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- Nevasta lui Popescu este dintr-
o bucatã, iar amanta este doar o
bucãþicã.

dezvoltare
ruralã  / 6

actualitate / 3

eveniment / 4

culturã / 8

Preºedintele Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa, ºi vicepreºe-
dintele Cristinel Iovan
au inspectat, ieri dupã-
amiazã, lucrãrile execu-
tate în cadrul proiecte-
lor de modernizare a
douã tronsoane de dru-
muri judeþene, care asi-
gurã accesul cãtre jude-
þele Vâlcea ºi Olt. Alã-
turi de cei doi, la vizita
pe cele douã ºantiere au
mai fost prezenþi prima-
rii localitãþilor Murgaºi,
Constantin Nedelea, ºi
Bulzeºti, Gin Sorescu,
directorul Direcþiei Teh-
nice a CJ, Aurelia Dã-
rac, ºi reprezentanþi ai
constructorului.

Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei
Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei
Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei
Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei
Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei
Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei
Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei
Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei
Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei

55555 AD
MIN

ISTR
AÞI
E

p
a

g
in

a

Infrastructura,Infrastructura,Infrastructura,Infrastructura,Infrastructura,
o prioritate pentruo prioritate pentruo prioritate pentruo prioritate pentruo prioritate pentru
Consiliul Judeþean DoljConsiliul Judeþean DoljConsiliul Judeþean DoljConsiliul Judeþean DoljConsiliul Judeþean Dolj

CaniculaCaniculaCaniculaCaniculaCanicula
a pârjolit câmpul.a pârjolit câmpul.a pârjolit câmpul.a pârjolit câmpul.a pârjolit câmpul.
Ei ºi?Ei ºi?Ei ºi?Ei ºi?Ei ºi?

Cetãþeanul român, Daniel
Constantin, care întâmplãtor este
ministrul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, þine ”capul la cutie”,
pe arºiþa de afarã, care a fãcut
prãpãd în sudul þãrii. De altfel,
mare lucru nici nu ar putea sã
spunã. Pe data de 2 august a.c.,
ne înºtiinþa cã reabilitarea infras-
tructurii principale de irigaþii, din
România, necesitã investiþii de 1
miliard de euro ºi s-ar putea re-
aliza din fonduri europene, prin
”planul Juncker”, sau de la
bugetul de stat...

FructeleFructeleFructeleFructeleFructele
ºi legumele,ºi legumele,ºi legumele,ºi legumele,ºi legumele,
rotunjiterotunjiterotunjiterotunjiterotunjite
cu pesticidecu pesticidecu pesticidecu pesticidecu pesticide

ReinventareaReinventareaReinventareaReinventareaReinventarea
disidenþei:disidenþei:disidenþei:disidenþei:disidenþei:
un sport naþionalun sport naþionalun sport naþionalun sport naþionalun sport naþional

Când scapã de sub orice
control raþional, mai ales al mi-
nimeiautosupravgheri în care
criteriul unei elementare etici
reactiveazã bunul simþ, liberta-
tea sfârºeºte prin a-ºi compro-
mite mare parte din legitimita-
te. ªi dacã nu atinge, aºa cum
avertizase îndreptãþit Nicu
Steinhardt, hotarul tiraniei, ori-
cum devineun factor extrem de
distonant ºi destabilizator al
unui climat de comunicare ºi de
înþelegere la nivel comunitar ºi
social.

Tânãrul dinTânãrul dinTânãrul dinTânãrul dinTânãrul din
Poiana MarePoiana MarePoiana MarePoiana MarePoiana Mare
acuzat deacuzat deacuzat deacuzat deacuzat de
tentativã de omortentativã de omortentativã de omortentativã de omortentativã de omor
rãmânerãmânerãmânerãmânerãmâne
dupã gratiidupã gratiidupã gratiidupã gratiidupã gratii
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Salariile angajaþilor Guvernului ºi
Preºedinþiei au fost majorate cu
pânã la 70%, de Parlament

Salarizarea personalului din
cadrul Administraþiei Prezidenþiale
ºi aparatului de lucru al Guvernului
se stabileºte la nivelul de salarizare
maxim aflat în platã aferent
funcþiilor din cadrul aparatului de
lucru al Guvernului, prevede o lege
aprobatã de Parlament, creºterea
ajungând pânã la 70%. Legea 174,
prin care Parlamentul a decis
majorarea salarialã, a fost publicatã
în Monitorul Oficial pe 30 iunie, iar
prevederile acesteia modificã OUG
86/2014, care stabileºte mãsuri de
reorganizare la nivelul administra-
þiei publice centrale. Actul norma-
tiv a intrat în vigoare la 1 iulie.
Astfel, personalul din cadrul
Aministraþiei Prezidenþiale ºi
angajaþii care îºi desfãºoarã
activitatea în cadrul Guvernului
vor primi efectiv mai mulþi bani din
august.
Zece judeþe din vestul ºi sudul
þãrii vor fi miercuri sub avertizare
cod portocaliu de caniculã

Judeþele Satu Mare, Bihor, Arad,
Timiº, Caraº-Severin, Mehedinþi,
Dolj, Olt, Teleorman ºi Giurgiu vor
fi astãzi sub avertizare cod portoca-
liu de caniculã, în timp ce pentru
Capitalã ºi restul þãrii se va menþine
codul galben, în toatã þara tempera-
turile depãºind 35 de grade.
Temperaturile maxime vor atinge
frecvent, 37 de grade, iar indicele
temperaturã-umezealã (ITU) va
depãºi local pragul critic de 80 de
unitãþi, în zonele de câmpie ºi
podiº. Judeþele Arad, Bihor ºi Satu
Mare  au fost ºi ieri sub atenþionare
cod portocaliu de caniculã, fiind
anunþate temperaturi de pânã la 38
de grade. De asemenea, o avertizare
cod galben a fost emisã pentru
Bucureºti ºi celelalte 38 de judeþe,
unde ieri au fost temperaturi de 35-
37 de grade.

La jumãtatea lunii mai, cei doi
au primit aviz favorabil din partea
comisiilor de politicã externã ale
Camerei Deputaþilor ºi Senatului.
Mihnea Motoc a declarat la audie-
rile în comisiile de specialitate ale
celor douã Camere cã, prin nomi-
nalizarea sa ca ambasador în Ma-
rea Britanie, are ºansa de a porni
la drum cu un guvern aflat la în-
ceput de mandat, cu o majoritate
limpede, el arãtând cã, dintre mem-
brii actualului Executiv, majorita-
tea vor fi reconfirmaþi în funcþie

“Premierul se face cã nu înþele-
ge cât de diferitã este situaþia pe
care o are astãzi, comparativ cu
situaþia la data la care a preluat
mandatul. Atunci avea nu doar sus-
þinerea partidului sãu ºi era o sus-
þinere totalã din partea partidului
sãu, atunci exista USL-ul, susþine-
rea era mult mai mare în ceea ce
priveºte ºi numãrul de voturi ºi de
parlamentari. Lucrurile s-au schim-
bat foarte mult. Astãzi, Victor Pon-
ta este premier, dar este în între-
gime în mâinile altora, adicã de-
pinde foarte mult inclusiv în pro-
priul sãu partid de alþii, nu de el, el
nu mai controleazã acest partid, iar
în cadrul coaliþiei de guvernare,
evident, depinde de bunãvoinþa pe
care o manifestã la un moment dat
sau altul acel preºedinte al unui
partid, care niciodatã n-a trecut

Renate Weber: Victor Ponta,
un premier în mâinile altora
Europarlamentarul Renate Weber a declarat, ieri, cã premierul

se preface cã nu înþelege situaþia în care se aflã, afirmând cã
rãmânerea sa la ºefia Guvernului depinde de PSD, formaþiune pe
care premierul nu o mai controleazã, dar ºi de UNPR, partid care
n-a participat niciodatã la alegeri.

prin vreo alegere, anume UNPR
ºi Gabriel Oprea”, a declarat eu-
roparlamentarul Renate Weber,
membrã a grupului ALDE din PE,
pentru RFI.

Renate Weber a mai spus cã
pânã în decembrie 2016, sfârºitul
mandatului premierului, mai este
foarte mult timp. În opinia euro-
parlamentarului, PSD va rãmâne la
guvernare, însã nu va implementa
neapãrat ideile premierului Ponta ºi
nici pe cele ale lui Liviu Dragnea,
despre care europarlamentarul spu-
ne cã nici aceasta nu controleazã
partidul, în mod absolut, ci este
„exponentul unei anume pãrþi din
PSD”. “Consecinþele imediate vor
fi faptul cã PSD-ul va continua sã
fie la guvernare, nu ºtiu dacã nea-
pãrat implementând ideile domnu-
lui Ponta despre cum vrea sã gu-

verneze România sau dacã vor fi
ideile lui Liviu Dragnea, care nici
el însuºi nu controleazã chiar par-
tidul, ci este ºi el exponentul unei
anume pãrþi din PSD, dar sigur cã
pentru PSD”, a spus Renate We-
ber.

Europarlamentarul a mai apre-
ciat cã rãmânerea PSD la guver-
nare, la data organizãrii alegerilor,
este importantã nu pentru cã ar

trãda o intenþie de fraudã, ci pen-
tru cã ar fideliza electoratul PSD.
“În opinia mea, este important sã
rãmânã la guvernare atunci când
se organizeazã alegerile, nu pentru
cã asta ar însemna o intenþie de
fraudã sau ceva de genul ãsta, dar
pentru cã pentru electoratul PSD
e foarte important sã-i vadã pe ei
ca fiind învingãtori tot timpul”, a
apreciat europarlamentarul.
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Preºedintele Klaus Iohannis a sem-
nat ieri decretul pentru acreditarea în
calitatea de ambasador al României în
Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei
de Nord a lui Mihnea Ioan Motoc, infor-
meazã Administraþia Prezidenþialã.
Potrivit sursei citate, ºeful statului a
semnat ºi decretul de acreditare în
calitatea de ambasador extraordinar al
României în Republica Belarus a lui
Viorel Moºanu.

ºi cã a avut ocazia sã ia
legãtura cu aceºtia în di-
ferite formate ale Consi-
liului UE.

El a menþionat atunci
cã mandatul sãu, în esen-
þã, ar trebui concentrat pe
patru direcþii majore: cea
care þine de aprofundarea Parte-
neriatului strategic cu Marea Bri-
tanie, cea privind necesitatea de a
urmãri negocierea raporturilor din-
tre UE ºi Marea Britanie, ºi anume
referendumul anunþat pentru 2017,

ºi din perspectiva þãrii noastre,
centrarea pe problemele ºi preo-
cupãrile, dar ºi oportunitãþile unei
comunitãþi de români bine anco-
rate în societatea britanicã.

Despre comunitatea românilor
din Marea Britanie,
Motoc a spus cã 80%
dintre aceºtia sunt an-
gajaþi, fiind o medie
care depãºeºte media
de angajare, de an-
samblu, în societatea
britanicã ºi o depãºeº-
te pe baza unor califi-
cãri profesionale care
sunt superioare. “În
cazul comunitãþii ro-
mânilor, problematica
este însoþitã de foarte
multe sensibilitãþi, de
necazuri, de dureri, iar
acest lucru nu mã va
lãsa indiferent. Nu voi
ocoli aceste aspecte

delicate ale fiinþãrii românilor în
Marea Britanie, am început sã mã
familiarizez cu faþete ale acestui fe-
nomen, inclusiv dimensiunea con-
sularã, cea privind cooperarea po-
liþieneascã”, a mai declarat Motoc.
El a adãugat cã este “ofensat de dis-
criminãri, de orice stereotipuri la
adresa românilor, care în ultimã in-
stanþã se repercuteazã asupra ima-
ginii ºi statutului nostru ca þarã”.

Mihnea Ioan Motoc (49 de ani)
a fost rechemat din postul de Re-
prezentant permanent al României
la Uniunea Europeanã ºi a fost pro-
pus ambasador în Marea Britanie
ºi Irlanda de Nord. Diplomatul
Motoc era ambasador pe lângã UE
din aprilie 2008. În perioada 2003-
2008, a fost Reprezentant perma-
nent al României pe lângã ONU,
iar între 1999 ºi 2001 a fost am-
basador în Olanda. Anterior a de-
þinut diverse funcþii în cadrul Mi-
nisterului de Externe.
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Cetãþeanul român, Daniel
Constantin, care întâmplãtor este
ministrul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, þine ”capul la cutie”,
pe arºiþa de afarã, care a fãcut
prãpãd în sudul þãrii. De altfel,
mare lucru nici nu ar putea sã
spunã. Pe data de 2 august a.c.,
ne înºtiinþa cã reabilitarea infras-
tructurii principale de irigaþii, din
România, necesitã investiþii de 1
miliard de euro ºi s-ar putea re-
aliza din fonduri europene, prin
”planul Juncker”, sau de la
bugetul de stat, dacã va exista
consens politic pentru alocarea
unor sume suplimentare, în fie-
care an, pânã în 2020. Tot Da-
niel Constantin mai spunea cã,
din 2012, adicã de când s-a tre-
zit ministru, fãrã sã înþeleagã cu
ce se ocupã, s-au cãutat soluþii
pentru reabilitarea infrastructu-

MIRCEA CANÞÃR
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rii principale de irigaþii, iar pen-
tru cea secundarã au fost inves-
tite, pânã în prezent, numai din
fondurile europene, circa 140
milioane de euro, pentru o supra-
faþã de 300.000 de hectare. Anul
trecut, prezent la Tulcea, la în-
ceputul lunii mai, într-o conferin-
þã de presã, acelaºi Daniel Con-
stantin fãgãduia cã „avem fon-
duri europene pentru toatã
infrastructura secundarã a
sistemului de irigaþii la nivel
naþional”, iar viitorul Program
Naþional pentru Dezvoltare Ru-
ralã (PNDR) va pune la dispo-
ziþia fermierilor tot ceea ce tre-
buie, fiindcã ”reabilitarea sis-
temelor de irigaþii este nece-
sarã în contextul în care sta-
þiile de irigaþii sunt vechi, au
consumuri mari de energie,
iar pierderile mari de apã

sunt acoperite de fermieri”.
Bãlmãjeala ministrului Daniel
Constantin, documentat în pripã,
a fost uitatã, fiindcã au venit
ploile ºi s-a sistat ºi fãgãduita
reabilitare a sistemelor de iriga-
þii din þarã. Dacã regimul preci-
pitaþiilor a fost unul generos anul
trecut, cum s-a dovedit ºi în urmã
cu doi ani, anul acesta s-a insta-
lat pârjolul. Orice discuþie, la ora
de faþã, este tardivã, inoperan-
tã, fiindcã ea avea un rost astã-
iarnã sau în primãvarã. Dar nu
aºa ceva constituia grija lui Da-
niel Constantin sau a predece-
sorilor sãi. Când „partiduleþul”
sãu (PC), care îl propulsase
membru al guvernului, avea ane-
mie ºi membrii sãi – câþi erau –
nu mai ºtiau dacã erau de
dreapta, de stânga sau bidirecþi-
onali, cãutau fiecare câte o sluj-

bã bine plãtitã, în ”sistem”. A
dãruit funcþii de directori, pe la
sucursalele teritoriale ale ANIF,
celor care ºi-au exprimat loiali-
tatea, cum s-a întâmplat ºi la
Dolj, unde un fost de la Remat a
fost proptit director, într-o indi-
ferenþã generalã. ªi, la prima în-
tâlnire cu reprezentantul guver-
nului în teritoriu, la un Consiliul
prefectural, l-a asigurat pe aces-
ta cã nu sunt probleme. ªi chiar
nu erau probleme, era un dezas-
tru. Fireºte, nu este vina lui Du-
mitru Ghinea de starea de lucruri
din sistemele de irigaþii ale Dol-
jului, perpetuatã în timp. Fiindcã
nici atribuirea în proprietatea or-
ganizaþiilor sau federaþiilor de
udãtori nu s-a dovedit o soluþie
viabilã, fiindcã nu a crescut gra-
dul de interes pentru protejarea
integritãþii sistemelor de irigaþii.

Nerezolvatã a rãmas problema
costurilor curentului electric ºi
a apei, motiv de reticenþã la în-
cheierea contractelor. O nedu-
merire existã: cum este posibil
ca nici un parlamentar de Dolj,
mulþi aleºi prin votul populaþiei
rurale, sã nu se impacienteze de
o anacronicã stare de fapt? În-
suºi preºedintele Camerei De-
putaþilor, Valeriu Zgonea, a fost
ales într-un colegiu electoral,
eminamente agrar, durându-l în
pãlãrie acum de pârjolul câmpu-
lui ºi de descumpãnirea ”alor
lui”. Pe vremuri se spunea cã
„domnii” nu se fac, ci se nasc.
Astãzi vedem, „domnii” nu se
nasc, ci se voteazã democratic.
Mai puþin de 10% din suprafaþa
pretabilã la irigaþii a Doljului pri-
meºte apã pe canale, dar impa-
sibilitatea a devenit generalã.

Activitãþile cuprinse în program vizeazã
un grup de persoane vulnerabile ºi au ca
scop îmbunãtãþirea mãsurilor de combatere
a discriminãrii, iar alt þel este cel de a veni în
sprijinul creºterii gradului de conºtientizare
a societãþii, pentru limitarea prejudecãþilor
ºi stereotipurilor pe care le întâmpinã oame-
nii în eforturile de incluziune socialã. „Pe-
rioada de implementare este de 11 luni, timp
în care minorii ºi tinerii aflaþi în custodia
noastrã vor fi instruiþi într-o tematicã vastã
: educaþie pentru sãnãtate, protecþia mediu-
lui înconjurãtor, promovarea toleranþei in-
terculturale, teme educaþionale despre drep-
turile omului, inegalitãþi, mãsuri antidiscri-

În numai câteva zile, se va trece, la nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, în struc-
turile din teritoriu, la numirea, conform legislaþiei, a posturilor de conducere a instituþiilor de

învãþãmânt preuniversitar.

Începe numirea pe posturiÎncepe numirea pe posturiÎncepe numirea pe posturiÎncepe numirea pe posturiÎncepe numirea pe posturi

Procedura are la bazã Ordinul nr.4895/10.11.2014,
emis de Ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
care se referã la metodologia-cadru privind mobilita-
tea personalului didactic din învãþãmântul preuniver-
sitar în anul ºcolar 2015/2016. Este o serie întreagã
de dispoziþii generale, care au în vedere „unitãþile de
învãþãmânt cu personalitate juridicã, la data de 1 sep-
tembrie 2015, respectiv unitãþile de învãþãmânt cone-
xe ale învãþãmântului preuniversitar ºi unitãþile de în-
vãþãmânt pentru activitãþi extraºcolare, care se orga-
nizeazã ºi funcþioneazã conform art. 19, 42, 99 ºi 100
din Legea educaþiei naþionale nr.1/2011, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare...”. Pornind de la lege ºi
aplicarea ei, s-a întocmit un calendar amplu, astfel

încât sã fie trecute toate pragurile. A fost un program
extins, dar, þinând cont de perioada actualã, amintim
numai de perioada 17-19 august, când, conform de-
taºãrii în interesul învãþãmântului, pentru cadrele di-
dactice titulare, anterior concursului din 2015, va urma
„numirea, prin detaºare în interesul învãþãmântului,
în funcþiile de conducere, îndrumare ºi control, nei-
cupate prin concurs, ISJ Dolj detaºând cadrele, care
îndeplinesc toate condiþiile, în posturile amintite. În
19 august, va avea loc afiºarea punctajelor dosarelor
cadrelor didactice aflate în restrângere de activitate
nesoluþionatã în etapele anterioare ”, se aratã în co-
municatul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Un sprijin pentruUn sprijin pentruUn sprijin pentruUn sprijin pentruUn sprijin pentru
persoanelepersoanelepersoanelepersoanelepersoanele

vulnerabile socialvulnerabile socialvulnerabile socialvulnerabile socialvulnerabile social
Astãzi, la ora 11:00, la sediul „Centrului pilot anti-discriminare ºi de prevenire a

excluziunii sociale”, situat pe Bulevardul „Decebal” nr. 83 din Craiova, va avea loc
o conferinþã de presã ce va fi punctul de pornire a Proiectului „Învaþã pentru a-i
sprijini pe alþii!”, program destinat persoanelor aflate în custodia Penitenciarului de
Minori ºi Tineri (Centrul de Detenþie) Craiova.

minare ºi de prevenire a excluziunii sociale.
De asemenea, prin activitãþile proiectului va
fi realizat un sistem integrat info AUDIO, ce
va permite accesul neîngrãdit la informaþie
a persoanelor custodiate . La eveniment vor
participa reprezentanþi ai autoritãþilor locale,
mediului de afaceri, precum ºi ai organiza-
þiilor neguvernamentale cu experienþã în do-
meniu  ”, a precizat subcomisar Daniel
Barbu, purtãtor de cuvânt al Penitenciaru-
lui de Minori ºi Tineri (Centrul de Detenþie)
Craiova. Proiectul amintit se deruleazã în
cadrul Programului RO10  „Copii ºi tineri
aflaþi în situaþii de risc, iniþiative locale
ºi regionale pentru reducerea inegalitã-

þilor naþionale ºi pentru promovarea in-
cluziunii sociale”, finanþat prin Granturile
SEE 2009-2014 ºi fonduri asigurate de Gu-
vernul României ºi administrate de Fondul
Român de Dezvoltare Socialã, fiind imple-
mentat de consorþiul format din Asociaþia

„ªanse Egale pentru Fiecare” Craiova, în
calitate de partener principal, PMT (CD)
Craiova ºi Asociaþia Judeþeanã pentru Plãþi
ºi Inspecþie Socialã (AJPIS) Dolj, în calitate
de parteneri.

CRISTI PÃTRU
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
menþinut, luni, 10 august a.c.,
mãsura arestãrii preventive faþã de
Adrian Ionel Deicã, de 21 de ani,
din comuna Poiana Mare: „Men-
þine mãsura arestãrii preventive
dispusã faþã de inculpatul Deicã
Adrian Ionel, mãsurã dispusã prin
Încheierea nr 136 din data de
19.05.2015 pronunþata de Tribu-
nalul Dolj in dosarul nr. 6556/63/
2015. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 ore de la pronunþare.
Pronunþatã în camera de consiliu
de la 10 august 2015”, se aratã în

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi au întocmit rechizitoriul
prin care au dispus trimiterea în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, a lui Cristian Þãrþãleanu, de 31
de ani, din Craiova, pentru comi-
terea infracþiunii de dare de mitã.
Dosarul s-a înregistrat la Tribuna-
lul Dolj, iar luni, 10 august a.c.,
judecãtorii au menþinut mãsura
arestãrii preventive faþã de incul-
pat: „Menþine mãsura arestãrii
preventive dispusã faþã de incul-
patul Tãrþãleanu Cristian. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 ore de la comunicare . Pronun-
þatã în camera de consiliu de la
10 august 2015”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei. 

Reamintim cã, duminicã, 26 iu-
lie a.c., seara, doi poliþiºti ai Sec-
þiei 4 Craiova au oprit pentru con-
trol, în cartierul Rovine,  un auto-
turism BMW condus de Cristian
Þãrþãleanu, de 31 de ani, din Cra-

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, poli-
þiºtii Secþiei 1 Craiova au fost sesizaþi vinerea

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, ieri,
în jurul orei 11.30, pe DN 65, în afara
localitãþii Pieleºti, Gabriel C., de 25 de ani,
din oraºul Dãbuleni, în timp ce conducea o
autoutilitarã, din direcþia Pieleºti cãtre Cra-
iova, nu a pãstrat o distanþã suficientã faþã
de un autoturism, condus în faþa sa, în ace-
eaºi direcþie de mers, de Marius L., de 40
de ani, din comuna Osica de Sus, judeþul
Olt, lovindu-l în partea din spate. În urma
impactului, autoturismul a fost proiectat într-
o altã autoutilitarã, condusã în aceeaºi di-
recþie de mers de Vasile C., de 41 de ani, din

Tânãrul din Poiana Mare acuzat deTânãrul din Poiana Mare acuzat deTânãrul din Poiana Mare acuzat deTânãrul din Poiana Mare acuzat deTânãrul din Poiana Mare acuzat de
tentativã de omor rãmâne dupã gratiitentativã de omor rãmâne dupã gratiitentativã de omor rãmâne dupã gratiitentativã de omor rãmâne dupã gratiitentativã de omor rãmâne dupã gratii

încheierea de ºedinþã a instanþei.
Hotãrârea a fost luatã în cadrul
procesului în care tânãrul este ju-
decat pentru comiterea infracþiu-
nii de tentativã de omor, acesta fi-
ind trimis în judecatã luna trecutã,
pe 8 iulie a.c..

Reamintim cã poliþiºtii ºi procu-
rorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj au fost anunþaþi de-
spre o altercaþie petrecutã în noap-
tea de duminicã spre luni (17/18
mai a.c.), în comuna Poiana Mare,
în urma cãreia un tânãr a ajuns la
spital în stare gravã. Din cercetã-

rile efectuate, anchetatorii au sta-
bilit cã, puþin dupã ora 23.00, Adri-
an Ionel Deicã, de 21 de ani din
Poiana Mare, dupã ce consumase
din plin bãuturi alcoolice, a ieºit pe
stradã, s-a întâlnit cu Adrian Ionel
Marcu, de 22 de ani ºi, în urma
unui conflict spontan, l-a lovit de
mai multe ori pe cel din urmã cu o
bucatã de lemn în cap. Victima a
fost transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, unde
a primit îngrijiri medicale ºi a rã-
mas internatã, medicii legiºti sta-
bilind cã leziunile suferite i-au pus

ªoferul care a vrut sã mituiascã trei poliþiºti cu 5000 de lei
trimis în judecatã în stare de arest preventiv

Femeie rãnitã într-un accidentFemeie rãnitã într-un accidentFemeie rãnitã într-un accidentFemeie rãnitã într-un accidentFemeie rãnitã într-un accident
cu trei maºinicu trei maºinicu trei maºinicu trei maºinicu trei maºini

Trei maºini au fost implicate ieri
într-un accident petrecut pe DN 65, în
apropierea comunei Pieleºti, o femeie
de 34 de ani fiind rãnitã în impact.

Braºov. Din accident a rezultat rãnirea uºoa-
rã a Danielei T. 34 de ani, din comuna Rã-
ducãneni, judeþul Iaºi, pasagerã în autotu-
rism. „Cei 3 conducãtori auto au fost testaþi
cu aparatul etilotest, constatându-se cã nu
se aflau sub influenþa bãuturilor alcoolice.
Poliþiºtii au întocmit un dosar de cercetare
penalã pentru vãtãmare corporalã din cul-
pã”, a declarat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Minor cercetat pentru furtul unuiMinor cercetat pentru furtul unuiMinor cercetat pentru furtul unuiMinor cercetat pentru furtul unuiMinor cercetat pentru furtul unui
laptop din sediul DGASPC Doljlaptop din sediul DGASPC Doljlaptop din sediul DGASPC Doljlaptop din sediul DGASPC Doljlaptop din sediul DGASPC Dolj

Un minor de 15 ani din Craiova este
cercetat penal pentru furt calificat dupã
ce s-a stabilit cã a sustras un laptop din
biroul unei angajate de la DGASPC Dolj.

trecutã de cãtre Irina I., din cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþie a
Copilului (DGASPC) Dolj, cu privire la fap-
tul cã, în noaptea de 4/5 august a.c., în inter-
valul orar 16:00 – 08:00, persoane necunos-
cute au sustras din biroul acesteia un laptop.
În urma investigaþilor ºi cercetãrilor efectua-
te, poliþiºtii din cadrul Secþiei 1 Poliþie Craio-
va în colaborare cu specialiºtii din cadrul
Serviciului Criminalistic au stabilit cã autorul
furtului este R. I., de 15 ani, din Craiova.
Prejudiciul cauzat, în valoare de 1500 lei, a
fost recuperat în totalitate ºi restituit persoa-
nei vãtãmate. În continuare, în cauzã, se efec-
tueazã cercetãri sub aspectul sãvârºirii infrac-
þiunii de furt calificat  în vederea stabilirii în-
tregii activitãþi infracþionale, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

ªoferul de 31 de ani din Craiova care a încercat sã mituiascã trei
poliþiºti craioveni cu 5.000 de lei pentru a scãpa de dosar penal a fost
trimis în judecatã, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracþiu-
nii de dare de mitã. Luni, 10 august a.c., odatã cu înregistrarea cauzei pe
rolul Tribunalului Dolj, instanþa decis sã-l menþinã pe inculpat dupã
gratii. Primul termen al procesului va fi pe 7 septembrie a.c.

iova, care emana miros de alcool.
Craioveanul a fost condus la Bi-
roul Rutier unde a fost testat cu
aparatul etilotest rezultând o con-
centraþie de 0,52 mg/l acool pur
în aerul expirat. Împreunã cu agen-
tul de la Rutierã care îl testase,
poliþiºtii l-au dus pe Þãrþãleanu la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova pentru recoltarea de
probe biologice în vederea stabili-
rii alcoolemiei. Pe drum cãtre spi-
tal, dar ºi ulterior, pe parcursul în-
tocmirii actelor de cercetare, ºofe-
rul le-a propus poliþiºtilor suma
de 5.000 lei pentru a nu i se în-
tocmi dosar penal. Poliþiºtii l-au
refuzat, au anunþat conducerea
Inspectoratului de Poliþie al Ju-
deþului Dolj, care a sesizat Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi Direcþia Generalã Anticorup-
þie – Serviciul Judeþean Antico-
rupþie Dolj care au preluat cer-
cetãrile. Ofiþerii anticorupþie ºi
procurorul desemnat de la Par-

chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
au pus la punct detaliile flagrantu-
lui, Cristian Þãrþãleanu fiind prins
la sediul Poliþiei, imediat dupã ce a
oferit suma de 5.000 lei, rugându-
i pe agenþii de poliþie sã nu înregis-
treze dosarul penal întocmit pe
numele sãu. A fost reþinut pentru
24 de ore, iar o zi mai târziu, pe 27
iulie a.c., a fost prezentat instanþie
de judecatã care a dispus aresta-
rea sa pentru 30 de zile. Primul
termen al procesului a fost stabilit
pentru 7 septembrie a.c.

Tânãrul de 21 de ani, din comuna
doljeanã Poiana Mare, arestat pre-
ventiv în luna mai pentru comite-
rea infracþiunii de tentativã de
omor a fost trimis în judecatã. Luni,

judecãtorii de la Tribunalul Dolj l-
au menþinut dupã gratii. Autorul,
bãut, a bãgat în spital un alt tânãr
din localitate, dupã ce l-a lovit cu
un par în cap de mai multe ori.

viaþa în primejdie ºi are nevoie,
pentru vindecare, de 85 – 95 de
zile de îngrijri medicale. În aceste
condiþii Deicã a fost reþinut de pro-
curorii Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj pe 24 de ore în cursul
zilei de 18 mai, iar o zi mai târziu a

fost prezentat instanþei de judeca-
tã cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru tentativã de omor,
propunere admisã de judecãtorii
Tribunalului Dolj. Urmãtorul ter-
men al procesului a fost stabilit
pentru data de 7 septembrie a.c.
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Potrivit preºedintelui CJ Dolj,
Ion Prioteasa, investiþiile, care aco-
perã o distanþã de 11 kilometri, sunt
realizate cu finanþare din bugetul
propriu al consiliului judeþean, pre-
cum ºi de la bugetul de stat, prin
intermediul Programului Naþional
de Dezvoltare Localã.

„Sunt douã lucrãri importante
pentru CJ Dolj, întrucât aceste
ºosele reprezintã porþi de intrare
dinspre Vâlcea ºi Olt, dar ºi pen-
tru comunitãþile din zona de nord
a judeþului, în rândurile cãrora exis-
ta o mare aºteptare, pentru cã pe
aceste drumuri nu se mai interve-
nise de foarte mulþi ani.

Vorbim despre investiþii în va-
loare totalã de peste 16 milioane
de lei, care trebuie finalizate în
cursul acestui an, motiv pentru
care am decis sã inspectãm ºanti-
erele deschise pe cele douã dru-
muri judeþene - 643A, care face
legãtura între Veleºti ºi Murgaºi,
trecând apoi în judeþul Olt, ºi
643D, din Bulzeºti pânã la graniþa
cu judeþul Vâlcea”, a subliniat ºeful
administraþiei doljene.

Investiþia este realizatã cu
fonduri de la bugetul de stat
Ion Prioteasa a mai spus cã ori-

entarea s-a fãcut cu precãdere asu-
pra celor douã tronsoane deoare-
ce se aflau într-o stare avansatã
de degradare, pe drumurile aces-
tea regãsindu-se fie porþiuni pie-
truite, fie cu asfaltul mãcinat, cum
se întâmpla în zona comunei Mur-
gaºi, pe ºoseaua cãtre judeþul Olt.
„O provocare mai mare o repre-
zintã modernizarea segmentului de
opt kilometri din drumul judeþean
cãtre Vâlcea, pentru cã traversea-
zã o zonã cu relief dificil ºi impu-
ne lucrãri complexe. Investiþia este
realizatã cu fonduri de la bugetul

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Infrastructura, o prioritate pentru Consiliul Judeþean Dolj:

Investiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalãInvestiþii în valoare totalã
de peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de leide peste 16 milioane de lei

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, ºi vicepreºedintele Cristinel Iovan
au inspectat, ieri dupã-amiazã, lucrãrile executate în cadrul proiectelor de modernizare a
douã tronsoane de drumuri judeþene, care asigurã accesul cãtre judeþele Vâlcea ºi Olt.

Alãturi de cei doi, la vizita pe cele douã ºantiere au mai fost prezenþi primarii localitãþilor
Murgaºi, Constantin Nedelea, ºi Bulzeºti, Gin Sorescu, directorul Direcþiei Tehnice a CJ,

Aurelia Dãrac, ºi reprezentanþi ai constructorului.

de stat, prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, în cursul aces-
tui an fiindu-ne asigurate, pânã în
prezent, 2,5 milioane de lei. Pro-
vocarea este dublatã de faptul cã,
pe o porþiune de aproape 600 de
metri, ne confruntãm ºi cu o alu-
necare de teren, astfel cã ne-am
vãzut nevoiþi sã tratãm aceastã pro-
blemã separat de proiectul iniþial ºi
am organizat o licitaþie pentru re-
zolvarea ei. Din evaluãrile realiza-
te, a reieºit cã ar fi necesar un efort
financiar de peste 2 milioane de lei,
sumã pe care suntem pregãtiþi sã
o asigurãm din fondurile proprii”,
susþine preºedintele CJ Dolj.

„Suntem pregãtiþi sã abordãm
cu toatã forþa modernizarea
unor importante artere de

circulaþie”
ªeful administraþiei doljene a

mai sus cã lucrãrile pe cele douã
tronsoane de drum, care însu-
meazã 11 kilometri, vor fi puse
în operã pânã la sfârºitul acestui
an, iar astfel vom reuºi sã rãs-
pundem unei necesitãþi reale a

doljenilor din aceastã zonã. „În
paralel, suntem pregãtiþi sã abor-
dãm cu toatã forþa modernizarea
unor importante artere de circu-
laþie ale Doljului cu ajutorul fon-
durilor europene. Ne propunem
sã obþinem finanþare pentru lu-
crãri care vizeazã, în total, apro-
ximativ 300 de kilometri de dru-
muri judeþene, între care se nu-
mãrã DJ 552, care leagã Craiova
de Cetate, dar ºi 561A, care, por-
nind din Giurgiþa, trece plin Ple-
niþa ºi ajunge la hotarul cu jude-
þul Mehedinþi“, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj,
Ion Prioteasa.

„Vor mai fi mereu lucruri de
fãcut pentru a pune la punct
o reþea de drumuri judeþene”

La rândul sãu, vicepreºedintele
Cristinel Iovan a precizat cã cele
douã investiþii care au fãcut obiec-
tul vizitei noastre în teren se înscriu
într-o viziune de ansamblu a consi-
liului judeþean, în cadrul cãreia, în
ultimii ani, am intervenit constant
prin lucrãri la infrastructura rutie-
rã, încercând sã asigurãm un echi-
libru la nivelul Doljului, dar ºi sã
rezolvãm cu prioritate zonele defi-
citare. „Desigur, vor mai fi mereu
lucruri de fãcut pentru a pune la
punct o reþea de drumuri judeþene
care mãsoarã aproape 1.200 de ki-
lometri, dar am avut ºi avem în con-
tinuare, pe lângã banii proprii ºi su-
mele primite de la Guvern, pârghia
fondurilor europene. Iatã cã am reu-
ºit, din 2008 pânã în prezent, sã mo-
dernizãm aproape 200 de kilometri
de drumuri, prin investiþii a cãror
valoare se ridicã la 50 de milioane
de euro. Experienþa acumulatã în
toþi aceºti ani ne va fi utilã pentru a
aborda cu toatã forþa exerciþiul fi-
nanciar 2014 - 2020.“, a subliniat
Cristinel Iovan.
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În þara noastrã, Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
are responsabilitatea pentru planu-
rile naþionale de monitorizare a re-
ziduurilor de pesticide din fructe,
legume ºi cereale din producþie in-
ternã. Implementarea acestor pla-
nuri de monitorizare este realizatã
de Agenþia Naþionalã Fitosanitarã,
prin Laboratorul pentru Controlul
Reziduurilor în Plante ºi Produse
Vegetale (L.C.R.P.P.V.). În cadrul

acestui program, din ultimele date
de referinþã au fost analizate 1.136
de probe la nivel naþional, respctiv
372 de probe fructe, 653 probe
legume ºi 111 probe cereale. Din-
tre cele 653 probe de legume, 229
au avut reziduuri de pesticide sub
limita maximã admisã ºi o probã
de pãtrunjel frunze peste limita
maximã admisã.

Fructele ºi legumele,Fructele ºi legumele,Fructele ºi legumele,Fructele ºi legumele,Fructele ºi legumele,
rotunjite cu pesticiderotunjite cu pesticiderotunjite cu pesticiderotunjite cu pesticiderotunjite cu pesticide

Consumaþi zilnic legume ºi fructe! Un îndemn pe cât de raþional, pe atât de
incert în privinþa sãnãtãþii. Din probele analizate de specialiºti, fructele au din ce
în ce mai multe reziduuri de pesticide. Pe locul secund, legumele sunt încãrcate
cu pesticide, uneori peste limita maximã admisã. Nici cerealele nu bat pasul pe
loc. Încet, dar sigur creºte procentul de folosire a acestor substanþe active.

Fructele îmbibate cu pesticide
La nivelul anul 2014,

L.C.R.P.P.V.a analizat 372 de probe
de fructe. Aproape jumãtate dintre
acestea au avut conþinut de rezidu-
uri de pesticide  mai mici decât li-
mita maximã admisã. Patru probe
au fost neconforme: o probã de
cãpºune cu valori la carbendazim
ºi tiofanat –metil  ºi trei probe de
cireºe cu valori ale procimidonului
mai mari decât limita maximã ad-

misã. Fructele care au cel mai mare
procent de reziduuri de pesticide
sunt piersicile 70%, viºinele 67%,
merele 63%, caisele 63%, cireºele
62%, ºi cãpºune 62%. Pesticidele
cele mai des întâlnite la segmentul
fructe sunt ciprodinil (la 59 de pro-
be), clorpirifos (la 36 de probe), car-
bendazim (35 de probe) ºi pirime-
tanil (35 de probe). Cele mai multe

substanþe active pe probã au fost
depistate în cireºe, în numãr de 7.

Atac ºi la legume
Mai mult de o treime din probe-

le de legume analizate au în com-
ponenþã pesticide. Din 653 de pro-
be verificate, 229 au prezentat re-
ziduuri de pesticide, dar cu valori
sub cele maximal admise. O probã
de pãtrunjel frunze a fost declara-
tã neconformã conþinând cel puþin
patru pesticide diferite. Mai grav
este cã, din analiza anului anterior
s-a constatat cã, procentul actual
de legume cu reziduuri de pestici-
de a crescut faþã de 2013 în mod
dramatic, de la 9.8% la 35%. Can-
titatea cea mai mare de pesticide
se aflã în pãtrunjel 75%, salatã
73%, ciuperci 55%, morcovi 43%,
gogoºari 43%. Ca ºi la fructe, car-
bendazimul ºi ciprodinilul sunt în
topul celor mai folosite pesticide.

„Ne aliniem”
standardelor de productivitate

Cine mai crede cã agricultorii
români nu stau bine la capitolul
know-how se înºealã. Iatã cã, ajun-
gem din urmã þãri cu utilizare per-
manentã a pesticidelor. Ciprodinilul
este o substanþã fungicidã cu acþi-
une sistemicã generalã ºi pãtrunde
rapid în toatã planta pentru a inhiba
dezvoltarea de ciuperci în þesuturi.
Aceastã substanþã se degradeazã în
prezenþa luminii solare, dar prezin-
tã toxicitate moderatã pentru ma-
mifere ºi existã motive de îngrijo-
rare cã ar putea produce acumulãri
în organisme. Rapoartele Greenpea-
ce din agricultura altor þãri aratã cã
lucrurile merg pe un drum încã ne-
evaluat imparþial din punct de ve-

dere al sãnãtãþii oamenilor. Astfel,
fungicidul toxic carbendazim a fost
detectat în 68 de produse alimenta-
re provenite din 45 de þãri. Insecti-
cidul periculos pentru mediu, clor-
prifosul, a fost detectat în 64 de
produse provenite din 45 de þãri.
Unele pesticide pot provoca alergii,
pot afecta fertilitatea sau sunt mu-
tagenici, iar unele sunt carcinoge-
ne. Unele pesticide au un efect si-
milar cu substanþele care se folo-
sesc pentru înmuierea plasticului,
afectând sistemul hormonal. Se mai
atrage atenþia cã folosirea din ce în
ce mai accentuatã a pesticidelor
este responsabilã de distrugerea
biodiversitãþii.

Probele ce confirmã
pesticidele în cereale s-au triplat

Dintre cele 111 probe de cereale
analizate de Laboratorul pentru Con-
trolul Reziduurilor în Plante ºi Pro-
duse Vegetale au fost gãsite 10 cu
prezenþã de reziduuri de pesticide, dar

cu valori sub limita maximã admisã.
Din cadrul acestora, secara a fost
cap de afiº (29%), urmatã de orez
(20%) ºi grâu (14%). Aici, cele mai
folosite pesticide sunt clorpirifos-me-
til, urmat de fenpropidin. Aºa cum
s-a întâmplat în cazul legumelor, unde
creºterea procentul de probe cu re-
ziduuri a fost de la 9,5 % în 2013,
la 35% în 2014, anii ce urmeazã ne
vor aduce creºteri impresionante nu
la calitate, ci la cantitatea obþinutã
prin cele mai diversificate mijloace.
Oricum, nici industria ce cercetare
în domeniul pesticidelor nu bate
pasul pe loc, ba chiar bate la uºa
fermierilor cu argumente care mai
de care mai îmbietoare. Sã sperãm
în mintea cea de pe urmã a româ-
nului care acceptã cã o folosire exa-
geratã a pesticidelor duce la cheltu-
ieli inutile, folosirea incorectã a lor
poate provoca o diminuare a pro-
ducþiei ºi, dacã sunt prinºi la con-
trolul reziduurilor, sancþiunea este
distrugerea produselor.

În condiþiile menþinerii unor deficite de
umiditate în sol ºi temperaturilor ridicate
ale aerului, starea de vegetaþie a culturi-

Lucrãri agricoleLucrãri agricoleLucrãri agricoleLucrãri agricoleLucrãri agricole
cu dificultatecu dificultatecu dificultatecu dificultatecu dificultate

lor prãºitoare neirigate (porumb, floa-
rea-soarelui) pe suprafeþele agricole din
Dolj se va deprecia în continuare, sem-
nalizându-se fenomenele de ofilire tem-
porarã ºi uscare parþialã a aparatului
foliar, ºtiuleþi slab dezvoltaþi ºi incom-
plet formaþi la porumb, precum ºi se-
minþe seci la floarea-soarelui. „Conþi-
nutul de umiditate pe adâncimea de sol
0-100 cm în cultura de porumb va pre-
zenta valori scãzute ºi deosebit de scã-
zute pe aproape tot teritoriul agricol,
cu excepþia unor suprafeþe din nordul,
centrul ºi sudul Transivalniei” se pre-

cizeazã în prognoza agrometeorologicã
12-18 august 2015 emisã de Administra-
þia Naþionalã de Meteorologie.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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”Iatã cã, din nou, Grecia demonstreazã tuturor cã nego-
cierile dure au adus avantaje în raport cu creditorii internaþi-
onali! Realitatea acordului vine ºi spulberã toate acele opinii
panicarde potrivit cãrora UE ºi guvernul elen se îndreaptã
spre un eºec major. Tocmai de aceea, cred cã este impor-
tant ca toatã lumea sã înþeleagã cã respingerea austeritãþii
trebuie sã fie cheia pentru depãºirea oricãrei crize ºi pentru
generarea dezvoltãrii economice! Solidaritatea ºi raþiunea

„Cred cã, în România, se vorbeºte mult prea mult„Cred cã, în România, se vorbeºte mult prea mult„Cred cã, în România, se vorbeºte mult prea mult„Cred cã, în România, se vorbeºte mult prea mult„Cred cã, în România, se vorbeºte mult prea mult
despre temerile de a nu repeta scenariul grecesc”despre temerile de a nu repeta scenariul grecesc”despre temerile de a nu repeta scenariul grecesc”despre temerile de a nu repeta scenariul grecesc”despre temerile de a nu repeta scenariul grecesc”

Europarlamentarul Victor Negres-
cu atrage atenþia cã acordul dintre
Grecia ºi creditorii internaþionali în
privinþa datoriei cãtre BCE demon-
streazã cât de mult s-au înºelat toþi
cei care credeau cã atât guvernul
elen, cât ºi UE, se îndreaptã spre un
eºec. Totodatã, europarlamentarul
mai subliniazã cã respingerea cate-
goricã a austeritãþii reprezintã sin-
gura cale viabilã de depãºire a cri-
zei ºi propune ca întrevederile pri-
vind Codul Fiscal sã genereze un
pact politic împotriva austeritãþii.

trebuie sã ia locul acestei politici falimentare a austeritãþii,
care în ultimii ani a produs un real dezastru în toatã Uniunea
Europeanã”, a subliniat europarlamentarul PSE.

Deputatul european susþine cã  sunt prea puþine voci
din Romania care sunt preocupate de aceastã temã. „Unde
este vocea domnului Klaus Iohannis, cel care reprezintã
România în Consiliul European?....  Cred cã, în România,
se vorbeºte mult prea mult despre temerile de a nu repeta

scenariul grecesc, în condiþiile în care singura temã utilã
de discuþie ar fi respingerea categoricã ºi totalã a austeritã-
þii. Avem nevoie de asigurãri din partea tuturor forelor po-
litice cã România nu va reveni la austeritate. De aceea,
propun ca întrevederile privind Codul Fiscal sã genereze
un pact politic împotriva austeritãþii”, considerã europar-
lamentarul Victor Negrescu

MARGA BULUGEAN

La dezbaterile organizate în Ce-
tatea Fãgãraºului au participat pes-
te o sutã de lideri liberali din þarã ºi
din strãinãtate. De asemenea, asis-
tenþa s-a bucurat ºi de mesajul
Preºedintelui României, Klaus Io-
hannis, precum ºi de cel al co-
preºedintelui PNL, Alina Ghorghiu.
În mesajul sãu, Preºedintele Ro-
mâniei a þinut sã mulþumeascã di-
asporei atât pentru susþinerea arã-
tatã în campania electoralã din
toamna anului trecut, cât ºi pentru
implicarea activã în schimbarea
imaginii României peste hotare. De
asemenea, Klaus Iohannis i-a asi-
gurat pe românii din strãinãtate de
tot suportul sãu, precum ºi de fap-
tul cã va continua sã rãmânã unul
dintre cei mai constanþi parteneri
de dialog al acestora.

La rândul sãu, copreºedintele

Prima ºcoalã politicã de varãPrima ºcoalã politicã de varãPrima ºcoalã politicã de varãPrima ºcoalã politicã de varãPrima ºcoalã politicã de varã
a PNL Diasporaa PNL Diasporaa PNL Diasporaa PNL Diasporaa PNL Diaspora

Timp de trei zile,  în perioada 7 – 9 august a.c. a avut loc,
la Fãgãraº, prima ºcoalã politicã de varã a PNL Diaspora,
primul eveniment de acest gen organizat vreodatã de cãtre

un partid politic din România.

PNL, Alina Gorghiu, a salutat ini-
þiativa de a organiza o ºcoalã de
varã dedicatã diasporei ºi a apre-
ciat rolul de liant dintre liberalii din
þarã ºi cei plecaþi pe care acest
eveniment l-a avut. De asemenea,
Alina Gorghiu a þinut sã asigure pe
liberalii din diasporã cã PNL depu-
ne toate eforturile pentru ca la ur-
mãtoarele alegeri generale, româ-
nii din strãinãtate sã nu mai întâm-
pine problemele avute în toamna

anului trecut. „PNL Diaspora
mulþumeºte atât participanþilor,
cât ºi tuturor celor care s-au im-
plicat pentru a asigura succesul
acestei prime ediþii a ºcolii politi-
ce de varã a organizaþiei ºi îi asi-
gurã pe liberalii din strãinãtate cã
acest eveniment va deveni unul
periodic în calendarul partidului”,
se precizeazã într-un comunicat
de presã al PNL.

MARGA BULUGEAN

Astãzi, în sala de videoconferinþe a
Prefecturii Dolj, va avea loc, de la ora
11:00, lansarea Proiectului „Guverna-
re Incluzivã”, un Parteneriat Public-
Privat, realizat de cãtre Instituþia Pre-
fectului – Jud. Dolj, în colaborare cu
Asociaþia „Asistenþã ºi Programe pen-
tru Dezvoltare Durabilã – Agenda 21”
ºi Agenþia Naþionalã Funcþionarilor Pu-
blici. Proiectul se înscrie în obiectivele
Programului de guvernare pentru 2013-
2016 ºi vizeazã iniþiative menite sã rãs-
pundã mai bine problemelor cu care se
confruntã grupurile dezavantajate. În
acest scop, se propune un set de mãsuri
coerente, menite sã contribuie la redu-
cerea riscului de excludere ºi de margi-
nalizare socialã a grupurilor vulnerabile
din judeþele Buzãu, Cãlãraºi, Dolj ºi
Mureº, prin colaborarea dintre autoritã-
þile publice ºi societatea civilã. La eve-

Proiect pentru incluziune socialãProiect pentru incluziune socialãProiect pentru incluziune socialãProiect pentru incluziune socialãProiect pentru incluziune socialã
niment vor participa coordonatorii locali
ai instituþiilor sau autoritãþilor publice,
partenere în proiect: Prefectura Dolj,
Consiliul Judeþean Dolj, Agenþia Jude-
þeanã pentru Ocuparea Forþei de Mun-
cã Dolj, Primãria Craiova, precum ºi
reprezentanþi ai Agenþiei Naþionale a
Funcþionarilor Publici ºi ai Comisiei Ju-
deþene de Incluziune Socialã. Proiectul
se implementeazã cu sprijinul financiar
al Programului RO10 – CORAI, pro-
gram finanþat de Granturile SEE 2009-
2014 ºi administrat de Fondul Român de
Dezvoltare Socialã, sub coordonarea
Asociaþiei „Asistenþã ºi Programe pen-
tru Dezvoltare Durabilã – Agenda 21” ,
a Agenþiei Naþionale a Funcþionarilor
Publici, în parteneriat cu organizaþii ne-
guvernamentale ºi instituþii/autoritãþi pu-
blice locale.

CRISTI PÃTRU
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU Reinventarea disidenþei:Reinventarea disidenþei:Reinventarea disidenþei:Reinventarea disidenþei:Reinventarea disidenþei:

un sport naþionalun sport naþionalun sport naþionalun sport naþionalun sport naþionalCând scapã de sub orice control raþio-
nal, mai ales al minimeiautosupravgheri în
care criteriul unei elementare etici reacti-
veazã bunul simþ, libertatea sfârºeºte prin
a-ºi compromite mare parte din legitimita-
te. ªi dacã nu atinge, aºa cum avertizase
îndreptãþit Nicu Steinhardt, hotarul tiraniei,
oricum devineun factor extrem de disto-
nant ºi destabilizator al unui climat de co-
municare ºi de înþelegere la nivel comuni-
tar ºi social.

Evenimentele din decembrie 1989 au
marcat,odatã cu sfârºitul unui regim ce de-
pãºise limita suportabilitãþii, prin confisca-
rea întregului spaþiu publica transformat
într-o stereotipie monologalã, ºi descãtu-
ºarea limbuþiei ce-a devenit imediat o zar-
vã, deseori asurzitoare. Nu se mai strigã în
piaþã, ci pe mici ecrane ºi în virtual, pe re-
þele ºi, câteodatã, în campanii electorale,
pe stadioane ori în sãli de sport.

Descãtuºatã, limbuþia revendicã ºi pre-
tenþii de locvacitate. Sau de elocvenþã. Nu
importã cã e secetã mare de vocaþie (de-
spre har nici vorbã), aºa cã, ai ori n-ai ceva
de spus, hop! pe sticlã, pe unde radio, mai
mult ori mai puþin sonore, pe socio-reþele,
dezlãnþuiþi într-o impecabilã limbã de lemn.
Nu mai conteazã nici cã – situaþie extrem
de ridiculã! – se dã de pãmânt cu limba
înlemnitã, sigur, din cale-afarã, a discur-

sului oficial marca Ceauºescu, dar se face
în una încã ºi mai… înlemnitã. Stereotipa-
tã, adicã, la refuz.

Rãmâne însã loc ºi pentru aventuri ceva
mai pretenþioase. Cum ar fi scrierea de cãrþi:
scrisul, aºadar, fiindcã, s-o spunem pe
ºleau, s-a ajuns sã se scrie mai mult decât
se citeºte. ªi cine sã scrie? Oricine crede
cã ar avea ceva de spus. ªi despre orice.
Inclusiv lucrãri cu mize „grele”, cum ar fi
cele cu elan istoriografic ºi din care nu mai
rãmâne decât…elanul,fiindcã restul nu e
decât curatã maculaturã, ºi aia cât se poate
de… urechistã.

Scriu cãrþi ºi foºtii securiºti, unii cu
umori ficþionale demne de un imaginar fa-
bulatoriu medieval, alþii prãpãstioºi, ca stil
ºi substanþã, încât lectura nu atinge nici pe
departe mica plãcere a unui jurnal satiric.

Existã însã ºi o întreagã ºi numeroasã
ceatã de aºa-ziºi analiºti, închipuiþi obser-
vatori ºi cronicari ai vremurilor mai vechi
ºi mai noi. Resentimentari nelecuiþi, seduºi
de o gramaticã aproximativã, þâfnoºi cât cu-
prinde, demolatori ai vechiului regim co-
munist în care, totuºi, au vieþuit ºi pe care
se screm acum sã-l demanteleze, cu o râv-

nã beteagã ºi de pe poziþia, ad-hoc inventa-
tã ºi asumatã, unei disidenþe ispititoare, dar
inexistente.

Fireºte, au fost ºi ei pe acolo, deseori în
locuri ºi în poziþii cãldicele: ba un inginer
pe la o fermã legumicolã, ba dascãl la o
ºcoalã de meserii, ºef de echipã în con-
strucþii ori purtãtor de dosare în vreun sta-
biliment de cercetare.

Linguºitori cu ºefii imediaþi, n-au fost
– deºi ºi-ar fi dorit – niciodatã chestionaþi
în vreo problemã publicã, fie în legãturã
cu calitatea unei culturi ori cum sã se ame-
lioreze transportul în comun. ªi-ar fi do-
rit, cred, dar, în cele mai multe cazuri, n-
a fost sã fie. Altminteri, cine ºtie, ar fi putut
avansa, ºi ar fi fãcut-o, nu încape îndoia-
lã, cu acelaºi patos cu care îºi asumã acum
un fel de disidenþã la care nici nu i-a dus
mintea.

ªi sunt atâþia – anticomuniºti de carton
– încât, scãzându-i pe cei din generaþiile
mai tinere, te întrebi cum de s-a întâmplat
ca din 20 de milioane de români vreo 19 ºi
mai bine sã fi fost timp de decenii niºte…
disidenþi. Ca veselul personaj Jourdain, nici
n-au ºtiut!Iar când descopãr voioºia cu care

unii dintre aceºti abonaþi la limbuþia de lemn
(retorica e efectiv aceeaºi, doar direcþia e
inversatã!) pun la zid foºti colegi, vecini,
ori foºti ºefi, mai mici, unii chiar apreciaþi
pentru zãlogul lor de pricepere în meserie
ºicalitatea umanã, îmi vine sã-i întreb dacã
nu cumva actele lor de disidenþã nu s-or fi
consumat cumva în baia din apartament.
Eventual, chiar þinând la adãpost odraslele.
ªi poate ºi consoarta.

În acel rãzboi, de cinci decenii, viteji cu
adevãrat au fost puþini, câteva zeci, poate
sute, o mie, iar disidenþi câþi sã-i numeri pe
degetele unei mâini. Astãzi, dupã rãzboi, sce-
na e locul preferat, proliferând o atracþie
bolnavã. Sute de mii – luând în calcul doar
pe cei din generaþiile trãitoare în vremurile
de referinþã – au îmbrãcat, cu o nonºalanþã
bicisnicã, cãmaºa unui martiraj de care s-
au aflat atât de strãini.

Dovadã cã, atunci când refuzi sã iei act
de paiul din proprii ochi, nu numai cã pur-
cezi la inventarea unor vinovaþi, obligatoriu
alþii în afarã de tine, dar te simþi atras ºi de
a-þi inventa un trecut pe mãsura unor ficþi-
uni la modã. Un sport, ºi acesta, suplinind
aþipirea tradiþionalei…  þurci.Autohtone.

Fructele verii - piersicile, strugurii ºi prunelele care acum
dau în pârg – au fost aranjate frumos în coºuleþe ºi aºezate
pe masã alãturi de colive. O mare de lumânãri s-au aprins la
momentul indicat, atunci când parfumul de tãmâie s-a îm-
pletit cu rugãciunea ºi cu vocile frumoase ale corului. Cu-
vintele de învãþãturã ale Mitropolitului Olteniei, ÎPS Irineu,

Un praznic cu piersici ºi struguri alUn praznic cu piersici ºi struguri alUn praznic cu piersici ºi struguri alUn praznic cu piersici ºi struguri alUn praznic cu piersici ºi struguri al
Sfântului Nifon, ocrotitorul CraioveiSfântului Nifon, ocrotitorul CraioveiSfântului Nifon, ocrotitorul CraioveiSfântului Nifon, ocrotitorul CraioveiSfântului Nifon, ocrotitorul Craiovei

Chiar în mijlocul verii, când pomii sunt încãrcaþi de roade ºi cerul este de un albastru senin cum numai în
ochii copiilor îl mai poþi afla, craiovenii sãrbãtoresc un mare sfânt care ocroteºte, din racla sa, oraºul

nostru. Catedrala mitropolitanã „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” a fost, ieri dimineaþã, plinã de credincio-
ºii care, deºi a fost o zi de lucru, au participat la slujbã pentru a-l cinsti pe Sfântul Nifon, Patriarhul Con-

stantinopolului, ale cãrui sfinte moaºte se aflã în acest sfânt locaº.
au venit la final pentru a le explica oamenilor, veniþi în numãr
mare la slujbã, cine este sfântul care odihneºte între zidurile
groase ale Catedratelei mitropolitane ºi care ocroteºte de atâta
timp oraºul nostru.

ÎPS Irineu, în mijlocul credincioºilor
Momentele liturgice dedicate Sfântului Nifon au

început încã de luni seara, când slujitorii Catedra-
lei mitropolitane au sãvârºit slujba Vecerniei unitã
cu Litia. Dupã slujbã, racla în care se gãsesc moaº-
tele sfântului ºi pãrticele din moaºtele Sfinþilor
Serghie, Vah ºi ale Sfintei Tatiana Diaconiþa, a fost
purtatã în procesiune împrejurul sfântului locaº.
Ieri, când clopotele au bãtut pentru Sfânta Litur-
ghie, oamenii au început sã urce panta uºoarã a
Catedralei ºi sã-ºi gãseascã un loc în bisericã. La
ceas de sãrbãtoare, Sfânta Liturghie a fost oficia-
tã de Înaltpreasfinþitul Pãrinte Irineu, Arhiepisco-
pul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, împreunã cu
un sobor de preoþi ºi diaconi.

Tot mai mulþi credincioºi vin la acest praznic
În cuvântul de învãþãturã care l-a rostit la fina-

lul slujbei religioase, Mitropolitul Olteniei a subli-
niat cã sãrbãtoarea Sfântului Nifon îºi face loc,
din ce în ce mai mult, în viaþa craiovenilor. “Este
o deosebitã bucurie duhovniceascã pentru noi sã
constatãm cã, în fiecare an, de praznicul Sfântu-
lui Ierarh Nifon, numãrul credincioºilor sporeºte
pentru cinstirea acestui ierarh al Bisericii noastre,
Patriarh al Constantinopolului ºi Mitropolit al Þãrii
Româneºti, sfânt fãcãtor de minuni, mijlocitor ºi
ajutãtor tuturor celor care se apropie de sfintele
sale moaºte ºi Îl roagã pe Bunul Dumnezeu sã le
împlineascã cererile ºi mijlocirile lor”.

Un sfânt fãcãtor de minuni
În Catedrala Mitopolitanã din Craiova se aflã,

într-o raclã din argint, capul ºi mâna Sfântului Ie-
rarh Nifon, Mitropolitul Olteniei explicându-le oa-
menilor care este legãtura acestui sfânt cu oraºul
nostru. „Pãstor ºi întemeietorul unor eparhii din

þara noastrã, Râmnicul ºi Buzãul, a fost unul dintre aceia
care a cãlãuzit pe Sfântul Voievod Neagoe Basarab, cel
care i-a fost ºi ucenic ºi apropiat. Sfântul Nifon a fost cel
care s-a rugat pentru poporul nostru ºi, prin descoperire
dumnezeiascã, a lãsat ucenicului sãu sã aibã ca odor ne-
preþuit capul sãu ºi mâna sa. Sfântul Nifon este printre
cei dintâi care au fost canonizaþi pe pãmântul nostru ro-
mânesc, încã din secolul XVI, ca un mare apãrãtor al
Ortodoxiei ºi mijlocitor înaintea lui Dumnezeu”, a preci-
zat ÎPS Irineu, Mitropolitul Olteniei.

Influenþa pe care o poartã numele noastre
O pace plãcutã s-a aºezat în sufletele credincioºilor când

Mitropolitul Olteniei a amintit de numele pe care noi le pur-
tãm ºi de influenþa pe care acestea o au asupra noastrã atunci
când le rostim, cu atât mai mult numele sfinþilor. „Când vor-
bim despre sfinþi ºi când le pronunþãm numele, ei rãspund la
chemarea noastrã ºi noi simþim binefacerea lor. Aºadar, che-
mându-l pe Sfântul Nifon în rugãciunile noastre, avem tot-
deauna bucuria de a fi prezent împreunã cu noi ºi ºtim pre-
cis cã sfinþii sunt întotdeauna în prezenþa lui Dumnezeu, iar
Dumnezeu este prezent în viaþa lor ºi în numele lor”, a adã-
ugat ÎPS Irineu care i-a îndemnat pe credincioºi sã înalþe
rugãciuni cãtre Sfântul Nifon.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Dupã 23 de ore de negocieri, care au în-
ceput luni dupã amiazã, oficialii eleni au ie-
ºit epuizaþi din hotelul unde s-au desfãºurat
negocierile, în centrul Atenei, anunþând cã
cele douã pãrþi au ajuns la un acord privind
detaliile acordului, deºi rãmân de rezolvat
câteva probleme minore.

Valoarea celui de-al treilea pachet de asis-
tenþã financiarã este estimatã la 86 miliarde
de euro (94,75 miliarde de dolari).

Conform surselor din apropierea nego-
cierilor, Grecia are ca obiectiv obþinerea
unui excedent bugetar primar, excluzând
costurile cu serviciul datoriei, din 2016.
Anterior, þintele indicau un excedent buge-
tar primar de 0,25% din PIB în 2015, un
plus de 0,5% din PIB în 2016, 1,75% din
PIB în 2017 ºi 3,5% din PIB în 2018, sus-
þin surse care au dorit sã-ºi pãstreze anoni-
matul.

Unul din subiectele sensibile îl reprezin-
tã modul în care se va realiza recapitaliza-

Închisoarea Evin, situatã la nord de Tehe-
ran, are, de câteva zile, un deþinut celebru,
Mehdi Hachemi, unul din fii fostului preºe-
dinte Akbar Hachemi Rafsandjani (1989-1997),
care a fost adus aici pentru a ispãºi o pedeap-
sã de 10 ani de închisoare, învinuit fiind de
escrocherie, deturnare de fonduri ºi atentat
la securitatea naþionalã.

Înainte de a merge la închisoare, Mehdi
Hachemi, anturat de membrii familiei ºi jurna-
liºti, a distribuit un comunicat pentru a solici-
ta difuzarea integralã a procesului sãu de cã-
tre televiziunea naþionalã. În vârstã de 45 de
ani, fost ºef al Organizaþiei pentru optimiza-
rea consumului de energie, el a calificat injus-
tã ºi ilegalã condamnarea sa, în care ”calcule-
le politice” au jucat un rol.

Mehdi Hachemi, care a pãrãsit Iranul dupã
realegerea contestatã, în iunie 2009, a fostu-
lui preºedinte ultraconservator Mahmoud
Ahmadinejad (2005-2013), s-a reîntors în Iran,
în octombrie 2012. La o zi dupã sosirea sa, a
fost arestat pentru trei luni, la închisoarea Evin.
În aºteptarea procesului sãu, a fost eliberat
contra unei cauþiuni de 10 miliarde tomans,
circa 2,5 milioane de euro. Presa ºi personali-

Grecia a ajuns la un acordGrecia a ajuns la un acordGrecia a ajuns la un acordGrecia a ajuns la un acordGrecia a ajuns la un acord
cu creditorii internaþionalicu creditorii internaþionalicu creditorii internaþionalicu creditorii internaþionalicu creditorii internaþionali

Japonia: Valul
de cãldurã a ucis
32 de persoane,
într-o sãptãmânã

Valul puternic de cãldurã care afecteazã
Japonia a provocat moartea a 32 de persoa-
ne sãptãmâna trecutã, cea mai mare cifrã
înregistratã vara aceasta. În paralel, 11.000
de japonezi au fost internaþi la urgenþã cu
simptome provocate de temperaturile ridi-
cate. Valul puternic de cãldurã, care afec-
teazã de sãptãmâna trecutã arhipelagul ni-
pon, a adus temperaturi care au depãºit 35
de grade ºi un indice de umiditate de peste
65 la sutã la Tokyo ºi în alte zone ale þãrii,
astfel încât agenþia a sfãtuit populaþia sã se
hidrateze corespunzãtor.

Germania: Un avion
de luptã american F-16
s-a prãbuºit

Un avion de luptã F-16 al armatei ameri-
cane s-a prãbuºit marþi în Bavaria, în sudul
Germaniei, însã pilotul a reuºit sã se salve-
ze, suferind doar rãni uºoare, dupã ce a reu-
ºit sã sarã cu ajutorul paraºutei. Accidentul
a avut loc în cursul unui zbor de antrena-
ment, într-o zonã împãduritã din sudul dis-
trictului Bayreuth, ºi se pare cã ar fi fost
vorba de o panã la unul din motoare. Apara-
tul decolase de la Spangdahlem, una dintre
cele 20 de baze americane din Germania.

Au fost identificate
victimele atacului
din magazinul Ikea

Cele douã persoane înjunghiate mortal luni
într-un magazin Ikea din oraºul Vasteras,
centrul Suediei, sunt un bãrbat în vârstã de
28 de ani ºi mama sa de 55 de ani, au infor-
mat marþi surse din cadrul poliþiei. Femeia
ºi fiul ei se aflau în vacanþã, ei locuiau într-
o altã zonã a þãrii, însã aveau legãturi cu ora-
ºul Vasteras. Ei se aflau la Ikea pentru cum-
pãrãturi ºi se aflau la raionul de accesorii
pentru bucãtãrie când au fost atacaþi cu un
cuþit. Dupã toate probabilitãþile, suspecþii au
folosit cuþite provenite chiar din raioanele
Ikea.

Grecia ºi creditorii internaþionali au ajuns la un acord marþi, dupã
negocieri maraton care au durat toatã noaptea, au anunþat oficialii
eleni, în condiþiile în care Atena trebuie sã achite în 20 august o dato-
rie de 3,2 miliarde de euro cãtre BCE.

rea bãncilor elene ºi cum va fi gestionatã
problema creditelor neperformante.

Autoritãþile de la Atena vor sã înfiinþeze
o bancã de rebuturi (bad bank) pentru a
rezolva problema, în timp ce creditorii in-
ternaþionali cer vânzarea lor cãtre fondurile
specializate. Rata creditelor neperformante
reprezenta aproximativ 35% din totalul
portofoliului de împrumuturi în primul tri-
mestru din 2015 iar procentul ar urma sã
creascã din cauza declinului economiei ºi a
impunerii restricþiilor asupra miºcãrilor de
capital.

Eurogrupul se întâlneºte vineri
Oficialii eleni se aºteaptã ca acordul sã fie

ratificat de Parlament miercuri sau joi, ur-
mând sã fie examinat vineri de miniºtrii de
Finanþe din zona euro, ceea ce va permite
Greciei sã primeascã prima tranºã pânã în
20 august, când trebuie sã achite o datorie
de 3,2 miliarde de euro cãtre BCE.

Miniºtrii de Finanþe din zona euro (Euro-
grup) se vor întâlni, vineri, pentru a aproba
al treilea program de asistenþã financiarã
acordat Greciei, a anunþat, marþi, premierul
spaniol, Mariano Rajoy. „Uniunea Europea-
nã face din nou un pariu mare. Sã sperãm
cã o datã pentru totdeauna acest pariu va
ajuta ca lucrurile sã revinã la normal”, a de-
clarat premierul spaniol.

Slovacia nu-i va ierta Greciei
„nici un cent din datorie”

Negocierile în vederea extinderii termenu-
lui de rambursare a datoriei greceºti au ºi ele
o limitã, a declarat premierul slovac Robert
Fico într-un interviu acordat cotidianului aus-
triac Der Standard, preluat de agenþia de pre-
sã Interfax. „Nu putem aºtepta 100 de ani
pânã când Grecia îºi va achita datoria”, a spus
Robert Fico, subliniind cã „Slovacia este una
dintre þãri care se opun în mod categoric re-
ducerii sumei principale din datoria Greciei”.
„Slovacia nu va ierta nici un cent din datoria
de stat (a Greciei), atât timp cât eu sunt pre-
mier”, a mai spus acesta.

Slovacia, alãturi de Germania, Finlanda
ºi Olanda, face parte din grupul de þãri din
zona euro cu atitudini extrem de ostile faþã
de Grecia.

Economia Greciei a reintrat în recesiune
în primul trimestru din 2015, înregistrând

un declin de 0,2%, dupã o scãdere de 0,4%
în precedentele trei luni, a anunþat recent Ofi-
ciul Central de Statisticã (ELSTAT).

În 2014, economia a ieºit din recesiunea
care a durat ºase ani, înregistrând un avans
de 0,8%, dar turbulenþele din ultimele luni
au afectat evoluþia PIB-ului.

Iran: Fiul fostului preºedinte Rafsandjani, în închisoare
tãþile conservatoare l-au acuzat pe Mehdi
Hachemi de corupþie economicã ºi orchestra-
rea manifestaþiilor care au urmat realegerii lui
Mahmoud Ahmadinejad.

Pe timpul protestelor, Akbar Hachemi Raf-
sandjani a apãrat manifestanþii ºi nu a accep-
tat rezultatul oficial al alegerilor prezidenþiale.
Din aceastã cauzã, în ultimii ani, influenþa sa a
fost mult diminuatã. În 2013, candidatul pe care
l-a susþinut, Hassan Rohani, a câºtigat prezi-
denþialele. Sãptãmâna trecutã, Akbar Hachemi
Rafsandjani a fãcut cunoscutã intenþia sa de a
candida la alegerile viitoare, din martie 2016,
pentru adunarea experþilor, care are misiunea
alegerii viitorului ghid suprem. Actualul ghid
suprem este Ali Khamenei, care are 76 de ani.

Akbar Hachemi Rafsandjani rãmâne un
fervent critic al ex-preºedintelui Mahmoud
Ahmadinejad, ºi arestarea fiului sãu pe tim-
pul celui de-a doilea mandat a fost interpreta-
tã ca o loviturã administratã contra lui de con-
servatori. Înainte de a merge la închisoare,
Mehdi Hachemi a scris, pe Facebook, un me-
saj prin care stabilea o legãturã între candida-
tura tatãlui sãu la apropiatele alegeri pentru
adunarea experþilor ºi arestarea sa.
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METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 12 august - max: 35°C - min: 20°C

$1 EURO ...........................4,4156 ............. 44156
1 lirã sterlinã................................6,2343....................62343

1 dolar SUA.......................4,0045........40045
1 g AUR (preþ în lei)........143,2386.....1432386

Cursul pieþei valutare din 10 august 2015 - anunþat de BNR
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Mascul necrutator
Se difuzeazã la TVR 1, ora 22:10

Au crescut impreuna in suburbiile
din Los Angeles, traindu-si propria
versiune a visului american, in care
fiecare zi era un abur de petrecere in
tensiunea asteptarii urmatoarei
provocari. Johnny era lidereul
sordidei lor lumi, cladite pe droguri
si lacomie. Cand el este pacalit de
un alt dealer, lucrurile scapa de sub
control, iar deznodamantul socheaza
pe toata lumea. Justin Timberlake,
Sharon Stone si Bruce Willis apar si
ei in acest film, unul dintre cele mai
controversate in America anul trecut.

Domnul Verdoux
Se difuzeazã la TVR 2, ora 19:40

Un onest funcþionar bancar, Henry
Verdoux, a fost concediat în urma
crizei economice din anii '30. Pentru
a asigura existenþa familie sale, o
soþie - Mona (Mady Correl) - ºi un
copil (Alisson Roddan), el ia hotãrâ-
rea neaºteptatã de a se cãsãtori cu
femei mai vârstnice, dar pline de
bani, pe care le omoarã pentru a le
moºteni averea. Într-o zi cunoaºte o
femeie tânãrã care îl înduioºeazã cu
povestea sa, cu speranþa acesteia
într-o viaþã mai bunã ºi, cuprins de
remuºcãri, îi ia paharul cu vin
otrãvit din mânã ºi o lasã sã supra-
vieþuiascã. Dar poliþia începe cerce-
tãrile ºi este pe urma lui.

Regele asasinilor
Se difuzeazã la PRO Cinema, ora  20:30

Regia: Wei Tung
Cu: Jet Li, Eric Tsang, Simon Yam
Gen film: Acþiune, Comedie
Durata: 103 minute

Un batran mafiot japonez, stiindu-se
amenintat, promite o mare suma de
bani celui care il va descoperi pe cel
care il urmareste, pentru a-l ucide.
Un escroc, in lipsa de bani, ajutat de
un tanar nevinovat, dar bun luptator,
intra in periculosul joc al razbunari-
lor bandelor mafiote.

MIERCURI - 12 august
07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Cãlãtori în lumi paralele
09:55 Dosar România
10:50 Teleshopping
11:30 Fãrã compromisuri (R)
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Fãrã etichetã
14:00Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
18:00 Adevãruri despre trecut
18:40 Fãrã compromisuri
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Mascul necrutator
00:10 Transformarea
01:00 Dosar România
02:00 Cãlãtori în lumi paralele

(R)
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:00 Vorbeºte corect!
05:05 Adevãruri despre trecut
05:35 Garantat 100%
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale

româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:00 Faimoºii
13:00 Profil. Poveste.

Personaj
14:00 5 x 5 minute de istorie

cu Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Melodie franta
17:30 Dobro urban
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie

cu Adrian Cioroianu
19:00 Pelerin
19:30 Amfitrion Radu F.

Alexandru
19:40 Domnul Verdoux
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
00:00 Naturã ºi aventurã
00:30 Europa 360 °
01:00 Profil. Poveste. Personaj
02:00 Dreptul la memorie
03:00 Misterele istoriei
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:35 Punct ºi de la capãt
09:20 Autorii anonimi
10:55 Drumul spre regãsire
12:45 Cercul de foc
14:55 Maleficent
16:35 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
17:15 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
19:00 În pragul dezastrului
19:30 Jucãtorii
20:00 Dacã aº rãmâne
21:50 Detectivii din California
22:55 Vice
00:30 Ultima dorinþã a lui Nobel
02:05 Misterele Berlinului
03:55 Ea
06:00 Cercul de foc

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 Inamicul din umbrã
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Super Trip
00:45 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
01:45 În mintea criminalului
02:30 Las fierbinþi (R)
03:30 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Caribbean Flower (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
10:30 Inimã de frate (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
05:00 Dincolo de povestiri
06:00 Daria, iubirea mea (R)

07:00 Vorbeste lumea
09:00 Thundercats: Al treilea

Pamant
09:30 La bloc (R) - * Teleshopping
11:15 La bloc
12:45 Doamna din Shanghai (R)
14:45 I s-a intamplat lui Jane (R)
16:45 Soricelul se pune cu

Elefantul
18:30 Vieþi furate - Partea I
20:30 Regele asasinilor
22:45 Elicopter la pãmânt!
01:45 Regele asasinilor (R)
03:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

dãruiþi
19:00 Observator
20:00 Prima loviturã a lui Jackie

Chan
21:45 Fotbal Liga 1: Astra

Giurgiu vs Steaua
23:45 Pe val
01:45 Observator (R)
02:30 Pe val (R)
04:15 Prima loviturã a lui Jackie

Chan (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Pastila de râs (R)
08:30 O mãrit pe mama soacrã!
10:30 Feriha
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 Flavours, 3 bucãtari (R)
07:45 Secrete de stil (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

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

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Cei mai nepricepuþi ºoferi (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucãtari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Iubiri secrete
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai bine
18:00 Focus
19:30 Cei mai nepricepuþi ºoferi
20:30 Cronica Netului
21:00 Vreau sã divorþez
22:30 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus din inima României
23:30 Click! (R)
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Fete bune (R)
02:30 Cronica Netului (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
05:30 Secrete de stil (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 Local Kombat: "Dã-i bãtaie"
20:00 Fotbal Supercupa

Europei: Barcelona - Sevilla
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK:

Episodul 465
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars
01:30 Ora exactã în sport
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Fundaþia de Ajutor Social

,,Ochelarii Negri” deruleazã
Proiectul ,,Ambasador pentru
un parteneriat climatic sustena-
bil”. In perioada 21.07.2015-
04.12.2015, Fundaþia de Ajutor
Social “Ochelarii Negri” va des-
fãºura campania de educare ºi
conºtientizare a tinerilor din
judeþul Dolj cu privire la pro-
tecþia mediului prin formarea
de abilitãþi ºi comportamente
necesare pentru menþinerea ºi
imbunãtãþirea calitãþii mediului
în conformitate cu programele
ºi politicile europene. Proiec-
tul este finanþat de cãtre Consi-
liul Judeþean Dolj, din fonduri-
le alocate pentru activitãþi non-
profit de interes judeþean pen-
tru anul 2015. Obiectivul prin-
cipal al proiectului constã în
crearea unei campanii integra-
te de conºtientizare asupra
combaterii ºi adaptãrii la schim-
bãrile climatice, în vederea pro-
movãrii unei societãþi cu emi-
sii reduse de gaze cu efect de
serã ºi a unui viitor energetic
sustenabil, la nivel individual.
Proiectul îºi propune de ase-
menea sã creeze exemple via-
bile de soluþii inovative pentru
comunitãþile locale, mobilizând
ºi direcþionând eforturile cãtre
tinerii din judeþul Dolj pentru o
abordare mai eficientã ºi sus-
tenabilã a utilizãrii de energie
ºi a promovãrii transportului al-
ternativ, accelerând asimilarea

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
soluþiilor care reduc nivelul de
dioxid de carbon. Grupul þintã
este reprezentat de minim 200
tineri,femei ºi barbaþi cu vârsta
cuprinsã între 14 ºi 25 de ani,
rezidenþi în judeþul Dolj. Con-
tact: Persoanã de contact: Voi-
cescu Cristina Alexandra, Tel:
0744393537, Adresa: Str. Cipri-
an Porumbescu, nr. 6, Dãbu-
leni, Judeþul Dolj.

SC PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL oferã spre în-
chiriere, în Târgul Municipal
Craiova,situat pe strada Cara-
cal, nr. 172 B, teren în vederea
amplasãrii de construcþii pro-
vizorii pentru comercializare
diverse, teren pentru parcare
în scopul vânzãriide maºini
second-hand, teren în vede-
rea vânzãrii de haine sau alte
articole noi ori second-hand,
teren în vederea amplasãrii de
construcþii provizorii sau ma-
ºinipentru vânzarea de legu-
me-fructe en-gros ºi en-detail.
Relaþii la sediul societãþii– Ca-
lea Bucureºti, nr. 51, în incinta
Pieþei Centrale, telefon 0251/
410.696 – sau direct la sediul
administrativ al SC PIEÞEI ªI
TÂRGURI CRAIOVA SRL din
Târgul Municipal Craiova.

Comunitatea Evreilor din
Craiova angajeazã cu contract
de muncã Asistent Social cu
studii superioare de specialita-
te cu jumãtate de normã. Tele-
fon: 0744/280.957.

ICA Marius Iulius anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul „Con-
struire spãlãtorie auto parter ºi
vulcanizare auto parter”, propus
a fi amplasat în Comuna Brãdeºti,
Sat Brãdeºti, Str. Dr. Brãdiºteanu,
nr. 127, Jud.Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova,
Str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
titularului Ica Marius Iulius, în Cra-
iova, B-dul Decebal, nr. 41, Bl. 51,
ap. 4, Dolj, în zilele de luni pânã
joi, între orele 8.00-16.30 ºi vineri,
între 8.00-14.00. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, Craiova, Str. Petru
Rareº, nr. 1, fax: 0251.419.035,
email: office@apmdj.anpm.ro.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu se-
diul în strada Jieþului nr. 19, pri-
meºte înscrieri pentru anul ºco-
lar 2015 – 2016 în perioada 24
august - 4 septembrie 2015, la
urmãtoarele discipline: canto cla-
sic, muzicã uºoarã, muzicã po-
pularã, pian, vioarã, chitarã, orgã,
acordeon, instrumente de suflat
(saxofon), balet, actorie, picturã,
graficã, artã cinematograficã, re-
gie-teatru. Examenul de admite-
re, 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.
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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.

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 apartament 2 ca-
mere Filiaºi. Telefon:
0765/732.972.

Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere, 2/4, Titulescu (lân-
gã Biserica de la Casa
ªtiinþei), bloc cãrãmidã,
izolaþie interioarã, îmbu-
nãtãþiri (gresie, faianþã,
parchet lemn, uºi meta-
lice, termopan, aer con-
diþionat). Telefon: 0723/
189.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
VÂND/schimb aparta-
ment 5 camere cu apar-
tament, casã sau teren
intravilan. Telefon: 0721/
913.958.

CASE
Vând  3 case în comu-
na Lipovu cu îmbunãtã-
þiri, teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne + ma-
gazie diverse, zona Ca-
targiu Nou. Telefon:
0773/ 769.467
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.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.

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

TERENURI
Vând teren cu o suprafa-
þã de aprox. 4000 mp si-
tuat în prelungirea Beche-
tului nr.49 ( Fãcãi) 15
euro/mp ºi douã hale de
depozitare. Spaþiul este
pretabil unor activitãþi co-
merciale ºi poate fi utili-
zat ºi în  scop rezidenþial.
Telefon: 0726/402.987.
Vând teren cu o supra-
faþã de aprox. 4.400 mp
situat în Craiova, str.
Gârleºti 40 euro/mp ºi
hale de depozitare. Spa-
þiul este pretabil unor ac-
tivitãþi comerciale ºi poa-
te fi utilizat ºi în scop re-
zidenþial. Telefon: 0726/
402.987.
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
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.


Colectivul Redacþiei

„Cuvântul Libertãþii”
este alãturi de colega
Magda Bratu în momen-
tele grele pricinuite de
decesul socrului. Condo-
leanþe familiei îndurerate!
Dumnezeu sã-l odihneascã
în liniºte ºi pace!
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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 în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Tele-
fon: 0723/692884
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. 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 Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 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 Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/ 234.638.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon: 0766/
300.974.

Vând Dacia 1310, fabri-
caþie 1998. Telefon:
0770/333.559.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/234.638,
0351/446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0351/415.713.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
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 negociabil.
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 porumbei voiajori
albi, 20 bucãþi 15 lei / buc.
Telefon: 0727/808.696.

Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic + sal-
tea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, 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 set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând bicicletã medicina-
lã, maºinã de cusut mar-
ca Nauman, veselã - far-
furii, 17 plãci din beton
armat pentru groapã la
cimitir, perelinã cauciuca-
tã pentru ploaie, aragaz
pentru gaze, 2 reductoa-
re pentru oxigen, 2 apa-
rate de masaj noi, 1 ºifo-
nier cu 3 uºi, anexe 3
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.
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.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri – 500
RON, dormitor - 800 RON,
canapea – 300 RON. Tele-
fon: 0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80 lei,
pompã de udat grãdinã
Cama 200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5 lei/kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plug Nr. 5 pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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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.
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, piele
bovinã 6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã stereo,
calculator instruire copii.
Telefon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la
Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute. Te-
lefon: 0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, 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, cimitirul
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, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte  comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau etaj
1. Telefon: 0754/ 220.151.

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 spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875

Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626.
Închiriez locuinþã, condiþii
foarte bune, zona 1 Mai.
Telefon: 0729/398.051.

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

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

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central cu
oferte la cererea clientu-
lui, cazare – masã - con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/692.884.
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 bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

DECESE
Cu durere  în su-
flet, familia anunþã
decesul celui care
a fost soþ ºi tatã,
COJOCARU FILIP.
Înmormântarea va
avea loc joi, 13 au-
gust, ora12.00, la
biserica din satul
Braniºte, comuna
Podari. Dumnezeu
sã-l odihneascã!
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HANDBAL (F) – MECI AMICAL

Invazie de vedete la PolivalentãInvazie de vedete la PolivalentãInvazie de vedete la PolivalentãInvazie de vedete la PolivalentãInvazie de vedete la Polivalentã
SCM Craiova – CSM Bucureºti, astãzi, ora 17:00, intrarea liberã

SPORT LA TV, ASTÃZI
– TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
17:30, 19:30, 21:45 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – FC Viitorul,

ASA Tg. Mureº – ACS Poli Timiºoara, Astra – Steaua / 1:30, 4:00 –
FOTBAL Brazilia – Serie A: Coritiba – Palmeiras, Internacional – Flumi-
nense.
DIGI SPORT 2

19:30 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal, în Canada: ziua a 3-a.
DIGI SPORT 3

21:45, 22:45, 23:45 – FOTBAL – Tim Trophy, se joacã câte o repri-
zã de 45 de minute. Participã Milan, Inter ºi Sassuolo.
DOLCE SPORT

17:30, 19:30, 21:45 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – FC Viitorul,
ASA Tg. Mureº – ACS Poli Timiºoara, Astra – Steaua.
DOLCE SPORT 2

18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Toronto, în Canada: ziua a 3-a.
EUROSPORT

15:45 – CICLISM – Turul Beneluxului.
ANTENA 1

21:45 – FOTBAL – Liga I: Astra – Steaua.
LOOK PLUS

17:30, 19:30, 21:45 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova – FC Viitorul,
ASA Tg. Mureº – ACS Poli Timiºoara, Astra – Steaua.

La închiderea ediþiei:

Marcelo Bielsa, antrenorul ar-
gentinian al echipei Olympique
Marseille, a demisionat, sâmbãtã
seara, dupã înfrângerea, pe teren
propriu, (0-1), în faþa modestei
echipe Caen. Adicã, imediat dupã
prima etapã de campionat. La 14
luni, de la instalarea ca antrenor,
cel care fãcea onoare reputaþiei de
„nebun”, a lãsat totul baltã, cum
se spune, în pofida unui salariu
lunar de 300.000 de euro. Bilanþul
sãu: 21 victorii (51%), 7 remize
(17%) ºi 13 înfrângeri (32%), în
41 de partide oficiale. Nici de invi-
diat, nici de contestat, deºi supor-
terii de pe „Velodrome” nu s-au
împãcat deloc cu ratarea calificã-
rii echipei lor în Liga Campionilor,
bulversarea declanºându-se dupã
o înfrângere pe teren propriu (2-
3) în faþa celor de la PSG, la înce-
putul lunii aprilie. Scandalul este
imens. Marcelo Bielsa se aflã deja
în Argentina, ºi se spune cã ar fi
refuzat oferta de selecþioner al
Mexicului. Guy Roux, fost antre-
nor la Auxerre, celebru în Hexa-
gon pentru statornicia sa, dar ºi
bunele rezultate, l-a calificat drept

Scandal imens la Olympique Marseille!Scandal imens la Olympique Marseille!Scandal imens la Olympique Marseille!Scandal imens la Olympique Marseille!Scandal imens la Olympique Marseille!
„necioplit” pe „El Loco”, reproºân-
du-i întârzierile neverosimile la
echipã, atât în vara trecutã, cât ºi
în vara aceasta. Venise la Marsillia
cu o bunã carte de vizitã, prezen-
tat ca un geniu: trei campionate
câºtigate cu Nevell’s Old Boys
(1991 ºi 1992) ºi Velez Sarzfield
(1994); un titlu olimpic cu „albi-
celeºti”, în 2004; Cupa Libertado-
res cu Nevell’s Old Boys în 1992;
Copa America cu Argentina, în
2004; finalist al Ligii Europa ºi
Cupei Regelui cu Atletic Bilbao, în
2012. Conducerea clubului, aureo-
lat cu un titlu de C1 – Margarita
Louis Dreyfus ºi Vincent Labrune
– s-a strâmbat la pretenþiile finan-
ciare, mirobolante, dar a acceptat
finalmente … 7 milioane euro pen-
tru un bilet în Liga Europa, pentru
locul IV în clasament. Aflat în va-
canþã, la Saint-Tropez, fostul pre-
ºedintele al OM, Bernard Tapie,
observator avizat, îl considerã pe
Marcelo Bielsa „complet smintit”,
într-un interviu pentru Le Figaro.
Amãgit de o victorie (2-0), în pre-
gãtiri, contra lui Juventus, deºi
venea dupã o înfrângere (1-2, cu

Livorno), Marcelo Bielsa s-a vã-
zut umilit în prima etapã de cam-
pionat, în care a aliniat o garnitu-
rã multiculti, cu ºase francezi, un
ivorian, un togolez, un olandez, un
belgian ºi un marocan. Ca succe-
sor, Frank Passi, fiind deocam-
datã interimar, numele evocate
sunt urmãtoarele: Zidane, Maz-
zari, Giraud, Antonetti, Eric Ge-
rets (care a mai fost între 2007 ºi
2009), Andre Villas Boas, etc.
Opþiunea „opþiunilor”, candidatul
ideal adicã, este Jurgen Klopp, (48
de ani), numai cã acesta îºi do-
reºte un an sabatic, dupã sezonul
nebun ºi epuizant cu Borusia Dor-
mund, clasatã finalmente pe locul
7 ºi finalistã a Cupei Germaniei.
Marc Kosicke, agentul lui Klopp,
a declarat pentru „Bild” cã nu se
pune problema acceptãrii unei ade-
menitoare oferte, oricât de curtat
ar fi. A mai fost anunþat la Man-
chester City, Real Madrid, Liver-
pool ºi PSG. Fostul coach a lui
Dormund, Jurgen Klopp, antrenor
afectiv, paternalist, care ºtie sã se
apropie de jucãtori pentru a scoa-
te untul din ei, declarase anterior
cã „Anglia este singura þarã care
ar putea antrena, dupã Germania,
fiindcã ºtie engleza”. Limba lui
Moliere – nu! Un „nou Dormund”
nu ar putea construi la Marsillia.
Aºteaptã expirarea contractului lui
Pep Guardiola, în relaþii tensiona-
te cu clubul, dar ºi cu suporterii,
dupã despãrþirea de Bastian
Schweinsteiger, plecat la Man-
chester United, ºi rãmâne favorit
în a-i succeda. La Marsillia, cãu-
tãrile continuã ºi suporterii sunt
nervoºi, ca pretutindeni, când
„echipa nu merge”.

LAURENÞIU CANÞÃR

Handbalistele de la SCM Craio-
va întâlnesc astãzi, pe teren pro-
priu, într-un joc test, campioana
CSM Bucureºti. O formaþie stela-
rã dacã aruncãm o privire asupra

care sunt invitate echipele din Cluj,
Ploieºti 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 sãp-
tãmânã mai târziu, în compania lui
HC Zalãu.

Reamintim, SCM a fãcut nu mai
puþin de opt transferuri în aceastã
varã: Laurise Landre (pivot, de la
Le Havre/Franþa), douã jucãtoare
cu acelaºi nume, Jelena Zivkovic,
ambele sârboaice, una inter dreap-
ta (de la Podravka/Croaþia), iar
cealatã portar (de Ardesen/Turcia),
Dana Bãbeanu (inter stânga sau
centru/HCM Roman), Ana Maria
Horobeþ (extremã dreapta/HCM
Roman), Alexandra Iovãnescu (pi-
vot/U Neptun Constanþa), Alexan-
dra Ciucã (centru, junioare Ener-
getic Râmnicu Vâlcea) ºi Diana
Munteanu (portar/U Neptun Con-
stanþa)

Din vechea gardã au rãmas Mi-
rela Paºca (portar), Cãtãlina Cioa-
ric (extremã dreapta), Alexandra
Georgescu (inter dreapta), Cristi-
na Florica (extremã stânga), An-
dreea Ianaºi (centru), Ana Maria
Apipie (centru), Carmen Ilie-ªela-
ru (pivot), Mãdãlina Bonea (extre-
mã dreapta) ºi Ane Eidem (inter
stânga).

MARIUS CÎRSTOV

Satelitul universitãþii Craiova s-a calificat în turul patru al Cupei Ro-
mâniei, dupã ce a trecut, scor 4-1, la Iºalniþa de Minerul Motru.

Golurile alb-albaºtrilor au fost marcate de Jurj (10), Mazarache (50
pen., 62) ºi Cãle (54 pen.). Pentru oaspeþi a punctat Nicoloff (79 pen.).

CSU II Craiova: Tomºa, - Ghincea, Drãghici, Ciocotealã, Briceag, -
Marcu (Cãle 46), Georgescu (Armãºelu 64), Gârbiþã (Dinu 51), Scarlat
(Petre 72) - Jurj, Mazarache.

Antrenor: Daniel Mogoºanu.
CSU va evolua în turul patru în data de 27 august.

FOTBAL: Universitatea IIFOTBAL: Universitatea IIFOTBAL: Universitatea IIFOTBAL: Universitatea IIFOTBAL: Universitatea II
merge mai departe în Cupãmerge mai departe în Cupãmerge mai departe în Cupãmerge mai departe în Cupãmerge mai departe în Cupã

lotului, în care se aflã patru cam-
pioane mondiale – braziliencele
Mayssa Pessoa, Fernanda da Sil-
va, Ana Paula Rodrigues ºi Deoni-
se Cavaleiro, douã medaliate cu

bronz la precedentul Campionat
European – suedezele Isabelle Gul-
den ºi Linea Torstenson, plus da-
nezele Line Jorgensen ºi Maria Fis-
ker, spanioloaica Carmen Martin,

ucraineanca Ekaterina Vetkova sau
sârboaica Jelena Grubisic. Deloc
de neglijat ºi contingentul româ-
nesc, care le are drept cap de listã
pe Aurelia Brãdeanu, Oana Manea,
Cristina Vãrzaru ºi Iulia Curea.

Pentru alb-albastre este al 4-lea
test al verii, celelalte fiind consem-
nate la finalul sãptãmânii trecute,
într-un turneu la Cluj Napoca,
unde fetele Simonei Gogîrlã au în-
cheiat pe poziþia secundã, înregis-
trând un bilanþ de douã victorii (29-
26 cu CSM Bistriþa, 33-24 cu
HCM Rm. Vâlcea) ºi o înfrângere
(24-32 cu Corona Braºov).

Cât priveºte gruparea din Capi-
talã, jucãtoarele pregãtite de Mette
Klit au obþinut douã succese cu
emoþii în primele jocuri de verifica-
re din intersezon: 29-28 (joi) ºi 35-
31 (sâmbãtã) cu CSM Ploieºti, într-
un cantonament la Rm. Vâlcea.

“CSM Bucureºti este o super-
echipã. Sperãm sã avem cât mai
mulþi spectatori la salã. Este pri-
mul meci acasã, vrem sã facem un
meci bun, un meci din care sã
avem ce învãþa. Sper sã ieºim cu
capul sus de pe teren”, spunea
Gogârlã dupã turneul din Ardeal.

În 14 sau 15 august, alb-albas-
trele vor evolua ºi în compania vi-
cecampioanei HCM Baia Mare,
într-un turneu gãzduit de aceasta.
Apoi, în intervalul 21-22 august,
SCM va fi gazda unui patrulater la
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1. CSMS Iaºi 5 3 1 1 5-5 10
2. Steaua 5 2 3 0 5-1 9
3. Dinamo 5 2 3 0 4-2 9
4. ASA 5 2 2 1 6-2 8
5. Pandurii 5 2 2 1 5-4 8
6. Astra 5 2 2 1 10-11 8
7. Viitorul 5 1 4 0 8-7 7
8. Craiova 5 1 2 2 3-3 5
9. Voluntari 5 0 4 1 3-5 4
10. Botoºani 5 0 3 2 3-5 3
11. ACS Poli 5 1 0 4 3-7 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.
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Liga I – etapa VI

Astãzi
“U” Craiova – Viitorul 17:30
ASA TG. Mureº – ACS Poli 19:30
Astra – Steaua 21:45
Mâine
Concordia – Pandurii 18:30
Dinamo – FC Voluntari 21:00
Partidele FC Botoºani – CSMS Iaºi ºi CFR Cluj – Petrolul s-au

disputat ieri dupã închiderea ediþiei.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Triumfãtoare, sâmbãtã, contra
Concordiei Chiajna (2-0), în ceea
ce a însemnat prima victorie sta-
gionalã, Universitatea Craiova pri-
meºte azi, tot pe teren propriu, re-
plica Viitorului lui Hagi. Formaþie
care, la rându-i, a înregistrat cea
dintâi izbândã runda trecutã, dupã
patru remize consecutive, vice-
campioana ASA  cãzându-i victi-
mã, la Ovidiu, scor 1-0.

ªtiinþa ºi rivala sa constãnþeanã
au jucat pânã acum cu aproxima-
tiv aceleaºi echipe, numindu-le aici
pe FC Botoºani, Dinamo, Astra ºi
ASA, dobrogenii acumulând cu
acestea 6 puncte, iar alb-albaºtrii
numai douã.

Cârþu: “Va fi un meci mult mai
greu decât cu Chiajna, avem
nevoie de inspiraþie
în faþa porþii adverse”

Directorul tehnic al Universitã-
þii, Sorin Cârþu, a prefaþat întâlni-
rea cu Viitorul, în cadrul unei con-
ferinþe de prese ce a avut loc ieri
ºi la care a participat ºi cel care
prin golul sãu a deschis drumul
cãtre victoria cu Chiajna, este vor-
ba despre Alexandru Bãluþã.

„Înainte de partida cu Chiajna
am spus cã ne propunem sã câºti-
gãm aceste trei jocuri (n.r. plus cele
cu Viitorul ºi Poli) pentru a remon-
ta handicapul cu care am pornit.
Am învins Chiajna, urmeazã Viito-
rul. Avem nevoie de inspiraþie în
faþa porþii adverse pentru cã va fi
un meci mult mai greu. Viitorul
este o echipã pe care o simpati-
zez. Este extraordinar cã o perso-
nalitate a fotbalului românesc in-
vesteºte din nou în fotbal. Am un
mare respect pentru Hagi. Viitorul
a avut acelaºi program ca noi, dar
a fãcut mai multe puncte. Noi sun-
tem mobilizaþi sã câºtigãm acest
meci. Vã repet: am preconizat 9
puncte din acest calup de meciuri.
Trei le-am obþinut cu Chiajna, vre-
me alte trei mâine (nr. azi), apoi la
Timiºoara. Pentru cã ne dorim sã
privim din altã perspectivã partida

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FC VFC VFC VFC VFC Viitoruliitoruliitoruliitoruliitorul

Stadion: “Extensiv”, astãzi, ora 17:30, Digi Sport 1, Dolce Sport, Look
Plus.

Universitatea: Bãlgrãdean – Dumitraº, Acka, Izvoranu, Vãtãjelu – Bã-
luþã, Mateiu, Zlatinski, Ferfelea – Bawab, Nuno Rocha. Antrenori: Sorin
Cârþu, Emil Sãndoi. Rezerve: Straton – Achim, Herghelegiu, Bancu, Târ-
nãcop, Ivan.

Viitorul: Rîmniceanu – Benzar, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea – I. Fi-
lip, Nedelcu, R. Marin – Gavra, Fl. Tãnse, Aganovic. Antrenor. Gheor-
ghe Hagi. Rezerve: Albuþ – Ciupe, V. Achim, I. Hagi, Miºelãricu, Chiþu.

Naþionala U19 a României s-a impus cu 6-0 contra Na-
þionalei U17. Angelo Iuga, intrat pe parcursul reprizei a
doua a reuºit o dublã, în minutele 63 ºi 78 ale partidei. Alin
Manea ºi Andrei Burlacu au fost titulari în acest joc, în
vreme ce portarul Laurenþiu Popescu a fost trimis în te-
ren, ca ºi Iuga,  în repriza secundã. La selecþionala U17,
Andrei Vlad a fost titular, iar Hery Du-ho Kim a intrat în
joc în partea a doua.

Reprezentativa Under 17  va juca, în perioada 24-29
octombrie 2015, în calificãrile pentru UEFA Under 17 Euro
2016, ce va fi gãzduit de Azerbaijan. ”Tricolorii” fac parte
dintr-o grupã alãturi de Ungaria (gazda turneului de cali-
ficare), Georgia ºi Slovacia. La Turul de Elitã, ultima run-
dã înaintea turneului final, se calificã primele douã clasa-
te din fiecare grupã plus 5 din 13 ocupante ale locurilor 3.

Reprezentativa Under 19 va juca, în perioada 12-17 no-

cu Steaua, apoi deplasarea de la
Bucureºti, cu Voluntari”, a spus
Cârþu.

Absenþe notabile
în ambele tabere

Antrenorul craiovean a vorbit ºi
despre problemele medicale cu
care se confruntã la echipã înain-
tea duelului cu Viitorul: „Pe Kay ºi
Popov nu vom conta nici în parti-
da de mâine, nici cu Timiºoara.
Din acest punct de vedere suntem
într-o posturã delicatã, dar sper sã
ne ofere confort culpul defensiv
Acka – Izvoranu. ºi în turul cam-
pionatului trecut a trebuit sã ne
bazãm pe doi fundaºi, Frãsinescu
ºi Acka, ºi lucrurile au funcþionat
bine. Nu ne-ar displãcea nici acum
ca acest cuplu de apãrãtori sã ofe-
re continuitate. În ceea ce-l priveº-
te pe Popov, faptul cã a intrat 5
minute cu Chiajna nu a însemnat
agravarea stãrii sale sau o recidi-
vã. Are o leziune fibrilarã care in-
dicã faptul cã este necesarã o pe-
rioadã de repaus“.

De partea cealaltã, “Regele” nu
se va putea bizui pe Florin Cernat,
golgheterul echipei (4 goluri), ac-
cidentat cu ASA: “Cernat a mar-
cat patru goluri din cele opt ale
echipei, probabil cã absenþa lui va
conta”, a continuat Cârþu.

“Sorinacio”, apreciativ
la adresa lui Bãluþã

Cârþu a apreciat reuºita lui Alex
Bãluþã din partida cu Chiajna ºi s-a
arãtat încrezãtor cã în jocurile ur-
mãtoare vor marca ºi atacanþii „Bã-
luþã (n.r. 1,70 m.) a mai dat gol cu
capul, nu este la prima reuºitã de
acest fel. Aºa cã nu am fost sur-
prins. Importantã nu e înãlþimea
pentru astfel de reuºite, ci un pla-
sament ºi o biomecanicã bunã. Nu
au dat gol atacanþii? Vor avea timp
sã recupereze în urmãtoarele me-
ciuri. Oricum, suntem echipa care
foloseºte cei mai mulþi jucãtori de
profil ofensiv: Bãluþã, Bawab,

Nuno Rocha ºi Curelea. Dar nu
aceasta este cheia reuºitei sã dai
goluri multe, ci þine de dinamica
acþiunilor ofensive“, a încheiat
Cârþu.

Bãluþã: “Trebuie sã avem
continuitate în rezultate pozitive”

Adus în Bãnie anul trecut, chiar
de la Viitorul, Alexandru Bãluþã a
declarat: „Este un meci special
pentru mine, þinând cont cã îmi
revãd foºtii colegi. Îmi place Vii-
torul pentru cã promoveazã tineri
ºi se face ºi un business bun aco-
lo. Faptul cã voi evolua împotriva
fostei echipe mã întãreºte, vreau
sã marchez ºi sã am prilejul sã fac
o nouã reverenþã publicului oltean.
Trebuie sã arãt în continuare ace-
eaºi dorinþã de reuºitã, depinde
numai de mine. Atmosfera la echi-
pã este bunã dupã victoria contra
Chiajnei, dar nu trebuie sã ne oprim
aici, ci sã avem continuitate în re-
zultate pozitive”.

Craiova – Steaua
va fi în 23 august

Liga Profesionistã de Fotbal a
stabilit programul etapelor a 8-a ºi
a 9-a din Liga I. Astfel, Universi-
tatea va primi vizita Stelei dumini-
cã, 23 august (ora 18:30), pentra
ca mai apoi, meciul din deplasare
cu Voluntari sã se joace vineri 28
august (tot de la 18.30).

Pânã la aceste partide va mai fi
ºi jocul cu Poli Timiºoara, progra-
mat sâmbãtã, de asemenea de la
18:30, pe malurile Begãi.

Angelo Iuga, dublã în tricoul naþionaleiAngelo Iuga, dublã în tricoul naþionaleiAngelo Iuga, dublã în tricoul naþionaleiAngelo Iuga, dublã în tricoul naþionaleiAngelo Iuga, dublã în tricoul naþionalei
ªase juniori ai Universitãþii au evoluat în meciul-ºcoalã
dintre reprezentativele U19 ºi U17 ale României

iembrie 2015, în þarã, în calificãrile pentru UEFA Under 19
Euro 2016, ce va fi gãzduit de Germania. Elevii lui Andrei
Spier fac parte dintr-o grupã alãturi de Elveþia, Feroe ºi
Andorra. La Turul de Elitã se calificã primele douã clasate
din fiecare grupã plus cea mai bunã echipã de pe locurile 3.
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