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- Cântecul “Fetiþe dulci ca-n
Bucureºti, în toatã lumea nu gã-
seºti” s-a schimbat. Acum, Popes-
cule, fetiþele din Bucureºti în toatã
lumea le gãseºti.
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Din totalul suprafeþei agri-
cole a judeþului Dolj numai 8%
este irigatã. Tarifele cerute
udãtorilor sunt printre cele mai
mari din þarã. Cu seceta pe ca-
pul lor, agricultorii bat la uºile
autoritãþilor pentru a reduce
pabugele.
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Ne pleacãNe pleacãNe pleacãNe pleacãNe pleacã
maneliºtiimaneliºtiimaneliºtiimaneliºtiimaneliºtii

Înºtiinþaþi de ANAF în privinþa
unor controale, pentru impozita-
rea averilor, maneliºtii au decla-
rat cã „sunt gata sã dea bir cu
fugiþii”. „Aºa cum doctorii au
plecat în strãinãtate, aºa vom
pleca ºi noi, dacã ANAF o sã
ne cearã impozite”, ar fi decla-
rat Cornelia Catanga, pentru cu-
rentul.ro. Ca orice declaraþie la
cald, ºtirea respectivã are ºi o
discretã undã de umor, dar ºi de
furie. Umorul derivã din faptul cã
o voce reprezentativã a maneliº-
tilor aºeazã categoria respectivã
de interpreþi pe acelaºi palier, al
importanþei sociale, cu medicii,
deºi ne îndoim cã „afarã” ar fi la
fel de bine primiþi.

RazieRazieRazieRazieRazie
de amploarede amploarede amploarede amploarede amploare
în tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþulîn tot judeþul

Pânã pe 9 septembrie...
ConsultareConsultareConsultareConsultareConsultare
publicãpublicãpublicãpublicãpublicã
pe margineape margineape margineape margineape marginea
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evaziunii fiscaleevaziunii fiscaleevaziunii fiscaleevaziunii fiscaleevaziunii fiscale

Lupta împotriva evaziunii fiscale în
ceea ce priveºte impozitele pe profit
ale companiilor reprezintã o prioritate
absolutã a Comisiei Europene. În acest
sens, a fost lansatã o consultare publi-
cã al cãrei obiectiv este de a afla dacã,
prin obligarea companiilor comerciale
sã dezvãluie informaþii suplimentare cu
privire la impozitele pe care le plãtesc,
s-ar putea contribui la combaterea eva-
ziunii fiscale ºi a practicilor fiscale agre-
sive în UE.

TTTTTeatrul „Colibri”,eatrul „Colibri”,eatrul „Colibri”,eatrul „Colibri”,eatrul „Colibri”,
invitat lainvitat lainvitat lainvitat lainvitat la
Festivalul NaþionalFestivalul NaþionalFestivalul NaþionalFestivalul NaþionalFestivalul Naþional
„Cãrãbuº”„Cãrãbuº”„Cãrãbuº”„Cãrãbuº”„Cãrãbuº”
de la Brãilade la Brãilade la Brãilade la Brãilade la Brãila



2 / cuvântul libertãþii luni, 10 august 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Cod portocaliu ºi galben
de caniculã în þarã,
în urmãtoarele trei zile

Meteorologii au prelungit, ieri,
avertizarea COD PORTOCALIU de
caniculã ºi disconfort termic pentru
judeþele Bihor, Arad ºi Satu Mare,
unde azi, mâine ºi miercuri, vor fi tem-
peraturi de 37-38 de grade. iar alte zone
extinse din vestul ºi nord-vestul þãrii,
dar ºi din regiunile estice vor fi în cele
douã zile sub avertizare COD GAL-
BEN. Codul galben de caniculã se ex-
tinde în toatã þara în zilele de marþi ºi
miercuri, valul de cãldurã urmând sã
se intensifice ºi sã cuprindã toate re-
giunile. Temperaturile maxime vor atin-
ge frecvent 35....37 de grade ºi izolat
38 de grade, iar indicele temperaturã-
umezealã (ITU) va depãºi local pra-
gul critic de 80 de unitãþi, în zonele de
câmpie ºi podiº. ANM informeazã cã
valul de cãldurã va persista ºi în ur-
mãtoarele zile.
Staþiunile de pe litoral,
la capacitate maximã

Staþiunile de pe litoral au fost la
capacitate maximã, iar hotelurile au
fost pline la acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, peste 200.000 de turiºti aflându-
se la þãrmul Mãrii Negre, susþine pre-
ºedintele Asociaþiei Litoral – Delta
Dunãrii, Corina Martin. “Este un we-
ekend plin. Suntem din nou la capaci-
tate maximã, exact aºa cum estimam ºi
cum aºteptam. Suntem în vârful de
sezon, de aici încolo totul va merge în
plin, cel puþin pânã spre finalul lunii
august. Stãm bine pe tot litoralul, toa-
te hotelurile sunt pline”, a declarat Co-
rina Martin, ieri, pentru Mediafax.
“Dacã avem oficial 120.000 de locuri
de cazare, neoficial sunt mult mai mul-
te, în plus sunt ºi copiii ºi turiºti ca-
zaþi mulþi la particulari. Estimãm cã sunt
peste 200.000, dar nu ºtie nimeni cifra
exactã. Acum sunt marile evenimente
ºi de obicei în aceastã perioadã este
cererea cea mai mare, suntem în pe-
rioada maximã de vacanþã”, a explicat
Corina Martin. De sãptãmâna viitoa-
re, pe litoral încep manifestãrile dedi-
cate Zilei Marinei, iar printre acestea
se regãsesc un spectacol de muzicã
militarã, atelier de scufundãri recrea-
þionale, prezentat de scafandrii mili-
tari pe plaja Modern din Constanþa,
dar ºi diverse expoziþii.

Fostul preºedinte Traian Bãses-
cu, liderul Partidului Social Româ-
nesc, Mircea Geoanã, ºi preºedin-
tele Fundaþiei Miºcarea Popularã,
Cristian Diaconescu, sunt aºtep-
taþi la cea de-a XIII-a ediþie a Uni-
versitãþii de Varã care începe as-
tãzi la Izvoru Mureºului. Potrivit
unui comunicat de presã, Institu-
tul Cultural Român (ICR), prin
Direcþia Români din Afara Grani-
þelor ºi Limba Românã, susþine
participarea la Universitatea de
Varã a 80 de lideri de asociaþii ro-
mâneºti, personalitãþi marcante din
comunitãþile româneºti din vecinã-
tatea României ºi diaspora, precum
ºi programul oferit de o serie de
artiºti din România.

Tema ediþiei din acest an este
“România ºi românii de la fron-
tiera Uniunii Europene ºi NATO”,
printre subiectele ce urmeazã sã fie
dezbãtute numãrându-se reunirea
Basarabiei cu România – obiectiv
naþional al românilor pentru 2018,
drepturile minoritãþilor româneºti
din jurul frontierelor ºi din Balcani
ºi relaþiile bilaterale ale României cu
statele de domiciliu, situaþia ºcoli-
lor ºi a bisericilor româneºti din
spaþiul din jurul graniþelor – factor
de pãstrare a identitãþii etnice, poli-
tica partidelor parlamentare ºi a in-
stituþiilor de stat faþã de românii de
pretutindeni ºi faþã de românii din
zonele multietnice ºi pluriconfesio-
nale din România, autonomia teri-
torialã pe criterii etnice a aºa-zisu-
lui Þinut Secuiesc – formã actuali-
zatã a experimentului stalinist al Re-
giunii Autonome Maghiare, proble-
me ale retrocedãrilor ilegale de pro-
prietãþi în Transilvania sau intere-
sul naþional al României ºi interese-
le românilor de pretutindeni reflec-
tate în presã.

Preºedintele executiv al Funda-
þiei Naþionale pentru Românii de
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Un autocar în care se aflau 53
de ucraineni, adulþi ºi copii, ºi care
se îndrepta spre Bucureºti s-a rãs-
turnat, în noaptea de sâmbãtã spre
duminicã, în jurul orei 2.00, pe
Autostrada Soarelui. Secretarul de
stat în Ministerul Afacerilor Inter-
ne, Raed Arafat, a declarat pentru
Mediafax cã din cele 53 de per-
soane care se aflau în autocar douã

Accident grav pe Autostrada Soarelui: Un autocarAccident grav pe Autostrada Soarelui: Un autocarAccident grav pe Autostrada Soarelui: Un autocarAccident grav pe Autostrada Soarelui: Un autocarAccident grav pe Autostrada Soarelui: Un autocar
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Pretutindeni (FNRP), Eugen Po-
pescu, a declarat, sâmbãtã, cores-
pondentului Mediafax cã la Uni-
versitatea de varã de la Izvoru
Mureºului au fost invitaþi ºi preºe-
dintele României, Klaus Iohannis,
prim-ministrul Victor Ponta, repre-
zentanþii comisiilor care rãspund de
problematica românilor de pretu-
tindeni în Parlamentul României,
parlamentari de pe cele douã ma-
luri ale Prutului ºi miniºtri, pentru
a asculta problemele românilor din
diaspora ºi pentru a identifica so-
luþii de rezolvare a acestora.

“Cea de a XIII-a ediþie a Uni-
versitãþii de la Izvoru Mureºului va
încerca sã transmitã un mesaj cla-
sei politice de la Bucureºti, dar ºi
clasei politice de la Chiºinãu, faþã
de problematica extrem de gravã
cu care se confruntã comunitãþile
româneºti, în general cele din ju-
rul frontierelor ºi în Balcani. Dar,
fãrã îndoialã, probleme foarte gra-
ve încep sã se întâmple în diaspo-
ra ºi o dezbatere legatã de aceastã
problematicã, a diasporei, va fi în
cadrul Universitãþii de Varã de la
Izvoru Mureºului. Vor fi prezenþi
principalii lideri ai comunitãþilor
româneºti din jurul frontierelor ºi
din Balcani, dar ºi lideri ai comu-
nitãþii româneºti majoritare din
Basarabia, care vor veni cu me-
saje atât politice ºi sociale, cât ºi
culturale, cu dorinþe ºi aºteptãri
pe care le au de la clasa politicã
de pe cele douã maluri ale Prutu-
lui. Ne-am bucura foarte mult ca
cel puþin dupã cea de a XIII-a ediþii
a acestei universitãþii de varã oa-
menii politici de la Bucureºti ºi de
la Chiºinãu sã înþeleagã cu ade-
vãrat problematica foarte gravã a
acestor români”, a precizat Eugen
Popescu.

La lucrãri vor participa ºi cur-
sanþi din þarã ºi din statele din jurul

României, conferenþiari din prin-
cipalele centre universitare ale þã-
rii ºi din strãinãtate, analiºti poli-
tici, masteranzi ºi doctoranzi cu
preocupãri privind promovarea
valorilor naþionale, convieþuirea
interetnicã ºi afirmarea identitãþii
culturale, lingvistice ºi confesiona-
le în medii multietnice. De aseme-
nea, vor fi prezenþi jurnaliºti de la
principalele instituþii mass-media
din þarã, precum ºi din Republica
Moldova, Ucraina, Italia ºi Serbia.

Lucrãrile Universitãþii vor fi des-
chise astãzi, la ora 9:00, cu un
cuvânt de binecuvântare al epis-
copului ortodox al Covasnei ºi
Harghitei, PS Andrei Moldovan, ºi
vor continua cu dezbateri care vi-
zeazã politica partidelor parlamen-
tare ºi a instituþiilor de stat faþã de
românii de pretutindeni ºi faþã de
românii din zonele multietnice ºi
pluriconfesionale din România, fi-
nanþarea minoritãþilor româneºti
din afara graniþelor ºi drepturile
minoritãþilor româneºti din jurul
frontierelor ºi din Balcani ºi relaþii-

le bilaterale cu statele de domiciliu
- cazurile Serbia, Ucraina, Bulga-
ria ºi Albania. Astãzi sunt aºteptaþi
la dezbateri, între alþii, liderul Par-
tidului Social Românesc, Mircea
Geoanã, preºedintele Fundaþiei
Miºcarea Popularã, Cristian Dia-
conescu, preºedintele Institutului
Cultural Român (ICR), Radu Bo-
roianu ºi preºedintele Comisiei pen-
tru Românii de Pretutindeni din
Senatul României, senatorul Mar-
cel-Dumitru Bujor, iar mâine este
aºteptat fostul preºedinte al Româ-
niei Traian Bãsescu.

Universitatea de Varã Izvoru
Mureºului este organizatã de Mi-
nisterul Culturii -Centrul Cultural
Topliþa, în parteneriat cu Fundaþia
Naþionalã pentru Românii de Pre-
tutindeni din Bucureºti, Centrul
European de Studii Covasna--Har-
ghita din Sfântu Gheorghe, cu spri-
jinul Departamentului Politici pen-
tru Relaþia cu Românii de Pretu-
tindeni, al Institutului Cultural Ro-
mân ºi al Episcopiei Ortodoxe a
Covasnei ºi Harghitei.

Douã persoane au murit ºi 48 au fost rãnite,
dintre care 21 sunt copii

femei au decedat, 48 au fost trans-
portate la mai multe spitale din
Capitalã, iar trei au refuzat trans-
ferul spre unitãþile medicale.

Dintre victimele accidentului doi
adulþi sunt în stare gravã, unul su-
ferind o amputaþie, iar celãlalt
având un traumatism cranio-cere-
bral grav. Cele douã persoane sunt
internate la Spitalul Floreasca din

Capitalã, unde au mai
fost aduºi alþi ºapte
adulþi ºi doi copii de
10 ºi 11 ani. Secreta-
rul de Stat Raed Ara-
fat a mai precizat cã
21 dintre persoanele
transportate la spital
au vârste sub 18 ani.

Potrivit purtãtorului
de cuvânt al Inspec-

toratului General al Poliþiei Româ-
ne (IGPR), Ramona Dabija, auto-
carul va fi transportat la sediul Po-
liþiei Autostrãzi pentru a fi efectuatã
o expertizã pentru stabilirea cau-
zelor accidentului.

În zona accidentului au fost tri-
mise circa 25 maºini de interven-
þie, ale Serviciului de Ambulanþã ºi
ale SMURD, inclusiv maºina de

intervenþie pentru victime multiple
ºi unitatea mobilã de urgenþã. Se-
cretarul de stat Raed Arafat a de-
clarat pentru Mediafax cã în urma
accidentului, petrecut pe sensul de
mers spre Capitalã, în judeþul Cã-
lãraºi a fost declanºat planul roºu.
La locul producerii accidentului a
fost chemat ºi consulul Ucrainei
în România.
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Înºtiinþaþi de ANAF în privin-
þa unor controale, pentru impo-
zitarea averilor, maneliºtii au
declarat cã „sunt gata sã dea
bir cu fugiþii”. „Aºa cum doc-
torii au plecat în strãinãtate,
aºa vom pleca ºi noi, dacã
ANAF o sã ne cearã impozi-
te”, ar fi declarat Cornelia Ca-
tanga, pentru curentul.ro. Ca
orice declaraþie la cald, ºtirea
respectivã are ºi o discretã undã
de umor, dar ºi de furie. Umo-
rul derivã din faptul cã o voce
reprezentativã a maneliºtilor

MIRCEA CANÞÃR

Ne pleacã maneliºtiiNe pleacã maneliºtiiNe pleacã maneliºtiiNe pleacã maneliºtiiNe pleacã maneliºtii
aºeazã categoria respectivã de
interpreþi pe acelaºi palier, al
importanþei sociale, cu medicii,
deºi ne îndoim cã „afarã” ar fi
la fel de bine primiþi. Furia, însã,
este pasagerã fiindcã, pânã la
urmã, ºi maneliºtii nu se pot sus-
trage controalelor ANAF, cum
nu se pot sustrage toþi cei care
practicã o profesie liberalã. A
fost o vreme când maneliºtilor
le-a mers din plin pe piaþa mu-
zicii autohtone. Muzica lor, în
pofida abuzului de vãicãrealã,
ritmului de meterhanea ºi sen-

timentalismului siropos, a gãsit
vad. Discuþia de faþã nu are alt
substrat decât legislaþia în vi-
goare. Cã putea avea îngãduin-
þã pentru maneliºti este o glu-
mã. Orice venit înregistrat fiind
supus impozitãrii.Freelancerii, de
pildã, nu sunt scutiþi de aºa
ceva. Au fost, de-a lungul tim-
pului, confruntãri teribile, inclu-
siv între elitiºti, privind acest gen
de muzicã aflatã în vogã, cine-
va spunând cã iadul este plin de
lichele cultivate, dupã cum este
plin, probabil, ºi de analfabeþi cu

sufletul curat. Habar nu avem
dacã Adrian Copilu’ Minune,
Nicolae Guþã sau Florin Salam
sunt de acord cu Cornelia Ca-
tanga, dar avertizarea cã ar pu-
tea urma „chiar proteste stra-
dale din partea maneliºtilor
ºi a celor care sunt fanii lor,
iar la presiunea strãzii, Fis-
cul ar putea ceda”, lasã impre-
sia cã totuºi canicula a rãvãºit
nu doar câmpul, ci ºi capetele
unora. Pe de altã parte, fãrã a
fi deloc maliþioºi, îndoiala Cor-
neliei Catanga ar trebui sã vinã

din propriile experienþe ale mane-
liºtilor noºtri, exprimate prin pre-
sã. Astfel, invitat la un eveniment,
gãzduit la luxosul club Sin City, din
Sofia, Liviu Guþã ar fi fost „lucrat”
de artiºtii bulgari, din motive ne-
înþelese de „artist”. Regretând cã
ne pleacã medicii de valoare, ºi
este o realitate de netãgãduit
acest lucru, opinãm totuºi cã ma-
neliºtii trebuie sã rãmânã pentru
a alina sufletele bolnavilor, lipsiþi
de medicamente ºi asistenþa ne-
cesarã. Pentru unii, poate mane-
lele sunt chiar un leac.

Cartierul Rovine, fãrã apã caldãCartierul Rovine, fãrã apã caldãCartierul Rovine, fãrã apã caldãCartierul Rovine, fãrã apã caldãCartierul Rovine, fãrã apã caldã
În noaptea de sâmbãtã spre duminicã, puþin dupã miezul

nopþii, în cartierul Rovine a survenit o avarie a CET II Craio-
va pe reþeaua de agent termic primar. Ca o consecinþã, toþi
locatarii ce aparþin de PT 3, PT 4, PT6, PT7 ºi PT8 Rovine
au rãmas fãrã apã caldã. Potrivit conducerii SC Termo, de-
fecþiunea a fost remediatã de o echipa de intervenþie a socie-
tãþii, împreunã cu angajaþii CET II Craiova , astfel cã la ora
16.00 s-a reluat furnizarea apei calde cãtre populaþie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Licitaþia a fost lansatã la
sfârºitul lunii trecute, iar valoa-
rea întregului lot este de apro-
ximativ 48.000 de lei. Autori-
tãþile solicitã, prin caietul de
sarcini, ca autocolantele sã fie
destinate lipirii pe parbriz (în
interiorul vehiculului) ºi sã fie
realizate din polietilenã trans-
parentã, având unele zone unde
se vor putea scrie datele de
identificare ale vehiculului, res-
pectiv numãrul de înmatricula-
re. De asemenea, tichetele tre-
buie sã aibã o parte care se
detaºeazã ºi se lipeºte pe par-
tea interioarã a parbrizului, dar
ºi o parte care se pãstreazã de
cãtre beneficiar.

MunicipalitateaMunicipalitateaMunicipalitateaMunicipalitateaMunicipalitatea
achiziþioneazãachiziþioneazãachiziþioneazãachiziþioneazãachiziþioneazã
120.000 de viniete120.000 de viniete120.000 de viniete120.000 de viniete120.000 de viniete

Primãria Craiova cumpãrã 120.000 de viniete
pentru parcarea pe domeniul public ºi privat. Nu-
mãrul mare, potrivit autoritãþilor, se explicã prin
faptul cã vor fi necesare atât pentru anul acesta,
cât ºi pentru 2016.

Tichetele
sunt perfect
securizate

ªi de aceastã datã, autoritãþile
locale îºi iau mãsuri pentru ca vi-
nietele sã nu poatã sã fie contra-
fãcute ºi nici sã fie transmise de
la un autoturism la altul. În caie-
tul de sarcini se precizeazã cã ti-
chetele trebuie sã aibã ºtanþate
tãieturi de securizare, astfel încât
la desprinderea de pe parbriz sã
se deterioreze ireversibil. Tiparul
se va executa pe partea autoa-
dezivã, cu cerneluri de securiza-
re vizibile în lumina ultravioletã,
rezistente la radiaþii solare, apã ºi
umiditate. Vinetele trebuie sã re-

ziste ºi la variaþii de temperaturã
cuprinse între - 40 grade ºi + 70
grade (temperatura din interiorul
maºinii), astfel încât sã poatã fi
aplicat ºi în condiþii de iarnã.

Vinietele
îºi pãstreazã
culorile

Textul este acelaºi pentru toa-
te vinietele, însã diferã culorile. Ca
ºi pânã acum, culorile sunt în
funcþie de valabilitate, astfel roºu
este pentru o valabilitate de o zi,
galbenul pentru o valabilitate de
o lunã, iar culoarea albastru pen-
tru o valabilitate de un an. Vinie-
tele se vor putea ridica de la ori-
care dintre cele trei locaþii ale
Direcþiei de Taxe a Primãriei Cra-
iova: Piaþa Centralã, fostul Liceu

Auto de pe strada „Mitropolit Fir-
milian” ºi Craioviþa Nouã – Ori-
zont. Pentru a-ºi ridica vinietele,
cetãþenii trebuie sã vinã la ghiºe-
ele Direcþiei de Taxe ºi Impozite
a Primãriei Craiova cu copii dupã
certificatul de înmatriculare al
maºinii ºi dupã actul de identitate
al proprietarului sau deþinãtorului
autovehiculului.

Sancþiuni pentru
maºinile fãrã
autocolante

Pentru ridicarea vinietei nu tre-
buie neapãrat sã se prezinte la ghi-
ºee proprietarul sau deþinãtorul.
Potrivit autoritãþilor, acesta poate
trimite o altã persoanã, care tre-
buie sã prezinte  documentele ne-
cesare. Autocolante trebuie lipit

pe parbriz sau afiºat pe bord, la
loc vizibil, pentru cã altfel ºoferul
riscã o amendã. Sancþiunea pen-
tru neplata taxei de parcare este
o amenda cuprinsã între 100 ºi
500 de lei, iar pentru cei care, deºi
plãtesc taxa de parcare, nu îºi afi-
ºeazã vinieta pe bord sau în par-
briz, poate ajunge la 200 de lei.
Se apreciazã cã în Craiova sunt
înmatriculate peste 100.000 de
maºini, numãr la care se adaugã
ºi autovehiculele care tranzitea-
zã ocazional oraºul ºi au nevoie,
în acest caz, de viniete cu valabi-
litate redusã. ªi în anii precedenþi,
municipalitatea achiziþiona un nu-
mãr aproape asemãnãtor, în jur de
110.000 de viniete pentru parca-
re.

LAURA MOÞÎRLICHE
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În cadrul acþiunii naþionale Blo-
cada 2015, poliþiºtii doljeni au or-
ganizat vineri, în intervalele ora-
re 15.00-19.00 ºi 19.00-24.00 o
razie pentru combaterea fenome-
nului infracþional ºi asigurarea
unui climat optim de ordine ºi si-
guranþã publicã. Oamenii legii au
urmãrit ºi responsabilizarea con-
ducãtorilor auto cu privire la im-
portanþa respectãrii regimului le-
gal de vitezã instituit pe anumite
sectoare de drum, precum ºi de-
pistarea persoanelor care comit

Magistraþii Tribunalului Dolj
au respins, joi dupã-amiazã,
cererea fãcutã de inginerul
George ªtefan Moþãþeanu, an-
gajat al Companiei de Apã Ol-
tenia, de înlocuire a arestãrii
preventive cu o mãsurã mai
blândã: „Respinge cererea in-
culpatului Moþãþãianu George
ªtefan de înlocuire a mãsurii
arestãrii preventive dispusã
prin încheierea cu nr. 191 din
data de 24 iulie 2015 a jude-
cãtorului de drepturi ºi liber-
tãþi din cadrul Tribunalului
Dolj. Obligã inculpatul la 70

Inginerul CAO prins cu 1.000 de euro ºpagã
vrea sã scape de arest

George ªtefan Moþãþeanu, inginerul Com-
paniei de Apã Oltenia prins în flagrant cu
1.000 de euro, ºpagã pe care o ceruse
administratorului unei societãþi pentru a-i
elibera un aviz, a cerut instanþei înlocuirea
arestãrii preventive cu o altã mãsurã mai
blândã. Judecãtorii Tribunalului Dolj i-au
respins însã cererea joi dupã-amiazã, astfel
cã bãrbatul rãmâne în arestul IPJ Dolj.

lei cheltuieli judiciare statului.
Cu contestaþie, în termen de 48
de ore de la comunicare. Pro-
nunþatã în Camera de Consi-
liu, azi 06.08.2015”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a Tri-
bunalului Dolj. Inculpatul a
contestat hotãrârea instanþei,
contestaþia sa urmând sã se
judece sãptãmâna aceasta la
Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã, potrivit pro-
curorilor Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, în a doua
jumãtate a lunii februarie 2015,
George Moþãþeanu, inginer în

cadrul Companiei de Apã Olte-
nia Craiova, i-a pretins denun-
þãtorului B. M. M., administra-
tor al unei societãþi comercia-
le din Craiova, suma de 1.000
euro pentru avizarea favorabi-
lã a fiºei tehnice necesare emi-
terii autorizaþiei de construcþie
privind edificarea unor con-
strucþii cu destinaþie comercia-
lã (douã chioºcuri), pe un te-
ren folosit de denunþãtor în
baza unui contract de comodat,
situat în Craiova. Administra-
torul nu i-a dat banii la momen-
tul respectiv, însã nici n-a reu-
ºit sã obþinã avizele ºi, întru-
cât începuse sã intre în crizã
de timp, în luna iunie l-a de-
nunþat pe Moþãþeanu.

Pe 18 iunie s-a constituit do-
sar la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, procurorii împre-
unã cu ofiþerii Serviciului Jude-
þean Anticorupþie Dolj ºi cu su-
portul de specialitate al SRI Dolj
au stabilit cã cele povestite de
denunþãtor se confirmã, astfel

cã a fost pus la cale flagrantul.
Joi, 23 iulie a.c., denunþãtorul
ºi inginerul Companiei de Apã
Oltenia s-au întâlnit la un local
din centrul municipiului Craio-
va ºi, dupã ce aºteptase degea-
ba luni de zile, Moþãþeanu s-a
arãtat dispus sã-i remitã denun-
þãtorului avizul favorabil din
partea C.A.O. Craiova, chiar din

seara zilei de 23 iulie, fiind mo-
tivat de perspectiva primirii su-
mei de 1.000 euro solicitatã
anterior.  Dupã ce a încasat
ºpaga, George ªtefan Moþãþea-
nu a fost „sãltat” ºi dus la se-
diul Parchetului pentru audieri,
a fost reþinut pentru 24 de ore,
iar o zi mai târziu a fost arestat
preventiv.

Razie de amploare în tot judeþulRazie de amploare în tot judeþulRazie de amploare în tot judeþulRazie de amploare în tot judeþulRazie de amploare în tot judeþul
Peste 200 de poliþiºti din cadrul structurilor de

ordine publicã, investigaþii criminale ºi poliþie
rutierã au fost angrenaþi într-o razie de amploare
desfãºuratã vineri dupã-amiazã ºi în noaptea de
vineri spre sâmbãtã în judeþul Dolj. Oamenii legii au
constatat, în cadrul activitãþilor desfãºurate, 26
fapte de naturã penalã, precum ºi 505 de abateri de
naturã contravenþionalã pentru sancþionarea cãrora
au aplicat amenzi ce depãºesc 132.000 lei.

abateri de naturã penalã sau con-
travenþionalã la regimul circula-
þiei ºi afecteazã fluenþa sau sigu-
ranþa traficului rutier. Peste 230
de poliþiºti din cadrul structuri-
lor de ordine publicã, investigaþii
criminale ºi poliþie rutierã, con-
stituiþi în 45 de filtre rutiere, au
participat la razia desfãºuratã în
judeþul Dolj.

„În cadrul activitãþilor desfã-
ºurate, poliþiºtii au constatat 26
de fapte de naturã penalã, pre-
cum ºi 505 abateri de naturã con-

travenþionalã pentru sancþiona-
rea cãrora au aplicat amenzi ce
depãºesc 132.000 lei. De aseme-

nea, poliþiºtii au reþi-
nut în vederea suspen-
dãrii dreptului de a
conduce 22 de permi-
se, 12 dintre acestea
pentru consum de bã-
uturi alcoolice, iar 8
certificate de înmatri-
culare au fost retrase.
Mai mult,  în urma
controalelor au fost
ridicate în vederea
confiscãrii bunuri în
valoare de peste
1.300 lei”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.

Pe parcursul aces-

tor activitãþi, la un bar din Dãbu-
leni au fost surprinºi în timp ce
practicau jocuri de noroc neau-
torizate (poker) Cristian R, de 23
de ani, Alin G., de 31 de ani, Io-
nel T., de 27 de ani, ºi ªtefan D.,
de 23 de ani, toþi din oraºul Dã-
buleni. Toþi cei menþionaþi pre-
cum ºi barmanul Bogdan B., 23
de ani, din Dãbuleni, care a în-
gãduit practicarea jocului, au fost
sancþionaþi contravenþional cu
câte 500 lei. Totodatã, a fost con-
fiscatã suma de 207 lei pusã în
jocul de noroc neautorizat. Tot
în cadrul raziei, poliþiºtii doljeni
l-au depistat pe V. Daniel, 49 de
ani, din Calafat, în timp ce con-
ducea un autoturism  pe D.N. 55
A, în comuna Poiana Mare, sub
influenþa bãuturilor alcoolice. În
urma testãrii cu aparatul etilotest,

acesta a indicat o valoare de 0,93
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Bãrbatul a fost condus la Spita-
lul Calafat în vederea recoltãrii de
probe biologice, pe numele sãu
fiind întocmit dosar penal.

În plus, poliþiºtii din cadrul
Secþiei 5 Poliþie Ruralã Pieleºti au
depistat-o în comuna Robãneºti,
pe Mihaela I., de 30 de ani, din
localitate, în timp ce conducea pe
D.C. 1 A un autoturism fãrã sã
posede permis de conducere va-
labil pentru nici o categorie. Au-
toturismul i-a fost încredinþat de
cãtre soþul ei, Ovidiu, de 33 de
ani, deºi acesta cunoºtea faptul
cã soþia sa nu posedã permis de
conducere. Ambii soþi sunt cer-
cetaþi penal de poliþiºti, dupã cum
a mai precizat purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.
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În ultima intervenþie publicã, se-
cretarul de stat în Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Da-
niel Dumitru Botãnoiu, a precizat
cã, pentru a veni în interesul fer-
mierilor, ministerul, prin interme-
diul direcþiilor agricole judeþene
solicitã de la primãrii date referi-
toare la situaþia culturilor ºi supra-
feþelor afectate de secetã. „Dupã
centralizarea ºi analiza acestora,
direcþiile agricole vor transmite
raportul cãtre minister. Ulterior,
vom gãsi cea mai bunã soluþie pen-
tru a veni în sprijinul fermierilor
afectaþi de secetã, cel mai proba-
bil printr-o schemã de ajutor de

Din totalul suprafeþei agricole a judeþului Dolj
numai 8% este irigatã. Tarifele cerute udãtorilor
sunt printre cele mai mari din þarã. Cu seceta pe
capul lor, agricultorii bat la uºile autoritãþilor pen-
tru a reduce pabugele.
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stat”, a precizat Daniel Dumitru
Botãnoiu.

Îndemn la fonduri pentru irigaþii
Promisiuni au fost ºi pe segmen-

tul de refacere a sistemului de iriga-
þii. “Prin Sub-mãsura 4.3 - Sprijin
pentru investiþii în infrastructurã le-
gate de dezvoltarea, modernizarea ºi
adaptarea sectoarelor agricol ºi fo-
restier – Componenta irigaþii, din
noul PNDR, se pot accesa numai
anul acesta 218 milioane de euro
pentru proiecte care vizeazã reface-
rea infrastructurii secundare de iri-
gaþii. Pentru întreaga perioadã de
programare, bugetul alocat pentru

asemenea investiþii se ridicã la peste
435,2 milioane de euro”, a menþio-
nat secretarul de stat.

Ultima zi de depunere a cererilor
de finaþare este 30.10.2015. Banii
pot fi folosiþi pentru investiþii în
modernizarea infrastructurii secun-
dare de irigaþii, clãdirilor aferente
staþiilor de pompare ºi racordare la
utilitãþi, inclusive construirea sau
modernizarea bazinelor de colecta-
re ºi stocare a apei de irigat. Mari
speranþe însã nu prea mai sunt, mai
ales cã timpul este limitat, de aici ºi
apelul secretarului de stat. Sprijinul
public nerambursabil va fi de 100%
din totalul cheltuielilor eligibile. Nu
va depãºi 1.000.000 de euro la pro-
iectele pentru sistemele de irigaþii
aferente staþiilor de punere sub pre-

siune ºi 1.500.000 de euro pentru
amenajarea sistemelor de irigaþii afe-
rente staþiilor de pompare ºi repom-
pare.

Tarife la extreme
Tarifele practicate în acest an

de Agenþia Naþionalã de Îmbunã-
tãþiri Funciare prin Filiala Terito-
rialã de Îmbunãtãþiri Funciare Du-
nãre-Jiu ajung pânã la 264.63 lei/
mc, fãrã TVA. Din amenajarea
Bistreþ-Nedeia-Jiu, utilizatorii pot
cumpãra apa cu 41.66 lei/1.000mc
la punctul Orezãrie CA2. Pe ame-
najarea Cornu-Caraula, tariful de
livrare la punctual de livrare urcã,
la SPA Cornu, la 264.63 lei/1.000
mc. La data de 03.08.2015, în are-
alul Dunãre-Jiu era contractatã cu

contracte multianuale ºi sezoniere
suprafaþa de 7.095 ha pentru iri-
gãri. Suprafaþa pe care s-au apli-
cat udãri a fost de 28.720 ha cu-
mulate ºi 7.045 ha udate în regim
individual. Volumul total de apã li-
vrat a fost de 14.613,20 mii mc,
cu o normã de irigaþie realizatã de
2.074,30 mc/ha se precizeazã în
comunicatul A.N.I.F.

Doljul are o suprafaþã agricolã
de 585.135 ha, dintre care arabil
sunt 488.556 ha ºi cultivate
434.397 ha, potrivit ultimului re-
censãmânt din 2013. Dacã rapor-
tam aceastã ultimã suprafaþã la cea
irigatã în prezent constatãm cã
doar 8% din totalul suprafeþei agri-
cole doljene este irigatã.

VALENTIN CEAUªESCU

Prin Adresa nr.59/AEF/SS/
28.07.2015, emisã de Direcþia Pa-
trimoniu ºi Informatizare, din ca-
drul Ministerului Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice, având semnãtu-
ra secretarului de statEmil Albo-
tãºi trimisã tuturor Inspectorate-
lor ªcolare Judeþene, se stipuleazã
: „ ... desfãºurarea în bune condi-
þii a activitãþilor de patrimoniu ºi
management al bazei materiale din
unitãþile de învãþãmânt preuniver-
sitar depinde, în mod direct, de
acurateþea, corectitudinea ºi intro-
ducerea la timp a datelor privind
Resursele materiale în Siste-
mul Informatic Integrat al În-
vãþãmântului din România
(SIIIR).Datele cu privire la Re-
sursele materiale, introduse în
SIIIR, vor fi folosite pentru reali-
zarea bazei de date privind unitãþi-
le de învãþãmânt de stat, care ne-
cesitã lucrãri investiþionale (con-
form Protocolului de colaborare
nr. 3152/8070/2015, încheiat în-
tre Ministerul Dezvoltãrii Regionale

Învãþãmântul doljean
se va integra informatic

Conform legislaþiei în vigoare, toate da-
tele care þin de procesul de învãþãmânt, ple-
când de la spaþii ºi pânã la resursa umanã,
vor fi centralizate ºi vor fi incluse într-o

bazã de date la nivel naþional. Primul ter-
men de aplicare este la 14 august, ora 14.30,
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj trans-
miþând, în teritoriu, cerinþele legale.

ºi Administraþiei Publice ºi Minis-
terul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice, comunicat anterior). Având în
vedere cele de mai sus, veþi dispu-
ne tuturor instituþiilor de învãþã-
mânt preuniversitar de stat reac-
tualizarea datelor aferente modu-
lului SIIIR – Resurse materiale, cu
datele valabile la 1 august 2015,
pânã cel târziu vineri, 14 august,
ora 14.30, prin personalul didac-
tic auxiliar  desemnat cu rolul de
Administrator patrimoniu al
unitãþii de învãþãmânt, asistat teh-
nic de administratorii locali SIIIR.”

Cãi de urmat
Tuturor structurilor din teritoriu

li s-au transmis, pe lângã modelele
pe care le au de urmat, ºi instrucþi-
uni de completare a formularelor,
astfel încât sã nu fie probleme la
introducerea datelor în baza cen-
tralizatã. Sunt mai multe module de
completat: resursele materiale ale
instituþiei, cu date despre clãdiri ºi
alte spaþii destinate desfãºurãrii

procesului de învãþãmânt (destina-
tari, beneficiari, adresã, avize, uti-
litãþi, facilitãþi etc.); datedespre
sãlile din imobile, de la numerota-
re ºi pânã la tipul spaþiului (salã de
clasã, magazie, laborator, salã de
sport etc.); modul de folosire –
proprietate, închiriere, concesio-
nare; transport etc.

Un sprijin pentru fiecare
La nivelul Inspectoratului ªco-

lar Judeþean Dolj s-au pus în apli-
care toate mãsurile cerute prin
MECª. „Acest sistem – SIIIR –
reprezintã o bazã de date integratã
în sistemul de învãþãmânt din Ro-
mânia, ce vine în sprijinul tuturor
celor implicaþi în sistemul educa-
þional, ºi nu numai, deoarece faci-
liteazã obþinerea rapidã a oricãrei
informaþii legate de procesul de
educaþie. Unitãþile ºcolare vor avea
obligaþia sã introducã, dupã un
calendar prestabilit, informaþii pri-
mare, privind înscrierea/reînscrie-
rea elevilor, date privind ºcolile ºi,

totodatã, se pot accesa date pri-
vind toþi factorii implicaþi în pro-
cesul educaþional. Aºa cum se
menþioneazã ºi în adresa MECª,
pânã vineri, 14 august, trebuie sã
avem primite toate datele referitoa-
re la „resursele materiale”, ºcolile
primind, on-line, ºi modelele pe
care trebuie sã le urmeze ºi, dupã
caz, pot accesa site-un ministeru-
lui”, a precizat ing. Dorel Popa,
Administrator IT SIIIR, din cadrul
ISJ Dolj.

O noutate pentru judeþul nostru
Conform aceleiaºi Note

(nr.362/04.08.2015) transmisã de
Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
reînscrierea, respectiv înscrierea
copiilor în grãdiniþe se va desfã-
ºura conform metodologiei, aºa
cum este precizat în Adresa nr.
36977/21.04.2015, pânã la data de

1 septembrie a.c.Astfel, în perioa-
da 25-30 august, modulul „Reîn-
scriere în grãdiniþe” va fi dispo-
nibil ºi în Dolj, ceea ce nu s-a în-
tâmplat pânã în prezent. De ase-
menea, pentru unitãþile care nu au
respectat termenul de încãrcare a
datelor specifice din secþiunea
„Planul de ºcolarizare”, stipulat
prin N.T. nr. 081/12.02.2015, se
va obþine acordul ministerului,
pentru deblocarea planificãrii ne-
cesare în 2015/2016, în vederea
efectuãrii corecþiilor impuse prin
cerinþele de validare aprobate la
nivelul ISJ Dolj. Dupã primirea
avizului favorabil, toate unitãþile
vor fi înºtiinþate, astfel încât, în
perioada 25-30 august, „Reîn-
scriere în grãdiniþe ” sã poatã fi
utilizat fãrã probleme.

CRISTI PÃTRU
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Consultarea, lansatã la mijlocul
lunii iunie, este deschisã pânã la data
de 9 septembrie 2015. Consultarea
se înscrie în sfera mai largã a Pla-
nului de acþiune pentru o impozita-
re pe profit mai echitabilã ºi mai
eficientã, prezentat în iunie. Acþiu-
nea Comisiei este rezultatul angaja-
mentelor luate de liderii G20 de a
garanta schimbul liber de informa-
þii între autoritãþile fiscale în ceea
ce priveºte marile companii multi-

Pânã pe 9 septembrie...
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Consultare publicã pe margineaConsultare publicã pe margineaConsultare publicã pe margineaConsultare publicã pe margineaConsultare publicã pe marginea
luptei împotriva evaziunii fiscaleluptei împotriva evaziunii fiscaleluptei împotriva evaziunii fiscaleluptei împotriva evaziunii fiscaleluptei împotriva evaziunii fiscale

Lupta împotriva evaziunii fiscale în ceea ce priveºte impozitele pe profit ale
companiilor reprezintã o prioritate absolutã a Comisiei Europene. În acest sens, a
fost lansatã o consultare publicã al cãrei obiectiv este de a afla dacã, prin obligarea
companiilor comerciale sã dezvãluie informaþii suplimentare cu privire la impozi-

tele pe care le plãtesc, s-ar putea contribui la combaterea evaziunii fiscale ºi a
practicilor fiscale agresive în UE.

naþionale, inclusiv raportarea lor
pentru fiecare þarã în parte (coun-
try-by-country reporting - CBCR).

Mãsurile vor îmbunãtãþi mediul
de impozitare pe profit în UE

Impunerea obligativitãþii pentru
companii de a prezenta mai multe in-
formaþii cu privire la operaþiunile lor
fiscale - fie cãtre autoritãþile fiscale,
fie cãtre publicul larg, prin interme-
diul rapoartelor anuale - ar putea evi-

denþia practicile fiscale dãunãtoare.
„Creºterea transparenþei ar putea, de
asemenea, sã stimuleze companiile sã
plãteascã o cotã-parte echitabilã din
impozite în þara în care înregistreazã
profit. În plus, o mai mare transpa-
renþã ar putea încuraja statele mem-
bre sã ia mãsuri care sã contribuie la
o concurenþã fiscalã mai eficientã ºi
mai echitabilã”, se precizeazã într-un
comunicat al CE.

Planul de acþiune al Comisiei

privind un sistem mai echitabil de
impozitare a companiilor vizeazã
reformarea impozitãrii pe profit a
companiilor în UE. El stabileºte o
serie de iniþiative menite sã com-
batã evaziunea fiscalã, sã asigure
venituri sustenabile ºi sã promo-

veze un mediu de afaceri mai fa-
vorabil în cadrul pieþei unice. În
ansamblu, aceste mãsuri vor îm-
bunãtãþi semnificativ mediul de
impozitare pe profit în UE, fãcân-
du-l mai echitabil, mai eficient ºi
mai favorabil creºterii.

Pentru sectorul fructelor ºi legu-
melor, mãsurile prevãzute pot intra
în vigoare în prima sãptãmânã a
lunii august, în timp ce pentru lac-
tate acestea vor fi implementate în-
cepând cu 1 octombrie 2015. “Ac-
þiunile semnificative întreprinse pânã
în prezent au demonstrat solidarita-
tea UE cu fermierii afectaþi de cãtre
embargo ºi au jucat un rol impor-
tant în atenuarea efectelor acestuia.
Trebuie sã continuãm sã oferim o
plasã de siguranþã producãtorilor care
se confruntã cu dificultãþi în urma

Comisia Europeanã va prelungi mãsurile
de siguranþã pentru fructe ºi legume

Comisia Europeanã va prelungi mãsurile de siguranþã pentru sectoarele lactatelor, fructelor
ºi legumelor, ca o mãsurã de protecþie împotriva extinderii embargoului rusesc, se precizeazã
într-un comunicat de presã, postat pe site-ul Comisiei Europene.

prelungirii embargoului”, a spus co-
misarul european pentru Agricultu-
rã, Phil Hogan. 

Pentru sectorul produselor
lactate mãsurile constau în
achiziþii publice

Extinderea embargoului rusesc
echivaleazã cu închiderea unei pieþe
de export importante pentru produ-
cãtorii europeni. Comisia este con-
ºtientã de provocãrile cu care se con-
fruntã aceºtia ºi va depune toate efor-

turile pentru a-i sprijini. Pentru sec-
torul produselor lactate (unt ºi lapte
praf degresat), mãsurile constau în
achiziþii publice ºi ajutor pentru de-
pozitarea privatã. Aceste mãsuri sunt
în vigoare ºi fãrã aceastã extindere
ar expira la 30 septembrie 2015. In-
tervenþia va fi prelungitã pânã la data
de 29 februarie 2016.

Pentru fructe ºi legume, Comi-
sia propune extinderea mãsurilor
pânã la data de 30 iunie 2016, apli-
cându-se principalelor fructe ºi le-
gume, inclusiv piersici ºi nectari-
ne. Comisia propune retragerea
produselor de pe piaþã ºi distribui-
rea gratuitã cãtre organizaþiile de
caritate, utilizarea lor ca furaje pen-
tru animale, fabricarea compostu-
lui sau distilarea. Alte mãsuri con-
stau în recoltarea înainte de coa-
cere sau ne-recoltarea fructelor.

„PNL salutã faptul cã UNPR a înþeles nevoia de dialog
politic pe teme ºi obiective majore pe termen lung ºi le apre-
ciazã deschiderea ºi disponibilitatea opoziþie. Scopul aces-
tor consultari este atingerea unui consens real asupra teme-
lor majore care þin de dezvoltarea þãrii într-un cadru de sta-
bilitate, predictibilitate ºi responsabilitate. Dar, pentru a ne
asigura de un larg consens, ne aºteptãm ca toate partidele

Pe subiectul Codul Fiscal...

„„„„„Aºteptãm la masa discuþiilor toateAºteptãm la masa discuþiilor toateAºteptãm la masa discuþiilor toateAºteptãm la masa discuþiilor toateAºteptãm la masa discuþiilor toate
partidele politice parlamentarepartidele politice parlamentarepartidele politice parlamentarepartidele politice parlamentarepartidele politice parlamentare”””””

           Deputatul de Dolj Ionuþ Stroe a precizat într-o declaraþie de presã cã,
pentru a se asigura un larg consens, pe Codul Fiscal, se aºteaptã ca toate par-

tidele sa facã un pas cãtre dialog.

sa facã un pas cãtre dialog”, a spus Ionuþ Stroe.
Partidul Naþional Liberal a propus, acum o sãp-

tãmânã, data de 17 august pentru o primã discu-
þie pe tema macrostabilitãþii, respectiv a Codului
Fiscal, încheierea unui nou acord cu FMI, BM ºi
CE ºi Legea salarizãrii personalului bugetar, dar
este flexibil în stabilirea unei alte date agreate de

comun acord de toate partidele, înainte de sesiunea extrao-
dinarã preconizatã pentru finalul lunii august.

„În aceste condiþii, PNL aºteaptã partidele politice parla-
mentare pe data de 17 august la discuþii, datã agreatã inclu-
siv de UDMR, sau oricând se considerã a fi un moment
oportun ºi potrivit pentru dialog”, a mai precizat purtãtorul
de cuvânt al PNL, deputatul doljean Ionuþ Stroe.
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GEORGE POPESCU Despre extremisme ºi tragica lor simetrieDespre extremisme ºi tragica lor simetrieDespre extremisme ºi tragica lor simetrieDespre extremisme ºi tragica lor simetrieDespre extremisme ºi tragica lor simetrie
De stânga ori de dreapta, chiar ºi în dispre-

þul vreunei opþiuni   “ideologice”, extremisme-
le nu sunt de dorit. Ba pot atinge limitele unor
tragedii ce ruineazã destine. ªi nu e vorba doar
de tragedii ºi de destine colective de care isto-
ria umanitãþii, în ansamblul ei, este plinã. ªi
despre care s-a vorbit ºi s-a scris demult, cu
patimã dar ºi cu spirit disociativ ºi analitic. In-
clusiv în aceste ultime zile în care asistãm la
un veritabil scandal mediatic în jurul prevede-
rilor ambigui ale Legii 217 ce-a intrat în vigoa-
re cu complicitatea tacitã a întregii clase poli-
tice. În acest context mi-am amintit de cazuri
survenite în Italia în ultimele trei decenii ºi care,
în contexte cu totul diferite, continuã sã scan-
dalizeze opinia publicã.

Cazul pe care îl evoc se înscrie în seria
acelor întâmplãri care anuleazã hotarul dintre
ficþiune ºi realitate. Pare un incitant scenariu
de film în care ingeniozitatea unor mari ma-
eºtri, de la Hitchcock la Kostas Gravras, de
la Pasolini la Wajda, e surclasatã de faptele
unei realitãþi scoase din fãgaºul ei normal.

Pe la sfârºitul anilor Optzeci, Italia se pregã-
tea sã depãºeascã gravele tensiuni ale unui de-
ceniu marcat de revolte radicalizate ºi traduse
în câteva atentate de o gravitate ce încã se re-
simte ºi azi. Tocmai s-au comemorat acum
câteva zile 35 de ani de la oribilul atentat din
gara din Bologna pus la cale de un grup de ex-
tremiºti de dreapta ºi care s-a soldat cu 80 de
victime ºi aproape 200 de rãniþi. ªi în directã
legãturã cu acel eveniment, a apãrut recent o
carte a unei protagoniste a acelui eveniment.

Scrisã cu detaºarea survenitã prin vreme,
într-un registru mixat pe fapte reale, auto-
biografice, dar ºi cu o vocaþie romanescã

vecinã cu literatura poliþistã, cartea se numeºte
“Non abbracciarmi” (“Nu mã îmbrãþiºa”) ºi
aparþine Elenei Venditti, protagonistã cazualã
a acelor ani ce-au fãcut din Italia un trist re-
per al crimei de sorginte “politicã”. ªi  în care
extremele nu doar cã s-au “atinsã”, ba, aºa
cum vom vedea, au ajuns la regretabile, dar
nu mai puþin semnificative, logodne.

În 1980, Elena trecuse pragul maturitãþii,
era o tânãrã inteligentã, cu puternice convin-
geri de stânga, ca fiicã a unei familii cu o
îndelungatã ºi asumatã tradiþie comunistã.
Tatãl ei era un cunoscut ºi apreciat jurnalist,
editorialist al cotitianului “Paese Sera”, mama
activa în rândul miºcãrii comuniste feminis-
te, iar sora mai mare înscrisã ºi ea, cu docu-
mente, în PCI.

Cu totul ocazional, studenta romanã îl cu-
noaºte pe adolescentul mai tânãr cu cinci ani
decât ea, Luigi Ciavardini, aliniat pe frontul
opus, respectiv membru activ al unei organi-
zaþii neo-fasciste, “Nuclei Armati Revoluzio-
nari”. Are loc acel coup de foudre ori mai
curând, cum s-ar spune pe la noi, o dragoste
cu nãbãdãi: ºi nãbãdãile aveau s-o coste pe
Elena ani mulþi ºi grei de închisoare. Fiindcã
mai tânãrul ei iubit avea sã fie unul dintre cei
trei identificaþi ca autori ai atentatului cu bom-
bã din Gara de la Bologna, judecat ºi con-
damnat ºi el. În parantezã fie spus, în opinia
publicã italianã existã ºi acum grave suspi-
ciuni privind nu atât vinovãþia celor trei con-
damnaþi, teroriºti declaraþi de altfel, cât fap-
tul cã nici pânã azi dosarul oribilei crime nu e
considerat rezolvat.

Dupã anii de carcerã, Elena Venditti resimte

cu oroare tragedia în care intrase, e marcatã
pânã acolo cã ºi-ar dori sã nu fie eliberatã de
teama golului existenþial ºi social ce credea c-
o aºteaptã. ªi aºa a ºi fost. Tatãl n-o iertase,
mama murise de cancer ºi ea nu-I stãtuse alã-
turi, sora mai mare fãcuse carierã tot în do-
meniul comunicaþional, de stânga, desigur, cât
despre foºtii tovarãºi de drum, din liceu ºi din
universitate, n-avea nici mãcar îndrãzneala sã-
i întâlneascã. Cu infinite greutãþi, îºi reface via-
þa, devine expertã în comunicare, printr-o nouã
licenþã, ºi decide într-un târziu sã-ºi punã pe
hârtie propria viaþã, presatã de retrãirile coº-
mareºti ale acelor ani de plumb ºi ale imagini-
lor obsesive din puºcãrie ce n-o pãrãsesc.
Cartea e scrisã într-un registru de “jurnal” în
baza însemnãrilor pe care le aºternuse, prin
ani, mai mult din nevoi terapeutice. Ea fusese
condamnatã pentru complicitate, în baza unei
convorbiri telefonice pe care iubitul ei terorist
i-ar fi adresat-o ºi pe care, aºa cum susþine ºi
acum, nici n-o primise ea, ci altcineva. S-a
decis cã a ºtiut de planul atentatului ºi a tãcut.
Cã va fi fost aºa ori nu nu se va ºti niciodatã
cu adevãrat. Autoarea îºi recunoaºte însã toa-
te erorile: fiindcã iubirea ei pentru mai tânãrul
extremist neofascist a fãcut-o pãrtaºã la cre-
dinþele lui ºi ale grupului lui. Contrare celor ale
propriei familii. Regretul e mai ales cã ºi-a de-
cepþionat tatãl, cãruia de altfel cartea îi e ºi
dedicatã ºi care n-a apucat s-o citeascã. ªi
nici n-a ºtiut cã va fi scrisã vreodatã.

Dar de unde titlul acesta intrigant: Nu mã
îmbrãþiºa? Elena Venditti spune cã sunt vor-
bele iubitului ei care, refuzând sã discute cu
ea în intimitate despre credinþele ori planurile

sale, îi repeta aceste cuvinte. Ca ºi când ar fi
sugerat cã ºi el era conºtient de “murdãria”
în care se trezise ºi din care nu mai reuºea sã
iasã. Un mecanism oribil. Un malaxor al gân-
durilor criminale cãrora stupida exuberanþã
juvenilã le conferise fictive valenþe “eroice”.

Cât despre regrete, el nu ajung pentru o
mântuire într-o ordine de destin. Autoarea po-
vesteºte, spre finalul cãrþii sale, cum, aºezatã
în camera de aºteptare a Gãrii din Bologna
mulþi ani dupã oribilul atentat, intrã în vorbã
cu o bãtrânã care îi spune cã aici îºi petrece
cea mai mare parte a timpului ce i-a mai rãmas
din viaþã. ªi pentru o e tot o terapie: în atentat
i-a murit unicul fiu care, abia adolescent, ve-
nise sã ia un tren pentru o vacanþã la mare.
ªtie ºi unde îºi aºezase valiza. Corpul sãu n-a
fost niciodatã identificat. Iar unica sa identita-
te s-a conservat în memoria ei, maternã. Un
destin fãrã identitate, ca atâtea altele ale istoriei
mai vechi ori mai noi. Cel mai adesea din ime-
diata noastrã apropiere. De sub ochii noºtri.
Dar cine sã se mai opreascã în faþa unei pietre
memoriale, precum cea din Gara de la Bolog-
na, ca sã identifice, dincolo de nume ºi prenu-
me, ceva din vitalitatea unei fiinþe? ªi, în cazul
acesta “extrem” - cãruia extremismul nescu-
zabil, indiferent de care parte se aflã, nu se
poate sustrage – când nici identitatea nu e si-
gurã, nu mai rãmâne decât disperarea ca anti-
tot al resemnãrii  a acestei mame ajunse, atât
de tragic, “orfanã” de propriul ºi unicul fiu.

“Nu mã îmbrãþiºa!” capãtã, în mod aproape
miraculos, dimensiunea unui strigãt prin care
încercãm zadarnic sã ne despãrþim de pro-
priul destin.

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, vineri, 7 august a.c., în
urma activitãþilor specifice de
cercetare desfãºurate, poliþiºtii
din Segarcea au identificat au-
torii unui furt de componente de

În arest la domiciliuÎn arest la domiciliuÎn arest la domiciliuÎn arest la domiciliuÎn arest la domiciliu
pentru furt de componentepentru furt de componentepentru furt de componentepentru furt de componentepentru furt de componente

de la sistem de irigaþiide la sistem de irigaþiide la sistem de irigaþiide la sistem de irigaþiide la sistem de irigaþii
Doi bãrbaþi de 31, respectiv 35 de ani, din satul Livezi, comuna Podari, suspectaþi de

furtul mai multor componente de la sistemul de irigaþii din Segarcea, au ajuns în arest la
domiciliu, sâmbãtã, în baza hotãrârii Judecãtoriei Segarcea, dupã ce fuseserã reþinuþi cu o
zi mai devreme. Prejudiciul cauzat de cei doi este estimat la peste 30.000 lei.

la pivotul de irigaþii aparþinând
unei societãþi din Segarcea.

În urma anchetei, oamenii le-
gii au stabilit cã furtul a fost co-
mis în perioada 1 – 20 iulie a.c.,
de Marius Cristian Creþan, de

35 de ani, ºi Daniel
Costinel Dragotã, de
31 de ani, ambii din
satul Livezi, comuna
Podari, judeþul Dolj.
Cei doi au folosit la

comiterea faptei o autoutilitarã
care a fost condusã de Marius
Cristian Creþan, cu toate cã nu
poseda permis de conducere, iar
componentele sustrase au fost
comercializate în Craiova ºi Po-

dari. Prejudiciul, în valoare de
30.800 lei a fost recuperat în
proporþie de 50% ºi urmeazã a
fi restituit pãrþii vãtãmate.

Cei doi bãrbaþi au fost reþi-
nuþi pentru 24 de ore ºi intro-
duºi în arestul IPJ Dolj, iar sâm-
bãtã au fost prezentaþi Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria
Segarcea care a decis sã înain-
teze instanþei de judecatã pro-
punerea de arestare preventivã

a lui Creþan ºi Dragotã. Jude-
cãtoria Segarcea a respins însã
propunerea procurorilor ºi a luat
faþã de inculpaþi mãsura ares-
tului la domiciliu pe o perioadã
de 30 de zile, ambii fiind con-
semnaþi la locuinþele lor, din sa-
tul Livezi, ºi neavând voie sã ia
legãtura unul cu altul sau cu
martorii din dosar.

CARMEN ZUICAN

Poliþia Românã a desfãºurat 93 de acþiuni operative care au vizat destructurarea a 52 de
grupãri organizate infracþionale din sfera spãlãrii banilor, falsului de monedã ºi finanþãrii
terorismului, formate din 543 de membri. Au fost trimise în judecatã 585 de persoane
fizice ºi juridice, pentru sãvârºirea a 1.387 de infracþiuni, iar 187 de persoane din cele care
au fost anchetate au fost reþinute sau arestate. De asemenea, poliþiºtii au instituit sechestru
asigurãtor pe aproape douã milioane de lei, peste 740.000 de euro, 35.631 dolari ameri-
cani, dar ºi 465 de imobile, 405 autoturisme, 209 bucãþi muniþie, 50 de kilograme de
exploziv ºi 13 arme de foc, precum ºi alte bunuri, în valoare de 31.568 de lei.

“În urma activitãþilor desfãºurate de poliþiºti au fost retraºi din circulaþie, la nivel naþional,
188.230 de lei, 128.060 de euro, 58.193 de dolari americani ºi 955 de lire sterline, monedã
falsã”, se mai aratã în documentul citat. Falsul de monedã se manifestã prin contrafacerea
mijloacelor de platã ºi traficul cu mijloace de platã false. IGPR mai aratã cã, pentru investiga-
rea acestui tip de infracþiune ºi protecþia monedei unice europene, Poliþia Românã face schimb
operativ de informaþii cu statele UE prin EUROPOL, iar cu restul statelor lumii pe canalul
INTERPOL. În plan intern, cooperarea se manifestã la nivelul instituþiilor financiar-bancare,
dar ºi cu alte instituþii interesate de protecþia monedei naþionale.

Inspectoratul General al Poliþiei Române: 52 de grupãri specializateInspectoratul General al Poliþiei Române: 52 de grupãri specializateInspectoratul General al Poliþiei Române: 52 de grupãri specializateInspectoratul General al Poliþiei Române: 52 de grupãri specializateInspectoratul General al Poliþiei Române: 52 de grupãri specializate
în spãlarea banilorîn spãlarea banilorîn spãlarea banilorîn spãlarea banilorîn spãlarea banilor, destructurate, destructurate, destructurate, destructurate, destructurate Cincizeci ºi

douã de grupãri
specializate în

spãlarea banilor ºi
fals de monedã au

fost destructura-
te, iar aproape

600 de persoane
fizice ºi juridice

au fost trimise în
judecatã în prime-

le ºase luni ale
anului 2015,

anunþã IGPR într-
un comunicat
transmis ieri.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Pe micuþii brãileni îi aºteaptã un
maraton de spectacole în aer liber,
cu zeci de reprezentaþii puse în
scenã de actori veniþi din toate
colþurile þãrii. Cãci la Festivalul
Naþional de Teatru pentru Copii
si Tineret „Cãrãbuº” au mai fost
invitaþi artiºti de la Teatrul Repu-
blican Muzical-Dramatic „B.P.
Hasdeu” din Cahul, Teatrul de Co-
pii ºi Tineret „Vasilache” din Boto-
ºani, Teatrul de Stat Constanþa,
Teatrul Excelsior din Bucureºti,
Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Cã-
luþul de mare” Constanþa, Teatrul
„Anton Pann” din Râmnicu Vâl-
cea, Teatrul pentru Copii ºi Tine-
ret „Aºchiuþã” din Piteºti, Teatrul
de Copii „Ciufulici” din Ploieºti. Li
se va alãtura, desigur, Teatrul de
Pãpuºi „Cãrãbuº”.

Miercuri, 12 august, de la ora
19.00, în Parcul Monument, ºi joi,
13 august, tot de la ora 19.00, în
Parcul Zoo, pãpuºarii craioveni vor
oferi douã reprezentaþii cu „Bea-
tles, My Love” – o expoziþie vi-
vantã, inspiratã de muzica Beatles-
ilor, ce mediazã întâlnirea publicu-
lui cu pãpuºi din spectacolele care
nu mai fac parte din repertoriul
actual. Reprezentaþia îi are în dis-
tribuþie pe actorii Rodica Prisãca-
ru, Mugur Prisãcaru, Ionica Do-
brescu ºi Iulia Cârstea.

«Ne adresãm copiilor, cãrora le
propun o muzicã de foarte bunã
calitate, a formaþiei Beatles, dar ºi
pãrinþilor ºi bunicilor. Am profitat
de faptul cã au fost scoase din re-
pertoriul teatrului douã spectacole

TTTTTeatrul „Colibri”, invitat la Festivaluleatrul „Colibri”, invitat la Festivaluleatrul „Colibri”, invitat la Festivaluleatrul „Colibri”, invitat la Festivaluleatrul „Colibri”, invitat la Festivalul
Naþional „Cãrãbuº” de la BrãilaNaþional „Cãrãbuº” de la BrãilaNaþional „Cãrãbuº” de la BrãilaNaþional „Cãrãbuº” de la BrãilaNaþional „Cãrãbuº” de la Brãila

Actori ai Teatrului pentru Copii ºi Tineret
„Colibri” din Craiova vor participa, sãptãmâ-
na aceasta, la cea de-a II-a ediþie a Festivalu-
lui Naþional de Teatru pentru Copii si Tineret
„Cãrãbuº”, care se va desfãºura în cadrul Zi-
lelor Municipiului Brãila, în perioada 11-16
august. Aceºti vor prezenta miercuri ºi joi sea-
ra, în aer liber, spectacolul „Beatles, my love”

– o reprezentaþie inspiratã de muzica Beatles-
ilor, care de nenumãrate ori a încântat publicul
craiovean ºi care a urcat ºi pe scenele altor
festivaluri din þarã ºi din strãinãtate. Doar douã
sãptãmâni îi mai despart apoi pe pãpuºarii de
la „Colibri” de a II-a ediþie a Festivalului „Pup-
pets occupy street”, organizatã la Craiova între
25 august ºi 1 septembrie.

Odatã reîntorºi de la Brãila, artiºtii craioveni se pregãtesc sã încânte ºi
publicul de acasã cu câteva reprezentaþii prilejuite de cel mai amplu festival
de arta animaþiei pe care Craiova l-a avut vreodatã: „Puppets occupy stre-
et”. Evenimentul, aflat la cea de-a II-a ediþie, se va desfãºura între 25 au-
gust ºi 1 septembrie ºi va aduce, în centrul istoric ºi în cartierele oraºului,
peste 100 de evenimente, prezentate de
20 de trupe ºi numeroºi artiºti din Spania,
Argentina, Italia, Iran, Ungaria, Bulgaria,
Serbia º.a. Parada cu pãpuºi supradimen-
sionate ºi costume spectaculoase, repre-
zentaþii stradale, o expoziþie de scenografie
la Centrul Multifuncþional, ateliere de cre-
aþie ºi proiecþii video, lansãri de cãrþi ºi
câte ºi mai câte evenimente îi vor bucura
pe craioveni. Tema centralã, reflectatã de
majoritatea evenimentelor din program,
a va fi „Apa”. Festivalul este organizat
de Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Co-
libri”, cu susþinerea financiarã a Primã-
riei ºi Consiliului Local Municipal Craio-
va, sub egida „Craiova – Capitalã Cultu-
ralã Europeanã 2021”.

ºi, pentru cã pãpuºile din ele mi-
au fost foarte dragi, am zis cã tre-
buie sã le arãtãm copiilor, ca ei sã
se bucure în continuare de prezen-
þa lor pe scenã», declara în vara
anului 2013 actriþa Rodica Prisã-
caru, cu prilejul prezentãrii spec-
tacolului în „Maratonul pãpuºi-
lor” de la Craiova. De atunci,
„Beatles, My Love” a încântat în
nenumãrate rânduri publicul cra-
iovean, dar a urcat ºi pe scenele
unor importante festivaluri.

La invitaþia Teatrului de Pãpuºi
din Vidin, spectacolul era prezen-
tat pe 4 iulie 2014 pe celãlalt mal al

Dunãrii. De asemenea, în primã-
vara acestui an a fost jucat în ca-
drul celei de-a XVI-a ediþii a Festi-
valului Internaþional de Arta Ani-
maþiei „Euromarionete”, organi-
zat la Arad în perioada 3-10 mai ºi
la care, alãturi de artiºti români, au
participat pãpuºari din Germania,
Spania ºi Ungaria.

Festivalul Naþional de Teatru
pentru Copii si Tineret „Cãrãbuº”
face parte din programul manifes-
tãrilor dedicate Zilelor Municipiu-
lui Brãila ºi este organizat de Tea-
trul „Cãrãbuº”, cu sprijinul autori-
tãþilor locale.

În nici doi ani de la premiera din 3 noiembrie
2013, „Profu’ de religie” a obþinut mai multe
aprecieri pe scenele din þarã ºi din strãinãtate
pe care a fost prezentat. În 2014 a fost distins
cu Premiul Publicului (locul al II-lea) la Festi-
valul de Teatru „New plays from Europe” de
la Wiesbaden (Germania), cel mai mare festi-
val de teatru contemporan din lume. Tot în 2014,
regizorul Bobi Pricop a primit Premiul pentru
regie (ex-aequo) la Festivalul de Teatru Scurt
de la Oradea.

Anul acesta, în luna iunie, spectacolul a fost

Spectacolul craiovean Spectacolul craiovean Spectacolul craiovean Spectacolul craiovean Spectacolul craiovean „Profu’ de religie”„Profu’ de religie”„Profu’ de religie”„Profu’ de religie”„Profu’ de religie”,,,,,
prezentat astã-searã la TVR2prezentat astã-searã la TVR2prezentat astã-searã la TVR2prezentat astã-searã la TVR2prezentat astã-searã la TVR2

Spectacolul Teatrului Naþional „Marin Sorescu” „Profu’ de religie” va putea
fi urmãrit astã-searã, de la ora 20.10, pe TVR 2, fiind prezentat de Casa de
Producþie a TVR cu ocazia Zilei Internaþionale a Tineretului (12 august). Regi-
zat de Bobi Pricop, dupã un text scris de dramaturgul Mihaela Michailov, „Pro-
fu’ de religie” este unul dintre cele mai de succes spectacole din aceºti ani ale
Naþionalului craiovean. Spectacolul va fi prezentat în reluare, la TVR HD, mâine,
11 august, ora 14.00.

jucat pe scena Teatrului Shakespearian, una din-
tre cele mai noi ºi moderne scene din Europa,
în cadrul Sãrbãtorii Culturii Române la Gdansk.
Recent, a fost aplaudat de 600 de spectatori la
cea de-a X-a ediþie a Festivalului de Teatru
Tânãr IDEO IDEIS, care s-a desfãºurat la Ale-
xandria, în perioada 1-9 august.

Distribuþia spectacolului cuprinde actori de
mare talent ai Naþionalului craiovean: Marian Po-
litic, Romaniþa Ionescu – nominalizatã pentru rol
secundar la Premiile UNITER 2014, Raluca
Pãun, Dragoº Mãceºanu ºi Cãtãlin Vieru. 



externeexterneexterneexterneexterne cuvântul libertãþii / 9luni, 10 august 2015

C     M     Y       KC     M     Y       K

C     M     Y       KC     M     Y       K

C     M     Y       K

La trei zile dupã Hiroshima, Nagasaki a
comemorat, duminicã, atacul nuclear care a
distrus acest oraº din vestul Japoniei ºi a
ucis aproximativ 74.000 de persoane, în
urmã cu 70 de ani.

La 9 august 1945, la ora 11.02, explozia
atomicã a distrus 80% din clãdirile din Naga-

MIRCEA CANÞÃR

Mai întâi o ºtire, apãrutã,
sâmbãtã, în hebdomadarul „Die
Spiegel”: eonomia germanã de-
gajã, în 2015, un excedent co-
mercial record, datorat scãde-
rii cursului mondial al petro-
lului ºi gazelor, estimat la 8,1%
din PIB, faþã de 7,6%, în 2014.
Scãderea costurilor la importu-
rile de petrol ºi gaze explicã
1,2% în progresia excedentu-
lui comercial al primei econo-
mii a Europei. Noul excedent,
prefigurat de o notã internã a
ministerului german al Finan-
þelor, relanseazã dezbaterea pe
rolul prezumat al Germaniei în
dezechilibrele economiei mon-
diale. Luna trecutã, FMI ceru-

se Guvernului Angela Merkel
ranfosarea creºterii, pe termen
mediu, Comisia Europeanã opi-
nând cã excedentele comercia-
le, superioare pragului de 6%
din PIB, sunt periculoase pen-
tru stabilitatea economicã. Fi-
reºte, Berlinul a luat cunoºtin-
þã de recomandãri, fãrã a se im-
pacienta. Moscova, în schimb,
are motive de iritare, dupã ce
mãsurile de retorsiune, adop-
tate de UE ºi SUA, împiedicã ac-
cesul facilitat la credite pentru
marile antreprize petroliere
ruse, în dorinþa modernizãrii
siturilor. Rozneft, Gazprom ºi
Lukoil au dificultãþi ºi, dacã
sancþiunile economice nu in-

terzic exporturile de marii pri-
me, sisteazã, în schimb, impor-
turile de tehnologii pentru ex-
tracþia petrolului. Menþinerea
de cãtre Organizaþia þãrilor ex-
portatoare de petrol (OPEC) a
preþului de 55 dolari/baril obli-
gã Rusia la o singurã oportu-
nitate: aceea de inversare a
crizei. Dintre cele 12 þãri
OPEC, face parte ºi Libia, pro-
ducþia zilnicã a acesteia fiind
acum de circa 200.000 de barili
pe zi, faþã de 1,6 milioane de
barili, înaintea înlãturãrii lui
Gaddafi. Libia ºi Irakul (altã
þarã membrã OPEC) cunosc
grave perturbãri militare pe
teritoriul lor. Ritmul producþiei
actuale de 30 milioane de ba-
rili pe zi, acceptat momentan

de OPEC, natural fixat de ofer-
tã ºi cerere, este rãu pentru
Rusia, care doreºte ca unul din-
tre membrii OPEC sã nu fie în
mãsurã sã respecte cota de pro-
ducþie. Þara care s-ar putea
dispersa de cota pentru OPEC
este Libia, mai ales cã sectorul
sãu petrolifer, uniform pânã în
2011, este profund divizat: gu-
vernul recunoscut de comuni-
tatea internaþionalã, cu sediul
la Tobruk, are propria compa-
nie petrolierã pentru a concu-
ra „National Oil Company”, cu
baza la Tripoli, controlatã de
miliþiile Fajr Libia, din vara
anului trecut. Siturile petrolie-
re au rezistat atacurilor grupu-
rilor islamiste. Cum livrarea de
arme Libiei este sub embargo,

printr-o rezoluþie a Consilului
de Securitate, votatã de Rusia,
ca membru permanent, acum
este interesatã de potenþarea
„traficului de arme” pentru
diferiþii protagoniºti, apþi de a
menþine haosul care ar permi-
te creºterea cursului barilului
de petrol la un nivel satisfãcã-
tor economiei ruse. În luna
aprilie a.c., aflat în vizitã la
Moscova, premierul libian, Ab-
dallah al Theni, a spus cã do-
reºte ridicarea embargoului la
vânzarea de arme pentru apã-
rarea instituþiilor publice ºi se-
curitatea þãrii. Pentru ca Mi-
hail Bogdanov, trimisul preºe-
dintelui pentru Orientul cola-
borãrii militare ºi tehnice cu
Libia.
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Polemici în Luxemburg
privind cerºetorii români

Un celebru avocat din Luxemburg, Gas-
ton Vogel, a cerut mãsuri împotriva cerºe-
torilor români, despre care a spus cã sunt
„dezgustãtori” ºi ”obraznici”. Avocatul lu-
xemburghez a cerut Primãriei sã combatã
mai eficient cerºetoria ºi sã asigure „sigu-
ranþa publicã, liniºtea ºi salubritatea” oraºu-
lui. Primarul oraºului Luxemburg, Lydie
Polfer, a explicat cã existã eforturi pentru
combaterea cerºetoriei organizate, criticând
termenii folosiþi de Gaston Vogel. Reacþia
Ambasadei României a venit la scurt timp,
denunþând o tentativã de generalizare ºi stig-
matizare.

8.000 de persoane au
defilat la Berlin pentru
legalizarea marijuanei

Mii de persoane au defilat, sâmbãtã, la
Berlin, în faþa Porþii Brandenburg pentru a
cere legalizarea marijuanei, þinând în mânã
„joint” -uri uriaºe. În acest oraº la modã care
atrage tineri turiºti în cãutare de petreceri,
primarul cartierului alternativ Kreuzberg,
ecologista Monika Herrmann, apãrã de mai
multe luni un proiect de „cafenea” unde con-
sumatorii sã poatã fuma legal marijuana, într-
un cadru reglementat.

Ruºii de rând ignorã
embargoul pentru
alimentele din UE

Ruºii de rând s-au strâns cu zecile, pe un
câmp de lângã Smolensk, pentru a recupera
din fructele ºi legumele aruncate de autori-
tãþi. Cutii pline cu piersici ºi roºii, importate
ilegal, au ajuns sub ºenilele unui buldozer.
Dar imediat ce utilajul a fost retras, localni-
cii au început sã caute printre resturi. Mos-
cova a început de sãptãmâna aceasta sã dis-
trugã toate produsele care nu respectã em-
bargoul.

Valuri uriaºe
pe coasta statului Chile

Un munte de apã s-a prãbuºit peste Valpa-
raiso, unul dintre cele mai frumoase oraºe
din Chile, Valparaiso, o destinaþie turisticã ex-
trem de cunoscutã. Valuri înalte de 10 metri
au mãturat plajele ºi strãzile din apropierea
þãrmului, iar mai multe clãdiri au fost inunda-
te. Ambarcaþiunile ancorate la chei aproape
au fost distruse. Unele au fost ridicate de forþa
valurilor ºi aruncate pe þãrm. Cel puþin doi
oameni ºi-au pierdut viaþa. Unul dintre ei, un
bãtrân de 70 de ani, s-a înecat în timp ce
încerca sã-ºi ducã iahtul la adãpost.

Pescãruºii seamãnã panicã, în aceastã varã, în Anglia, furând
mâncare din mâinile turiºtilor ºi atacând animale domestice.

Se pare cã pescãruºii preferã „fish and chips” de la turiºtii din
Brighton, celebrã staþiune balnearã din sudul Angliei. Pãsãrile îºi
aleg mai întâi victima ºi zboarã foarte aproape de ea. Când cel
care þine în mânã mâncarea se sperie ºi o lasã sã îi scape, ceilalþi
pescãruºi se grãbesc sã o recupereze. „Le plac totae felurile de
mâncare, în afarã de lãmâi ºi tabasco”, spune proprietarul chioº-
cului. Un tânãr care lucreazã la un chioºc unde se preparã peºte
prãjit spune cã a vãzut cum un pescãruº s-a aºezat pe capul unei
bãtrâne care mânca un hot-dog, spre spaima consumatoarei.

Nu numai coasta este afectatã de invazia pescãruºilor, ci în-
treg sudul Angliei. „Cel mai mult ne deranjeazã zgomotul. Se
rotesc în jurul caselor ºi þipã 24 de ore din 24”, se plânge un
oficial al primãriei din Wiltshire. În sud-estul Angliei au murit în
ultimele luni trei animale domestice (o broascã þestoasã, un chi-
huahua ºi un yorkshire terrier) în atacuri ale pescãruºilor.

Experþii admit cã numãrul pescãruºilor este mai mare ca nici-
odatã ºi cã pãsãrile s-au obiºnuit sã trãiascã în apropierea oame-
nilor. Ele pot fi deosebit de agresive în luna iulie, apãrându-ºi
teritoriul când cuibãresc. „Cred cã avem o problemã”, a recu-
noscut premierul britanic, David Cameron, la BBC.

Fiindcã uciderea pescãruºilor este interzisã, singurele me-
tode împotriva lor ar fi distrugerea ouãlor sau lansarea de pã-
sãri rãpitoare.

”Pescãruºi psihopaþi” îi terorizeazã pe englezi”Pescãruºi psihopaþi” îi terorizeazã pe englezi”Pescãruºi psihopaþi” îi terorizeazã pe englezi”Pescãruºi psihopaþi” îi terorizeazã pe englezi”Pescãruºi psihopaþi” îi terorizeazã pe englezi
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de la bombardamentulde la bombardamentulde la bombardamentulde la bombardamentulde la bombardamentul
nuclear de la Nagasakinuclear de la Nagasakinuclear de la Nagasakinuclear de la Nagasakinuclear de la Nagasaki

saki, printre care celebra sa catedralã Urakami,
situatã la 500 de metri de punctul impactului.

Duminicã, exact la aceeaºi orã (02.02
GMT), populaþia a pãstrat un minut de tãce-
re, în timp ce clopotele ºi sirenele au rãsu-
nat în întreg oraºul, vechi nod al schimburi-
lor comerciale dintre Japonia ºi strãinãtate

ºi oraº cunoscut pentru importanta
sa comunitate creºtinã.

Numit ”Fat Man”, dispozitivul
exploziv cu plutoniu era destinat sã
fie aruncat deasupra oraºului Ko-
kura (la nord de Nagasaki), unde
se afla o importantã fabricã de ar-
mament. Condiþii meteorologice ne-
favorabile au forþat bombardierul
american B-29 sã îºi schimbe þinta.

Cu trei zile înainte, o primã
bombã atomicã — ”Little Boy” —
a fãcut 140.000 de morþi la Hi-
roshima (vest). Aceste douã bom-
bardamente au constrâns Japonia
sã capituleze ºi au pus capãt Rãz-
boiului din Pacific.

În decembrie 1967, guvernul nipon ºi-a
luat angajamentul solemn sã nu fabrice, sã
nu deþinã ori sã lase sã intre pe teritoriul sãu
arme nucleare.

Oraºele devastate Hiroshima ºi Naga-
saki încearcã, prin ceremonii ºi campanii
împotriva armelor nucleare, sã perpetue-
ze amintirea acestor dezastre, chiar dacã
supravieþuitorii celor douã bombardamente
dispar de-a lungul anilor.
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METEO

Seninluni, 10 august - max: 32°C - min: 18°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 10 august 2015 - anunþat de BNR
VALUTA
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Cãpitanul America: Primul Rãzbunãtor
Se difuzeazã la ANTENA 1, ora 20:30

Paramount Pictures ºi Marvel Enter-
tainment prezintã povestea unui om
destinat sã devinã primul Rãzbunãtor
din lume.

Suntem în 1941, iar lumea este dezbi-
natã de rãzboi. Dupã repetate încercãri
de a se înrola pentru a-ºi face datoria
alãturi de confraþii sãi Aliaþi, tânãrul ºi
pirpiriul Steve Rogers (Chris Evans) e
acceptat sã facã parte dintr-un pro-
gram experimental care îl va transfor-
ma într-un supersoldat cunoscut sub
numele de Cãpitanul America.

Un comisar acuzã
Se difuzeazã la ANTENA 1, ora 23:00

Bucuresti, noiembrie 1940. Regimul
legionar este in plina expansiune.
Comisarul Moldovan (Sergiu Nicola-
escu) este insarcinat cu anchetarea
asasinarii detinutilor politici din
inchisoarea Viraga, in noaptea de 26
spre 27 noiembrie. Prin desemnarea
unui om neafiliat politic in acest caz,
autoritatile spera sa inoculeze
opiniei publice ideea ca politia isi
face datoria in mod onest. Guvernul
intentioneaza sa musamalizeze
cazul, insa Moldovan este incorupti-
bil si nu cedeaza in fata presiunilor
si intimidarilor. Si, mai presus de
orice, el vrea sa scoata adevarul la
lumina. Tocmai de aceea, un coman-
do legionar aflat sub conducerea lui
Paraipan (Gheorghe Dinica) va face
orice pentru a-l scoate din joc...

Hercules
Se difuzeazã la HBO, ora  18:20

Chinuit de amintirea unui pãcat din
trecut, Hercule devine mercenar.
Alãturi de cinci camarazi devotaþi,
porneºte spre vechea Grecie punându-
se în slujba celor bogaþi ºi folosindu-
se de reputaþia sa legendarã pentru a-
ºi intimida duºmanii. Dar când mãrini-
mosul conducãtor al Traciei ºi fiica sa
îi cer ajutorul pentru a învinge un
sãlbatic ºi înspãimântãtor comandat
militar, Hercule vede în asta o ocazie
de face ca binele sã triumfe ºi drepta-
tea sã iasã la ivealã... el trebuie sã
redevinã eroul de altãdatã... trebuie sã
se ridice la nivelul propriei legende...
trebuie sã fie Hercule.

LUNI - 10 august
07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Cãlãtori în lumi paralele
10:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
10:30 Zâmbeºte, mâine va fi

mai bine
10:50 Teleshopping
11:30 Fãrã compromisuri (R)
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Împreunã astã searã
18:40 Fãrã compromisuri
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
21:55 Istorii de buzunar
23:50 Împreunã astã searã
01:30 Zestrea românilor
02:00 Discover România
02:15 Europa mea
02:40 Cãlãtori în lumi paralele (R)
03:30 Sport
03:45 Telejurnal
04:35 Medici de gardã
05:25 Vorbeºte corect!
05:30Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
10:55 Dupã 25 de ani.

Dreptul la memorie
11:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:10 Pescar hoinar
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Profil. Poveste. Personaj
13:50 Cartea cea de toate

zilele
14:00 5 x 5 minute de istorie

cu Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
17:30 Misterele istoriei
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie

cu Adrian Cioroianu
19:00 Documentar 360°-GEO
20:05 Mincinosul
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
00:00 Dreptul la memorie
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:00 Memorialul Durerii
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Pescar hoinar
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
05:50 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Hobbitul: Dezolarea lui
Smaug

10:25 Nu
12:25 Liga dreptãþii: Captivi în

timp
13:20 Soþi ºi soþii
15:10 Dacã aº rãmâne
16:55 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
17:50 Pe platourile de filmare
18:20 Hercules
20:00 Detectivii din California
21:00 Jucãtorii
21:30 În pragul dezastrului
22:00 Stalingrad
00:10 Povestea lui Lizzie

Borden
01:40 Toto ºi surorile lui
03:15 Înainte de rãsãrit
04:55 Detectivii din California
06:00 Hercules

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea (R)
12:00 Viaþã nedreaptã (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Inimã de frate (R)
15:00 Vorbeºte lumea
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
21:30 Vine CHEF-ul
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
00:00 În mintea criminalului
01:00 Las fierbinþi (R)
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
02:45 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (R)
03:30 În mintea criminalului (R)
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

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

08:45 Thundercats: Al treilea
Pamant

09:15 La bloc (R) - * Teleshop-
ping

11:00 La bloc
12:30 Secrete fatale (R)
14:30 Extemporal la dirigenþie

(R)
16:30 Domnul Deeds –

Moºtenitor fãrã voie (R)
18:30 I s-a intamplat lui Jane
20:30 Impuls
22:30 Labirintul istoriei - Partea I
00:30 Impuls (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Vorbeste lumea (R)

PRO CINEMA

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

dãruiþi
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Cãpitanul America: Primul

Rãzbunãtor
23:00 Un comisar acuzã
01:00 Cãpitanul America: Primul

Rãzbunãtor (R)
03:00 Observator (R)
03:45 Un comisar acuzã (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 O mãrit pe mama soacrã!
09:15 Pistruiatul (R)
10:30 Feriha
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Nuntã cu surprize
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
22:30 Astia-s socrii
23:30 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Yaman (R)
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 O altã perspectivã (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Constantin 60 (R)
12:30 Mondenii (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucãtari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Iubiri secrete
16:00 Râzi ºi câºtigi (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor
20:30 Casanova - Partea a II-a
22:30 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Casanova (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
05:30 Casa: construcþie ºi

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

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 N-are mama, n-are tata!:

Episodul 3, Sezonul 1
22:30 N-are mama, n-are tata!:

Episodul 4, Sezonul 1
23:00 Wrestling WWE Super-

stars
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling SMACK:

Episodul 464
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro
02:30 Fotbal Turul de elitã U19:

România - Norvegia
04:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Comunitatea Evreilor din Craio-

va angajeazã cu contract de muncã
Asistent Social cu studii superioare
de specialitate cu jumãtate de nor-
mã. Telefon: 0744/ 280.957.

INFORMARE. In conformitate cu
prevederile Legii Apelor nr.107  /1996,
cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, TITULARUL investiþiei, S.C.
ADA &ROBY CONSULT S.R.L. jude-
þul Dolj ,intentioneazã sã solicite  de
la A.N. “Apele Române” – Administra-
þia Bazinalã de Apa JIU , aviz de gos-
podãrire a apelor (NOTIFICARE ÎNCE-
PERE EXECUÞIE), pentru realizarea
lucrãrilor “CONSTRUIRE BAZA
AGREMENT ECHITATIE”, amplasate
in bazinul hidrografic  JIU, T20, P 45,
comuna Podari, judeþul Dolj. Aceastã
investiþie este nouã. Persoanele care
doresc sã obþinã informaþii suplimen-
tare cu privire la solicitarea avizului
de gospodãrire a apelor, pot contac-
ta solicitantul de aviz la adresa men-
tionatã mai sus sau la telefon 0729
882863. Persoanele care doresc sã
transmitã observaþii, sugestii ºi reco-
mandãri se pot adresa solicitantului
sau la adresa strada Fagului , nr. 24,
Craiova- Iancu C-tin Cristian 0729
882863, dupã data de 15.08.2015.

COMUNA CARAULA, anunþã
elaborarea primei versiuni a ACTUA-
LIZÃRII PLANULUI  URBANISTIC  GE-
NERAL – COMUNA CARAULA - JU-
DEÞUL DOLJ  ºi declanºarea etapei
de încadrare pentru obþinerea avizu-
lui de mediu. Consultarea primei ver-
siuni a planului se poate realiza la
sediul  Agenþiei  pentru Protecþia Me-
diului Dolj, str. Petru Rareº nr. 1, Cra-
iova,  judeþul Dolj, la sediul  titularu-
lui, Primãria Caraula, cu sediul în sa-
tul Caraula, comuna Caraula, Jude-
þul Dolj. Comentariile ºi sugestiile se
vor transmite în scris la sediul Agen-
þiei pentru Protecþia Mediului Dolj în
termen de 18 zile calendaristice de
la publicarea anunþului.

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
În conformitate cu art.57 alin.(1)

– (5) lit. c) ºi cu art.58 din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcþio-
narilor publici, republicatã, cu art.22
ºi art.26 alin.(2) din Hotãrârea de
Guvern nr.611/2008 pentru aproba-
rea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor
publici, CAMERA AGRICOLA Dolj or-
ganizeazã concurs pe data de
21.09.2015, ora 10,00 (proba scrisã)
ºi 23.09.2015 (proba de interviu), la
sediul din Str. Ion Maiorescu, nr. 4,
pentru ocuparea a unei funcþii pu-
blice de execuþie vacante, de consi-
lier, gradul profesional debutant din
cadrul Serviciului Coordonare Cen-
tre Locale de Consultanta Agricola.
Concursul pentru ocuparea funcþiei
publice de execuþie vacantã, de
consilier, grad profesional debu-
tant, va consta în 3 etape succesi-
ve, dupa cum urmeazã: - selecþia
dosarelor de înscriere; - proba scri-
sã; - interviu. În vederea participãrii
la concursul de recrutare pentru
ocuparea funcþiei publice de exe-
cuþie vacante mai sus amintite, can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: Condiþiile ge-
nerale pentru ocuparea funcþiei pu-
blice de execuþie vacante sunt cele
speificate de art. 54 din Legea 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor
publici, republicatã, cu modificãri-
le ºi completãrile la zi. Condiþii spe-
cifice: - studii universitare de licen-
þã absolvite cu diplomã, respectiv,
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalenta în domeniul stiintelor
ingineresti – ingineria resurselor
vegetale ºi animale; - cunostinþe
operare pe calculator – nivel mediu.
Dosarele de înscriere la concurs se
vor depune în 20 de zile de la publi-
carea în Monitorul Oficial – 10.08 -
29.08.2015, la sediul Camerei Agri-

cole Dolj din Str. Ion Maiorescu nr.4,
parter. Dosarele de înscriere la con-
curs trebuie sã conþinã, în mod obli-
gatoriu documentele prevãzute la art.
49 din H.G. 611/2008 pentru aproba-
rea normelor privind organizarea ºi
dezvoltarea carierei funcþionarilor
publici, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Condiþiile de partici-
pare la concurs ºi bibliografia se afi-
ºeazã la sediul Camerei Agricole Dolj
ºi pe site-ul Camerei Agricole Dolj
www.cameraagricoladolj.ro. Relaþii
suplimentare se pot obþine la sediul
Camera Agricola Dolj din mun. Cra-
iova, Str. Ion Maiorescu, nr. 4, parter
ºi la telefon: 0251 417.298.

Consiliul Judeþean Dolj –Direc-
þia Tehnicã, cu sediul în Craiova,
Calea Unirii, nr.19, cod fiscal
RO4417150, intenþioneazã sã pro-
cedeze la valorificarea fierului
vechi (calorifere din fontã ºi þevi)
dezmembrat de la obiectivul de in-
vestiþii ”Realizarea instalaþiei de în-
cãlzire ºi preparare apã caldã mena-
jerã la Ambulatoriu de specialitate
pentru sportivi Craiova”, strada Ale-
ea Voinicului nr.14. Licitaþia pentru
vânzarea acestora va avea loc la
sediul Consiliului Judeþean Dolj,
strada Unirii nr.19, Craiova, în data
de 28.08.2015, ora 10. Informaþii su-
plimentare pot fi obþinute de la Con-
siliul Judeþean Dolj –Direcþia Teh-
nicã, telefon 0251/408306. Preþul de
pornire a licitaþiei este 0,7 lei/kg (in-
clusiv manipulare ºi transport de
cãtre cumpãrãtor). Potenþialul
cumpãrãtor sã prezinte copie de pe
certificatul de înmatriculare la Re-
gistrul comerþului ºi codul fiscal,
pentru persoanele juridice româ-
ne, sau actul de identitate pentru
persoanele fizice. Documentele de
participare la licitaþia de vânzare
se primesc cu cel mult 5 zile înain-
tea datei de 28.08.2015.
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Anunþul tãu!
C.N. –TRANSELECTRICA S.A.-

Sucursala de Transport Craiova, cu se-
diul în strada Brestei nr. 5, oraº Craio-
va, judeþul Dolj, cod 200581, organizea-
zã licitaþie publicã deschisã cu striga-
re, pentru vânzarea deºeurilor dezmem-
brate, nedezmembrate ºi fãrã valoare
rezultate din lucrãri de mentenanþã ºi
din bunuri materiale la pachet astfel: -
pachet CE Tr. Severin, CE Craiova ºi De-
pozit Isalniþa-  garanþie de participare
7.830 lei - pachet CE Tg- Jiu-  garanþie
de participare 9.955 lei. Licitaþia va avea
loc în data de 25.08.2015, ora 10,00 la
sediul Sucursalei, în caz de neadjude-
care va avea loc o a doua ºi cea de-a
treia sedinþã de licitaþie în data de
01.09.2015 ora 10.00, respectiv în data
08.09.2015 ora 10.00. Relaþii suplimen-
tare se pot obþine la telefon 0251/
307137,0251/307135 sau 0251/307132.
La licitaþie pot participa numai persoa-
ne juridice. Garanþia pentru participare
la licitaþie se va constitui prin virament
cu ordin de plata în contul RO33 BRDE
170S V833 1580 1700, dechis la BRD
Craiova. Pentru participare  la licitaþie
solicitanþii vor depune la sediul vânzã-
torului cel mai târziu 21.08.2015 docu-
mentele solicitate prin instrucþiunile
pentru ofertanþi. Instrucþiunile pentru
ofertanþi se pot procurã de la sediul Su-
cursalei ST Craiova, str. Brestei, nr.5,
Serviciul Comercial în baza unei cereri
scrise ºi achitarea contravalorii aces-
tora în sumã de  10 lei, la casieria unitã-
þii. Documentaþia a fost publicatã pe
site-ul Transelectrica.

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jie-
þului nr. 19, primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2015 – 2016 în perioada 24
august - 4 septembrie 2015, la urmã-
toarele discipline: canto clasic, muzicã
uºoarã,  muzicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), balet, actorie, picturã,
graficã, artã cinematograficã, regie-te-
atru. Examenul de admitere, în anul I,
se va desfãºura în perioada 7 – 10
septembrie 2015. Relaþii la telefon 0251
– 413371; între orele 09,00 – 15,00 sau
pe www.scoalacornetticraiova.ro.

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 îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Pia-
þã) 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 came-
re, bilateral, ultracentral.
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 ºoºeaua
principalã, pomi fructiferi,
viþã de vie suprafaþa to-
talã – 750 mp, cadastru.
Preþ 900 milioane 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 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr 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.
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
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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.

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.

Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.

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: 0351/415.713.

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.
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-
perîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negocia-
bil. Telefon: 0766/
899.363.

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0772/ 096.357.
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 ne-
folosit. 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 set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.

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 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
bucxãþi , recamier 2 bu-
cãþi, 2 flori mari de apar-
tament. Telefon: 0754/
220.151.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.

Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu nouã
20 litri, reductor oxigen
sudurã, 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
artizanat 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.
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 albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.

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 baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 10 august 2015
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã frigo-
rificã Arctic nouã maºinã
de cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, telescoa-
pe Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzicalã
stereo, calculator instrui-
re 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
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 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 corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 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
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez apartament.
Telefon: 0351 433.875;
0771/648.286.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie -
800 RON). Telefon:
0770/682.710.
Apartament 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. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/
433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0723/099.626.
Închiriez locuinþã, con-
diþii foarte bune, zona
1 Mai. Telefon: 0729/
398.051.

Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

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

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

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central cu
oferte la cererea clientu-
lui, cazare – masã - con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/692.884.
Afacere - 5000 cepe flo-
rifere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consulta-
þie la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu
argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Doliu în fotbalul doljean. Fostul
arbitru asistent Ion Dumitricã, în
vârstã de doar 56 de ani, a decedat,
sâmbãtã, în urma unui infarct, în
ciuda eforturilor fãcute de medicii
de la urgenþa spitalului din Manga-
lia, unde se afla.

Dispariþia prematurã a lui Ion
Dumitricã este deplânsã de AJF Dolj
ºi CJA Dolj, care au emis un co-
municat pe portalul FRF dedicat
fotbalului mic:

„Asociaþia Judeþeanã de Fotbal
Dolj, alãturi de Comisia Judeþeanã
de Arbitri Dolj, anunþã cu nemãsu-
ratã durere în suflet dispariþia din-
tre noi a unuia dintre cei mai mari
arbitri români. Data 08.08.2015 va
rãmâne însemnatã în sufletele tu-
turor oamenilor de sport din Olte-
nia ºi nu numai ca fiind una dintre
cele mai dureroase zile, datoritã eve-
nimentului tragic petrecut: dispari-
þia dintre noi a fostului mare arbitru
asistent Ion Dumitricã.

Nãscut pe 21 august 1959, cel
ce ar fi împlinit peste numai 13 zile
onorabila vârsta de 56 de ani, a avut
parte de o carierã sportivã fabuloa-
sã. A început fotbalul la Clubul Spor-
tiv Universitatea Craiova ºi a fãcut
performanþe inegalabile, la una din-
tre cele mai mari echipe de fotbal
ale vremii. Odatã ce a încetat acti-
vitatea de fotbalist, a început carie-
ra de arbitru. Ambiþia nemãsuratã
ºi profesionalismul de care a dat

ACS Podari a fost învinsã, vi-
neri searã, la Prahovo de echipa
localã Dunav, scor 0-1, în pri-
mul joc test al stagiului de pre-
gãtire din Serbia.

Per-ansamblu, trupa lui Dra-
goº Bon a avut o prestaþie bunã
ºi ar fi putut obþine mai mult. S-
a opus însã imprecizia la finali-
zare, dar ºi câteva erori majore
ale brigãzii de arbitri. Surugiu,
în mai multe rânduri, ºi Drago-
mir, care a luat la þintã “trans-
versala”, au ratat marile ocazii,
în timp ce la celãlalt aspect
avem de încadrat anularea unui
gol perfect valabil, pe motiv de
ofsaid, plus neacordarea a douã
lovituri de pedeapsã, pentru un
fault al goalkeeper-ului sârb la

SPORT LA TV, ASTÃZI
– TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 2
19:30 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal, în Canada: ziua 1.
DOLCE SPORT
22:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: West Bromwich –

Manchester City.

EUROSPORT
16:00 – CICLISM – Turul Beneluxului.
EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Ruch Chorzow –

Podbeskidzie Bielsko-Biala.

MECIURI AMICALMECIURI AMICALMECIURI AMICALMECIURI AMICALMECIURI AMICALEEEEE
Podariul, debut cu eºec în SerbiaPodariul, debut cu eºec în SerbiaPodariul, debut cu eºec în SerbiaPodariul, debut cu eºec în SerbiaPodariul, debut cu eºec în Serbia

Badea ºi pentru un henþ la un ºut
expediat de cãtre Dorin Preda.

ACS a început în formula:
Mecea – Socol, Dina, Chircan,
Ciocioanã – ªerban, Marinoiu –
Badea, Preda, Rãduþ – C. Sâr-
mon. Au mai jucat Nedelcovici,
Buzãrnescu, Sãceanu, Drago-
mir, D. Stancu, Raicea I. Sâr-
mon, Surugiu ºi Nuþã.

Urmãtorul meci al Podariului
în Serbia va avea loc mâine,
contra celor de Hajduk Veljko
Negotin, dupã care, în marþi, cu
o zi înaintea plecãrii spre casã,
Surugiu ºi compania se vor du-
ela cu FK Bor.

Odatã revenitã în þarã, grupa-
rea doljeanã de Liga a III-a se
va testa cu Dunãrea Bistreþ (14

august), Pandurii II Târgu-Jiu
(18 august), Flacãra Horezu (19
august) ºi CSM Râmnicu-Vâlcea
(25 august, cu 4 zile înainte de
debutul campionatului).
Mazarache ºi-a penalizat
fosta echipã

Tot vineri, nou promovata în
Liga a III-a, CS U II Craiova, s-
a impus cu 2-1 într-o partidã de
verificare disputatã la Piteºti, în
compania formaþiei CN „Dinicu
Golescu” Câmpulung.

Argeºenii au pus cei dintâi ta-
bela la lucru, în minutul 25,
dupã care Mazarache, jucãtor
transferat de alb-albaºtrii chiar
de “Dinicu Golescu”, a egalat
zece minute mai târziu, în urma

unui corner, stabilind totodatã ºi
rezultatul pauzei. Robert Cãle a
adus victoria Craiovei, acesta
transformând un penalty în mi-
nutul 70.

Daniel Mogoºanu a mizat pe
echipa: Tomºa – Lãzãrescu, Hre-
niuc, Drãghici, Briceag – Petre,
Georgescu, Armãºelu, Scarlat –
Jurj, Mazarache. Pe parcurs au

mai intrat: Ghincea, Gârbiþã,
Cãle, Marcu, ªtefan Stancu.

Acesta este al doilea amical al
verii pentru “satelit”, în prceden-
tul pierzând la Slatina, scor 0-1,
cu FC Olt. Pentru craioveni ur-
meazã acum meciul din faza a tre-
ia a Cupei României, contra Mi-
nerului Motru, programat mâine,
de la ora 17.30, la Iºalniþa.

SCM Craiova a participat vineri
ºi sâmbãtã, la ediþia a X-a a me-
morialului “Tiberiu Rusu”, com-
petiþie care a avut loc în Sala
Sporturilor “Horia Demian” din
Cluj-Napoca.

Fetele pregãtite de Simona Go-
gârlã au început cu o victorie, 29-
16 (13-9) cu CSM Bistriþa. Au
marcat Florica – 5 goluri, ªelaru,
Landre (câte 4), Zivkovic (3), Ho-
robeþ, Cioaric, Apipie, Ianaºi, Bã-
beanu (câte 2), Ciucã, Georgescu
ºi Iovãnescu (câte 1).

De asemenea vineri, SCM a ju-
cat ºi cu bronzul ediþiei trecute a
Ligii Naþionale, Corona Braºov, în
faþa cãreia s-a înclinat cu 24-32
(11-14). Cea mai bunã marcatoa-
re a Craiovei a fost Bãbeanu, care
a perforat butul ardelean de 7 ori.
Au venit, în ordine, Iovãnescu
(4), Apipie, Zivkovic (câte 3), Ho-
robeþ, Cioaric, Ianaºi (câte 2) ºi
ªelaru (1).

Finalmente, jucãtoarele din Bã-
nie n-au lãsat vreo ºansã HCM-ului
din Râmnicu-Vâlcea, câºtigând cu
33-24 (17-12). Jelena Zivkovic a
fost de aceastã datã principala re-
alizatoare, sârboaica transferatã în

Gata cu vacanþa pentru compo-
nenþii echipei masculine de baschet
SCM U Craiova. “Antrenorul prin-
cipal al echipei de baschet mascu-
lin, Oliver Popovic, va da startul
pregãtirii precompetiþionale pentru
sezonul 2015-2016 luni, 10 august.
Reunirea va avea loc la ora 9:00, în
Parcul Nicolae Romanescu”, s-a
arãtat într-un comunicat emis de
conducerea clubului din Bãnie.

Handbalistele de la SCM –Handbalistele de la SCM –Handbalistele de la SCM –Handbalistele de la SCM –Handbalistele de la SCM –
douã victorii ºi o înfrângeredouã victorii ºi o înfrângeredouã victorii ºi o înfrângeredouã victorii ºi o înfrângeredouã victorii ºi o înfrângere

în turneul de la Clujîn turneul de la Clujîn turneul de la Clujîn turneul de la Clujîn turneul de la Cluj
aceastã varã punctând de 8 ori. Au
mai marcat Florica (6), Apipie (5),
Landre (4), Horobeþ (3), Cioaric,
ªelaru (câte 2), Georgescu, Bãbea-
nu ºi Iovãnescu (câte 1).

La turneul de pe Someº, unde
SCM ºi-a început practic jocuirle
de verificare, Gogârlã nu a mizat
pe Mãdãlina Bonea, pe goalkeeper-
ul Mirela Paºca ºi pe Ane Eidem,
prima cu probleme medicale iar
celelalte aflate încã în recuperare,
dupã accidentãri mai vechi.

Urmãtorul joc test pentru alb-
albastre va fi în data de 12 august,
în Bãnie, în compania campioanei
CSM Bucureºti.

Apoi, pe 14 ºi 15 august, alb-
albastrele vor participa la un al doi-
lea turneu, în Baia Mare, urmând
ca în intervalul 21-22 august sã
fie gazdele unei întreceri la care
sunt invitate echipele din Cluj, Plo-
ieºti ºi nou-promovata Mãgura
Cisnãdie.

SCM Craiova va debuta în Liga
Naþionalã în 29 august, în depla-
sare, cu Dunãrea Brãila, în timp ce
primul mei de acasã va fi o sãptã-
mânã mai târziu, în compania lui
HC Zalãu.

Echipa masculinã de baschet se reuneºte,
azi, în Parcul “Nicolae Romanescu”

SCM U Craiova a suferit serioase
modificãri în pauza competiþiona-
lã. Dintre jucãtorii ce au evoluat în
sezonul trecut, la echipã au mai
rãmas Bozovic, Micic ºi românii
Petriºor, Damian ºi Ciotlãuº. Au
venit Vlad Negoieþescu, Cãtãlin
Burlacu (ambii defuncta Asesoft),
Zlatko Jovanovic (BC Timiºoara)
ºi Bozo Djurasovic (fãrã angaja-
ment în ultimul an, din pricina unei

accidentãri), iar la conferinþa de
prezentare a acestora, antrenorul
Oliver Popovic, ºi el o noutate (i-a
luat locul lui Andjelko Mandic), a
spus cã vor mai sosi ºi alþi bas-
chetbaliºti.

Primul meci oficial al celor
de la SCM U va fi în 22 sau 23
septembrie, pe teren propriu,
contra Stelei, în turul I al Cupei
României.

Fostul arbitru craiovean Ion DumitricãFostul arbitru craiovean Ion DumitricãFostul arbitru craiovean Ion DumitricãFostul arbitru craiovean Ion DumitricãFostul arbitru craiovean Ion Dumitricã
a încetat din viaþãa încetat din viaþãa încetat din viaþãa încetat din viaþãa încetat din viaþã

dovadã în întreaga carierã, dar ºi
în viaþã, l-au fãcut sã devinã, fãrã
doar ºi poate, unul dintre cei mai
mari arbitri asistenþi ai României. A
avut o carierã internaþionalã presã-
ratã cu jocuri din fazele superioare
alei Cupei UEFA, peste 200 deme-
ciuri pe plan intern în primul eºa-
lon al României, peste 15 partide
interanþionale de importanþã mare,
derbiuri ale României ºi numeroa-
se aprecieri la nivel naþional ºi in-
ternaþional. Alãturi de Ion Crãciu-
nescu, Adrian Porumboiu, Nicolae
Grigorescu, Ion Constantinescu,
Patriþiu Abrudan ºi mulþi alþii , a fã-
cut parte din ceea ce a fost cu si-
guranþã cea mai talentatã generaþie
a arbitrajului românesc.

Asa cum chiar el spunea:
“Atunci când am agãþat ghetele în
cui , mi-am promis cã nu voi mai
cãlca la stadion. Am rezistat doar
câteva luni!”.

Pasiunea pentru fotbal ºi mai ales
pentru arbitraj, l-au fãcut sã nu stea
departe de fenomen. A revenit ca
observator de arbitri al Comisiei Cen-
trale a Arbitrilor (CCA), împãrtãºind
astfel din experienþele internaþiona-
le ºi profesionalismul inegalabil, ce-
lor mai tineri arbitri ai vremii.

În decembrie 2012 a venit alã-
turi de Comisia Judeþeanã de Ar-
bitri Dolj în funcþia de vicepreºe-
dinte. A reuºit resuscitarea arbitra-
jului la nivel judeþean prin încrede-

rea arãtatã în tinerii arbitri, corecti-
tudinea deosebitã arãtatã în cele mai
grele momente ºi munca neobositã
depusã în cadrul CJA Dolj timp de
aproape trei ani.

Tatã a doi copii ºi bunic, exem-
plar soþ, Ion Dumitricã va rãmâne
mereu în sufletele noastre ca om ºi
profesionist prin caracterul puter-
nic demonstrat în toþi aceºti aproa-
pe 56 de ani.

Comisia Judeþeanã de Arbitri
Dolj, împreunã cu Asociaþia Jude-
þeanã de Fotbal Dolj, transmite sin-
cere condoleanþe familiei îndoliate
ºi sprijin neobosit, asa cum domnul
Ion Dumitricã a arãtat în toþi aceºti
56 de ani faþã de orice activitate des-
fãºuratã”, s-a arãtat în comunica-
tul postat pe frf-ajf.ro.

Înmormântarea va avea loc mâi-
ne, de la ora 12:00, la Cimitirul „Nord”.
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1. CSMS Iaºi 5 3 1 1 5-5 10
2. ASA 4 2 2 0 6-1 8
3. Steaua 4 2 2 0 5-1 8
4. Dinamo 4 2 2 0 4-2 8
5. Pandurii 5 2 2 1 5-4 8
6. Craiova 5 1 2 2 3-3 5
7. Astra 4 1 2 1 7-10 5
8. Viitorul 4 0 4 0 7-7 4
9. Voluntari 5 0 4 1 3-5 4
10. Botoºani 5 0 3 2 3-5 3
11. ACS Poli 4 1 0 3 2-4 3
12. CFR Cluj 5 2 2 1 7-5 2
13. Chiajna 5 0 2 3 4-8 2
14. Petrolul 5 0 4 1 4-5 -2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa V
FC Voluntari – FC Botoºani 1-1
Au marcat: Ad. Bãlan 66 / Cabrera 18.
CSMS Iaºi – CFR Cluj 2-1
Au marcat: Golubovic 24 – pen., Enescu 38 / Larie 78 – pen.
“U” Craiova – Concordia 2-0
Au marcat: Bãluþã 52, Zlatinski 80.
Petrolul – Pandurii 1-1
Au marcat: Moussa 40 / M. Roman 59.
Meciurile Viitorul – ASA, ACS Poli – Astra ºi Steaua – Dinamo

s-au jucat asearã.

Satelitul Craiovei întâlneºte                    Minerul Motru, în Cupa României

Bãlgrãdean – N-a prea fost
întrebuinþat, fiindcã ilfovenii n-au
fost deloc periculoºi. A avut doar
o intervenþie, la o loviturã de cap.

Dumitraº – Evoluþie discre-
tã, nu a mai avut aportul ofensiv
obiºnuit.

Popov – ªi-a pus antrenorii în
postura de a avea practic doar
douã schimbãri la dispoziþie. La ex-
perienþa lui trebuia sã realizeze îna-
inte de meci cã nu poate intra.

Izvoranu – Folosirea lui Po-
pov era incertã, aºa cã Izvoranu a
fãcut încãlzirea alãturi de titulari ºi
a fost pregãtit sã intre. Evoluþie si-
gurã, agresivitatea sa a oferit în-
credere coechipierilor.

Acka – A jucat bine, a avut o
singurã scãpare, fiind depãºit prea
uºor de Rãducanu în prima repri-
zã, când era penultimul apãrãtor.

Vãtãjelu – A pierdut multe du-
eluri în prima parte, în cea de-a doua

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
Concordia Chiajna 2-0Concordia Chiajna 2-0Concordia Chiajna 2-0Concordia Chiajna 2-0Concordia Chiajna 2-0

Au marcat: Bãluã 52, Zlatinski 80
Stadion: “Extensiv”, spectatori: 2.000
Universitatea: Bãlgrãdean 7 – Dumitraº 6, Popov (6 Izvoranu) 7, Acka

7, Vãtãjelu 7 – Bãluþã 8, Zlatinski 7, Mateiu 8, Ferfelea 6 (51 Ivan) 7 –
Nuno Rocha 6, Bawab 6 (65 Madson) 6. Antrenori: Sorin Cârþu, Emil
Sãndoi.

Chiajna: Matache 6 – Bãrboianu 6, Sârghi 6, Tincu 6, Bucuricã 6 –
Giurgiu 5 – Serediuc 6, M. Cristescu 5 (57 M. Constantinescu) 5, Bruno
Madeira 5 – Dina 5 (65 Purece) 5, Rãducanu 5 (54 ârã) 5. Antrenor:
Marius Baciu.

A arbitrat: Iulian Cãlin (Piteºti) 5.

Universitatea
Craiova a obþinut
prima victorie
a sezonului,
cu douã goluri
frumoase

Douã echipe care nu s-au bu-
curat de victorie în acest campio-
nat, Craiova ºi Chiajna, s-au întâl-
nit pe „Extensiv”, oaspeþii aliniind
la start mai mulþi craioveni decât
trupa lui Cârþu ºi Sãndoi: Bãrboia-
nu & Dina vs Bãluþã. Începutul n-
a fost de bun augur pentru Uni-
versitatea, care a pierdut o schim-
bare din start, fiindcã Popov a de-
clarat forfaitul dupã cinci minute,
deºi Izoranu se încãlzise cot la cot
cu bulgarul, care se resimþea di-
nainte de joc. Avea sã fie printre
puþinele evenimente al primei re-
prize, fiincã gazdele s-au chinuit cu
posesia la centrul terenului, iar il-
fovenii n-au pretins mai mult de a

pãstra scorul intact. Fãrã un vârf
veritabil, Craiova ºi-a confirmat
postura de cea mai ineficientã echi-
pã a Ligii I, plimând mingea de-a
latul, spre disperarea celor care au
renunþat la o plimbare la pãdure sau
o rãcorire la ºtrand pentru a vedea
ceva fotbal. Singura ºansã de dez-
morþire a tribunelor i-a aparþinut lui
Ferfelea, blocat de Matache la 11
metri, din ciocnirea ulterioarã gaz-

dele solicitând penalty, iar specia-
liºtii le-au dat dreptate. Mateiu, sin-
gurul marcator al Craiovei din
acest sezon, a avut ocazia de a-ºi
dubla reuºita, dar a tras în Mata-
che. Deschiderea de scor s-a amâ-
nat doar cu un minut, fiindcã o
centrare perfectã a lui Vãtãjelu a
ajuns în capul celui mai scund ju-
cãtor de pe teren, Bãluþã ºi singu-
rul craiovean al Universitãþii a lovit

decisiv. Intrarea lui Ivan impulsio-
nase atacul gazdelor, dar la câteva
minute dupã gol a urmat o schim-
bare defensivã, închizãtorul Mad-
son substituindu-l pe Bawab pen-
tru a forma „autobaza” cu aproa-
pe o jumãtate de orã înainte de fi-
nal. Schimbarea a avut efectul de
a aduce Chiajna în atac, iar pe o
contrã Zlatinski a dublat avantajul.

La primul meci ca titular, bulgarul a
folosit piciorul de bazã pentru a-l
loba pe Matache. Faza a fost de-
clanºatã de o pasã a ilfovenilor cã-
tre Mateiu, care a dat assist-ul fi-
resc. Craiova obþine prima victorie
a sezonului, care mai îndepãrteazã
presiunea de pe umerii lui Cârþu ºi
Sãndoi. Pânã miercuri, când în Bã-
nie ajunge Viitorul lui Hagi.

Emil Sãndoi:
„Este prima victorie ºi o aºteptam. Eu cred cã trebuia sã câºtigãm ºi

în meciurile trecute, fiindcã am jucat foarte bine. Acum nu am jucat mai
bine, dar am reuºit sã învingem. Avem douã rezultate pozitive. Egalul de
la Târgu Mureº ºi victoria cu Concordia Chiajna. Chiar meritam sã câº-
tigãm. Chiajna este o echipã disciplinatã, dar nu au reuºit sã punã în
pericol poarta noastrã. În prima reprizã am avut mai multe ocazii decât
ei. L-am pierdut pe Popov. El a resimþit ieri cã are ceva probleme, dar a
insistat ca sã joace, astfel am pierdut o schimbare la început de partidã.
Ambele echipe erau într-o crizã de puncte, dar acum am mai urcat în
clasament, mai avem un meci acasã ºi sperãm sã urcãm în continuare”.

a jucat mult mai bine, a dat ºi cen-
trarea perfectã pentru primul gol.

Bãluþã – Revenit titular, a fã-
cut unul dintre cele mai bune me-
ciuri ale sale la Craiova. A avut
prima ocazie, în minutul 2, cu un
ºut spre vinclu. Peste câteva mi-
nute a deposedat în propriul ca-
reu, într-o fazã care putea fi ex-
trem de periculoasã. Execuþie fru-
moasã la gol, s-a sincronizat per-
fect la centrarea lui Vãtãjelu. Ori-
cum, are un joc de cap remarca-
bil pentru înãlþimea sa, a mai câº-
tigat câteva dueluri aeriene cu ad-
versari mai înalþi.

Mateiu – Este cel mai bun
jucãtor al echipei în acest sezon.
Acoperã bine centrul terenului,
aleargã foarte mult, paseazã mai
sigur ºi apare ºi la finalizare. A avut
o ocazie bunã înainte de primul gol,
dar a tras în Matache. S-a schim-
bat radical faþã de returul campio-
natului trecut.

Zlatinski – Destul de dis-
cret în prima parte, a încercat sã-
ºi plaseze câteva pase în diagona-
lã. Pierde momente importante fo-
losindu-ºi exclusiv stângul. Exe-
cuþia de la gol a fost superbã, deºi
mingea era idealã pentru celãlalt
picior.

Ferfelea – Nu se simte la fel
de bine în stânga precum în centru.
Putea marca la ocazia din prima re-
prizã, la care se impunea penalty.

Nuno Rocha – Inexistent
în prima reprizã, a pierdut aproape
toate mingile pe care le-a primit. A
alergat mult în partea a doua, dar
n-a avut reuºite. A tras modest de
la 16 metri la o acþiune care a pre-
cedat golul doi.

Bawab – A jucat bine ºi a fost
mult mai altruist. N-a avut ocazii,
dar a impresionat la câteva preluãri
în care chiar credeai cã e mingea
spartã, i s-a lipit de picior.

Ivan – A intrat foarte bine în
joc. A fãcut presing, a câºtigat
mingi în adâncime prin viteza sa,
protejând foarte bine, a intrat în
combinaþii. A fost atacantul agre-
siv pe care-l cerea Cârþu pânã
acum. Pe final a jucat mijlocaº
dreapta, probabil pentru cã Bãluþã
nu mai avea suflu.

Madson – Brazilianul a avut
rolul de a închide jocul, de a secu-
riza prima victorie. S-a descurcat
bine. A încercat ºi un ºut de la dis-
tanþã, dar prea sus.
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