fost
înaintat Inspectoratului Teritorial de Muncã Vâlcea,
instituþia care a ºi anunþat ITM-ului Dolj cazul în spe-
þã. „Ca numãr total al evenimentelor, accidente de
muncã, am avut, pe luna iulie, 19, unul, din neferici-
re, mortal. Însã pentru altceva vreau sã atrag atenþia.
Sunt accidente , soldate cu incapacitate temporarã de
muncã, care nu ne sunt semnalate. Cazul de la Poiana
Mare este unul dintre ele. Atrag atenþia tuturor anga-
jatorilor cã trebuie sã anunþe orice fel de eveniment,
deoarece, altfel, intrã sub incidenþa legii, care sancþi-
oneazã contravenþional astfel de cazuri, iar amenzile
nu sunt mici”, a precizat Cãtãlin Mohora, ºeful In-
spectoratului Teritorial de Muncã Dolj. Conform Le-
gii nr.319/14.07.2006, neraportarea cãtre Inspecto-
ratele Teritoriale de Muncã se sancþioneazã, contra-
venþional, cu amenzi între 3.500 – 7.000 de lei.

CRISTI PÃTRU

Atenþie la legislaþie!Atenþie la legislaþie!Atenþie la legislaþie!Atenþie la legislaþie!Atenþie la legislaþie!
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Magnatul miliardar Donald Trump a continuat sã domine cursa repu-
blicanã pentru preºedinþia americanã, provocând noi controverse în pri-
ma dezbatere republicanã, joi seara (vineri dimineaþa, ora României).

Magnatul a fost criticat de senatorul Rand Paul din Kentucky pentru
faptul cã a fost singurul participant la dezbatere care a refuzat sã-i sus-
þinã pe oricare dintre contracandidaþii sãi care ar obþine nominalizarea
Partidului Republican în cursa pentru Casa Albã. Spectatorii dezbaterii l-

Vioarã Stradivarius,
gãsitã dupã 35 de ani

Instrumentul muzical, ce datea-
zã din1734, era în posesia artistu-
lui Roman Totenberg pânã când a
fost furat din biroul acestuia în
1980. Vioara a fost gãsitã luna tre-
cutã de cãtre FBI în casa unui alt
muzician american, unul dintre
principalii suspecþi în cazul furtu-
lui. Roman Totenberg, fost elev al
lui George Enescu, a murit în 2012,
la vârsta de 101 ani, aºa cã vioara
a fost returnatã fiicelor sale. O vioa-
rã Stradivarius costã câteva mili-
oane de dolari. În jur de 600 de
instrumente muzicale create de
celebrul lutier italian Antonio Stra-
divari mai existã în prezent.

Portret al lui Putin din
5.000 de cartuºe

O artistã din Ucraina a realizat
un portret al preºedintelui rus Vla-
dimir Putin cu ajutorul a 5.000 de
cartuºe recuperate în estul Ucrai-
nei, unde un conflict sângeros îi
opune pe separatiºtii proruºi trupe-
lor guvernului de la Kiev. Primele
cartuºe i-au fost aduse de prietenul
ei, foarte implicat în miºcarea po-
pularã EuroMaidan, care a condus
la destituirea preºedintelui ucrainean
Viktor Ianukovici în februarie 2014.
Celelalte i-au fost livrate de amici ai
sãi care luptã împotriva insurgenþi-
lor proruºi în estul Ucrainei.

Germanii au inventat
un verb pentru Angela
Merkel

Atitudinea premierului german
Angela Merkel în negocierile pen-
tru depãºirea crizei greceºti e pe
cale sã primeascã un nume, în dic-
þionar. Este vorba de „Merkeln”,
ceea ce se traduce prin a fi indecis
sau a nu avea nici o pãrere. Verbul
a fost inspirat de acþiunile ºi decla-
raþiile ambigue ale ºefei guvernului
de la Berlin din timpul negocierilor
privind soarta Greciei. Potrivit fi-
lologilor germani, verbul poate de-
veni cel mai popular cuvânt folosit
de tinerii nemþi.

Doi români au murit într-un
accident rutier în Germania

Doi români, inclusiv o adoles-
centã în vârstã de 15 ani, au mu-
rit, iar alþi cinci au fost grav rãniþi
dupã ce un microbuz a intrat în
coliziune cu un camion, pe o au-
tostradã din sud-estul Germaniei.

Accidentul a avut loc vineri di-
mineaþã pe Autostrada A3, în
zona Metten, în apropierea orã-
ºelului Deggendorf, în sud-estul
Germaniei. Pe un segment în care
viteza maximã era limitatã la 80
de km/h din cauza unor lucrãri,
ºoferul unui microbuz în care erau
români a lovit din spate un auto-
camion cu remorcã staþionat. Ve-
hiculul pentru lucrãri de întreþine-
re era staþionat legal în afara zo-
nei de rulare, pe o bandã tempo-
rar închisã circulaþiei. ªoferul mi-
crobuzului, un român în vârstã de
35 de ani, ºi o adolescentã de 15
ani, tot româncã, au murit în ac-
cident. Alte cinci persoane din
microbuz - patru femei ºi un bãr-
bat - au fost rãnite grav în acci-
dent. Cei cinci rãniþi au fost trans-
portaþi la spitale din regiune. “Rãniþii sunt în stare criticã, dar nu
existã risc vital”, a declarat un purtãtor de cuvânt al Poliþiei ger-

mane. Din cauza accidentului, circulaþia a fost blocatã câteva ore
pe Autostrada A3, în sud-estul Germaniei.

Coreea de Nord îºi creeazã
propria orã oficialã

Coreea de Nord îºi creeazã propria orã oficialã, dând ceasurile înapoi
cu 30 de minute, pentru a marca 70 de ani de la eliberarea Peninsulei
Coreea de sub dominaþia colonialã a Japoniei, a anunþat vineri agenþia
oficialã de presã KCNA.

Coreea de Nord foloseºte aceeaºi orã oficialã ca rivalele sale Coreea
de Sud ºi Japonia, cu nouã ore înainte de ora solarã medie a meridianului
Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT).

Trecerea la ”ora Phenianului” va avea loc pe 15 august, odatã cu
revenirea la ora oficialã din Penisnula Coreea de dinainte de dominaþia
japonezã. ”Nemernicii de imperialiºti japonezi au comis crime de neier-
tat, ca privarea Coreei de ora sa, cãlcând în picioare fãrã milã acest
pãmânt cu o istorie ºi o culturã vechi de 5.000 de ani în urmãrirea poli-
ticii nemaiîntâlnite de distrugere a naþiunii coreene”, scrie KCNA.

Japonia a ocupat Peninsula Coreea din 1910 ºi pânã în 1945. Japonia
a instituit în 2012, prin decret imperial, ora Coreei la 135 de grade longi-
tudine est, folositã în prezent.

SUA: Donald TSUA: Donald TSUA: Donald TSUA: Donald TSUA: Donald Trump,rump,rump,rump,rump,
în centrul primeiîn centrul primeiîn centrul primeiîn centrul primeiîn centrul primei

dezbateri republicanedezbateri republicanedezbateri republicanedezbateri republicanedezbateri republicane
au huiduit pentru acest refuz.

În cele 90 de minute de dezbateri, care au început la ora localã 21.00
(4.00, ora României), candidaþii au încercat sã se remarce, fãrã menaja-
mente, având în vedere numãrul mare de pretendenþi (17 candidaþi), din
tabãra republicanã.

La finalul dezbaterii, comentatorii au salutat imediat prestaþiile senato-
rului Marco Rubio din Florida ºi guvernatorului statului Ohio, John Ka-
sich. Însã foºtii guvernatori din Florida, Jeb Bush, respectiv din Wis-
consin, Scott Walker - favoriþi, alãturi de Trump - au eºuat sã le ofere
susþinãtorilor lor momente remarcabile. Personalitãþi influente de la Fox
News, inclusiv prezentatorii Chris Wallace ºi Bill O’Reilly, au declarat-o
pe Fiorina învingãtoarea dezbaterii. Fiorina, singura femeie din cursa
pentru nominalizarea republicanã, a criticat-o dur ºi pe candidata demo-
cratã Hillary Clinton.

Partidul Democrat a anunþat joi cã va organiza prima sa dezbatere în
Nevada, în octombrie, ºi cã va fi gãzduitã de CNN.
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METEO

Seninsâmbãtã, 8 august - max: 35°C - min: 20°C

$
1 EURO ...........................4,4128 ............. 44128
1 lirã sterlinã................................6,2717....................62717

1 dolar SUA.......................4,0407........40407
1 g AUR (preþ în lei)........141,7319.....1417319

Cursul pieþei valutare din 8 august 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
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Minus 25 grade

Se difuzeazã la Antena 1, ora 20:30

Cea mai incredibilã poveste
despre supravieþuire, prietenie
ºi aventura care s-a spus vreo-
datã. "Nu subestima niciodatã
puterea de supravieþuire a unui
suflet, mai ales când este încon-
jurat de familie." Din acea sãlbã-
ticie de pe pãmânt - inspiratã
dintr-o poveste adevãratã ºi
uimitoare - vine o poveste în-
cântãtoare de acþiune ºi aventu-
rã, despre câini ºi oameni,
despre prietenie ºi loialitate ºi
despre tenacitatea ºi speranþã...

Depozit periculos

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 23:00

David Nash, un tânãr angajat la
o bancã, vrea sã îi facã o sur-
prizã soþiei sale, Emma, mutân-
du-se în casa visurilor lor.
Emmei îi place casa, este de
acord, iar cei doi semneazã
contractul. Dar viitorul lor este
umbrit de ceea ce aveau sã
gãseascã ascuns în casã: o
cantitate imensã de droguri.
Vãzând acest lucru, ei se în-
spãimântã ºi se gândesc sã
fugã. Filmul este deschis cu o
scenã de sinucidere. Ce legatu-
rã este între sinucigaº ºi acea
casã? Reuºesc tinerii sã scape?

Monstrul din adâncuri

Se difuzeazã la Prima TV,
ora 23:00

Nava de pescuit Solita trece
printr-o furtunã, în timpul cãreia o
creaturã ciudatã îl atacã pe Joey,
unul dintre membri echipajului.
Dupã o noapte grea, nava ajunge
la staþia de conectare, acolo unde
Will McKenna întâmpinã dificultãþi
la plata sumei pe care i-o datorea-
zã fostului proprietar al ambarca-
þiunii, Roy. Între timp, fiica lui Will,
Carly, furã cheile de la cabana
tatãlui ei, aflatã pe o insulã din
apropiere...

sursa: cinemagia.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



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Darul

Ora: 19:00

Gen film: Horror, Mister, Thriller

Fantastic 4

Ora: 17:00; 21:15

Gen film: Acþiune, Fantastic, SF

Self/less: Transfer de viaþã

Ora: 14:30

Gen film: SF, Thriller
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Hobbitul: Dezolarea
lui Smaug

Se difuzeazã la HBO, ora 17:20

Povestea din The Hobbit: The Desola-
tion of Smaug continua aventurile lui
Bilbo Baggins (Martin Freeman) pe
parcursul calatoriei alaturi de vrajitorul
Gandalf (Ian McKellen) si cei 13 pitici,
condusi de Thorin Oakenshield
(Richard Armitage), în misiunea lor de
a pune din nou stapânire pe Regatul
Pierdut, Erebor. Bilbo si ai sai compa-
nioni trebuie sa înfrunte multe perico-
le, sa parcurga teritorii ostile si sa tina
piept, în final, înfricosatorului si
vicleanului dragon Smaug

Teroare la etaj

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Povestea se învârte în jurul Sarei,
o jurnalista care a ramas oarba
realizând un reportaj în Irak, care
sufera de agorafobie. Sara este
urmarita în propriul ei aparta-
ment de un ho? si un criminal
sadic care banuie?te ca în interi-
orul acestuia se afla o avere
ascunsa, în diamante. De?i Sara
nu ?tie unde sunt diamantele,
ho?ul va folosi tortura, atât
psihica cât ?i fizica, pentru a
încerca sa ajunga în posesia
diamantelor...

Secrete fatale

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  18:30

Emily, o adolescentã de 14 ani,
îºi petrece vara pregãtindu-se sã
devinã un muzician recunoscut
pe plan internaþional. Ea mai are
ºi o prosperã afacere de cartier,
pentru cã în schimbul a 50 de
cenþi, cei mãcinaþi de anumite
secrete, i se pot destãinui, fiind
convinºi cã ea va pãstra tãcerea.
Mama ei este pe cale sã nascã
încã un copil, aºa cã pãrinþii ei
sunt foarte preocupaþi de venirea
pe lume a noului bebeluº...

sursa: cinemagia.ro

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



cuvântul libertãþii / 11sâmbãtã, 8 august 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC PRI-

VIND DECIZIA ETAPEI DE ÎN-
CADRARE SPÃLÃTORIA
SATULUI SOCIETATE COO-
PERATIVÃ titular al proiectu-
lui ‘’Construire spãlãtorie’’,
anunþã publicul interesat
asupra luãrii deciziei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj,
pentru proiectul propus a fi
amplasat in comuna Podari,
strada Dispensarului, nr. 1,
judeþul Dolj. 1. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM
Dolj, strada Petru Rareº, nr.
1, în zilele  de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet:
www.apmdj.anpm.ro. Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare (în
termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 13.08. 2015.

Cãminul pentru Persoa-
ne Vârstnice Craiova organi-
zeazã în data de 31.08.2015
concurs de ocupare a unui
post de îngrijitor curãþenie pe
perioadã nedeterminatã de
timp. Condiþiile de participa-
re ºi bibliografia sunt afiºate
la sediul instituþiei: Craiova,
str. Tabaci, nr. 3. Relaþii su-
plimentare la  telefon: 0251/
533.578. int. 104.

STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

ªoseaua Bãlceºti
Nr. 54, vinde sãmânþã
de orz, triticale ºi grâu

soiurile: GLOSA,
DROPIA, BOEMA,
IZVOR. Relaþii le

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.
Vând sau schimb garso-
nierã Caracal cu casã
sau apartament 2 came-
re Craiova + diferenþa.
Preþ, 110.000 lei. Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Filiaºi. Telefon:
0765/732.972.
Vând apartament 2 ca-
mere, 2/4, Titulescu (lân-
gã Biserica de la Casa
ªtiinþei), bloc cãrãmidã,
izolaþie interioarã, îmbu-
nãtãþiri (gresie, faianþã,
parchet lemn, uºi meta-
lice, termopan, aer con-
diþionat). Telefon: 0723/
189.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultracen-
tral. Telefon: 0721/
290.286.

Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739

CASE
Vând  3 case în comu-
na Lipovu cu îmbunãtã-
þiri, teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
Dioºti, casã superbã- 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/ 336.634.
Vând casã locuibilã, ca-
dastru, Bistreþ – Dolj. Te-
lefon: 0771/773.957.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã comuna Ple-
niþa zonã ultracentral 3
camere ºi bucãtãrie ºar-
pantã  cu þiglã Jimbolia
beci, anexe, vad comer-
cial cu ieºire în parc 15
m ºi douã ieºiri în ºoºea-
ua principalã, pomi fruc-
tiferi, viþã de vie suprafa-
þa totalã – 750 mp, ca-
dastru. Preþ 900 milioa-
ne lei vechi. Telefon:
0351/455.617; 0748/
057.590.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, 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. Tele-
fon: 0748/503.599.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.

Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº Cãlimã-
neºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bucã-
tãrie, baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/185.171.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã comuna Ca-
lopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând teren cu o suprafa-
þã de aprox. 4000 mp si-
tuat în prelungirea Beche-
tului nr.49 ( Fãcãi) 15
euro/mp ºi douã hale de
depozitare. Spaþiul este
pretabil unor activitãþi co-
merciale ºi poate fi utili-
zat ºi în  scop rezidenþial.
Telefon: 0726/402.987.
Vând teren cu o suprafa-
þã de aprox. 4.400 mp si-
tuat în Craiova, str. Gâr-
leºti 40 euro/mp ºi hale de
depozitare. Spaþiul este
pretabil unor activitãþi co-
merciale ºi poate fi utilizat
ºi în scop rezidenþial. Tele-
fon: 0726/ 402.987
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900mp, preþ
negociabil. Telefon:0766/
689.036
Vând un hectar teren
arabil, cu cadastru fãcut,
în comuna Orodel - Dolj.
Telefon: 0770/336.014.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând teren Craiova 1114
mp. Telefon: 0769/913.671.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
OCAZIE! Vând teren
800 m, ideal pentru
casã, zonã pitoreascã,
Predeºti - 16 km, curent,
apã, 4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren în T 49, P89,
suprafaþã 6000 mp, in-
travilan, curþi, construcþii,
Pieleºti. Telefon: 0766/
286.664. 0727/325.869.
OCAZIE! Vând, închiriez
1000 m – 2000 m, Ca-
lea Bucureºti Km 9, ide-
al pentru Showroom,
halã, parc auto, benzinã-
rie, deschidere 35 m.
Telefon: 0762/109.595.
TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15 Euro
mp negociabil. Telefon:
0745/867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan 4200
mp ºi o cãsuþã din lemn
la 7 km de Craiova, vie,
pomi, deschidere 22 m.
Telefon: 0727/884.205.

Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Tele-
fon: 0723/692884
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon: 0351/
170.504.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã sau îm-
prejurimi. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/234.638,
0351/446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0351/415.713.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
perintrtinuta, distributie
schimbata recent, ulei,
filtre, placute frana, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro usor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
CUMPÃRÃRI AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând atelier utilat pentru
construcþie textile în spa-
þiu închiriat ºi ºabloane
de imprimat steaguri UE
ºi NATO. Telefon: 0723/
684.511.

Vând porumbei voiajori
albi, 20 bucãþi 15 lei / buc.
Telefon: 0727/808.696.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând bicicletã medicina-
lã, maºinã de cusut mar-
ca Nauman, veselã - far-
furii, 17 plãci din beton
armat pentru groapã la
cimitir, perelinã cauciuca-
tã pentru ploaie, aragaz
pentru gaze, 2 reductoa-
re pentru oxigen, 2 apa-
rate 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,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0772/ 096.357.
Vând CERAGEM, apa-
rat de presopuncturã ºi
masaj. Telefon: 0764/
432.767.
Vând douã vaci cu lap-
te, una gestantã ºi alta
cu viþel. Telefon: 0251/
339.096.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu nouã 20
litri, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând cîteva piese de ar-
tizanat ºi populare (zã-
velci, prosoape, batiste)
cusute manual. Telefon:
0351/809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.

Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor -
800 RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80 lei,
pompã de udat grãdinã
Cama 200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5 lei/kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plug Nr. 5 pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã frigo-
rificã Arctic nouã maºinã
de cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, piele
bovinã 6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã stereo,
calculator instruire copii.
Telefon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la
Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute. Te-
lefon: 0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.

Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada Dol-
jului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez apartament. Te-
lefon: 0351 433.875;
0771/648.286.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -Bu-
cureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agen-
þie 220 Euro/ lunã. Tele-
fon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie -
800 RON). Telefon:
0770/682.710.
Apartament ultracentral,
ultralux, mobilier nou, ul-
tramodern, A.C., inter-
net, toate dotãrile, posi-
bil ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626.

Închiriez locuinþã, condi-
þii foarte bune, zona 1
Mai. Telefon: 0729/
398.051.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsonie-
rã Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/336.047;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.

Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã femeie
drãguþã, muncitoare,
onestã, pentru convieþui-
re la þarã. Constantin
Constantin/Lucicã –Dãn-
ciuleºti, nr. 136, judeþul
Gorj, Agenþia Petrãchei.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central cu
oferte la cererea clientu-
lui, cazare – masã - con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/692.884.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

Afacere - 5000 cepe florife-
re chiparoase (tuberoze) +
5000 gladiole Olanda + fac-
turã + consultaþie la planta-
re. Telefon: 0786/391.745.
COMEMORÃRI

Dacã nu ar fi plecat în
Ceruri, scumpa noastrã
soþie, mamã ºi bunicã
BANC MARIA, ar fi îm-

plinit duminicã, 9 august
2015, 78 ani. Dumne-
zeu s-o odihneascã în
pace. Familia.
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Protagonista unui
2-2 în turul de pe
“Boleyn Ground”,
Astra a reuºit, joi
searã, calificarea în
play-off-ul Ligii Eu-
ropa, dupã ce s-a
impus cu 2-1, la
Giurgiu, în faþa lui
West Ham United.

Deºi au aliniat o
echipã experimenta-
lã, englezii au fost
cei care au deschis
scorul, prin argenti-
nianul Lanzini, în minutul 3. Tru-
pa lui ªumudicã a replicat pe ta-
belã prin Budescu, autor al unei
duble de senzaþie, în minutele 33
ºi 36.

În tot acest timp, ASA, învin-
sã în prima manºã cu 0-3,  a trãit
pe terenul lui St. Etienne iluzia
unei reveniri fantastice, datoritã
reuºitelor lui Louis Pedro (39) ºi
Ivan Gonzales (62). Acelaºi Gon-
zales avea însã sã nãruiascã spe-
ranþele târgmureºenilor, cu un
autogol cãzut în minutul 72.

ªumudicã: “Putem
spune cã am fost
norocoºi”

Revenind la Astra, conform
tragerii la sorþi efectuatã ieri, la

LIGA EUROPA

Budescu duce Astra în play-off, unde giurgiuveniiBudescu duce Astra în play-off, unde giurgiuveniiBudescu duce Astra în play-off, unde giurgiuveniiBudescu duce Astra în play-off, unde giurgiuveniiBudescu duce Astra în play-off, unde giurgiuvenii
vor da peste formaþia olandezã AZ Alkmaarvor da peste formaþia olandezã AZ Alkmaarvor da peste formaþia olandezã AZ Alkmaarvor da peste formaþia olandezã AZ Alkmaarvor da peste formaþia olandezã AZ Alkmaar

Steaua – ciocnire cu mai vechea ºi neplãcuta cunoºtinþã norvegianã, Rosenborg

Nyon, alb-negrii vor întâlni în
play-off-ul întrecerii pe olande-
zii de la AZ Alkmaar (locul 3 în
Eredivisie campionatul trecut).
ªansã am putea spune pentru
giurgiuveni, în contextul în care
printre potenþialii adversari s-au
numãrat  Dortmund,
Southampton,  Sparta
Praga, Panathinaikos ºi
FK Krasnodar.

“Pot spune cã am avut
noroc pentru cã nu am
cãzut cu advesari mult
mai puternici din urma
capilor de serie. Pe de
altã parte, pornim ca out-
sideri în faþa unei echipe
care a terminat pe locul
trei într-un campionat
mult mai puternic decât

cel  al  Româ-
niei”, a declarat
Marius ªumudicã pen-
tru site-ul UEFA.

Rãdoi: “Nu
conteazã ce
s-a întâmplat
acum 10 ani”

“Retrogradatã” de
Partizan din UCL în
EL, Steaua n-a avut
norocuul Astrei,, nime-
rind practic cu cel mai
greu nume din urna
echipelor  care  n-au

fost capi de serie,
Rosenborg. Roº-
albaºtrii mai pu-
teau cãdea cu Al-
tach, Zilina, Zorya
ºi Vojvodina.

Steaua ºi în spe-
cial tehnicianul Mi-
rel Rãdoi au amin-
tiri dintre cele mai
neplãcute cu ac-
tuala vicceampionã
a Norvegiei.  În
urmã cu 10 ani, în
preliminariile Ligii,

dupã 1-1 la Bucureºti, Steaua
pierdut cu 3-2 în deplasare, într-
un meci în care Mirel Rãdoi a
greºit la toate cele trei goluri.

Acum, fostul cãpitan al Ste-
lei spune cã nu cautã revanºa ºi
este încrezãtor cã de aceastã

datã va merge mai departe:
“Nu conteazã ce s-a întâm-

plat la meciul de acum 10 ani.
Important este ca noi sã facem
douã meciuri bune ºi sã ne cali-
ficãm în grupele UEFA Europa
League. Suporterii pot fi siguri
cã noi vom face tot posibilul
pentru a ne întoarce victorioºi
de la Trondheim. Cred foarte
mult în calificare ºi ºtiu cã ju-
cãtorii noºtri îºi doresc sã ara-
te cã meritã sã evolueze la cel
mai înalt nivel”, a declarat Mi-
rel Rãdoi.

în tur
ASTRA GIURGIU – West Ham United (Anglia) 2-1 2-2
Saint Etienne (Franþa) – ASA TG. MUREª 1-2 3-0
FK Qabala (Azerbaidjan) – Apollon Limassol (Cipru) 1-0 1-1
Rubin Kazan (Rusia) – Sturm Graz (Austria) 1-1 3-2
Omonia Nicosia (Cipru) – Brondby IF (Danemarca) 2-2 0-0
Inter Baki (Azerbaidjan) – Ath. Bilbao (Spania) 0-0 0-2
Odds BK (Norvegia) – IF Elfsborg (Suedia) 2-0 1-2
Hapoel Shmona (Israel) – Slovan Liberec (Cehia) 0-3 1-2
Vorskla Poltava (Ucraina) – MSK Zilina (Slovacia) 3-1 pr. 0-2
Istanbul BB (Turcia) – AZ Alkmaar (Olanda) 1-2 0-2
Trabzonspor (Turcia) – Rabotnicki Skopje (Macedonia) 1-1 pr. 0-1
Rosenborg (Norvegia) – Debrecen (Ungaria) 3-1 3-2
IFK Goteborg (Suedia) – Belenenses (Portugalia) 0-0 1-2
Stromgodset (Norvegia) – Hajduk Split (Croaþia) 0-2 0-2
Dinamo Minsk (Belarus) – FC Zurich (Elveþia) 1-1 pr. 1-0
FC Vaduz (Liechtenstein) – FC Thun (Elveþia) 2-2 0-0
AEK Larnaca (Cipru) – Bordeaux (Franþa) 0-1 0-3
FC Copenhaga (Danemarca) – FK Jablonec (Cehia) 2-3 1-0
Atromitos Atena (Grecia) – AIK Fotboll (Suedia) 1-0 3-1
Zeljeznicar (Bosnia) – Standard Liege (Belgia) 0-1 1-2
Zorya Luhansk (Ucraina) – Charleroi (Belgia) 3-0 2-0
Vitesse Arnhem (Olanda) – Southampton (Anglia) 0-2 0-3
Spartak Trnava (Slovacia) – PAOK Salonic (Grecia) 1-1 0-1
Slovan Bratislava (Slovacia) – FK Krasnodar (Rusia) 3-3 0-2
Dortmund (Germania) – Wolfsberger AC (Austria) 5-0 1-0
Aberdeen FC (Scoþia) – Kairat Almaty (Kazahstan) 1-1 1-2
Legia Varºovia (Polonia) – FC Kukesi (Albania) 1-0 3-0
Vojvodina Novi Sad (Serbia) – Sampdoria (Italia) 0-2 4-0
Guimaraes (Portugalia) – Rheindorf Altach (Austria) 1-4 1-2

Echipele subliniate, în numãr de 29, au acces în play-off-ul com-
petiþiei, fazã unde vor lua startul ºi alte 15 formaþii eliminate în turul
III preliminar al Ligii Campionilor: Steaua, Ajax/Olanda, Fenerhah-
ce/Turcia, Panathinaikos/Grecia, Young Boys/Elveþia, RB Salzburg/
Austria, Viktoria Plzen, Sparta Praga/ambele Cehia, Midtjylland/Da-
nemarca, Lech Poznan/Polonia, Molde FK/Norvegia, Videoton/Un-
garia, Milsami Orhei/Moldova, Karahah Agdam/Kazahstan, HJK
Helsinki/Finlanda.

Rezultatele complete consemnate joi,
în manºa secundã a turului al III-lea preliminar

Programul meciurilor din play-off, conform
tragerii la sorþi efectuate ieri, la Nyon (Elveþia)

ASTRA GIURGIU – AZ Alkmaar (Olanda)
STEAUA – Rosenborg (Norvegia)
Rheindorf Altach (Austria) – Belenenses (Portugalia)
MSK Zilina (Slovacia) – Ath. Bilbao (Spania)
Milsami Orhei (Moldova) – Saint Etienne (Franþa)
FK Jablonec (Cehia) – Ajax Amsterdam (Olanda)
Zorya Luhansk (Ucraina) – Legia Varºovia (Polonia)
Molde FK (Norvegia) – Standard Liege (Belgia)
Viktoria Plzen (Serbia) – Vojvodina Novi Sad (Serbia)
PAOK Salonic (Grecia) – Brondby IF (Danemarca)
Bordeaux (Franþa) – Kairat Almaty (Kazahstan)
Panathinaikos (Grecia) – FK Qabala (Azerbaidjan)
Lech Poznan (Polonia) – Videoton (Ungaria)
Southampton (Anglia) – FC Midtjylland (Danemarca)
Dinamo Minsk (Belarus) – RB Salzburg (Austria)
Odds BK (Norvegia) – Dortmund (Germania)
Slovan Liberec (Cehia) – Hajduk Split (Croaþia)
FK Krasnodar (Rusia) – HJK Helsinki (Finlanda)
Atromitos Atena (Grecia) – Fenerbahce (Turcia)
FC Thun (Elveþia) – Sparta Praga (Cehia)
Rabotnicki Skopje (Macedonia) – Rubin Kazan (Rusia)
Young Boys (Elveþia) – Karahah Agdam (Kazahstan)
Jocurile sunt programate în 20 ºi 27 august.
Echipele câºtigãtoare vor accede în faza grupelor competiþiei, ur-

mând sã l-i se alãture cele 10 echipe eliminate din play-off-ul Ligii
Campionilor plus alte 16 calificate din oficiu: Villarreal (Spania),
Tottenham, Liverpool (ambele Anglia), Augsburg, Schalke (ambele
Germania), Fiorentina, Napoli (ambele Italia), Braga (Portugalia),
Marseille (Franþa), Lokomotiv Moscova (Rusia), Groningen (Olan-
da), Dnipro (Ucraina), Anderlecht (Belgia), Beºiktaº (Turcia), Asteras
Tripolis (Grecia), FC Sion (Elveþia).

Programul complet
FC Astana (Kazahstan) – APOEL Nicosia (Cipru)
FK Skenderbeu Korce (Albania) – Dinamo Zagreb (Croaþia)
Celtic FC (Scoþia) – Malmo FF (Suedia)
FC Basel (Elveþia) – Maccabi Tel-Aviv (Israel)
BATE Borisov (Belarus) – Partizan Belgrad (Serbia)
Lazio Roma (Italia) – Bayer Leverkusen (Germania)
Manchester United (Anglia) – FC Bruges (Belgia)
Sporting Lisabona (Portugalia) – ÞSKA Moscova (Rusia)
Rapid Viena (Austria) – ªahtior Doneþk (Ucraina)
Valencia (Spania) – AS Monaco (Franþa)
Partidele se vor disputa în dublã manºã, la 18/19 ºi 25/26 august.
Echipele câºtigãtoare vor accede în faza grupelor Ligii Campionilor, acolo

unde sunt deja calificate Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla (toa-
te Spania), Chelsea, Manchester City, Arsenal (toate Anglia), Bayern Mun-
chen, Wolfsburg, Monchengladbach (toate Germania), Juventus, AS Roma
(ambele Italia), Benfica, FC Porto (ambele Portugalia), Paris SG, Lyon (ambele
Franþa), Zenit St. Petersburg (Rusia), PSV Eindhoven (Olanda), Dinamo Kiev
(Ucraina), Gent (Belgia), Galatasaray (Turcia) ºi Olympiakos (Grecia).

Valencia – Monaco ºi Lazio – Leverkusen,
cele mai tari meciuri din play-off-ul UCL
Ieri a avut loc ºi tragerea la sorþi

a play-off-ului Ligii Campionilor,
jocurile cu cel mai impunãtor afiº
fiind cele dintre Valencia ºi semifi-
nalista ediþiei trecute a competiþiei,
AS Monaco, respectiv dintre Lazio,
formaþie la care activeazã ªtefan
Radu, ºi Bayer Leverkusen.

Altfel, printre altele, dupã absen-
þa din sezon trecut, Manchester
United va lupta pentru un loc în gru-
pe cu FC Bruges, ªahtior-ul lui
Mircea Lucescu cu Rapid Viena,
Sporting Lisabona cu ÞSKA Mos-
cova – într-o reeditare a finalei
Cupei UEFA din 2005 (a fost 3-1
pentru ruºi chiar la Lisabona), iar
cãlãul Stelei, Partizan Belgrad, cu
bieloruºii de la BATE Borisov.
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
15:00 – FOTBAL Italia – Supercupa: Ju-

ventus – Lazio / 18:30, 21:00 – FOTBAL
– Liga I: CS U Craiova – Concordia Chiaj-
na, Petrolul – Pandurii / 0:30, 3:00 – FOT-
BAL Brazilia – Serie A: Avai – Fluminense,
Santos – Coritiba.

DIGI SPORT 2
16:00, 19:35 – MOTO GP - Marele Pre-

miu al SUA, la Indianapolis: FP3 ºi QP, FP4,
Q1, Q2 / 22:00, 2:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Stanford, în SUA: semifinale.

DIGI SPORT 3
22:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Mar-

seille – Caen.
DOLCE SPORT
14:45 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Man. United – Tottenham / 18:30,
21:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova
– Concordia Chiajna, Petrolul – Pandurii /
0:00, 5:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Washington, în SUA: semifinale.

DOLCE SPORT 2
13:00 – RUGBY – Turneul celor 4 naþi-

uni: Australia – Noua Zeelandã / 20:45 –
FOTBAL Turcia – Supercupa: Galatasa-
ray – Bursaspor.

SPORT.RO
13:00, 18:00 – RUGBY – Turneul celor

4 naþiuni: Australia – Noua Zeelandã, Afri-
ca de Sud – Argentina / 21:10 – LOCAL
KOMBAT.

EUROSPORT
9:15 – ÎNOT – Campionatul Mondial,

la Kazan, în Rusia / 13:30 – CAIAC-CA-
NOE – Cupa Mondialã slalom, la La Seu
d’Urgell, în Spania / 17:00, 19:30 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Leicester –
Sunderland, Chelsea – Swansea / 21:30 –
SÃRITURI CU SCHIURILE – Marele Pre-
miu de varã, la Hinterzarten, în Germania.

EUROSPORT 2
9:15 – TENIS DE MASÃ – Super Se-

ria, la Chengdu, în China: sferturi de fina-
lã / 12:15 – FOTBAL AUSTRALIAN: Ge-
elong Cats – Sydney Swans / 15:30 – CI-
CLISM – Turul Danemarcei / 18:30 –
CICLISM – Turul Poloniei / 23:00 – FOT-
BAL SUA/Canada – MLS: Toronto FC –
Sporting Kansas City.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –

Pandurii.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: CS U Craio-

va – Concordia Chiajna.

Duminicã
DIGI SPORT 1
16:30, 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga

I: Viitorul – ASA Tg. Mureº, ACS Poli Ti-
miºoara – Astra Giurgiu, Steaua – Dinamo
/ 0:30 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Gre-
mio – Internacional.

DIGI SPORT 2
14:30 – FOTBAL Scoþia – Premier Lea-

gue: Partick Thistle – Celtic / 16:35,
17:00, 18:00 – MOTO GP - Marele Pre-
miu al SUA, la Indianapolis: antrenamen-
te, grila de start ºi cursa / 22:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Lyon – Lorient /
0:00 – TENIS (F) – Turneul de la Stan-
ford, în SUA: finala.

DIGI SPORT 3
15:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:

Anderlecht – Gent / 18:00 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Toulouse – St. Etienne /
21:00 – CURSE DE TURISME – Nascar
Watkins Glen International.

DOLCE SPORT
16:30, 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga

I: Viitorul – ASA Tg. Mureº, ACS Poli Ti-
miºoara – Astra Giurgiu, Steaua – Dinamo.

DOLCE SPORT 2
17:00 – FOTBAL Germania – Cupa,

turul I: Nottingen – Bayern Munchen /
19:30 – FOTBAL Ucraina – Premier Lea-
gue: Vorskla – ªahtior / 22:30 – TENIS
(M) – Turneul de la Washington, în SUA:
finala.

EUROSPORT
9:15 – ÎNOT – Campionatul Mondial, la

Kazan, în Rusia / 13:30 – CAIAC-CANOE
– Cupa Mondialã slalom, la La Seu d’Ur-
gell, în Spania / 15:30 – FOTBAL Anglia –
Premier League: Arsenal – West Ham /
17:30 – ÎNOT – CM, la Kazan, în Rusia /
23:00, 2:00 – FOTBAL SUA/Canada –
MLS: Los Angeles Galaxy – Seattle Soun-
ders FC, New York Red Bulls – New York
City FC.

EUROSPORT 2
10:00 – TENIS DE MASÃ – Super Se-

ria, la Chengdu, în China: finale.
ANTENA 1
21:00 – FOTBAL – Liga I: Steaua – Di-

namo.
LOOK TV
16:30, 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga

I: Viitorul – ASA Tg. Mureº, ACS Poli Ti-
miºoara – Astra Giurgiu, Steaua – Dinamo.

Aflatã în cantonament la Straja, divizionara doljea-
nã de Liga a III-a, CSO Filiaºi, s-a impus de-o mani-
erã categoricã, scor 5-0, într-un joc de verificare sus-
þinut, joi searã, în compania Minerului Lupeni. Au
marcat Fotescu, Bãlã ºi ªtoiu, cei din urmã trecându-

CSO Filiaºi, victorie la scor în alCSO Filiaºi, victorie la scor în alCSO Filiaºi, victorie la scor în alCSO Filiaºi, victorie la scor în alCSO Filiaºi, victorie la scor în al
doilea amical cu Minerul Lupenidoilea amical cu Minerul Lupenidoilea amical cu Minerul Lupenidoilea amical cu Minerul Lupenidoilea amical cu Minerul Lupeni

ºi în cont câte o “dublã”.
Tehnicianul filieºenilor, Viorel Cojocaru, a început

meciul cu urmãtoarea formulã: Nica – Tudorache,
Bãlaºa, Lupu, Neacºu – Petcu, Duriþã, N. Popescu,
Mainerici – ºtoiu, Fotescu. În partea secundã, echipa

a avut componenþa: Lascu – Frunte-
latã, Tudorache, Lupu, Mocârcioiu
– Creþu, Obeanu, Radu – Pârvuicã,
Bãlã, Burduºel.

Aceast a fost al treilea meci dis-
putat de CSO pe pãmânt hunedo-
rean. A mai fost un 1-1 cu aceeaºi
formaþie din Lupeni ºi un 1-0 cu CS
Vulcan.

Astãzi, dupã ce vor fi plecat spre
casã, filieºenii se vor opri la Sadu pen-
tru un alt joc test (ora 11:00), contra
Parângului, o echipã judeþeanã.

Pânã la debutul campionatului,
programat în weekend-ul 28-29 au-
gust, Filiaºul se va mai testa cu FC
Olt, la Slatina, în 18 august, ºi cu
Pandurii II, la Târgu Jiu, 4 zile mai
târziu.

Jucãtoarea
Caroline Woznia-
cki, locul 5 WTA
ºi cap de serie
numãrul 1, a
pierdut, ieri
dimineaþã, cu
scorul de 4-6, 2-6,
meciul cu ameri-
canca Varvara
Lepchenko, locul
60 WTA, în turul
al doilea al turneu-
lui de categorie Premier de la
Stanford (SUA), rezultat ce îi
permite Simonei Halep sã

Halep – sigurã cel puþin încã
o sãptâmânã de locul 3 mondial

rãmânã pe locul 3 WTA.
Daneza putea urca pe locul

4 dacã ajungea în finala

turneului de la Stanford ºi
pe locul 3 dacã îºi trecea
în palmares trofeul.

Dupã rezultatul înregis-
trat de Wozniacki, Petra
Kvitova, locul 4 WTA, ºi
Simona Halep rãmân pe
poziþiile pe care le ocupã,
în clasamentul ce va fi
dat publicitãþii luni.

Cele mai bune 25 de
jucãtoare din lume
participã, sãptãmâna

viitoare, la Rogers Cup, turneu
de categorie Premier 5, care
are loc la Toronto.

Dupã Ancuþa Bobocel, Clu-
bul Sportiv Universitatea Cra-
iova a realizat o nouã achiziþie
importantã la secþia de atletism.
Este vorba despre Mãdãlin
Gheban, înregimentat de la LPS
Târgu-Jiu.

În vârstã de 18 ani, Gheban
concureazã în probele de 8oo
ºi 1.500 de metri. Este multi-
plu campion naþional la juniori
ºi tineret, iar în acest weekend

Luptãtoarea ªtefania Price-
putu, cu dublã legitimare la LPS
Petrache Triºcu ºi CSM Cra-
iova a cucerit, joi searã, me-
dalia de aur la Campionatul Eu-
ropean de lupte libere pentru
cadeþi.

Dupã Ionuþ Manda,  nici
Florin Voinea nu va mai juca
în sezonul viitor pentru SCM
U Craiova, acesta parafând un
acord cu nou promovata LMV
Tricolorul Ploieºti.

ATLETISM

CS Universitatea
l-a transferat

pe Mãdãlin Gheban
va concura pentru întâia oarã-
sub culorile Craiovei, la Naþio-
nalele de atletism pentru Juniori
I, competiþie ce va avea loc la
Piteºti. Gorjeanul s-a remarcat
ºi la Festivalul Olimpic al Ti-
neretului European din 2013,
când a cucerit medalia de ar-
gint. Mai are în palmares o
medalie de aur ºi una de bronz
la Balcaniada de triatlon olim-
pic de la Baku.

VOLEI (M)

Florin Voinea
a plecat la Ploieºti

Voinea (34 ani ºi 1,87 m) se
afla în Bãnie de la începutul
stagiunii 2013-2014, iar în
aceastã varã a câºtigat alãturi
de SCM U medalia de bronz în
cadrul Diviziei A1.

LUPTE (F)

ªtefania Priceputu,
campioanã
europeanã

S-a întâmplat la Subotica, în
Serbia, Priceputu impunându-
se la categoria 43 de kilograme.

Sportiva noastrã a fost în-
soþitã în þara vecinã de antre-
norii Valentin Boboºca ºi Petre
Banciu.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECTSPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
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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
Meciurile FC Voluntari – FC Botoºani ºi CSMS Iaºi – CFR Cluj s-

au jucat asearã.

“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

Startul de campionat ratat al
Craiovei nu pare deloc o perioadã
nefastã, ghinionistã, ci o continua-
re a ceea ce s-a întâmplat în retu-
rul sezonului trecut. Practic, me-
ciurile slabe din primãvarã cu Vi-
itorul, ASA, FC Braºov, Ceahlãul,
Botoºani sau Iaºi n-au fost cau-
zate, se pare, doar de faptul cã nu
s-a primit drept de joc în Europa.
Cârþu ºi Sãndoi nu pot invoca ne-
ºansa în actualul sezon, fiindcã
victoriile din primãvarã de la Târ-
gu Jiu, Galaþi sau cea din Giuleºti
au fost în mare datorate norocu-
lui, iar acum, la Târgu Mureº,
echipa a fost protejatã de ºansã ºi
de Bãlgrãdean. Rezultatele accep-
tabile ºi locul bun ocupat la fina-
lul campionatului au acoperit to-
tuºi lipsa unei exprimãri coerente
ºi constante a alb-albaºtrilor.
ªtiinþa câºtiga atunci aºa cum o
face acum Dinamo, fãrã sã con-
vingã. În stagiunea actualã însã
nici rezultatele ºi nici jocul nu sunt
satisfãcãtoare. Cu atât mai mult
cu cât nu se poate invoca nici scu-
za lipsei de omogenitate, echipa
fiind aproape aceeaºi de anul tre-
cut. În 2015, Universitatea nu a
avut nici un joc bun de la un cap
la altul, cu excepþia celui cu “U”
Cluj, când oaspeþii au rãmas în
inferioritate practic din startul jo-
cului. Alb-albaºtrii au avât doar
momente sau reprize reuºite, iar
prestaþia extrem de slabã de la

Târgu Mureº a rivalizat cu cele din
sezonul trecut din partidele cu FC
Braºov ºi FC Botoºani.

Cârþu a început sã dea vina pe
execuþiile sau greºelile unor ju-
cãtori sau pe anumite absenþe, de
parcã alte echipe nu au indispo-
nibilitãþi sau nu fac erori indivi-
duale. Problema este cã jocul
suferã ºi nici

Fazele fixe, tratate superficial
La fel ca în stagiunea trecutã,

fazele fixe sunt o mare problemã
pentru alb-albaºtri. Meciul cu As-
tra a fost pierdut pe final dintr-un

Meciul cu Chiajna poate fi decisiv
pentru continuarea cu duetul Cârþu-
Sãndoi pe banca tehnicã

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Concordia ChiajnaConcordia ChiajnaConcordia ChiajnaConcordia ChiajnaConcordia Chiajna

Stadion: “Extensiv”, astãzi, ora 18.30
Universitatea: Bãlgrãdean – Dumitraº, Popov, Acka, Vãtãjelu –

Bancu, Mateiu, Ferfelea - Nuno Rocha, Herghelegiu, Ivan. Antre-
nori: Sorin Cârþu, Emil Sãndoi. Rezerve: Straton – Izvoranu, Mad-
son, Zlatinski, Bãluþã, Târnãcop, Bawab.

Chiajna: Matache - Bãrboianu, Sârghi, Tincu, Bucuricã - Giur-
giu – Serediuc, M. Cristescu, M. Constantinescu, Purece – Pena.
Antrenor: Marius Baciu. Rezerve: Iacob – S. Panã, L. Ion, Mame-
le, Ciobanu, Þârã, Rãducanu.

corner, iar la Târgu Mureº primele
ocazii ale gazdelor au venit pe cen-
trãrile lui Brandan, doar imprecizia
lui Gonzales ºi Costa menþinând
scorul alb. Pe de altã parte, oltenii
irosesc cu mare nonºalanþã astfel
de acþiuni. Penalty ratat cu Astra,
douã lovituri libere periculoase ne-
fructificate în ªtefan cel Mare, iar
alte trei la Târgu Mureº au fost
executate prost de Vãtãjelu, Mate-
iu ºi Zlatinski. Prin plecarea lui
Brandan echipa a pierdut nu doar
liderul vestiarului, ci ºi un execu-
tant excelent ale acestor faze fixe.

Lipseºte unui lider de echipã
Plecarea lui Pleºan, iar apoi cea

a lui Brandan au lãsat echipa fãrã
un lider de vestiar, un jucãtor care
sã-ºi mobilizeze coechipierii ºi sã
gestioneze relaþia echipei cu staff-
ul tehnic ºi conducerea clubului.
Noul cãpitan, Bãlgrãdean, nu pare
sã fie omul care sã coaguleze ener-
giile coechipierilor, sã lea dea în-
credere ºi prin discurs ºi prin joc
ºi nici postul sãu nu este predis-
pus pentru acest lucru. Nu existã
în niciun compartiment jucãtori
care sã-ºi asume responsabilitatea
în momentele importante, iar acest
lucru se reflectã în jocul echipei,
unul pe apãrare. Momentele bune
din meciul cu Astra au survenit mai
degrabã fiindcã se juca la “totul sau
nimic”, în condiþiile scorului defa-
vorabil.

Atmosfera s-a stricat
Reacþia lui Bawab dupã înlocui-

rea sa la Târgu Mureº, cât ºi de-
claraþiile sale de la final au creat
impresia cã atmsofera nu mai este
deloc una idealã în vestiarul Craio-
vei. Cândva, Bawab ºi Cârþu fã-
ceau un pariu amical ºi motivaþio-
nal, iar acum au ajuns la referate ºi
reproºuri publice. Totodatã, decla-
raþia lui Bãlgrãdean, prin care spu-
ne cã patronii ºtiu dacã e bine sau
nu ca antrenorii sã fie înlocuiþi, de-
notã faptul cã ºi jucãtorii aºteaptã
un ºoc de undeva. Au existat ºi

reproºuri reciproce ºi dupã goluri-
le primite pânã acum.

Cârþu cere transferuri,
din nou prea târziu

Înaintea startului campionatu-
lui, Sorin Cârþu s-a exprimat clar
cã lotul de care dispune este unul
suficient de bun pentru îndeplini-
rea obiectivului. Când a vãzut cã
jocul nu este pe mãsura aºteptãri-
lor, a început sã invoce lipsa achi-
ziþiilor. În timpul meciului cu Bo-
toºaniul a izbucnit spunând cã nu
are mijlocaºi centrali, iar la finalul
partidei de la Târgu Mureº a de-
clarat cã mai avea nevoie de cel
puþin un atacant. Asta deºi Ivan
era pe bancã ºi schimbarea lui
Bawab nu l-a vizat, intrând în
schimb un închizãtor, Madson. ªi
în sezonul trecut, când echipa îºi
pierduse elanul, Cârþu a menþio-
nat cã a solicitat conducerii adu-
cerea unui vârf de atac agresiv ºi
cã regretã cã nu a insistat pentru
înfãpturirea transferului. De
aceastã datã, Cârþu a precizase cã
revenirile lui Ferfelea ºi Curelea
reprezintã practic transferuri ºi
lotul ar fi complet.

Lotul este format mai degrabã
pentru un sistem 4-2-3-1

 De când au venit Cârþu ºi Sãn-
doi, Universitatea a folosit modu-
lul 4-4-2, asta deºi componenþa
lotului pare mai degrabã predispu-
sã sistemului 4-2-3-1, cele douã
variante de vârf clasic fiind Cure-
lea ºi Ivan, iar mai nou chiar Ma-
zarache. În aceste condiþii, formula
de joc, cu back-up cu tot ar fi:
Bãlgrãdean (Straton) – Dumitraº
(Achim), Popov (Kay), Acka (Iz-
voranu), Vãtãjelu (Briceag) – Ma-
teiu (Târnãcop), Madson (Zlatin-
ski) – Bãluþã (Herghelegiu), Bawab
(Ferfelea), Nuno Rocha (Bancu) –
Curelea (Ivan, Mazarache).
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