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- La noi la serviciu, Popescule, e
ca în naturã; când “bate vântul”
prin schemã, rãmân numai ãia cu
proptele.
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Municipalitatea craiovea-
nã a scris o listã întreagã de
proiecte pe care intenþionea-
zã sã le realizeze cu fonduri
europene pânã în 2020.
Interesele de dezvoltare sunt
aproape în toate domeniile,
începând cu infrastructura
rutierã ºi terminând cu
reabilitarea de strãzi ºi sedii
de ºcoli pentru care se in-
tenþioneazã sã se acceseze
bani europeni. Primele
documentaþii au fost întoc-
mite de Primãria Craiova
pentru pasarelele pietonale,
reabilitarea pa-
sajului Electro-
putere ºi moder-
nizarea Parcului
Corniþoiu. 33333 AC
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Când deputatulCând deputatulCând deputatulCând deputatulCând deputatul
Andreea PaulAndreea PaulAndreea PaulAndreea PaulAndreea Paul
se apropie...se apropie...se apropie...se apropie...se apropie...
de adevãrde adevãrde adevãrde adevãrde adevãr

Doamna deputat Andreea Paul,
prim-vicepreºedinte al PNL, a
afirmat pentru Mediafax cã gu-
vernul neglijeazã „din superficia-
litate” ºi din „lipsã de viziune”
oportunitãþile pe care Uniunea
Europeanã le dezvoltã, în prezent,
cu Vietnamul, ca urmare a unui
acord de liber schimb, agreat la
4 august a.c. Dincolo de un anu-
mit patos politic, care nu prizea-
zã cu statutul de universitar al
doamnei Andreea Paul, pe ches-
tiuni economice punctuale, nu
puþine abordãri ale domniei sale
pot fi luate în seamã.

ÎnchisoareÎnchisoareÎnchisoareÎnchisoareÎnchisoare
pentrupentrupentrupentrupentru
falsificatoriifalsificatoriifalsificatoriifalsificatoriifalsificatorii
de vinuride vinuride vinuride vinuride vinuri

Noua Lege a viei ºi vinu-
lui, promulgatã recent, inter-
zice adaosul de apã la produ-
cerea mustului, vinului ºi a
produselor vinicole. Docu-
mentul legislativ stabileºte
cadrul juridic general de func-
þionare a filierei vitivinicole în
ceea ce priveºte producerea,
atestarea orginii, comerciali-
zarea ºi controlul produselor.
Amenzile penale ºi închisoa-
rea sunt riscurile la care se ex-
pun cei care continuã practici
mai vechi în domeniul viticol.
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Mircea Bãsescu rãmâne sub
control judiciar ºi poate pleca
din judeþ, nu ºi din þarã

Mircea Bãsescu rãmâne sub con-
trol judiciar ºi poate pãrãsi judeþul Con-
stanþa fãrã încuviinþarea instanþei, însã
nu poate pleca din România, potrivit
unei decizii a judecãtorilor Tribunalu-
lui Constanþa. Potrivit magistraþilor,
Mircea Bãsescu are obligaþia “sã nu
depãºeascã limita teritorialã a Româ-
niei decât cu încuviinþarea prealabilã a
instanþei de judecatã”. ªi în cazul lui
Marian Cãpãþânã judecãtorii au dispus
menþinerea controlului judiciar ºi înlo-
cuirea mãsurii prin care era obligat sã
nu plece din Bucureºti cu cea a obligã-
rii de a nu pãrãsi þara decât cu acordul
instanþei. Sentinþele judecãtorilor pot
fi contestate în 48 de ore de la pronun-
þare. Mircea Bãsescu ºi Marian Cãpã-
þânã au fost trimiºi în judecatã în iunie
2014 de cãtre procurorii DNA, pentru
trafic de influenþã ºi respectiv compli-
citate la trafic de influenþã, iar în luna
noiembrie a aceluiaºi an a început de-
rularea procesului. Dupã ce au fost
cercetaþi în stare de arest preventiv,
judecãtorii au înlocuit respectiva mã-
surã cu cea a arestului la domiciliu.
ANI: 7 aleºi locali, între care unul
din Dolj, în incompatibilitate ºi
conflict de interese

Agenþia Naþionalã de Integritate a
constatat încãlcarea regimului juridic al
incompatibilitãþilor ºi existenþa conflic-
tului de interese de naturã administrati-
vã în cazul a ºapte aleºi locali, respectiv
doi primari, un viceprimar ºi patru con-
silieri locali. Este vorba despre Gheor-
ghe Staiu – primar al comunei ªuºani,
(Vâlcea), Alexandru Marin – primarul
comunei Siliºtea (Teleorman), Marian
Þepeº – viceprimar al comunei Vasilaþi
(Cãlãraºi), Florin Ioan Costeniuc –
consilier local în oraºul Cavnic (Mara-
mureº), Viorel Constantin – consilier
local al comunei Borleºti (judeþul
Neamþ), Curiac Nedelcu – consilier lo-
cal în comuna Caraºova (Caraº-Seve-
rin). De asemenea, Mihai Costea – con-
silier local în municipiul Calafat, judeþul
Dolj, se aflã în stare de incompatibilita-
te începând cu data de 22 iunie 2012,
întrucât exercitã simultan funcþiile de
consilier local ºi consilier în cadrul ca-
binetului primarului municipiului Cala-
fat, încãlcând, astfel, dispoziþiile art. 88,
alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

Aproximativ 500 de membri ai
Sindicatului Naþional al Lucrãtori-
lor din Penitenciare (SNLP) pro-
testeazã astãzi, între orele 9.00 ºi
11.00, în faþa Ministerului Justiþiei,
cerând suplimentarea numãrului de
personal ºi plata integralã a drep-
turilor salariale restante de opt luni,
a anunþat, ieri, preºedintele SNLP,
ªtefan Teoroc, într-o conferinþã de
presã.

„Am decis sã ieºim în stradã
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Meteorologii au prelungit pânã
mâine atenþionarea Cod portocaliu
de caniculã valabilã pentru cinci
judeþe din vestul þãrii, iar atenþio-
narea Cod galben de disconfort
termic a fost restrânsã la anumite
regiuni. Potrivit Administraþiei Na-
þionale de Meteorologie (ANM),
astãzi judeþele Satu Mare, Bihor,
Arad, Timiº ºi Caraº-Severin se
vor afla sub Cod portocaliu de ca-
niculã. Aici, vor fi temperaturi
maxime de 37-38 de grade, iar dis-
confortul termic va fi deosebit de
accentuat.

În aceeaºi zi, va fi instituit Cod
galben în Banat, Criºana, Maramu-
reº, vestul Transilvaniei, Oltenia ºi
în jumãtatea vesticã a Munteniei,
unde valul de cãldurã va persista.
Temperaturile maxime vor atinge
frecvent 35-37 de grade ºi, izolat,

38 de grade, iar indicele tempera-
turã-umezealã (ITU) va depãºi pra-
gul critic de 80 de unitãþi. Judeþele
vizate de Codul galben sunt: Ma-
ramureº, Sãlaj, Cluj, Alba, Hune-
doara, Mehedinþi, Gorj, Vâlcea,
Dolj, Olt, Argeº, Dâmboviþa, Te-
leorman, Giurgiu, Ilfov ºi munici-
piul Bucureºti.

Valul de cãldurã ºi disconfort
termic accentuat va persista ºi
mâine, 14 august, în judeþele Satu
Mare, Bihor, Arad, Timiº ºi Caraº-
Severin. În aceste zone aflate sub
Cod portocaliu vor fi în continua-
re temperaturi maxime de 37-38
de grade, iar disconfortul termic
se va menþine deosebit de accen-
tuat. Tot mâine, în Banat, Criºana,
Maramureº, vestul Transilvaniei,
vestul ºi sudul Olteniei ºi sud-ves-
tul Munteniei va fi Cod galben de

caniculã, iar temperaturile maxime
vor atinge din nou 35-37 de gra-
de. Indicele temperaturã-umezea-
lã (ITU) va depãºi pragul critic de

80 de unitãþi. Judeþele vizate sunt:
Maramureº, Sãlaj, Cluj, Alba, Hu-
nedoara, Mehedinþi, Dolj, Olt ºi
Teleorman.
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Ministerul Educaþiei a publicat
lista celor 17.129 de elevi ºi stu-
denþi care vor beneficia în 2015
de ajutorul financiar în valoare de
200 de euro pentru achiziþionarea

pentru a face cunoscute public
problemele cu care se confruntã
sistemul naþional de penitenciare,
probleme care nu sunt de ieri, de
azi. Cele mai importante dintre
acestea se referã la deficitul de
personal ºi la neachitarea dreptu-
rilor salariale, în ultimele opt luni.
Concret, cerem autoritãþilor ºi mi-
nistrului Justiþiei, Robert Cazan-
ciuc, deblocarea ºi finanþarea de
urgenþã a o mie de posturi vacan-

te. În prezent, în sistemul peniten-
ciar sunt prevãzute 15.500 de
posturi, dintre care 3.000 sunt va-
cante în mod constant în ultimii
opt ani. Raportul personal/deþinuþi,
de 1 la 3, este alterat prin compa-
raþie cu alte state din Uniunea Eu-
ropeanã, având în vedere faptul cã
în România absolut toate misiunile
cu deþinuþi sunt efectuate de per-
sonalul din penitenciare, inclusiv
escortare sau transfer, iar unitãþile
ºi dotãrile sunt uzate moral ºi in-
suficiente”, a spus ªtefan Teoroc.

Potrivit acestuia, schema de
personal este subdimensionatã,
generând suprasolicitarea persona-
lului existent, de 12.500 de sala-
riaþi. „Din acest motiv, s-a efec-
tuat un numãr enorm de ore supli-
mentare de muncã, de 500.000,
imposibil de compensat ºi în
creºtere permanentã. Nu în ultimul
rând, nu au fost achitate drepturi-
le salariale hotãrâte de Guvernul ºi
Parlamentului României în anul
2014 pentru personalul din struc-
tura de apãrare naþionalã. De ase-

menea, echipamentul de muncã
achiziþionat în anul 2014 este de o
calitate foarte slabã, chinuind sa-
lariaþii pe timp de caniculã”, a pre-
cizat preºedintele SNLP.

Liderul de sindicat a menþionat,
totodatã, cã salariaþii din peniten-
ciare vor purta, începând cu data
de 13 august, banderole negre, în
semn de susþinere a acþiunilor
declanºate de SNLP. „Este inad-
misibil faptul cã, la ora actualã,
paza din anumite penitenciare este
asiguratã tot de deþinuþi, bineînþe-
les selectaþi dintre cei mai puþin
periculoºi. De asemenea, România
pierde numeroase procese la Cur-
tea Europeanã a Drepturilor Omu-
lui (CEDO) ºi ajunge sã plãteascã
bani care ar fi putut fi folosiþi pen-
tru investiþii. În funcþie de rezulta-
tele acþiunii de protest de mâine
(astãzi – n. r.), vom decide paºii
pe care îi vom face în perioada
urmãtoare, printre aceºtia numã-
rându-se ºi organizarea unui mi-
ting de amploare”, a afirmat ªte-
fan Teoroc.
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unui calculator nou. Distribuirea
bonurilor valorice s-a fãcut în pe-
rioada 24 iunie – 30 iulie, iar achi-
ziþionarea propriu-zisã se va face
pânã la 31 august. Ordinul de mi-

nistru ºi anexa cu beneficiari
au fost publicate marþi în
Monitorul Oficial.

În luna mai, Guvernul a
aprobat modelul bonului va-
loric de care vor beneficia ele-
vii ºi studenþii din învãþãmân-
tul de stat sau particular acre-
ditat, în vârstã de pânã la 26
de ani, care provin din familii
cu un venit brut lunar de ma-
ximum 150 lei pe membru de
familie. Cuantumul bonului va-

loric reprezintã echivalentul în lei al
sumei de 200 euro, calculat la cur-
sul de schimb valutar comunicat de
Banca Naþionalã a României pentru
ultima zi a lunii precedente achizi-
þiei. Culoarea bonului valoric din
acest an va fi albastru deschis. Din
motive de securitate, în fiecare an,
culoarea ºi seria bonului valoric se
schimbã prin hotãrâre de guvern.
Configuraþia minimã recomandatã
a calculatoarelor pentru achiziþiona-
rea cãrora se acordã sprijinul finan-
ciar este urmãtoarea: procesor 2
Ghz, 1 GB RAM ºi 250 GB hard-
disk ºi software de bazã licenþiat,
incluzând un sistem de operare ºi
un program antivirus.

«Bugetul alocat de Ministerul Edu-
caþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice pentru
derularea „Euro 200” în anul 2015
este de 16 milioane de lei, estimân-
du-se cã vor beneficia de acest spri-
jin 17.779 de elevi ºi studenþi», anunþa
la acea datã Guvernul. Programul
„Euro 200” se deruleazã începând
cu anul 2004, iar obiectivele sale sunt
stimularea achiziþionãrii de compu-
tere prin acordarea unor ajutoare fi-
nanciare stabilite pe criterii sociale,
respectiv crearea de competenþe în
utilizarea mijloacelor IT& C. Potri-
vit Guvernului, în cei zece ani de
aplicare a “Euro 200” au beneficiat
de acest program 281.349 de elevi
ºi studenþi.



  cuvântul libertãþii / 3joi, 13 august 2015 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Doamna deputat Andreea
Paul, prim-vicepreºedinte al PNL,
a afirmat pentru Mediafax cã
guvernul neglijeazã „din super-
ficialitate” ºi din „lipsã de vi-
ziune” oportunitãþile pe care
Uniunea Europeanã le dezvoltã,
în prezent, cu Vietnamul, ca ur-
mare a unui acord de liber
schimb, agreat la 4 august a.c.
Dincolo de un anumit patos poli-
tic, care nu prizeazã cu statutul
de universitar al doamnei Andre-
ea Paul, pe chestiuni economice
punctuale, nu puþine abordãri ale
domniei sale pot fi luate în sea-
mã. Chiar ºi atunci când le atri-
buie o exageratã conotaþie ideo-
logicã. Afirmã doamna prim vi-
cepreºedinte al PNL cã „UE
este unul dintre cei mai mari
investitori strãini în Viet-
nam”. Dacã acordul de liber

MIRCEA CANÞÃR

Când deputatul Andreea PaulCând deputatul Andreea PaulCând deputatul Andreea PaulCând deputatul Andreea PaulCând deputatul Andreea Paul
se apropie... de adevãrse apropie... de adevãrse apropie... de adevãrse apropie... de adevãrse apropie... de adevãr

schimb dateazã din 4 august a.c.
ºi urmeazã sã primeascã apro-
barea Consiliului European ºi
Parlamentului European putem
vorbi, cel mult, de „anumite
þãri” din UE, mai nealiniate, ºi
aici am menþiona Italia, care a
intrat deja pe piaþa vietnamezã,
deºi Bucureºtiul, bineînþeles „an-
ticomunist”, acum, avea cu Ha-
noiul o bunã punte de legãturã,
datând din vremea explorãrilor
unor circumstanþe avantajoase
pãrþii americane, în vederea în-
cheierii unui acord de pace cu
Vietnamul. Bucureºtiul a contat
enorm în „operaþiunea PA-
CKERS”, recunoscându-i-se cu
discreþie meritele, deºi în cartea
sa „Diplomaþia” Kissinger nu
citeazã relaþiile lui Richard Ni-
xon cu România ºi nici vizita sa
la Bucureºti. A cãrei diplomaþie

„a trudit” realmente pe lângã Ho
ªi Min, în antamarea tratative-
lor de pace. Aºa cã, finalmente,
„un mare reporter internaþional”
de la „Le Figaro”, RenaudGi-
rard, atribuia, mai zilele trecute,
diplomaþiei franceze toate meri-
tele, ºi aºa acoperite de colb,
doar pentru cã a gãzduit, la Pa-
ris, acordurile din ianuarie 1973,
între nord-vietnamezi ºi ameri-
cani. Sã lãsãm însã trecutul, ºi
aºa excesiv stigmatizat. Vietna-
mul a devenit „frecventabil”
dupã ce, recent, preºedintele
american BarackObama l-a pri-
mit la Casa Albã, într-un gest
istoric, pe secretarul general al
PC Vietnamez, Nguyen Pfu
Trong, în contextul normalizãrii
relaþiilor dintre cele douã þãri, la
40 de ani de la încheierea unui
rãzboi sângeros, liderul de la

Casa Albã acceptând invitaþia de
a vizita Vietnamul. Lecþia de „co-
merþ exterior” pe care o livrea-
zã doamna Andreea Paul guver-
nului Victor Ponta, conform cã-
reia „România era abia pe lo-
cul 60 în topul furnizãrilor pe
piaþa Vietnamului în anul
2011, pentru care am gãsit
date oficiale disponibile” are
ºi un iz de umor fin: în 2011 dom-
nia sa chiar conta în guvernul
Emil Boc, fiind consideratã
„doamna de fier de la Economie”
(Vass, numele de fatã, înseamnã
în maghiarã „fier”). Calitatea de
consilier economic a deþinut-o
pânã în februarie 2012, când a
demisionat, iluzionându-se cã va
primi portofoliul de la Economie
în guvernul MRU. Dacã n-ar fi
urmãrit altceva decât un reproº
„de duzinã”, altminteri parþial jus-

tificat, la adresa guvernului în
exerciþiu, observaþiile doamnei
Andreea Paul chiar sunau bine,
mai ales cã domnia sa conchide
salutar: „Toate programele de
guvernare îºi propun promo-
varea comerþului exterior ºi
diversificarea pieþelor de ex-
port, dar faptele lipsesc.
Rateurile sunt grave. Ro-
mânia este absentã în caru-
selul negocierilor globale
ale intereselor economice
proprii.”  În acest „teritoriu”,
ºi guvernãrile anterioare, ºi cea
actualã se pot þine de braþ, fãrã
nici o inhibare. O apã ºi-un pã-
mânt. Semnalul pe care îl dã
deputatul Andreea Paul meri-
tã, însã, luat în consideraþie, fi-
indcã „alþii” chiar se grãbesc,
pe pieþe pe care România altã-
datã se fãcea resimþitã.

Toate proiectele vor fi depuse în
cadrul Zonei metropolitane Craio-
va, cea care a ºi realizat strategia
de dezvoltare a oraºului pânã în
2020, pentru implementarea lor ur-
mând sã se acceseze fonduri euro-
pene. Fãrã a se puncta suma ce ar
fi necesarã pentru fiecare proiect
în parte, autoritãþile au început prin
a nominaliza investiþiile pe care in-
tenþioneazã sã le realizeze. Cele mai

multe propuneri au fost scrise de
funcþionarii Primãriei pentru infras-
tructura de transport. Autoritãþile îºi
propun sã reabiliteze calea de rula-
re a tramvaiului pe tronsoanele care
au mai rãmas de pe Calea Severi-
nului. Depoul de tramvai al RAT
Craiova va fi reabilitat ºi se vor achi-
ziþiona tramvaie ºi autobuze ecolo-
gice. Tot cu fonduri europene se
intenþioneazã sã se extindã moder-
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Municipalitatea craioveanã a scris o listã întreagã
de proiecte pe care intenþioneazã sã le realizeze cu
fonduri europene pânã în 2020. Interesele de dezvol-
tare sunt aproape în toate domeniile, începând cu
infrastructura rutierã ºi terminând cu reabilitarea

de strãzi ºi sedii de ºcoli pentru care se intenþioneazã
sã se acceseze bani europeni. Primele documentaþii
au fost întocmite de Primãria Craiova pentru pasa-
relele pietonale, reabilitarea pasajului Electroputere
ºi modernizarea Parcului Corniþoiu.

nizarea liniei de tramvai cu 5 kilo-
metri pânã la Iºalniþa.

Douã bulevarde importante
vor fi modernizate

Sunt incluse ºi mai multe strãzi
care, de asemenea, se doreºte sã
fie reabilitate pe bani europeni. Prin-
tre acestea, bulevardele „Carol I”
ºi „Nicolae Romanescu”, dar ºi ar-
tere centrale precum „Unirii” ºi

„A.I. Cuza”. Pe lista de proiecte este
propusã strãpungerea de pe strada
„Traian Lalescu”, care ar urma sã
iasã direct în Calea Bucureºti ºi rea-
bilitarea pasajului Electroputere.
Pentru fluidizarea traficului, se pro-
pune extinderea sistemului „undã
verde” la mai multe strãzi din Cra-
iova ºi crearea a douã pasarele pie-
tonale, una pe Calea Bucureºti (în
zona Universitãþii) ºi cealaltã tot pe
Calea Bucureºti, dar la intersecþia

cu strada „Sãrari”. Autoritãþile mai
au în plan sã construiascã ºi o par-
care supraetajatã ecologicã. Pistele
pentru biciclete sunt ºi ele prinse în
strategia de dezvoltare.

Cele trei mari colegii
vor fi reabilitate

Lista de proiecte continuã cu
reabilitarea mai multe sedii de spi-
tale ºi ºcoli. Cu ajutorul fondurilor
europene, se doreºte consolidarea
ºi modernizarea a patru unitãþi sa-
nitare: Maternitatea de la „Filantro-
pia”, sediul Policlinicii de pe stra-
da „Olteþ” ºi spitalele de Neurolo-

gie ºi „Victor Babeº”. Cele mai
multe clãdiri sunt în domeniul edu-
caþie. Sunt vizate sediile celor trei
colegii importante ale Craiovei –
Colegiul „Elena Cuza” (corpul cen-

tral ºi terenul de sport), Colegiul
„Carol I” ºi Colegiul „Fraþii Bu-
zeºti”, dar ºi mai multe licee, ºcoli
ºi grãdiniþe, printre care Liceul
„Charles Laugier”, Liceul Spor-
tiv, ªcoala nr. 22 „Mircea Eliade”,
ªcoala nr. 21 „Gheorghe Þiþeica”,
Grãdiniþa „Cãsuþa Fermecatã”.
Primãria Craiova ºi-a propus sã-
ºi reabiliteze ºi cele douã sedii ale

sale de pe strada „Unirii”, sediul
Serviciului de Evidenþã a Persoa-
nei ºi sediul Ansamblului Folclo-
ric „Maria Tãnase”, de pe strada
„Criºului”.

Se lucreazã la SF-uri
Directorul Zonei Metropolitane

Craiova, Cosmin Vasile, a precizat
cã toate aceste proiecte au fost
identificate în urma unor studii care
s-au fãcut ºi cã toate sunt conside-
rate absolut necesare, urmând sã
se implementeze cu fonduri euro-
pene. „În acest moment, funcþio-
narii Primãriei lucreazã la studiile de
fezabilitate pentru a ºti ce sumã este
necesarã. Indicatorii economici vor
fi votaþi, apoi, de consilierii muni-
cipali ºi, în felul acesta, proiectele
vor fi gata pentru depunere”, a de-
clarat Cosmin Vasile. Acesta a ex-
plicat cã, fiind vorba de lucrãri de
infrastructurã mare, toate se vor
realiza prin intermediul Programu-
lui Operaþional Regional. „POR-ul
a fost aprobat de Comisia Europea-
nã acum câteva sãptãmâni, iar ghi-
durile vor veni în aceastã toamnã.
Atunci vom ºti pe ce axã putem sã
aplicã, dar noi trebuie sã fim pre-
gãtiþi cu cât mai multe proiecte”, a
mai afirmat Cosmin Vasile.

 Pânã în acest moment, Primã-
ria Craiova a pregãtit SF-uri pen-
tru pasarele, pentru reabilitarea
pasajului Electroputere ºi moder-
nizarea Parcului Corniþoiu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Judecãtorii Tribunalului Dolj
au dispus, marþi, 11 august a.c.,
arestarea preventivã a lui ªtefan
Chiriþã, de 68 de ani, din satul
Cãciulãteºti, comuna Dobreºti,
pentru comiterea infracþiunii de
omor calificat: „Admite propune-
rea de arestare preventivã a Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj. Dispune arestarea preven-
tivã a inculpatului Chiriþã ªte-
fan, pe o duratã de 30 zile, înce-
pând cu data de 11.08.2015,
pânã la data de 09.09.2015, in-
clusiv. În baza art. 230 C.proc-
.pen. Dispune emiterea, de înda-
tã, a mandatului de arestare pre-
ventivã pentru inculpatul Chiri-
þã ªtefan. Cu drept de contesta-
þie în termen de 48 ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în ºedinþa
din Camera de Consiliu din 11
august 2015”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

Bãrbatul fusese reþinut o zi mai
devreme, luni, 10 august a.c.

Magistraþii Judecãtoriei Craiova
au hotãrât marþi, 11 august a.c., sã-
l plaseze sub control judiciar pe o
perioadã de 60 de zile pe Ilie Rãz-
van Patuºinschi, tânãrul de 27 de
ani din Craiova acuzat cã îºi ºantaja
fost iubitã. Bãrbatul trebuie sã res-
pecte o serie de obligaþii impuse de
instanþã: „înlocuieºte mãsura ares-
tului preventiv dispusã faþã de in-
culpatul Patuºinschi Rãzvan Ilie,
prin încheierea din camerã de con-
siliu nr. 94/11.06.2015 a Judecãto-
riei Craiova, fiind emis mandatul
de arestare preventivã nr. 64/
11.06.2015 cu mãsura preventivã
a controlului judiciar pe o duratã
de 60 de zile. Impune inculpatului
Patuºinschi Rãzvan Ilie respecta-
rea urmãtoarelor obligaþii, pe du-
rata mãsurii: sã se prezinte la in-
stanþa de judecatã ori de câte ori
este chemat; sã informeze de înda-
tã instanþa de judecatã cu privire
la schimbarea locuinþei; sã se pre-
zinte la Secþia de Politie nr. 4 Cra-
iova, conform programului de su-
praveghere întocmit de organul de

Potrivit reprezentanþilor Ser-
viciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, marþi
dupã-amiazã, în jurul orei 15.00,
poliþiºtii de frontierã din cadrul
Punctului de Trecere a Frontie-
rei (PTF) Calafat au fost sesi-
zaþi de un controlor de trafic al
Agenþiei de Control ºi Încasare
Calafat cu privire la faptul cã un
cetãþean polonez a încercat sã
plãteascã taxa de pod cu o banc-
notã de 100 de euro falsã.

În urma verificãrilor efectua-
te de poliþiºtii de frontierã dol-
jeni, s-a constatat faptul cã per-
soana în cauzã este cetãþeanul

A vrut sã achite taxaA vrut sã achite taxaA vrut sã achite taxaA vrut sã achite taxaA vrut sã achite taxa
de pod cu o bancnotãde pod cu o bancnotãde pod cu o bancnotãde pod cu o bancnotãde pod cu o bancnotã
falsã de 100 de eurofalsã de 100 de eurofalsã de 100 de eurofalsã de 100 de eurofalsã de 100 de euro
Poliþiºtii de frontierã din cadrul P.T.F. Calafat au descoperit,
marþi dupã-amiazã, un cetãþean polonez care intenþiona sã

achite taxa de pod cu o bancnotã falsã de 100 de euro. Bãrba-
tul s-a ales cu dosar penal.

polonez Piotr J., în vârstã de 34
de ani, iar în urma examinãrii
bancnotei a reieºit cã aceasta nu
prezintã elementele de siguranþã
ale uneia autentice. Bãrbatul a
declarat cã nu avea cunoºtinþã
despre faptul cã bancnota era
falsã ºi cã a primit-o ca rest în
Bulgaria.

“Bancnota a fost reþinutã pe
bazã de dovadã, iar în cauzã au
fost întocmite actele premergã-
toare pentru sãvârºirea infracþi-
unii de tentativã de punere în cir-
culaþie de valori falsificate”, a
declarat subcomisar Dãnuþ Ru-
dãreanu din cadrul STPF Dolj.

ªi-a ucis fiul vitreg cu toporulªi-a ucis fiul vitreg cu toporulªi-a ucis fiul vitreg cu toporulªi-a ucis fiul vitreg cu toporulªi-a ucis fiul vitreg cu toporul
Un bãrbat de 68 de ani, din comuna Dobreºti, a

fost arestat preventiv pentru comiterea infracþiunii
de omor calificat în baza mandatului emis pe nume-
le sãu de Tribunalul Dolj. Supãrat dupã discuþii
repetate cu fiul sãu vitreg, care locuia în aceeaºi
casã cu el, autorul l-a ucis în somn, luni dimineaþã,
lovindu-l repetat în cap cu muchia unui topor.

dupã ce s-a stabilit cã ºi-a ucis
fiul vitreg. Potrivit anchetatori-
lor, luni dimineaþa, puþin dupã ora
8.00, ªtefan Chiriþã a sunat pe
112 ºi a anunþat cã l-a lovit de
mai multe ori cu un topor pe fiul
sãu vitreg. Imediat la faþa locu-
lui au ajuns poliþiºtii din localita-
te, au constatat cã cele sesizate
se confirmã, astfel cã a fost
anunþatã echipa complexã de cer-
cetare formatã din poliþiºti de in-
vestigaþii criminale, criminaliºti ºi
condusã de un procuror de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj care a sosit în comunã. Din
cercetãrile efectuate ºi dupã dis-
cuþii cu autorul, oamenii legii au
stabilit cã, pe fondul unor neîn-
þelegeri ºi certuri mai vechi, luni
dimineaþã, autorul, ªtefan Chiri-
þã, imediat ce s-a trezit, a ieºit în
curte, a luat toporul ºi a revenit
în locuinþa comunã unde a înce-
put sã-ºi loveascã fiul vitreg,
Sorinel Nederu, de 39 de ani, cu

muchia toporului în cap. Victima
nici n-a ºtiut ce se petrece întru-
cât dormea. Dupã ce n-a mai miº-
cat, autorul a chemat poliþia.

ªtefan Chiriþã a fost ridicat ºi
adus la Craiova, la sediul Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
a fost audiat ºi reþinut pentru 24

de ore în cursul zilei de luni, iar
marþi a fost prezentat instanþei de
judecatã cu propunere de aresta-
re preventivã.

Hotãrârea nu este definitivã!
Craioveanul acuzat de ºantajarea fostei iubite,
plasat sub control judiciar

Magistraþii Judecãtoriei Craiova au
decis, marþi, sã înlocuiascã mãsura
arestãrii preventive a lui Ilie Rãzvan
Patuºinschi, craioveanul de 27 de ani
arestat pe 11 iunie sub acuzaþia de
ºantajare a fostei iubite, cu mãsura
controlului judiciar pe o perioadã de 60
de zile. Cu toate acestea, tânãrul a
rãmas în spatele gratiilor întrucât hotã-
rârea nu este definitivã.

poliþie sau ori de câte ori este che-
mat; sã nu depãºeascã limita teri-
torialã a României, decât cu încu-
viinþarea prealabilã a instanþei de
judecatã; sã nu se apropie de per-
soana vãtãmatã sau de membrii
familiei acesteia ºi sã nu comunice
cu aceºtia direct sau indirect, pe
nicio cale; sã nu deþinã, sã nu fo-
loseascã ºi sã nu poarte arme”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a Ju-
decãtoriei Craiova. Hotãrârea poate
fi contestatã de procurori, astfel cã
inculpatul va fi pus în libertate abia
când va rãmâne definitivã.

Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor IPJ Dolj, pe 10 iunie a.c.,
seara, poliþiºtii craioveni l-au prins
în flagrant pe Ilie Rãzvan Patuºin-
schi, de 27 de ani, din Craiova, în
timp ce primea de la partea vãtã-
matã Sorina B., de 24 de ani, din
Balº, judeþul Olt, suma de 2.000 lei.
Acesta fusese denunþat de tânãrã,
care le explicase poliþiºtilor craio-
veni cã bãrbatul, ce îi fusese iubit
pânã în ianuarie, când se despãrþise
de el, îi ceruse banii ameninþând-o

cã face publice fotografii compro-
miþãtoare cu ea ºi cã o omoarã.
Pentru cã se sãturase de amenin-
þãri, tânãra deschisese ºi acþiune în
instanþã ºi obþinuse, pe 2 iunie a.c.,
un ordin de protecþie emis de Jude-
cãtoria Balº împotriva lui Patuºin-
schi, prin care i se interzicea apro-
pierea la mai puþin de 50 metri de
victimã, precum ºi corespondenþa
cu aceasta sau apeluri telefonice. În
baza denunþului, poliþiºtii craioveni
au pus la punct toate detaliile ºi l-au
prins în flagrant pe bãrbat la Elec-
troputere Mall, din Craiova, suma
de bani fiind gãsitã asupra sa. O zi
mai târziu, pe 11 iunie a.c., Patu-
ºinschi a fost prezentat Judecãto-
riei Craiova care i-a emis mandat
de arestare pentru 30 de zile. Pro-
curorii Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova au finalizat cer-
cetãrile în cauzã ºi l-au trimis în ju-
decatã, în stare de arest preventiv,
pe Ilie Rãzvan Patuºinschi sub acu-
zaþia de ºantaj, dosarul fiind înre-
gistrat la Judecãtoria Craiova pe 30
iunie a.c.
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Doljul are în prezent un total de
13.088 ha de vii pe rod, aproape în
totalitate fiind în proprietate priva-
tã. Viile hibride pe rod deþin majori-
tatea suprafeþei cu peste 9.000 ha,
iar cele altoite pe rod nu depãºesc
4.000 ha. În mod corespunzãtor,
strugurii din vii hibride au totalizat
aproximativ 50.000 de tone, iar cei
din viile altoite pe rod nu au depãºit
19.000 de tone. La nivel declarativ,
obiectivul principal al sectorului vi-
tivinicol este creºterea competivi-
tãþii producãtorilor de vin. Pentru
acest lucru, vor fi realizate urmã-
toarele acþiuni: exploatarea planta-
þiilor viticole în bune condiþii agri-
cole ºi de mediu; promovarea pro-
duselor vitivinicole ºi protecþia de-
numirilor de origine controlatã, a
indicaþiilor geografice ºi a menþiu-
nilor tradiþionale; stabilirea regle-
mentãrilor care sã permitã echilibra-
rea cererii/ofertei ºi adaptarea pro-
ducþiei la cerinþele pieþei; protejarea
intereselor producãtorilor ºi stimu-
larea asociaþiilor profesionale/orga-
nizaþiilor de producãtori recunoscu-

Închisoare pentru falsificatorii de vinuriÎnchisoare pentru falsificatorii de vinuriÎnchisoare pentru falsificatorii de vinuriÎnchisoare pentru falsificatorii de vinuriÎnchisoare pentru falsificatorii de vinuri
Noua Lege a viei ºi vinului, promulgatã recent,

interzice adaosul de apã la producerea mustului,
vinului ºi a produselor vinicole. Documentul legis-
lativ stabileºte cadrul juridic general de funcþio-
nare a filierei vitivinicole în ceea ce priveºte pro-
ducerea, atestarea orginii, comercializarea ºi con-
trolul produselor. Amenzile penale ºi închisoarea
sunt riscurile la care se expun cei care continuã
practici mai vechi în domeniul viticol.

te cu scop lucrativ pentru a putea
beneficia de investiþii. Ca primã
mãsurã a acestui plan de activitate,
statul român a reglementat strict
condiþiile de produce ºi valorificare
a vinurilor. Prin Legea viei ºi vinu-
lui, în sistemul organizãrii comune
a pieþei vitivinicole nr. 191/2014
consumatorii primesc garanþii con-
sistente cã vinul cumpãrat este atent
monitorizat de inspectorii de profil
aduºi recent într-o structurã de
control subordonatã direct Minis-
terului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale.

Vinul îndoit cu apã, amendã
penalã sau închisoare

Una dintre mãsurile concrete
instituite prin Legea 191/2014 este
interzicerea în mod expres a ada-
osului de apã la producerea mus-
tului, vinului ºi a produselor vini-
cole. Totodatã, este interzisã ºi
producerea musturilor ºi a vinuri-
lor din alte materii prime decât
strugurii pentru vin sau modifica-
rea compoziþiei acestora prin ada-

osul altor substanþe decât cele pre-
vãzute de lege. “Producerea, ex-
punerea spre vânzare ºi/sau vân-
zarea cunoscând cã sunt falsifica-
te sau substituite de vinuri ºi pro-
duse vinicole prin oricare din mo-
dalitãþile prevãzute la art. 21 alin 2
se pedepsesc cu închisoarea de la
3 luni la 2 ani sau cu amendã pe-
nalã”, se aratã la art. 61 din Legea
viei ºi vinului în sistemul organi-
zãrii comune a pieþei vitivinicole nr.
191/2014.

Aromele sunt ilegale
Mai mult decât atât, noua lege

interzice folosirea de substanþe
aromatizante sau de extracte la
producerea vinurilor, excepþie fã-
când aromatizarea datoratã con-
tactului vinului cu lemnul de ste-
jar. Nu sunt permise substanþele
aromatizante de orice naturã, a
îndulcitorilor sintetici ºi coloran-
tilor la obþinerea vinurilor. Noul
act normativ mai prevede cã pro-
ducerea, expunerea ºi/sau vânza-
rea produselor vinicole falsifica-
te sunt pedepsite cu închisoare
de la trei luni la trei ani sau cu
amendã penala ºi interzicerea
unor drepturi.

De asemenea, pentru fapte de
falsificare a vinurilor pentru care

exista o hotãrâre judecatoreascã
definitiva ºi irevocabila se aplicã
mãsura suspendãrii autorizaþiei de
antrepozit fiscal pe o perioada de
trei ani.

O nouã structurã de control
vitivinicol

Pentru a pune în aplicare
toate aceste prevederi, Ministerul
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale a
creat la nivel judeþean Inspecþia de
Stat pentru Controlul Tehnic Viti-
vinicol  (I.S.C.T.V.). În Dolj,
aceastã structurã este alcãtuitã din
specialiºti oenologi extraºi din
structura D.A.DR. Dolj ºi subor-
donaþi direct ministerului. Aceºtia
desfãºoarã controale tematice cu
privire la modul de aplicare a pre-
vederilor legale privind producerea
ºi comercializarea strugurilor, vi-
nurilor ºi a altor produse vitivini-
cole, buna practicã vitivinicolã,
condiþiile de igienã a produselor ºi
a spaþiilor de producþie ºi depozi-
tare. Inspectorii de profil mai pot
constata vinurile ºi alte produse
vitivinicole improprii consumului
ori necorespunzãtoare calitativ ºi
limiteazã sau interzice utilizarea ºi
comercializarea pentru consumul
uman direct ori dispune distruge-
rea lor, în conformitate cu regle-

mentãrile în vigoare.

De la 10 ari de vie, sub lupa
inspectorilor

Inspecþia de Stat pentru Con-
trolul Tehnic Vitivinicol Dolj atra-
ge atenþia producãtorilor cã, tre-
buie sã avizeze cererilor întocmite
pentru acordarea dreptului de plan-
tare a viþei-de-vie pentru suprafe-
þe mai mari de 0,1 ha de familie
sau operator economic, respectiv
de defriºare, de cãtre direcþia pen-
tru agriculturã ºi dezvoltare ruralã
Dolj. Producãtorii sunt invitaþi sã-
ºi refacã viile prin mãsuri de re-
structurare ºi reconversie a plan-
taþiilor viticole. Pot beneficia ºi de
ajutor financiar. În acest caz, soli-
citanþii trebuie sã elaboreze un plan
individual pentru fiecare program
de restructurare/reconversie. Su-
prafaþa minimã a planului individual
trebuie sã fie de 0,50 ha, parcela
viticolã care poate beneficia de
sprijin sã fie de 0,10 ha. Soiurile
de struguri pentru vin folosite la
plantare trebuie sã superioare din
punct de vedere calitativ, iar ma-
terialul sãditor folosit sã fie din
categoria biologicã admisã de le-
gislaþia în vigoare pentru înfiinþãri
de plantaþii viticole.

VALENTIN CEAUªESCU

Porumbul, cel mai mare preþ din acest anPorumbul, cel mai mare preþ din acest anPorumbul, cel mai mare preþ din acest anPorumbul, cel mai mare preþ din acest anPorumbul, cel mai mare preþ din acest an
Dupã cum era de aºteptat, se-

ceta prelungitã ºi temperaturile
desosebit de ridicate au provocat
atingerea celui mai mare preþ la
porumb de la începutul anului.
Ieri, potrivit Ministerului Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale, pre-
þul FOB la porumb, la export, a
fost de 192,17 de dolari/tonã. În
Oltenia, pe pieþele reprezentati-
ve, porumbul este cotat la 535 lei/
tona. S-ar putea spune cã încã
stãm bine, dar dacã privim mai
aproape, 750 lei/tona în Banat ºi
697,10 lei/tona în Muntenia, mo-
tivele de îngrijorare sunt mai pre-
zente decât oricând.

VALENTIN CEAUªESCU

Preþul rovinietei cu valabilitate
între o zi ºi 12 luni va creºte pen-
tru anumite tipuri de vehicule de
transport marfã cu Masa Totalã
Maximã Autorizatã (MTMA) mai
mare de 3,5 tone, în timp ce pen-
tru vehiculele de transport persoa-
ne cu mai mult de 9 locuri pe scau-
ne (inclusiv conducãtorul auto) ºi
pentru cele cu maximum 23 de
locuri pe scaune (inclusiv condu-
cãtorul auto) se introduc noi tari-
fe. Potrivit unui proiect de Ordo-
nanþã a Guvernului privind aplica-
rea tarifului de utilizare ºi a tarifu-

Tariful rovinietei ar putea creºte
pentru anumite tipuri de vehicule de

transport marfã
lui de trecere pe reþeaua de dru-
muri naþionale din România, aflat
în dezbatere publicã pe site-ul Mi-
nisterului Transporturilor, modifi-
carea tarifelor se va aplica numai
pentru vehiculele pe care le regle-
menteazã Directiva 2011/76/UE,
respectiv vehiculele de transport
marfã cu masa totalã maximã au-
torizatã mai mare de 3,5 tone. Ta-
rifele pentru celelalte categorii de
vehicule (transport persoane ºi
pentru transport marfã cu MTMA
de pânã la 3,5 tone) rãmân la ace-
laºi nivel.
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Pânã atunci doljenii se mai pot
pregãti la limba germanã, având
suficient timp sã ia ºi meditaþii.
Oltenii cu studii superioare de data

85 de locuri de muncã pentru oltenii85 de locuri de muncã pentru oltenii85 de locuri de muncã pentru oltenii85 de locuri de muncã pentru oltenii85 de locuri de muncã pentru oltenii
care doresc sã presteze în Germaniacare doresc sã presteze în Germaniacare doresc sã presteze în Germaniacare doresc sã presteze în Germaniacare doresc sã presteze în Germania

Doljenii în cãutarea unui loc de muncã bine
plãtit au posibilitatea ca acum sã opteze pen-
tru piaþa muncii din Germania. EURES Ro-
mânia dispune de 85 de posturi pentru mun-
citorii calificaþi în diverse meserii, care do-
resc sã lucreze în þara condusã de Angela

Merkel. Ocuparea acestor posturi nu este
foarte simplã, deoarece se dã un test de lim-
bã, iar germana nu este la îndemâna oricui.
Astfel, pentru ocuparea celor 85 de job-uri
plãtite în euro, se va organiza selecþie la Si-
ghiºoara în luna octombrie 2015.

asta nu au cãutare în Germania, pe
primul loc fiind meseriile. Astfel,
angajatori germani reprezentaþi de
compania Unique Personalservice

GmbH oferã locuri de muncã pen-
tru urmãtoarele meserii: operator
stivuitor (15 posturi), comisionar
(15 posturi), hamal (10 posturi),
muncitor în metalurgie (9 posturi),
electrician (6 posturi), mecanic
auto (5 posturi), sudor MIG-MAG
(5 posturi), mecanic instalaþii (5
posturi), operator CNC (3 posturi),
instalator/montator instalaþii de
gaz (3 posturi), lucrãtor în depozit
(3 posturi), mecanic utilaje prelu-
crarea maselor plastice ºi a cau-
ciucului (2 posturi), sculer (2
posturi), zugrav – vopsitor (2
posturi). „Pentru ocuparea postu-
rilor vacante sunt solicitate persoa-
ne care au calificare profesionalã
încheiatã, experienþã în domeniu,
permis de conducere categoria ºi
cunoºtiinþe de limba germanã”, se

precizeazã într-un comunicat de
presã remis de AJOFM Dolj.

Consilierul EURES la dispoziþia
doljenilor

Salariul oferit de cãtre angaja-
torul german este diferit de la un
job la altul, dar indiferent de activi-
tatea prestatã, românii nu pot obþi-
ne mai puþin de  8,80 euro brut/orã
ºi nici mai mult de 12,80 euro brut/
orã, conform contractelor colecti-
ve de muncã în respectivele do-
menii de activitate, iar durata con-
tractelor de muncã este pe o pe-

rioadã nedeterminatã.
Angajatorii oferã sprijin în vede-

rea gãsirii unei locuinþe. „Persoanele
cu domiciliul în judeþul Dolj , care
corespund cerinþelor posturilor ofe-
rite, trebuie sã se adreseze Consilie-
rului EURES din cadrul Agenþiei Ju-
deþene pentru Ocuparea Forþei de
Muncã Dolj, Craiova, strada „Euge-
niu Carada” nr. 13A, telefon 0251/
306100, pentru a fi înregistrate în
baza de date pentru muncã în strãi-
nãtate ºi pentru a primi invitaþie de
participare la selecþie”, se mai spune
în comunicatul respectiv.

În domeniul vizelor ºi gestionã-
rii frontierelor, programul va ur-
mãri modernizarea infrastructurii
consulare ºi dotarea anumitor uni-
tãþi cu sisteme ºi echipamente spe-
cifice (sisteme electronice de eli-
berare a vizelor, echipamente de
securitate etc.), precum ºi îmbu-
nãtãþirea capacitãþii de intervenþie
la frontiere, implementarea de noi
tehnologii de control, asigurarea
continuitãþii sistemelor informati-

Astfel, din totalul de 14,3 mili-
oane de persoane care obþin veni-
turi impozabile, ANAF a selectat
aproape 300.000 pentru eºantio-
nul semnificativ supus analizei de
risc. Inspectorii au identificat pes-
te 130.000 de cazuri în care dife-
renþa între veniturile estimate ºi
cele declarate este mai mare de
10%, dar nu mai puþin de 50.000
de lei. Agenþia a stabilit totodatã
cã aproape 5.900 de persoane pre-
zintã un grad ridicat de risc fiscal,
respectiv au un risc anual de ne-
declarare mai mare de un milion
de lei anual, au fãcut achiziþii de

ANAF: 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificãriANAF: 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificãriANAF: 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificãriANAF: 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificãriANAF: 5.400 de persoane vizate pentru prima serie de verificãri
Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã a

început verificarea persoanelor cu venituri mari
care prezintã risc fiscal ridicat, cum ar fi asociaþi
sau acþionari care au împrumutat firma cu peste
200.000 de lei, persoane care au cumpãrat bu-

nuri sau case de peste 70.000 de euro sau au achi-
ziþionat maºini mai scumpe de 25.000 de euro,
metodologia presupunând mai multe etape, care
vor dura cel mult ºase luni sau, dacã sunt nece-
sare informaþii din strãinãtate, 12 luni.

ANAF a înfiinþat opt servicii distincte de verificãri fiscale dedicate
programului, în structura direcþiei de verificãri fiscale de la nivel cen-
tral – Bucureºti, Ploieºti, Craiova, Galaþi, Braºov, Iaºi, Cluj-Napoca ºi
Timiºoara, cãrora le-a alocat 100 de posturi, ºi a selectat primii 60 de
inspectori care se ocupã exclusiv de acest program.

proprietãþi imobiliare în intervalul
2011 – 2013 mai mare de 150.000
de euro sau au cumpãrat în ace-
laºi interval maºini de peste 75.000
de euro.

60 de inspectori
cu sarcini precise

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

eºantionul de 132.000 de per-
soane. „Au rezultat astfel 7.880
de cazuri propuse pentru veri-
ficarea amãnunþitã, în patru
grupe de risc – patron bogat de
firmã sãracã, persoane cu pa-
trimoniu semnificativ, dar fãrã
activitãþi economice cunoscu-
te, persoane cu venituri volati-
le, respectiv alte persoane, care
nu intrã în primele trei catego-
rii dar prezintã risc semnifica-
tiv”, se precizeazã într-un co-
municat al ANAF. În total sunt
5.400 de persoane vizate pen-
tru prima serie de verificãri.

De la Comisia Europeanã pentru România:
Peste 98 de milioane de euro pentruPeste 98 de milioane de euro pentruPeste 98 de milioane de euro pentruPeste 98 de milioane de euro pentruPeste 98 de milioane de euro pentru

securizarea frontierelor externesecurizarea frontierelor externesecurizarea frontierelor externesecurizarea frontierelor externesecurizarea frontierelor externe
Comisia Europeanã a aprobat programul naþional multianual al

României, finanþat de UE pentru securitate internã. Cu un buget
total de aproape 98,5 milioane de euro, programul urmeazã sã con-
tribuie la asigurarea unui nivel ridicat de securitate ºi de preveni-
re a criminalitãþii, facilitând, în acelaºi timp, cãlãtoriile în scopuri
legitime ºi garantând gestionarea sigurã a frontierelor externe ale
Uniunii Europene.

Luna aceasta, Comisia Euro-
peanã a aprobat 23 de programe
naþionale multianuale în cadrul
Fondului pentru azil, migraþie ºi
integrare (FAMI) ºi al Fondului
pentru securitate internã (FSI).
Finanþarea totalã la nivel UE alo-
catã acestor programe se ridicã la
aproximativ 2,4 miliarde de eu-
ro pentru perioada 2014-2020.

ce relevante ºi înfiinþarea de Cen-
tre de coordonare regionalã pen-
tru EUROSUR.

Instrumentul pentru frontiere ºi vize
Finanþarea acestor mãsuri se

realizeazã prin Instrumentul pen-
tru frontiere ºi vize, cu o alocare
de peste 61 milioane de euro. În
ceea ce priveºte prevenirea ºi
combaterea criminalitãþii, progra-
mul are în vedere dezvoltarea ca-

pacitãþii naþionale (operaþionale) a
poliþiei, de formare ºi schimburi de
informaþii. Acest lucru prevede in-
vestiþii în infrastructurã ºi îmbu-
nãtãþirea capacitãþii de analizã în
domeniul criminalitãþii informatice,
traficului de fiinþe umane ºi de dro-
guri, precum ºi combaterii corup-

þiei. „Totodatã, în domeniul gestio-
nãrii riscurilor ºi crizelor, sunt pre-
vãzute mãsuri de consolidare a si-
guranþei transportului aerian ºi de
creºtere a capacitãþii operaþionale
prin formarea ºi echiparea unitãþi-
lor de intervenþie”, se precizeazã
pe site-ul Comisiei Europene. Ro-

mânia are alocate, prin Instrumen-
tul pentru cooperarea poliþieneas-
cã ºi gestionarea crizelor, peste 37
milioane de euro pentru implemen-
tarea acestor activitãþi. România are
la dispoziþie ºi o alocare de 180,000
de euro pentru acþiuni specifice, la
nivel transnaþional.
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Proiectul „Guvernare Inclusivã”
se înscrie în obiectivele Programu-
lui de guvernare pentru 2013-2016
ºi vizeazã iniþiative care sã rãspun-
dã mai bine problemelor cu care
se confruntã grupurile dezavanta-
jate. Cinci judeþe sunt incluse în
program – Buzãu, Cãlãraºi, Cluj,
Dolj ºi Mureº. „În contextul mai
larg al problematicii incluziunii so-
ciale, doresc sã evidenþiez dificul-
tãþile pe care le întâmpinã popula-
þia de etnie romã ºi care nu trebuie
ignorate. Având un nivel scãzut de
alfabetizare, întâmpinã numeroase
dificultãþi în ceea ce priveºte inte-
grarea pe piaþa muncii ºi devine,
de cele mai multe ori, victimã a
discriminãrii... Þin sã amintesc
implicarea Instituþiei Prefectului în

Incluziunea socialã – dezbãtutã la Prefectura DoljIncluziunea socialã – dezbãtutã la Prefectura DoljIncluziunea socialã – dezbãtutã la Prefectura DoljIncluziunea socialã – dezbãtutã la Prefectura DoljIncluziunea socialã – dezbãtutã la Prefectura Dolj
Ieri, în sala de videoconferinþe a Prefecturii Dolj s-a lansat

Proiectul „Guvernare Inclusivã”, reprezentantul Guvernului
în teritoriu fiind amfitrionul manifestãrii. Programul este rea-
lizat în colaborare cu Asociaþia „Asistenþã ºi Programe pen-
tru Dezvoltare Durabilã – Agenda 21” ºi Agenþia Naþionalã a
Funcþionarilor Publici. La eveniment au luat parte coordona-
tori locali ai instituþiilor/autoritãþilor publice, parteneri: Insti-
tuþia Prefectului, Consiliul Judeþean Dolj, Agenþia Judeþeanã
pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj, Primãria Municipiu-
lui Craiova, Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici, Co-
misia Judeþeanã de Incluziune Socialã.

implementarea, la nivelul judeþului
Dolj, a Acordului-cadru, prevãzut,
de Hotãrârea Guvernului nr. 1189/
2012, referitor la realizarea unui
program experimental pentru in-
serþia familiilor de cetãþeni români
de etnie romã, care revin voluntar
din Franþa. Indiferent de etnie, sã-
rãcia nu poate fi contracaratã pe
termen scurt ºi nu este eficientã
nici chiar formularea sa ca obiec-
tiv prioritar la nivel social. Modali-
tatea de contracarare a acestei pro-
bleme sociale majore vizeazã re-
ducerea excluziunii sociale, prin fo-
calizarea intervenþiei pe formele
sale specifice, respectiv pe cauze-
le ºi mecanismele favorizante”, a
precizat  Nicolae Sorin Rãducan,
prefectul de Dolj.

Municipalitatea, implicatã
în mai multe programe

Reprezentantul principalului ac-
tant în Proiect, Agenþia Naþionalã
a Funcþionarilor Publici, Florina
Dragoº, a þinut sã scoatã în evi-
denþã importanþa acþiunii: „Mã bu-
cur cã sunt aici, lângã dumnea-
voastrã, Doljul nefiind ales la în-
tâmplare. Sunt prezenþi în salã, pe
lângã cei de la organizaþiile negu-
vernamentale, de la instituþiile de-
concentrate ºi reprezentanþi ai ad-
ministraþiei publice locale din teri-
toriu.ªi viceprimarul Craiovei, un
semn cã se dã atenþie proiectului”.
Dan Daºoveanu, viceprimarul
Craiovei, a subliniat cã „sunt mul-
te programe în care s-a implicat
municipalitatea, þinând cont de cele

prezentate astãzi, ba, mai
mult, în septembrie vom
lansa un program asemã-
nãtor cu parteneri din Nor-
vegia. Incluziunea socialã
este una dintre cele mai im-
portante probleme cu care
ne confruntãm, dar ºtim cã
rezolvarea nu poate fi gã-
sitã decât împreunã”.

„Ne dorim sã aducem
în atenþie talentele
etniei noastre”

Fiecare participant la
discuþii a prezentat proble-
mele cu care se confruntã
instituþia pe care o repre-
zintã, dificultãþile ridicate
în incluziunea persoanelor
vulnerabile în societate. Dar comu-
nitatea cea mai expusã este, cã
vrem, cã nu vrem cea a romilor.
„Este un proiect care, cred eu, va
fi benefic minoritãþii noastre. Din
câte ºtiu, nu a mai avut loc un ase-
menea proiect în România. Îmi
doresc foarte mult ca aceastã ac-
þiune sã aibã succes. Dacã tot vor-
bim de Craiova, ne dorim sã adu-
cem în atenþie talentele etniei noas-
tre, aici având ºi sprijinul Primã-
riei Craiova, ca sã arãtãm cã ora-
ºul nostru poate fi Capitalã Cultura-

lã Europeanã în 2021. Avem atâþia
oameni talentaþi, de la muzicã la te-
atru, cã ar fi pãcat sã nu fie scoase
în evidenþã. Proiectul acesta de in-
cluziune ne dorim sã meargã, mai
ales, spre sprijinirea educaþiei, fiind-
cã fãrã aceasta nu se poate”, a spus
Romeo Tiberiade, consilier pe pro-
blema romilor în cadrul Serviciului
Primarului Craiovei. Acesta a mai
precizat cã aºteaptã ca etnia res-
pectivã sã nu mai fie conceputã ca
una proscrisã, fiindcã are multe po-
sibilitãþi de progres.

Obiectivele principale vizeazã re-
ducerea inegalitãþilor sociale ºi îm-
bunãtãþirea mãsurilor de combatere
a discriminãrii grupurilor vulnerabi-

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Programe de reintegrare în societatePrograme de reintegrare în societatePrograme de reintegrare în societatePrograme de reintegrare în societatePrograme de reintegrare în societate
ºi pentru cei aflaþi în detenþieºi pentru cei aflaþi în detenþieºi pentru cei aflaþi în detenþieºi pentru cei aflaþi în detenþieºi pentru cei aflaþi în detenþie

Ieri, a avut loc lansarea Proiectului „Învaþã pentru a-
i sprijini pe alþii”, ale cãrui activitãþi vor fi implementate
de Asociaþia „ªanse Egale pentru Fiecare” (ASEF) Cra-

iova, în parteneriat cu Penitenciarul de Minori ºi Tineri
– Centrul de Detenþie Craiova (PMT - CD) ºi Agenþia
Judeþeanã pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã (AJPIS) Dolj.

le ºi a excluziunii sociale ºi econo-
mice. „Prin aceste activitãþi de in-
struire, consiliere ºi informare, 100
de persoane internate în Penitencia-

rul de Minori ºi Tineri Craiova vor fi
ajutate, iar cinci campanii de con-
ºtientizare, cu privire la combaterea
discriminãrii pentru 1.000 de bene-
ficiari din zece localitãþi rurale din
Dolj, vor veni în sprijinul diminuãrii
fenomenului de excluziune, inclusiv
prin realizarea unui sistem audio cu
circuit închis în PMT Craiova ºi a
unui studiu sociologic referitor la
grupurile vulnerabile”, a precizat sub-
comisar Daniel Barbu, purtãtor de
cuvânt al PMT Craiova.

Opinii favorabile
Cu prilejul lansãrii de ieri, a avut

loc ºi inaugurarea „Centrului Pilot
Anti-Discriminare ºi de Prevenire a
Excluziunii Sociale”, din bulevardul
„Decebal” nr.83 Craiova, unde spe-
cialiºtii ASEF Craiova vor acorda
asistenþã gratuitã tuturor persoane-
lor vulnerabile aflate în dificultate.
„Oricine se aflã în pericol ni se poate
adresa, specialiºtii noºtri stându-le

la dispoziþie, un
grup din 12 experþi
urmând sã fie pre-
gãtit pentru acest
program” –Cris-
tiana Moþãþãianu,
manager proiect.
La rândul sãu, co-
misar-ºef  Viorel
Najap, director al
PMT – CD Craio-
va a precizat: „Sa-
lut iniþiativa ASEF
de a se implica în
eforturile pe care noi le facem în
scopul reintegrãrii persoanelor in-
ternate. Suntem deschiºi la orice co-
laborare cu membrii comunitãþii ºi
ai societãþii civile ºi apreciem orice
formã de sprijin. Proiectul de faþã
vine în întâmpinarea unor nevoi re-
ale ale persoanelor internate ºi con-
tribuie, într-un mod substanþial, la
creºterea activitãþii de educaþie”. De
asemenea, Daniela Dobrin, ºef

Serviciu beneficii sociale al AJPIS
Craiova, a completat: „Proiectul este
binevenit, pentru cã în zona grupu-
rilor vulnerabile au fost foarte puþi-
ne. Plusul pe care îl aduce este acela
cã are în vedere categoriile de per-
soane vulnerabile din mediul rural.
Pentru implementarea proiectului,
vom susþine activitãþile acestuia prin
sprijin în selecþia persoanelor care
vor face parte din grupurile-þintã”.
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Concert în Parcul TConcert în Parcul TConcert în Parcul TConcert în Parcul TConcert în Parcul Tineretului,ineretului,ineretului,ineretului,ineretului,
în închiderea stagiunii estivaleîn închiderea stagiunii estivaleîn închiderea stagiunii estivaleîn închiderea stagiunii estivaleîn închiderea stagiunii estivale
a Filarmoniciia Filarmoniciia Filarmoniciia Filarmoniciia Filarmonicii

Ultimul con-
cert din cadrul
stagiunii estivale
«Fi larmonica
(RE)descoperã
oraºul… în 33 de
minute de muzi-
cã clasicã» are
loc astãzi. La ora
20.15, craiovenii
sunt aºteptaþi în
Parcul Tineretu-
lui, unde Cvartetul de coarde „AD HOC” al Filarmonicii
„Oltenia” va oferi un atractiv program muzical. Acesta in-
clude compoziþiile „La Paloma” de Sebastian Yradier, val-
sul „Valurile Dunãrii” de Iosif Ivanovici, „Amapola” de
Jose Maria Lacalle, Dans ungar nr. 5 de Johannes Brahms,
„O Sole mio” de Eduardo di Capua, „Evening Shadows”
de Leslie Searle ºi Vals din Suita nr. 2 de jazz de Dmitri
ªostakovici. „AD HOC” îi are în componenþã pe Geo Fa-
bian (vioara I), Floarea Bãlãºoiu (vioara a II-a), Mariana
Comºa (violã) ºi Elvis Ciuculescu (violoncel) ºi a mai con-
certat de încã douã ori în cadrul acestei stagiuni estivale, pe
23 iulie ºi pe 6 august. Proiectul «Filarmonica (RE)desco-
perã oraºul… în 33 de minute de muzicã clasicã» se des-
fãºoarã în perioada 9 iulie – 13 august cuprinde, în total,
ºase concerte de muzicã clasicã open air în spaþii necon-
venþionale, susþinute de artiºti lirici ºi instrumentiºti.

Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul Spectacolul „O furtunã”„O furtunã”„O furtunã”„O furtunã”„O furtunã”
al Naþionalului craiovean,al Naþionalului craiovean,al Naþionalului craiovean,al Naþionalului craiovean,al Naþionalului craiovean,
prezentat la Festivalulprezentat la Festivalulprezentat la Festivalulprezentat la Festivalulprezentat la Festivalul
Theaterstock din BacãuTheaterstock din BacãuTheaterstock din BacãuTheaterstock din BacãuTheaterstock din Bacãu

Spectacolul
„O furtunã” al
Teatrului Naþio-
nal „Marin So-
rescu” din Craio-
va a fost invitat
sã participe la
prima ediþie a
Festivalului In-
ternaþional de
Artele Spectaco-
lului „Theater-
stock”, care se
desfãºoarã în Bacãu, în perioada 1-16 august. Evenimentul
este organizat de Teatrul Municipal „George Bacovia”, în
parteneriat cu Primãria ºi Consiliul Local Bacãu. Spectaco-
lul regizat de Silviu Purcãrete, în scenografia lui Dragoº
Buhagiar ºi pe muzica lui Vasile ªirli, a fost prezentat asearã,
pe scena Teatrului de Varã „Radu Beligan”. Timp de douã
sãptãmâni, publicul poate urmãri în Bacãu 1.600 de artiºti în
138 de spectacole din 15 þãri: Franþa, Spania, Germania,
Italia, Marea Britanie, Canada, Cehia, Ungaria, Serbia, Isra-
el, Portugalia, Belgia, Olanda, Rusia ºi România.

Lansare de carte la BibliotecaLansare de carte la BibliotecaLansare de carte la BibliotecaLansare de carte la BibliotecaLansare de carte la Biblioteca
JudeþeanãJudeþeanãJudeþeanãJudeþeanãJudeþeanã

Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” vã
invitã astãzi, ora 17.30, în
Sala „Acad. Dinu C. Giures-
cu”, la lansarea volumului
„Focuri pe colnic” („Fue-
gos por el otero”) al autoru-
lui Constantin Pãdureanu.
Evenimentul va fi moderat
de Nicolae Marinescu, iar
cartea va fi prezentatã de
Gabriel Coºoveanu, Geo
Constantinescu, Ion Deaco-
nescu ºi Toma Grigore. Cei
prezenþi se vor putea bucu-
ra ºi de un recital susþinut
de actriþa Costinela Ungureanu.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

De câteva zile s-au pus în vânzare
biletele pentru concertul „Maria Tã-
nase Simfonic”, care va avea loc pe
data de 25 septembrie, de la ora 21.00,
la Sala Polivalentã din Craiova. Le gã-
siþi fie la Agenþia Filarmonicii „Oltenia”,
deschisã de luni pânã vineri, între ore-
le 10.00-14.00 ºi 16.00-20.00 (tel.
0351.414.697), fie pe www.eventim-
.ro. Preþurile diferã în funcþie de cate-
goria locului. Astfel, cele mai scumpe
bilete costã 35 de lei, pentru urmãtoa-
rele cinci categorii preþurile fiind de 30,
25, 20, 15 ºi 10 lei.

Potrivit reprezentanþilor Filarmoni-
cii „Oltenia”, „Maria Tãnase Simfo-
nic” «este un nou concept, prin care
ne dorim sã îmbinãm folclorul muzical
de calitate cu muzica simfonicã speci-
ficã nouã. Un concept care urmãreºte
sã popularizeze ambele stiluri muzicale
ºi sã aducã în atenþia unui public mare
ºi variat flexibilitatea ºi abordarea mo-

S-au pus în vânzare biletele pentru
concertul „Maria Tãnase Simfonic”

dernã a Filarmonicii „Oltenia”. Dupã
experienþa fuziunii rock-simfonic
(„Mozart Rocks” – 2013) ºi pop-sim-
fonic („Vivaldi Colours” – 2014), am
hotãrât ca în anul 2015 sã-i aducem
împreunã pe doi artiºti excepþionali,
însã de facturi total diferite».

Este vorba despre Loredana Groza,
care îi va întâlni pe Alexander Balanescu
ºi pe membrii cvartetului sãu (Balanescu
Quartet), pentru a crea împreunã fuziu-
nea folclor-simfonic. Alãturi de ei vor
urca pe scenã o parte din membrii for-
maþiei „Agurida”, Orchestra Simfonicã
ºi Corala Academicã ale Filarmonicii „Ol-
tenia”, Corul de Copii al Liceului de Arte
„Marin Sorescu” din Craiova.

„Succesul ediþiilor precedente – câte
5.000 de spectatori la fiecare show –
prefigureazã un eveniment unic în Ro-
mânia, atât ca viziune, dar ºi ca formã
de prezentare artisticã”, apreciazã re-
prezentanþii Filarmonicii craiovene.

Incursiuni creative
cu sprijinul muzeografilor ºi voluntarilor

Proiectele culturale derulate de instituþia muzealã, cunos-
cute craiovenilor sub denumirea de „BIOS-Art în vacan-
þã”, „Caravana Culturalã”, „Ateliere de artã tradiþiona-
lã”, oferã copiilor, tinerilor ºi adulþilor ºansa sã petreacã o
vacanþã de neuitat, sã descopere, în cadrul atelierelor de
creaþie propuse, tainele istoriei ºi arheologiei, microclimate-
le Olteniei, fascinaþia astronomiei, strãvechile meºteºuguri
populare (olãrit, modelaj, sculpturã în lemn, icoane pe lemn,
icoane pe sticlã, picturã naivã). Toate aceste incursiuni cre-
ative sunt realizate cu sprijinul specializat al muzeografilor,
unor cunoscuþi artiºti plastici ºi creatori populari locali. De
asemenea, ele se bucurã ºi de susþinerea ºi participarea vo-
luntarilor din cadrul proiectului „I like the museum”.

«Fiecãrui atelier îi sunt dedicate ºi activitãþi de divertis-
ment ºi socializare (jocuri, concursuri,  poezie, muzicã etc.),
cãci copiii sunt autentici, au puterea de a „pune la lucru”
imaginaþia, naturaleþea ºi bucuria de joc, ordonându-ºi acti-
vitãþile prin diferenþierea punctelor de interes. În cadrul ate-
lierelor de creaþie, nu numai cei talentaþi în arta ºi culturã îºi
pot manifesta creativitatea în activitãþile lor, ci orice copil
care, încurajat, îºi exprimã pãrerea, original, ºi în conformi-
tate cu subiectele propuse de specialiºtii instituþiei», preci-
zeazã reprezentanþii Biroul Relaþii Publice, Marketing, Pro-
iecte ºi Programe Culturale din cadrul muzeului.

În august: art string, scrapbooking, eco ºi papier mache
Dacã pe parcursul lunii iulie, în cadrul programul cultural

„BIOS-Art în vacanþã” s-au derulat atelierele de modelaj în lut
ºi decoupaje, luna august continuã cu activitãþi specifice art
stringului (crearea de tablouri unice folosind fibre vegetale ºi
animale), storytelling creative – scrapbookingului (realiza-
rea de jurnale personalizate utilizând material precum fetru, hârtie
reciclabilã, ºerveþele în mixa), eco (poveºti de degustat ºi agã-
þat pe perete) ºi papier mache (fãurirea de animãluþe ºi diverse
alte obiecte folosind hârtia ca material principal).

Fiecare atelier este structurat pe cinci ºedinþe, iar la fiecare
a doua întâlnire cu participanþii specialiºtii instituþiei prezintã
materiale multimedia despre „Animale periclitate ºi vulnera-
bile din România” (muzeograf drd. Goga Claudia), „Adevãr
ºi legendã în lumea florilor: trandafirul ºi garoafa” (muzeo-
graf dr. Chimiºliu Cornelia), „Mamifere fosile de cavernã din
Oltenia” (muzeograf dr. Aurelian Popescu), „Incursiune în
lumea fibrelor textile” (Irinela Firan), „Creativitatea ºi orga-
nismul uman” (muzeograf drd. Lila Gima).

Peste 450 de copii vin în vacanþã la
atelierele creative ale Muzeului Olteniei

 Peste 450 de copii au ales sã frecventeze atelierele
creative susþinute de specialiºtii Muzeul Olteniei în pe-
rioada iulie-septembrie, în cadrul celor  trei secþii ale
instituþiei (ªtiinþele Naturii, Etnografie ºi Istorie-Ar-
heologie), optând astfel pentru participarea creativã la
o ºcoalã „distractivã”, fãrã catalog ºi note.

Ateliere pentru copiii cu dizabilitãþi din judeþul Dolj
Proiectul cultural educativ „Caravana culturalã – Mu-

zeul în cãlãtorie”, dedicat copiilor cu dizabilitãþi din judeþul
Dolj, derulat de Muzeul Olteniei în parteneriat cu Direcþia
Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
continuã cu module precum „Joaca de-a timpul” – atelier
de fabricat pãpuºi ºi mãºti þãrãneºti, „De vorbã cu þãranii
mei” – atelier handmade bijuterii/podoabe þãrãneºti/tradiþio-
nale, „Sub semnul Lupului Dacic!” – atelier de colaj,  „Hai
sã cunoaºtem cerul ºi sã vorbim cu stelele!” – atelier pictu-
ra pânzã.

Bijuterii ºi creaþii hand-made la Casa Bãniei
ªi la Secþia de Etnografie a Muzeului Olteniei continuã

atelierele de artã tradiþionalã, dupã urmãtorul program:
picturã pe lemn – vineri ºi sâmbãtã, de la orele 9.00-11.00,
picturã pe sticlã – marþi ºi joi între orele 9.30-11.30, biju-
terii ºi hand-made – miercuri între orele 14.30-16.30, ce-
ramicã – sâmbãtã între orele 9.00-11.00, sculpturã lemn
– luni între orele 10.00-12.00.
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Preºedintele turc, Recep Tayyip Erdogan,
a anunþat, ieri, cã ia în calcul posibilitatea
convocãrii alegerilor legislative anticipate, în
contextul în care negocierile pentru alcãtui-
rea unei coaliþii guvernamentale în urma
scrutinului de pe 7 iunie nu avanseazã ºi
curând va expira termenul constituþional de
45 de zile pentru formarea executivului.

O navã româneascã
a eºuat pe Dunãre,
în Germania

Navigaþia pe cursul german al Dunãrii
este blocatã dupã ce o navã cargo româ-
neascã a eºuat miercuri din cauza nivelului
foarte scãzut al apei, transmite agenþia Reu-
ters citând un purtãtor de cuvânt al poliþiei
locale. Nava a eºuat în apropierea localitãþii
Niederalteich, în Bavaria, ºi în prezent se
depun eforturi pentru a scoate încãrcãtura
de pe navã, acþiune ce ar putea dura pânã
joi. Navigaþia pe Dunãre ºi Rin a fost deja
perturbatã sãptãmâna aceasta ca urmare a
nivelului foarte scãzut al apei, provocat de
secetã. Conform aceleiaºi surse, circa 30
de nave sunt la ora actualã blocate pe cur-
sul german al Dunãrii.

Capturã record de
heroinã la frontiera
Republicii Moldova

Peste 136 de kilograme de heroinã au
fost capturate de vameºii moldoveni, în
noaptea de 8 spre 9 august, la punctul de
trecere a frontierei Giurgiuleºti-Galaþi, in-
formeazã miercuri mass-media de la Chi-
ºinãu. Cantitatea de heroinã, repartizatã în
253 de pachete, a fost depistatã într-un
camion frigorific care traversa Republica
Moldova, venind din Ucraina ºi îndreptân-
du-se spre Bulgaria. Conform actelor de
însoþire, camionul transporta teracotã.
Drogurile proveneau din Turcia ºi erau
destinate pieþei din Europa, unde un gram
de heroinã este vândut cu 150 de euro.
Este cea mai mare cantitate de heroinã
depistatã la frontiera Republicii Moldova,
valoarea acesteia pe piaþa neagrã fiind de
aproximativ 10-20 de milioane de euro

Rusia, acuzatã cã mutã
graniþa

Oficialii de la Tbilisi s-au plâns cã Mos-
cova deplaseazã în repetate rânduri bornele
de la frontiera cu Osetia de Sud, regiune a
cãrei autonomie a fost sprijinitã de statul rus.
Oficialii georgieni spun cã acþiunile sunt atât
de evidente, încât mai mulþi locuitori s-au
trezit peste noapte cã o parte din pãmântul
pe care îl au în proprietate nu se mai aflã pe
teritoriul Georgiei, ci în Osetia de Sud.

SUA: Hillary Clinton
a oferit acces FBI la
serverul sãu privat

Avocatul fostului secretar de stat ame-
rican ºi actual candidat la Casa Albã, Hilla-
ry Clinton, a oferit acces poliþiei federale
americane (FBI) la un server privat de pe
care au fost trimise ºi primite email-uri
aflate în centrul unei controverse privind
siguranþa naþionalã. Controversa asupra
acestor email-uri, declanºatã în momentul
în care Hillary Clinton încearcã sã obþinã
învestitura democratã pentru alegerile pre-
zidenþiale din 2016, se referã la faptul cã
mesajele au fost trimise sau primite de pe
un cont de email ºi un server private ºi nu
de pe un cont guvernamental, aºa cum este
regula pentru ºeful diplomaþiei, funcþie pe
care Hillary Clinton a ocupat-o între 2009
ºi 2013.

Londra: 30 de oameni
au ridicat un taxi pentru
a salva o femeie

Trecãtori ºi alþi ºoferi au oprit pe strada
îngustã ºi, cu mâinile goale, au reuºit sã ridi-
ce maºina de pe trupul femeii. Câteva minu-
te mai târziu o ambulanþã a sosit la faþa locu-
lui ºi a transportat-o pe victimã la spital.
Potrivit The Guardian, femeia a suferit rãni
uºoare ºi este în afara oricãrui pericol. Taxi-
metristul care a lovit-o este anchetat pentru
vãtãmare din culpã.

Jeremy Corbyn, candidatul cel mai de
stânga, aflat în cursã pentru preluarea con-
ducerii Partidului Laburist din Marea Brita-
nie, a primit, ieri, susþinerea unui puternic
sindicat Unison, care apãrã interesele sala-
riaþilor serviciului public.

Secretarul general al Unison, Dave
Prentis îl preferã pe Jeremy Corbyn ºi Liz
Kendal, Andy Burnham ºi Yvette Cooper.
Unison reprezintã 1,3 milioane de salariaþi
britanici, din care 28.000 sunt afiliaþi Parti-
dului Laburist ºi 15.000 vor participa la ale-
gerea noului lider, rezultatul fiind aºteptat
la 15 septembrie a.c.

Jeremy Corbyn (66 de ani) obþinuse, la
începutul lunii iunie, susþinerea sindicatu-
lui Unite, cel mai important din þarã, 1,42
milioane de membri. Potrivit sondajelor,
YouGov, Jeremy Corbyn conduce detaºat
în faþa lui Andy Burnham, un apropiat al
lui Ed Miliband, cel care a gost nevoit sã
demisioneze dupã pierderea alegerilor par-
lamentare, din 7 mai. În sânul Partidului
Laburist, este numit „camaradul Corbyn”,
porecla sa din presã fiind în opoziþie cu
fostul prim-ministru Tony Blair, promoto-
rul New Labour.

Liz Kendal, moºtenitoarea lui Tony Blair,

Partidul Laburist: Jeremy Corbyn conduce în sondajePartidul Laburist: Jeremy Corbyn conduce în sondajePartidul Laburist: Jeremy Corbyn conduce în sondajePartidul Laburist: Jeremy Corbyn conduce în sondajePartidul Laburist: Jeremy Corbyn conduce în sondaje

este plafonatã la 8%.
Votul se deschide mâine, pe 14 august, ºi

dureazã pânã la 10 septembrie. Este intere-

santã opþiunea pentru Jeremy Corbyn, într-
o þarã în care culoarea roºie, specificã „so-
cialiºtilor”, este consideratã sinucigaºã.

TTTTTurcia: Erdogan ia în calcul alegerile anticipateurcia: Erdogan ia în calcul alegerile anticipateurcia: Erdogan ia în calcul alegerile anticipateurcia: Erdogan ia în calcul alegerile anticipateurcia: Erdogan ia în calcul alegerile anticipate

O bãtrânã de 92 de ani ºi fiica sa, în vârstã de 71 de ani, s-au
reîntâlnit în Italia, la 70 de ani dupã ce au fost separate.

În 1944, în timp ce lucra în Germania, mama a rãmas însãrcinatã
cu un soldat neamþ, care era cãsãtorit. Când copilul s-a nãscut, a
fost luat de lângã mama sa ºi a fost crescut de german ºi de soþia
acestuia. Fãrã sã se poatã împotrivi, femeia s-a întors acasã, în
Novellara, undeva în nordul Italiei. Tot ce ºtia era cã fetiþa sa a fost
adoptatã ºi nu a mai auzit niciodatã nimic despre ea.

Între timp, copilului - Margot Bachmann – i s-a spus sã nu punã
întrebãri despre mama sa biologicã. Singurele informaþii pe care copila
le avea despre cea care a adus-o pe lume erau cã aceasta e din Italia
ºi cã, cel mai probabil, a murit în timpul rãzboiului.

În urmã cu câþiva ani, Margot, care acum are 71 de ani, a decis
cã vrea sã afle mai multe despre mama sa. A luat legãtura cu Germa-
ny’s International Tracing Service (ITS), un serviciu care îi ajutã pe
oamenii despãrþiþi de rãzboaie sã se regãseascã. Acestui demers s-a
alãturat ºi Crucea Roºie din Italia. Chiar ºi aºa, misiunea nu a fost

Cu o zi înaintea unei întâlniri importante a
premierului în exerciþiu ºi lider al Partidului
Justiþie ºi Dezvoltare (AKP), Ahmet Davu-
toglu, cu preºedintele celui mai mare partid
de opoziþie, Partidul Republican al Poporu-
lui (CHP), Kemal Kilicdaroglu, Erdogan a
apreciat cã un eventual acord între aceste
formaþiuni ar echivala cu o sinucidere pen-

tru amândouã.
Cele douã pãrþi ar putea forma o coaliþie

doar dacã ideile lor coincid, ‘altfel se vor sin-
ucide’, a indicat ºeful statului turc într-o apa-
riþie televizatã alãturi de mai mulþi primari din
formaþiunea sa AKP, aceºtia din urmã susþi-
nând cã preferã mai degrabã alegerile antici-
pate decât o coaliþie cu CHP. „Dacã la sfârºi-
tul celor 45 de zile nu vom avea un guvern,
atunci ori mergem în alegeri cu actualul gu-
vern minoritar, ori se va alcãtui un nou gu-
vern care sã conducã þara pânã la alegeri”.

ªi Kemal Kilicdaroglu este la rândul sãu
pesimist cu privire la ºansele unui acord de
guvernare. Potrivit unui participant la o reu-
niune a acestuia cu mai multe confederaþii
sindicale, liderul CHP considerã cã „forma-
rea unei coaliþii este puþin probabilã, întru-
cât adevãratului lider al AKP nu este Davu-
toglu, ci Erdogan, care este favorabil alege-
rilor anticipate”.

Formaþiunea AKP a pierdut, în urma ale-
gerilor din luna iunie, majoritatea parlamen-
tarã pe care a deþinut-o continuu începând
din anul 2002. Acest rezultat îngreuneazã de
asemenea demersul lui Erdogan de a iniþia o
reformã constituþionalã prin care Turcia ar
deveni o republicã prezidenþialã, fapt care ar
acorda puteri sporite ºefului statului.

Despãrþite de Al Doilea Rãzboi
Mondial, o mamã ºi o fiicã
s-au regãsit dupã 70 de ani

uºoarã. “Am reuºit sã reunim doar o mânã de oameni în fiecare an”,
a declarat un purtãtor de cuvânt al ITS.

Din fericire, mama lui Margot a fost gãsitã în oraºul ei natal, pe
care nu l-a pãrãsit de la sfârºitul celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial.
“Am început sã caut informaþii cu speranþa cã voi afla mai multe
lucruri despre ea, însã nu m-am gândit vreodatã cã îmi voi þine
mama în braþe”, a spus Margot Bachmann.

Reprezentanþii Crucii Roºii au fost la fel de emoþionaþi: “Suntem
martorii unui miracol. Se întâmplã foarte rar ca o mamã ºi o fiicã sã
se reîntâlneacã dupã 70 de ani”.
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Anunþul tãu!
CONVOCATOR al Adunãrii

Generale Extraordinare a Acþio-
narilor Societãþii CLADIREA
PROIECT S.A. cu sediul în Craio-
va, str. Ion Maiorescu, nr. 4, demi-
sol, cam. D1, jud. Dolj CUI
2291704, înmatriculata sub nr.
J16/130/1991. Administratorul
Unic al societãþii CLADIREA
PROIECT S.A., (“Societatea”),
convoacã Adunarea Generalã
Extraordinarã a Acþionarilor, la
data de 17.09.2015, ora 10.00, la
sediul Societãþii din Craiova, str.
Ion  Maiorescu, nr. 4, demisol,
cam. D1, jud. Dolj la care sunt în-
dreptãþiþi sã participe toþi acþio-
narii Societãþii înregistraþi în Re-
gistrul Acþionarilor al societãþii
CLADIREA PROIECT S.A. la sfâr-
ºitul zilei de 15.08.2015 (data de
referinþã), având urmãtoarea:
ORDINE DE ZI: 1. Aprobarea ma-
jorãrii capitalului social al Socie-
tãþii Clãdirea PROIECT S.A. cu
suma de 300.000 lei, reprezentând
un numãr de 18.750 acþiuni nomi-
native, integral liberate, cu o va-
loare nominalã de 16 lei, fiecare,
reprezentând aport în numerar  al
acþionarului Societatea CIVITAS
SERVICII MEDICALE S.R.L. Ca ur-
mare a majorãrii  capitalului so-
cial al Societãþii de la valoarea ini-
þialã de 1.062.592 lei, cu suma de
300.000 lei, capitalul social al So-
cietãþii va fi de 1.362.592 lei, îm-
parþit în 85.162 acþiuni nominati-
ve, cu o valoare nominal de 16 lei
fiecare. 2.  Aprobarea anulãrii unui
numãr de 12.500 acþiuni, cu o va-
loare nominalã de 16 lei fiecare ºi
o valoare de emisiune totalã de
200.000 lei, acþiuni rãmase nesub-
scrise la expirarea celor douã pe-
rioade de subscriere. 3. Modifica-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
rea  în articolul 7 al actului consti-
tutiv al societãþii CLÃDIREA PRO-
IECT S.A a valorii capitalului so-
cial de la suma de 1.062.592 lei
RON la suma de 1.362.592 lei. 4.
Imputernicirea domnului Ciuciu
Ion-Constantin,  Administrator
Unic al Societãþii, pentru a sem-
na forma actualizata a Actului
Constitutiv al Societãþii, în confor-
mitate cu modificãrile aprobate în
Adunarea Generalã Extraordina-
rã a Acþionarilor, precum ºi pen-
tru a îndeplini formalitãþile de în-
registrare ºi publicitate a prezen-
tei Hotãrãri, la Oficiul Registrului
Comerþului Dolj ºi în Monitorul
Oficial al României ºi orice alte
formalitãþi pentru ducerea la în-
deplinire a respective hotãrâri, in-
clusiv efectuarea înregistrãrilor în
Registrul Acþionarilor Societatii.
Dl Ciuciu Ion-Constantin va pu-
tea sã mandateze terte persoane
pentru îndeplinirea formalitãþilor
mai sus menþionate. In caz de ne-
întrunire a cvorumului la data con-
vocãrii, se reconvoacã Adunarea
Generalã Extraordinarã a Acþio-
narilor în aceleaºi condiþii cu ace-
eaºi ordine de zi pentru data de
18.09.2015, ora 10.00, la sediul
Societãþii. Acþionarii pot participa
la ºedinþa Adunarea Generalã Ex-
traordinarã a Acþionarilor perso-
nal sau prin reprezentanþi, în baza
unei procuri speciale, conform
dispoziþiilor legale, modelul pro-
curii putând fi disponibil  la se-
diul societãþii mai sus indicat. Un
exemplar original al procurii de re-
prezentare se depune la sediul so-
cietãþii, cel târziu cu 48 de ore îna-
inte de adunare. Administratorul
Unic al Soc. CLÃDIREA PROIECT
SA CIUCIU ION-CONSTANTIN.

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea
urmãtoarelor posturi vacante: 4
posturi psiholog practicant, 1 post
logoped, 1 post asistent medical ºi 1
post asistent medical principal. Con-
ditii generale de participare la con-
curs: Candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile generale prevãzu-
te la art.3 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant
aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu
modificãrile ulterioare. Condiþiile
specifice necesare în vederea parti-
cipãrii la concurs ºi a ocupãrii func-
tiilor contractuale sunt: · 4 posturi
psiholog practicant; - studii superi-
oare de lungã duratã absolvite cu di-
plomã de licenþa sau echivalentã,
specializarea psihologie; · 1 post lo-
goped; - studii superioare de lungã
duratã absolvite cu diplomã de licen-
þã sau echivalentã în domeniul ºtiin-
þelor sociale, ºtiinþelor umaniste, sau
diplomã de licenþã ºi absolvirea mo-
dulului psihopedagogic; · 1 post
asistent medical; - studii postliceale
sanitare; · 1 post asistent medical
principal; - studii postliceale sanita-
re; - grad principal. Concursul se or-
ganizeazã la sediul Direcþiei Genera-
le de Asistenþã  Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj  în data 07 septembrie
2015, ora 10.00 (proba scrisã) ºi în
data de 09  septembrie 2015, ora 14.00
(interviul). Dosarele de concurs se
depun la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj, în termen de 10 zile lucrã-
toare de la data publicãrii prezentului
anunþ, respectiv pânã pe data de
26.08.2015. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj, telefon 0251/407009, pagina
de internet www.dgaspcdolj.ro.
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Anunþul tãu!
COMUNA CARAULA, anunþã ela-

borarea  primei  versiuni a ACTUALI-
ZÃRII PLANULUI URBANISTIC GENE-
RAL – COMUNA CARAULA - JUDEÞUL
DOLJ ºi declanºarea etapei de înca-
drare pentru obþinerea avizului de me-
diu. Consultarea primei versiuni a pla-
nului se poate realiza la sediul  Agen-
þiei  pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1, Craiova,  judeþul Dolj,
la sediul  titularului,  Primãria Caraula,
cu sediul  în satul Caraula, comuna Ca-
raula, Judeþul Dolj. Comentariile ºi su-
gestiile se vor transmite în scris la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj în termen de 15 zile calenda-
ristice de la publicarea anunþului.

Anunþ public privind depunerea
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu. Comuna ALBENI anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de me-
diu pentru proiectul  „ÎMBUNÃTÃÞI-
REA STRUCTURII DRUMURILOR DE
EXPLOATAÞIE AGRICOLÃ ªI RUTÃ
ALTERNATIVÃ PENTRU TRAFICUL
AGRICOL ÎN COMUNA ALBENI, JU-
DEÞUL GORJ”, propus a fi amplasat
în extravilanul comunei Albeni, jude-
þul Gorj, având o lungime totalã de
L=6515 m. Informaþiile privind proiec-
tul propus pot fi consultate la sediul
APM Gorj, str. Unirii, Tg. Jiu 210143,
ºi la sediul Primãriei ALBENI, satul Al-
beni, în zilele  de luni –vineri, între ore-
le 9-14. Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Gorj, str.
Unirii, Tg. Jiu 210143.

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jie-
þului nr. 19, primeºte înscrieri pentru
anul ºcolar 2015 – 2016 în perioada 24
august - 4 septembrie 2015, la urmã-
toarele discipline: canto clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), balet, actorie, picturã,
graficã, artã cinematograficã, regie-te-
atru. Examenul de admitere, în anul I,
se va desfãºura în perioada 7 – 10 sep-
tembrie 2015. Relaþii la telefon 0251 –
413371; între orele 09.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Pia-
þã) Telefon: 0741/116.815.
Vând sau schimb garso-
nierã Caracal cu casã
sau apartament 2 came-
re Craiova + diferenþa.
Preþ, 110.000 lei. Tele-
fon: 0741/116.815.

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
DOUÃ camere deco-
mandate bloc. Telefon:
0351/ 803.050.
Vând apartament 2 ca-
mere Filiaºi. Telefon:
0765/732.972.
Vând apartament 2 ca-
mere, 2/4, Titulescu (lân-
gã Biserica de la Casa
ªtiinþei), bloc cãrãmidã,
izolaþie interioarã, îmbu-
nãtãþiri (gresie, faianþã,
parchet lemn, uºi meta-
lice, termopan, aer con-
diþionat). Telefon: 0723/
189.746.

Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
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 + magazie diverse,
zona Catargiu Nou. Tele-
fon: 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 Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial ne-
gociabil. Telefon: 0766/
325.453.
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.
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A N U N Þ

       În temeiul prevderilor art. 57 alin (1-5) din Legea 188/1999 r2 privind
statutul funcþionarilor publici cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

  Primãria comunei Mîrºani, judeþul Dolj cu sediul în comuna Mîr-
ºani, str. Principalã nr. 241, având CUI: 4711448, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei  publice de execuþie de:

- consilier grad profesional superior, clasa I în cadrul comparti-
mentului contabilitate. Concursul va avea loc la sediul Primãriei comu-
nei Mîrºani, judeþul Dolj, în data de 16.09..2015 ora 10,00 proba scrisã,
iar în data de 18.09.2015 ora 10,00, proba de interviu

    Dosarele de înscriere se pot depune la Primãria comunei Mîrºani, ju-
deþul Dolj  în termen de 20 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României – partea a III-a conform art. 49 alin(1) din HG 611/2008.

   Dosarele de înscriere la concurs trebuie sã conþinã în mod obligatoriu
documentele prevãzute de art. 49 din HG 611/2008 cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare.

   Condiþii de participare:

I.Consilier grad profesional superior clasa I în cadrul compartimen-
tului contabilitate.

- candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile prevãzute de art. 54 din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2) cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare

       - studii superioare economice de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã

       - vechime în specialitatea studiilor conform art. 57. alin.(5) lit.,,c “
din Legea 188/1999 (r2)- minim 9 ani

   - Cunoºtinþe operare pe calculator  .
  Relaþii suplimentare la sediul instituþiei sau la telefon: 0251/336106.

A N U N Þ

   În data de 15 august 2015, în comuna Mîrºani, judeþul Dolj, pe
stadionul localitãþii , va avea loc ,,Ziua Comunei Mîrºani”.

Începând cu orele 1900, vã invitãm sã participaþi la aceastã festivi-
tate alãturi de urmãtorii artiºti.

- Formaþia de la Ansamblul Maria Tãnase condusã de ing. Nicu Creþu
- Mariana Ionescu Cãpitãnescu
- Maria Loga
- Ciry Maier
- Victoriþa Cicã
- Mihaela Rãducanu
- Nicolae Fîciu
- Mihaela Cojocaru
- Angela Nistor
- Daniela Cornoiu
- Alina ºi Nicu Drãghia
- Iulia Drãgoi
- Cruciþa Cistelecan
- Cornelia Ticã
- Dorina Mete
- Roberta Crintea
- Georgeta Corlan
- Florica Trif
- Georgiana Bîrsache
- Gheorghe Diºa

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 casã 5 camere,
teren 2500 m, vie, pomi,
apã ºi gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon: 0765/
795.649.
Vând casã Coþofenii din
Dos, sat Mihãiþa. Tele-
fon: 0748/503.599.
VÂND 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 vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Tele-
fon: 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
Calopãr 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 supra-
faþã de aprox. 4000 mp
situat în prelungirea Be-
chetului nr.49 ( Fãcãi)
15 euro/mp ºi douã
hale de depozitare.
Spaþiul este pretabil
unor activitãþi comercia-
le ºi poate fi utilizat ºi
în  scop rezidenþial. Te-
lefon: 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 utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã 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.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.

OCAZIE! Vând, închiriez
1000 m – 2000 m, Ca-
lea Bucureºti Km 9, ide-
al pentru Showroom,
halã, parc auto, benzinã-
rie, deschidere 35 m.
Telefon: 0762/109.595.
TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15 Euro
mp negociabil. Telefon:
0745/867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan 4200
mp ºi o cãsuþã din lemn
la 7 km de Craiova, vie,
pomi, deschidere 22 m.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Tele-
fon: 0723/692884
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
Vând teren 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 - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon: 0351/
170.504.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 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.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

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

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

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

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 negociabil.
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, benzi-
nã, culoare alb, economi-
cã - 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 acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând atelier utilat pentru
construcþie textile în spa-
þiu închiriat ºi ºabloane
de imprimat steaguri UE
ºi NATO. Telefon: 0723/
684.511.
Vând porumbei voiajori
albi, 20 bucãþi 15 lei / buc.
Telefon: 0727/808.696.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând 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, poli-
zor unghiular (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. Telefon: 0730/
619.935.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80
lei, pompã de udat grã-
dinã Cama 200 lei - sã-
pun 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
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare negru.
2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.

Vând þuicã, combinã fri-
gorificã Arctic nouã ma-
ºinã de cusut Singer ºi
Paff. Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, telescoa-
pe Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzicalã
stereo, calculator instrui-
re copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la
Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute. Te-
lefon: 0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, 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.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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.

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

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe, 1500
mp curte  comuna Cio-
roiaºi pentru o camerã
cãmin Valea Roºie par-
ter 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 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.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsonie-
rã Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/336.047;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã femeie
drãguþã, muncitoare,
onestã, pentru convieþui-
re la þarã. Constantin
Constantin/Lucicã –Dãn-
ciuleºti, nr. 136, judeþul
Gorj, Agenþia Petrãchei.
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central cu
oferte la cererea clientu-
lui, cazare – masã - con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/692.884.

Afacere - 5000 cepe flo-
rifere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consulta-
þie la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi man-
opera/obiect. Telefon:
0351/423.493.

PIERDERI
MP RO SUD SRL decla-
rã pierdut certificat de în-
registrare emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.

S.C. CONSTRUCÞII
FEROVIARE SA CRA-
IOVA CUI: 2292068,
anunþã pierdere Anexã
Autorizare punct de lucru
din str. Rozelor nr.77. Se
declarã nulã.
PIERDUT Legitimaþii
transport urban pe nu-
mele Constantin Cos-
min-Gabriel ºi Constan-
tin Lavinia Manuela. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE
În aceste momente du-
reroase sunt alãturi de
Magda ºi Rãzvan ºi îi
doresc celui dispãrut
sã se odihneascã în
pace! Gabi

Un ultim omagiu din
partea preºedintelui
PSD Cioroiaºi pentru
cel ce a fost prieten
ºi colaborator RADU
CLAUDIU.
COMEMORÃRI

Comemorãm azi cu
mare durere, lacrimi ºi
dor 3 ani de când prea-
bunul ºi iubitul nostru
soþ, tatã, socru ºi bunic,
col. (r) ALEXANDRU
ÞÃÞULESCU a trecut
la cele veºnice. Îi pãs-
trãm în fiinþa noastrã
în trãirea de zi cu zi
acelaºi respect ºi
aceeaºi dragoste ne-
þãrmuritã.
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Spaniolii de la FC Barcelona ºi
FC Sevilla au oferit un meci fan-
tastic, marþi searã, pe “Boris Pai-
chadze Dinamo Arena”, din capi-
tala Georgiei – Tbilisi, gruparea ca-
talanã reuºind sã-ºi adjudece Su-
percupa Europei cu un halucinant
5-4 dupã prelungiri, 4-4 la capãtul
celor 90 de minute regulamentare,
cu menþiunea cã formaþia andalu-
zã a revenit de la 1-4 pe tabelã.

În ciuda tuturor pronosticurilor,
Sevilla a deschis scorul dupã nu-
mai 3 minute, Banega transformând
magistral o loviturã liberã. Câºtigã-
toarea Europa League nu s-a bu-
curat însã prea mult, campioana
continentalã întorcând rezultatul
prin Messi (7, 15), chiar din douã
“libere”, executate tot ca la carte.

Barcelona s-a dezlãnþuit. Suarez
a fost ºi el aproape de gol, însã
pânã la urmã i-a pasat lui Rafinha,
care a fãcut 3-1 (min. 44).

Începutul reprizei secunde a pã-
rut un coºmar pentru Sevilla, care
s-a vãzut condusã cu 4-1, dupã ce
Suarez (52) ºi-a trecut ºi el nume-
le pe lista marcatorilor.

Bãieþii lui Unai Emery nu au de-
pus însã armele, iar cãpitanul Jose
Antonio Reyes ºi-a readus echipa
în joc în minutul 57, când a fruc-
tificat o centrare a lui Vitolo.

SPORT LA TV, ASTÃZI
– TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna – Pandurii Tg.

Jiu, Dinamo – FC Voluntari / 3:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Atletico
Mineiro – Gremio.
DIGI SPORT 2
19:30 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal, în Canada: ziua a 4-a.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa Ligii: Doncaster Rovers – Leeds

United.
DOLCE SPORT
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna – Pandurii Tg.

Jiu, Dinamo – FC Voluntari.
DOLCE SPORT 2
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Toronto, în Canada: ziua a 4-a.

EUROSPORT
16:00 – CICLISM – Turul Beneluxului Eneco / 18:00 – CICLISM –

Cursa arcticã din Norvegia / 19:00 – CÃLÃRIE – Campionatul Euro-
pean, la Aachen, în Germania: dresaj pe echipe.
LOOK TV
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiajna – Pandurii Tg.

Jiu, Dinamo – FC Voluntari.

Portughezul Cristiano Ronaldo
de la Real Madrid, argentinianul
Lionel Messi ºi uruguayanul Luis
Suarez, ambii de la FC Barcelona,
sunt finaliºtii pentru trofeul ce va
fi acordat de UEFA jucãtorului se-
zonului 2014/2015, a anunþat, ieri,
site-ul oficial al forului european.

Poziþiile 4-10 în aceastã ierarhie

Ronaldo, Messi ºi Suarez, candidaþi laRonaldo, Messi ºi Suarez, candidaþi laRonaldo, Messi ºi Suarez, candidaþi laRonaldo, Messi ºi Suarez, candidaþi laRonaldo, Messi ºi Suarez, candidaþi la
titlul de jucãtorul sezonului 2014-2015titlul de jucãtorul sezonului 2014-2015titlul de jucãtorul sezonului 2014-2015titlul de jucãtorul sezonului 2014-2015titlul de jucãtorul sezonului 2014-2015

au fost ocupate în ordine de urmã-
torii fotbaliºti: Gianluigi Buffon (Ju-
ventus Torino), Neymar (FC Bar-
celona), Eden Hazard (Chelsea Lon-
dra), Andrea Pirlo (Juventus Tori-
no), Arturo Vidal (Juventus Torino/
Bayern Munchen), Carlos Tevez
(Juventus Torino/Boca Juniors) ºi
Paul Pogba (Juventus Torino).

Câºtigãtorul va fi anunþat la 27
august, la Monte Carlo, în timpul
tragerii la sorþi a grupelor Ligii Cam-
pionilor.

Precedenþii câºtigãtori ai tro-
feului sunt Lionel Messi (2011),
Andres Iniesta (2012), Franck Ri-
bery (2013) ºi Cristiano Ronaldo
(2014).

Suprecupa Europei, ce minunãþie!
Barca rãmâne în cursa pentru “marele ºlem”

Echipa masculinã de baschet a Craiovei a
mai perfectat un transfer. Americanul Bran-
don Peters va îmbrãca maioul alb-albastru,
în sezonul viitor.

În vârstã de 24 de ani, Peters mãsoarã 1.82
m, joacã fundaº sau extremã, ºi vine din þara
sa natalã, de la Talladega College. În sezonul
2014-2015 a avut medii de 18,2 puncte, 4,5
recuperãri, 2,1 intercepþii ºi 1,8 mingi pier-
dute în 35 de partide disputate.

Peters este un jucãtor specatculos, care

Aceastã reuºitã le-a dat aripi ju-
cãtorilor de la Sevilla, care au în-
scris pentru a treia oarã în minutul
72, în urma unei lovituri de la 11
metri transformatã de Gameiro,
dupã un fault în careu comis de
Mathieu.

Alb-roºii au realizat imposibilul
9 minute mai târziu, când au reu-
ºit sã restabileascã egalitatea prin
rezerva ucraineanã Konoplyanka.

Golul care a adus mult râvnitul
trofeu în Calalunia a venit din par-
tea altei rezerve, Pedro (115), care
a reluat în plasã o minge respinsã
în faþã de fostul goalkeeper al
CFR-ului, Beto, dupã un ºut al lui
Messi – desemnat ulterior MVP-
ul meciului.

A fost a cincea Supercupã a Eu-
ropei pentru trupa blaugrana, care
a egalat astfel pe AC Milan într-un
top al celor mai de succes forma-
þii din istoria de 43 de ani a com-
petiþiei. Totodatã, Barcelona a rã-
mas în cursa pentru cucerirea sex-
tetului magic, mai rãmând sã tri-
umfe în acest an în Supercupa
Spaniei ºi la Campionatul Mondial
al cluburilor. Acestea s-ar adãuga
izbânzilor din Liga Campionilor, La
Liga, Cupa Spaniei ºi Supercupa
Europei. Nimeni nu a mai reuºit
pânã acum asta.

Tot un element statistic, an-
trenorul Luis Enrique a deve-
nit al cincilea tehnician, dupã
Johan Cruyff, Carlo Ancelotti,
Pep Guardiola ºi Diego Simeo-
ne, care câºtigã Supercupa Eu-
ropei atât ca jucãtor, cât ºi ca
tehnician.

BASCHET (M): Încã un transfer la SCM U Craiova
marcheazã cu uºurinþã slam-dank-uri ºi poa-
te deveni noul idol al Craiovei dupã plecarea
lui Travis Bureau.

Yancheul reprezintã a ºasea achiziþie a ce-
lor de la SCM U în aceastã pauzã competiþio-
nalã, dupã Cãtãlin Burlacu, Vlad Negoiþescu
(ambii de la dispãruta Asesoft Ploieºti), Zlat-
ko Jovanovic (BC Timiºoara), Bozo Djura-
sovic (fãrã angajament) ºi Marko Djurkovic
(Gaz Metan Mediaº). Iatã ºi pe cei rãmaºi din
vechea echipã: Milivoje Bozovic, Djordje Mi-

cic Cãtãlin Petriºor, Andrei Damian ºi Marius
Ciotlãuº.

Craiovenii s-au reunit luni, sub conduce-
rea noului tehnician Oliver Popovic, urmând
ca în perioada urmãtoare sã stabileascã mai
multe jocuri de verificare.

Primul meci oficial al celor de la SCM U va
fi în 22 sau 23 septembrie, pe teren propriu,
contra Stelei, în turul I al Cupei României. În
campionat, startul va fi luat în weekend-ul 3-4
octombrie, în deplasare, cu BCM U Piteºti.

Iatã ºi ganiturile celor douã combatante
Barcelona: Ter Stegen – Dani Alves, Pique, Mascherano (Pedro 93),

Mathieu – Rakitic, Busquets, Iniesta (Sergi Robero 63) – Messi, Suarez,
Rafinha (Bartra 78).

Sevilla: Beto – Coke, Rami, Krychowiak, Tremoulinas – Krohn-Dehli,
Banega – Reyes (Konoplyanka 68), Iborra (Mariano 80), Vitolo –
Gameiro (Immobile 80).
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1. Viitorul 6 2 4 0 10-8 10
2. CSMS Iaºi 6 3 1 2 5-6 10
3. Steaua 5 2 3 0 5-1 9
4. Dinamo 5 2 3 0 4-2 9
5. ASA 5 2 2 1 6-2 8
6. Pandurii 5 2 2 1 5-4 8
7. Astra 5 2 2 1 10-11 8
8. Botoºani 6 1 3 2 4-5 6
9. CFR Cluj 6 3 2 1 8-5 5
10. Craiova 6 1 2 3 4-5 5
11. Voluntari 5 0 4 1 3-5 4
12. ACS Poli 5 1 0 4 3-7 3
13. Chiajna 5 0 2 3 4-8 2
14. Petrolul 6 0 4 2 4-6 -2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa VI

Marþi
FC Botoºani – CSMS Iaºi 1-0
A marcat: Vaºvari 83 penalty.
CFR Cluj – Petrolul 1-0
A marcat: C. Lopez 76.
Miercuri
“U” Craiova – Viitorul 1-2
Au marcat: Vãtãjelu 84 pen. / Fl. Tãnase 11 pen., Aganovic 42.

* Partidele ASA TG. Mureº – ACS Poli Timiºoara ºi Astra – Steaua
s-au disputat dupã închiderea ediþiei.

Joi
Concordia – Pandurii 18:30
Dinamo – FC Voluntari 21:00

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Victoria cu Chiajna de sâmbãtã,
prima a campionatului, n-a produs
revirimentul aºteptat, Universitatea
Craiova pierzând asearã, pe “Ex-
tensiv”, scor 1-2, în faþa celor de
la Viitorul.

Constãnþenii au deschis scorul la
prima oportunitate a partidei (min.
11). Izvoranu, soluþia de avarie în
lipsa accidentaþilor Popov ºi Kay, a
pierdut uºor un duel cu Florin Tã-
nase, iar lui Vãtãjelu nu i-a mai rã-

CS Universitatea II Craiova a eli-
minat clar, marþi searã, la Iºalniþa,
pe Minerul Motru, scor 4-1 (1-0),
avânsând în turul IV al Cupei Ro-
mâniei, însã tehnicianul a avut ºi
reproºuri la adresa elevilor sãi: “Au
fost douã reprize distincte. În pri-
ma parte am fost masaþi în multe
rânduri în jumãtatea noastrã, nu s-
au respectat cam deloc sarcinile de
joc. La pauzã am avut o discuþie
cu ei ºi lucrurile s-au schimbat to-

Mogoºanu, mulþumit parþial dupãMogoºanu, mulþumit parþial dupãMogoºanu, mulþumit parþial dupãMogoºanu, mulþumit parþial dupãMogoºanu, mulþumit parþial dupã
calificarea în turul IV al Cupei Românieicalificarea în turul IV al Cupei Românieicalificarea în turul IV al Cupei Românieicalificarea în turul IV al Cupei Românieicalificarea în turul IV al Cupei României

tal în repriza a doua, în care ad-
versarul n-a mai putut veni decât
cu mingi lungi. Am avut posesie,
am reuºit sã marcãm, o reprizã a
doua foarte bunã, aºa cum îmi do-
resc”, a declarat Mogoºanu, pen-
tru site-ul oficial al clubului.

“Trebuie sã reuºesc sã îi fac sã
respecte sarcinile trasate, sã fie agre-
sivi, sã aibã posesie, acþiuni la poartã,
este o filosofie a noastrã de lucru,
nimic mai mult. Ei trebuie sã creas-

cã, sã prindã încredere ºi Dumne-
zeu sã-i ajute ca unii dintre ei sã vinã
într-un moment dat cãtre echipa
mare. Acesta este în fapt ºi scopul
echipei a doua”, a mai spus fostul
fundaº al Universitãþii.

Contra celor din Motru, forma-
þie pe care o va întâlni ºi în seria a
4-a a Ligii a III-a, CS U II a utilizat
ºi doi jucãtori de la echipa mare,
Briceag ºi Mazarache. Cel din urmã
i-a succedat pe tabelã lui Jurj (10),
izbutind o dublã în minutele 48 ºi
62 (pen.). Pentru alb-albaºtrii a mai
marcat Cãle (53 pen.), în timp ce
reuºita vizitatorilor a cãzut târziu,
Nicoloff (77 pen.).

La Craiova au jucat: Tomºa –
Ghincea, Drãghici, Ciocotealã, Bri-
ceag – Marcu (Cãle 46), Georges-
cu (Armãºelu 63), Gârbiþã (Dinu
51), Scarlat (Petre 71) – Jurj, Ma-
zarache.

Universitatea II va evolua în tu-
rul patru al Cupei României pe 26
august (ora 17:30). În aceastã fazã
vor lua startul ºi 10 formaþii din
Liga a II-a. Tragerea la sorþi va fi
la începutul sãptãmânii viitoare.

Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
FC VFC VFC VFC VFC Viitorul 1-2iitorul 1-2iitorul 1-2iitorul 1-2iitorul 1-2

Stadion: “Extensiv”, spectatori: 2.000.
Au marcat: Vãtãjelu 84 pen. / Fl. Tãnase 11 pen., Aganovic 42.
Universitatea: Bãlgrãdean – Dumitraº, Acka, Izvoranu, Vãtãje-

lu – Bãluþã (Herghelegiu 66), Mateiu, Zlatinski (Bancu 72), Ivan –
Nuno Rocha, Bawab (Ferfelea 46). Antrenori: Sorin Cârþu, Emil
Sãndoi. Rezerve neutilizate:  Straton –Târnãcop, Madson, Achim.

Viitorul: Rîmniceanu – Ciupe, Mitrea, Hodorogea, Cr. Ganea
(Mitache 80) – I. Filip, Nedelcu, Achim (Chiþu 66) – Hagi jr. (R.
Marin 59), Fl. Tãnse, Aganovic. Antrenor. Gheorghe Hagi. Rezer-
ve neutilizate: Buzbuchi – Gavra, Nicoliþã, Benzar.

Caronaºe galbene: Vãtãjelu 10, Izvoranu 45+2, Bãluþã 61 / Cr.
Ganea 23, Aganovic 68.

Arbitri: George Rãdulescu, Valentin Avram, Iulian Radu (toþi
din Bucureºti).

Viitorul lui Hagi a plecat cu toate
punctele de pe “Extensiv”, dupã
douã erori grave, ambele în avându-l
în prim-plan pe Izvoranu.

mas decât sã faulteze în suprafaþa
de pedeapsã. Acelaºi Tãnase a
transormat penalty-ul, trimiþându-l
în colþul opus pe Bãlgrãdean.

ªtiinþa a rãspuns în minutul 19,
când Ivan i-a aºezat o minge lui
Bãluþã, al cãrui ºut din afara ca-
reului mare a trecut pe lângã poar-
tã. ªapte minute mai târziu, ace-
laºi Bãluþã a trimis o centrare în-
ºelãtoare de pe dreapta, care se
putea transforma într-un gol de zile

mari. Portarul Rîmniceanu a fost
atent ºi a respins mingea din dru-
mul cãtre vinclu.

La poarta cealaltã, Aganovic
(36) a luat pe cont propriu o fazã
pe partea stângã, a pãtruns în cen-
tru ºi a ºutat puternic cu dreptul,
poarta lui Bãlgrãdean. Croatul nu
avea însã sã mai greºeascã þinta în
minutul 42. Acelaºi Izvoranu a
pierdut o minge în colþul terenu-
lui, Ianis Zicu i-a pasat lui Achim,
care l-a eliminat facil din joc pe
Zlatinski, iar centrarea acestuia a
fost reluatã în plasã de Aganovic.

Universitatea a  început slab ºi
partea secundã. Tãnase (49) s-a

mai distrat o datã cu Izvoranu ºi
doar intervenþia lui Bãlgrãdean a
fãcut ca scorul sã nu ia proporþii.
Hodorogea a trecut ºi el pe lângã
3-0, reluând “moale”, cu capul,
dintr-o poziþie excelentã.

A urmat o perioadã în care Cra-
iova s-a apãrat mai bine, dar oca-
zii cu adevãrat importante tot nu
ºi-a creat.

Golul a venit în minutul 84, dintr-
un penalty acordat uºor dupã un

duel între Ivan ºi Rîmniceanu. A
transformat Vãtãjelu, dar mai mult
nu s-a putut, jocul încheindu-se în
huiduielile fanilor craioveni, care au
solicitat demisia cuplului Cârþu –
Sãndoi. În cealaltã tabãrã, fericire
maximã! Oamenii “Regelui” Hagi
doar deveniserã noii lideri ai Ligii I.

Urmãtoarea etapã, sâmbãtã
(18:30), CS U se va deplasa pe
Bega, pentru disputa cu ACS Poli
Timiºoara.

Au cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oamenii
“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”
Au cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oamenii
“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”
Au cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oamenii
“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”
Au cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oamenii
“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”
Au cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oamenii
“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”
Au cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oamenii
“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”
Au cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oamenii
“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”
Au cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oamenii
“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”
Au cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oameniiAu cântat doar oamenii
“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”“Regelui”


