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- Nu ºtiu cum face, dar Popescu
pe cine îl laudã, îl defãimeazã.

actualitate / 5

actualitate / 3

economie / 7

culturã / 8

44444 EV
EN
IM
EN
T

p
a

g
in

a

Un deþinut în vârstã
de 47 de ani, încarcerat
în Penitenciarul Pelen-
dava din Craiova, a
murit, ieri dimineaþã, la
unitatea de detenþie.
Bãrbatul, condamnat
pentru înºelãciune, era
în evidenþa medicilor
penitenciarului cu afec-
þiuni medicale, însã ca-
uza decesului va fi sta-
bilitã cu exactitate dupã
efectuarea autopsiei.
Procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul
Dolj au deschis o an-
chetã în cauzã pentru
stabilirea circumstanþe-
lor producerii decesului.
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Interesantã, de-a dreptul, pe
alocuri chiar seducãtoare, cartea
de memorii a Adrianei Sãftoiu,
”Cronicã de Cotroceni” (Ed.
Polirom, 2015). Bine scrisã sti-
listic, cu un dozaj farmaceutic în
orice evaluare de persoane, din
anturajul fostului preºedinte,
atentã la firul naraþiunii, Adriana
Sãftoiu chiar îºi etaleazã virtuþi-
le, nu de bun comunicator – pen-
tru care are expertizã – cum o
fãcuse în ”Vocile puterii. De
vorbã cu purtãtorii de cuvânt”,
ci de prozator talentat.

La C.J.A.S. Dolj,La C.J.A.S. Dolj,La C.J.A.S. Dolj,La C.J.A.S. Dolj,La C.J.A.S. Dolj,
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Pentru deconturile de pânã la 10 iulie
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În cãutarea unuiÎn cãutarea unuiÎn cãutarea unuiÎn cãutarea unuiÎn cãutarea unui
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Trãim sub presiunea unor pre-
faceri fãrã precedent, cãrora nu
le mai suntem simpli spectatori:
suntem actori, actanþi, protago-
niºti, uneori regizori fãrã voie,
înrobiþi divertismentului, zdren-
þuiþi de stãri umorale din care
pãrem a nu ne mai reveni. Satul
global în care vieþuim ne oferã,
gratis, sentimentul unei comu-
niuni flatante, convertindu-ne
într-un soi de cetãþeni ai lumii
ce-ºi ascund disperarea într-o
infinitã reprezentaþie în care fic-
þiunea substituie realitatea...
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Românii din diaspora vor cere
dizolvarea Parlamentului,
dacã nu se aprobã votul
prin corespondenþã

Reprezentanþii românilor din
Italia ºi Spania, prezenþi la
Universitatea de Varã de la
Izvoru Mureºului (Harghita),
spun cã sunt pregãtiþi sã cearã
preºedintelui Klaus Johannis
dizolvarea Parlamentului, dacã
nu se vor aproba votul prin
corespondenþã ºi votul electro-
nic. Daniel Þecu, preºedintele
Federaþiei Asociaþiilor de
Români din Europa (FADERE),
a afirmat, cã românii din
diaspora sunt pregãtiþi sã facã
presiuni asupra autoritãþilor din
România, pentru a avea vot
prin corespondenþã ºi vot
electronic, transmite corespon-
dentul MEDIAFAX. ”Am
înþeles cã va exista o sesiune
extraordinarã peste puþin timp.
Dacã în perioada asta nu se va
vota votul prin corespondenþã
ºi votul electronic, nu mai este
posibil. De aceea, sunt pregãtit
sã îi cer preºedintelui României
dizolvarea Parlamentului, care
nu a fost capabil sã creeze o
lege pentru românii din diaspo-
ra, în timp ce (parlamentarii -
n.r.) au fost capabili ºi au avut
timp sã îºi creeze legi pentru
a-ºi mãri salariile ºi pentru a-ºi
crea pensii pentru ei”, a
declarat Daniel Þecu. Preºedin-
tele FADERE s-a arãtat ”opti-
mist”, cu toate cã ”din ce în ce
mai mulþi factori de decizie,
parlamentari ºi voci de mai
sus”, i-au spus cã nu ar mai fi
timp pentru aºa ceva. De
asemenea, el a susþinut cã la
alegerile din 2016 numãrul
românilor care se vor prezenta
la urne va fi mai mic decât la
scrutinul pentru alegerile
prezindeþiale de anul trecut.

“Ca urmare a informaþiilor lan-
sate în spaþiul public de cãtre re-
prezentanþi ai clasei politice referi-
toare la unele activitãþi procedurale
desfãºurate de procurorii din cadrul
Parchetului de pe lângã Înalta Cur-
te de Casaþie ºi Justiþie, precum ºi
a sesizãrii transmise de ministrul
Justiþiei, Consiliul Superior al Ma-
gistraturii a sesizat Inspecþia Judi-
ciarã în vederea efectuãrii de veri-
ficãri în legãturã cu posibila atinge-
re adusã independenþei procurori-
lor ºi independenþei sistemului judi-
ciar”, aratã Consiliul Superior al
Magistraturii (CSM), într-un comu-
nicat de presã, transmis joi.

Ponta i-a transmis lui Streleþ cã este încrezãtor cã
Republica Moldova îºi va continua parcursul european
Premierul Victor Ponta i-a transmis, ieri, omologului sãu de la

Chiºinãu, Valeriu Streleþ, cã este încrezãtor cã Republica Moldova
îºi va continua parcursul în ceea ce priveºte atingerea obiective-
lor europene, cei doi demnitari convenind sã se întâlneascã, la
Chiºinãu, în aceastã lunã.

“Prim-ministrul Victor Ponta a
avut o convorbire telefonicã cu
premierul Republicii Moldova, Va-
leriu Streleþ. Cu acest prilej, prim-
ministrul Victor Ponta a transmis
urãri de succes noului guvern din
þara vecinã ºi a exprimat încrede-
rea în continuarea parcursului cã-
tre atingerea tuturor obiectivelor
europene ale Republicii Moldova”,
anunþã Guvernul într-un comuni-
cat remis Agenþiei MEDIAFAX. Cei
doi premieri au evaluat prioritãþile
de pe agenda bilateralã, ºi în spe-
cial proiectele de infrastructurã
energeticã ºi de transport.

În domeniul energetic vor fi
continuate proiectele de interco-
nectare planificate ºi agreate prin
Memorandumul încheiat în acest
an. Totodatã, s-a stabilit ca în pe-
rioada urmãtoare sã aibã loc noi
contacte la nivelul companiilor
din domeniu ºi s-a convenit asu-
pra necesitãþii urgentãrii proiec-
telor aflate în derulare. Stadiul lu-
crãrilor va fi analizat în cadrul vii-
toarei Comisii interguvernamen-
tale pentru integrare europeanã,
în toamnã. “Prim-ministrul Vic-
tor Ponta ºi prim-ministrul Vale-
riu Streleþ au stabilit sã se întâl-

neascã la Chiºinãu în cadrul unei
reuniuni de lucru, pânã la sfârºi-
tul lunii august, pentru continua-

rea dialogului pe temele priorita-
te de colaborare bilateralã”, mai
spune sursa citatã.

“În 2010, când am fost investit
trezorierul partidului, aveam dato-
rii de peste 10.500.000 de euro,
rãmase din campaniile electorale
precedente, astãzi, datoriile sunt,
cum se poate vedea pe site-ul
ANAF, undeva la 7 milioane de
euro, unde 1 milion de euro este
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Deputatul PSD Mircea Drãghici a declarat, ieri, cã datoriile PSD
ajung la 7 milioane de euro, precizând cã existã ºi o poprire pe
cont, instituitã în urmã cu trei zile, care ar urma sã fie soluþionatã
pânã la sfârºitul sãptãmânii.

contravaloarea sediului din Kiseleff
10, pe care urmeazã sã îl achiziþi-
onãm”, a declarat deputatul Mir-
cea Drãghici.

Socia-democratul a mai afirmat
cã, în prezent, PSD are instituitã o
singurã poprire pe cont, spre deo-
sebire de anul 2010, când partidul

a avut 9 popriri, afirmând cã situa-
þia financiarã a formaþiunii este cu
mult mai bunã. “În 2010, când am
preluat partidul, aveam nouã popriri,
în curs, inclusiv sechestru pe o
parte din bunuri. Astãzi, situaþia fi-
nanciarã a partidului este cu mult
mai bunã. Este o singurã poprire,
instituitã acum trei zile ºi este în curs
de soluþionare pânã la sfârºitul sãp-
tãmânii”, a spus Drãghici.

Deputatul PSD a mai susþinut
cã sunt executori judecãtoreºti
care “respectã mai puþin legea”,
precizând cã împotriva acestora
PSD a fãcut sesizãri, câºtigând la

instanþa pe fond. “Din pãcate, sunt
executori judecãtoreºti care, în
opinia noastrã, respectã mai puþin
legea. De aceea am fost nevoiþi sã
face sesizãri penale în unele din
cazuri. Judecata pe fond ne-a dat
dreptate, le-am deblocat, dar în
continuare alþi executori vin de la
o zi la alta pe filiale din þarã ºi se
înscriu pe conturile noastre de la
centru, pentru cã le este mai uºor,
ca sã ne popreascã veniturile. Este
puþin dificilã activitatea în felul
acesta ºi încercãm pas cu pas sã
le rezolvãm pe toate”, a spus Mir-
cea Drãghici.
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CSM a sesizat Inspecþia Judiciarã pentru a fi fãcute verificãri

privind posibila atingere adusã independenþei procurorilor ºi a
sistemului judiciar, dupã ce liderii PNL au fãcut declaraþii privind
scoaterea de sub urmãrirea penalã a lui Victor Ponta de Parchetul
instanþei supreme.

CSM a solicitat reprezentanþilor
clasei politice ºi nu numai “sã res-
pecte obligaþia de rezervã faþã de
activitãþile sistemului judiciar, cu atât
mai mult cu cât opiniile exprimate
public fac referire la dosare aflate
pe rolul instanþelor judecãtoreºti”.
“Depãºirea obligaþiei de rezervã ce
incumbã reprezentanþilor puterilor
statului de drept afecteazã echilibrul
acestuia ºi aduce atingere valorilor
sale fundamentale”, se mai aratã în
comunicatul de presã al CSM.

Ministrul Justiþiei Robert Cazan-
ciuc a solicitat, miercuri, Consiliu-
lui Superior al Magistraturii (CSM)
sã verifice dacã recentele declaraþii

ale liderilor PNL privind scoaterea
de sub urmãrirea penalã a lui Victor
Ponta de Parchetul instanþei supre-
me aduc atingere independenþei jus-
tiþiei. “În condiþiile în care Consiliul
Superior al Magistraturii nu s-a
auto-sesizat înca în urma atacuri-
lor lansate de PNL la adresa procu-
rorului general al Parchetului de pe

lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie, am considerat cã este de da-
toria mea, în calitate de membru de
drept al CSM, sã cer consiliului sã
verifice dacã prin declaraþiile ºi ata-
curile lansate a fost încãlcatã inde-
pendenþa justiþiei”, declarã Cazan-
ciuc într-un comunicat postat pe
site-ul Ministerului Justiþiei.
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Interesantã, de-a dreptul, pe
alocuri chiar seducãtoare, cartea
de memorii a Adrianei Sãftoiu,
”Cronicã de Cotroceni” (Ed.
Polirom, 2015). Bine scrisã sti-
listic, cu un dozaj farmaceutic în
orice evaluare de persoane, din
anturajul fostului preºedinte, aten-
tã la firul naraþiunii, Adriana Sãf-
toiu chiar îºi etaleazã virtuþile, nu
de bun comunicator – pentru care
are expertizã – cum o fãcuse în
”Vocile puterii. De vorbã cu
purtãtorii de cuvânt”, ci de pro-
zator talentat. Chiar dacã anumi-
te reticenþe de naturã moralã, faþã
de temeritatea demersului, autoa-
rea fiind totuºi un ex-consilier pre-
zidenþial, pot fi luate în discuþie,
o imaginarã ”linie roºie” a ceea ce
nu trebuie spus nu va fi depãºitã.
Memoriile Adrianei Sãftoiu, într-
un alt plan, nu au nimic comun,
de pildã, cu ”Merci pour c’est
moment”, a fostei partenere de
viaþã, Valerie Trierweiller, a pre-
ºedintelui Franþei, care, de fapt,
plãteºte o poliþã pentru ”trãdarea”
cu actriþa Julie Gayet. Lecturatã
cu atenþie, mãrturisirea Adrianei

MIRCEA CANÞÃR
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Bãsescu nu se putea da ”cocoº”!Bãsescu nu se putea da ”cocoº”!Bãsescu nu se putea da ”cocoº”!Bãsescu nu se putea da ”cocoº”!Bãsescu nu se putea da ”cocoº”!

Sãftoiu, coerentã ºi teribil filtratã
de stãri emoþionale, pare un act
de curaj, dar ºi de uºurare în ace-
laºi timp, în nu puþine zone ale na-
raþiunii, autoarea lãsând cititoru-
lui latitudinea sã înþeleagã ºi ce nu
se hazardeazã sã scrie. Psiholo-
gia fostului preºedinte al Româ-
niei, timp de zece ani, o surprin-
de perfect, cu stãrile neliniºtite ale
acestuia, predispoziþia pentru jo-
cul politic la cacealma, incultura,
derapajele de limbaj, abilitatea de
a mima slãbiciunea, dar ºi supra-
forþa. „Nu avea limite sã riºte
ºi am convingerea cã acesta a
fost marele sãu atu”. Miza per-
sonalã a lui Traian Bãsescu, ne
spune Adriana Sãftoiu, a vizat li-
bertatea sa. Interesantã evaluare.
A fost convins cã Adrian Nãsta-
se, ajungând preºedinte, nu se va
da în lãturi sã foloseascã orice
mecanism instituþional, pe care îl
avea la îndemânã, pentru a-l tri-
mite la închisoare, în dosarul
„Flota”, piatrã de moarã în 2004.
Cu Adrian Nãstase preºedinte,
Traian Bãsescu era convins de
verdict: vinovat. Cã s-a rãzbunat

într-un mod laº, asta este o altã
continuare a metodelor de a-ºi
atinge scopul. Cãlin Popescu Tã-
riceanu a scãpat. Dar Dan Voicu-
lescu a plãtit, de asemenea, jocu-
rile sulfuroase de culise pe care
le anima ºi de care Traian Bãses-
cu nu avea cum sã fie strãin. Sti-
lul abrupt, cu note agresive, alu-
necând premeditat în grobianism,
i-a fost potenþat prin admiraþia,
niciodatã criticã, consimþãmântul
nenuanþat faþã de tot ceea ce spu-
nea ºi fãcea, din partea celor care
au primt eticheta de bãsiºti. Cali-
tãþi mari, derapaje la fel de mari.
I-a marginalizat pe toþi aceia care
au continuat sã i se adreseze cu
apelativul „Traiane”. Existã, în
toatã galeria de persoane, care
ajung în anturajul lui Traian Bã-
sescu, în Modrogan, la Ministe-
rul Transporturilor, Primãria Ca-
pitalei, Palatul Cotroceni, una care
refuzã statutul de ordonanþã. Nici-
odatã impresionatã de personali-
tatea lui Traian Bãsescu, care do-
mina spaþiul comunicãrii mai bine
ca oricine: Radu Berceanu. Au-
toarea relateazã o întâmplare,

dintr-o ºedinþã de guvern, în pe-
rioada Radu Vasile, când Traian
Bãsescu s-ar fi adresat lui Radu
Berceanu cu formula ”mãi cocoº”.
La care, cu o voce mai joasã, Radu
Berceanu i-ar fi replicat sec: ”Tra-
iane, îþi recomand sã fie pen-
tru ultima datã când mi te adre-
sezi aºa”. ªi Traian Bãsescu a
bãtut în retragere, cu râsul sãu
”prietenos”, pe fundal. Pe seama
afirmaþiei „cu sufleþelul” a lui Tra-
ian Bãsescu, în plinã campanie
2009, într-o emisiune la Realita-
tea TV, moderatã de Adrian Ursu,
acelaºi Radu Berceanu ar fi rãs-
puns, fãrã ezitare cã, ”nu crede”
într-o posibilã intervenþie a Adria-
nei Sãftoiu, pentru numirea soþu-
lui ei ca director la SIE. Pentru
acel rãspuns ferm, Radu Berce-
ranu ar fi avut, ulterior,  un
schimb de replici neamical cu fos-
tul coleg de partid, Traian Bãses-
cu, ajuns preºedinte. Faptul cã nu
l-a putut determina sã plece din
partid, adicã din echipa democra-
þilor, a fost o înfrângere pentru cel
care, în 2004, vorbea oamenilor
despre cum va trage el „în þepe”.

ªi a avut susþinere. În 2014, a ofe-
rit un tablou care arãta cã ”þepe-
le” din 2004 fuseserã armonizate
cu opþiunile lui personale ºi ale
cercului exclusivist al Cotroceniu-
lui. Radu Berceanu s-a retras dis-
cret, din scena politicã, intuind tot
ceea ce va urma.

Topul oraºelor se realizeazã în fie-
care an de cãtre Institutul de Politici
Publice care se ghideazã, de fiecare
datã, în funcþie de cinci categorii de
servicii publice oferite cetãþenilor:
alimentare cu apã ºi canalizare, salu-
brizare, termoficare, iluminat public
ºi transport. La realizarea clasamen-

tului contribuie, potrivit IPP, ºi rãs-
punsul cetãþenilor care au fost ºi ei
interogaþi ce pãrere au despre calita-
tea serviciilor care le sunt oferite. În
top conduce municipiile Cluj ºi Timi-
ºoara, care au primit patru stele. Clu-
jenii sunt apreciaþi pentru serviciile
de apã ºi canalizare, transport ºi ilu-
minat, în timp ce timiºorenii au ca
principal atu iluminatul public.

Salubritatea esteSalubritatea esteSalubritatea esteSalubritatea esteSalubritatea este
punctul forte al Craioveipunctul forte al Craioveipunctul forte al Craioveipunctul forte al Craioveipunctul forte al Craiovei

Într-un top al serviciilor publice, întocmit de Institutul de Politici Publice (IPP), Craiova
este cotatã ca un oraº „de douã stele” în ceea ce priveºte calitatea serviciilor publice oferite

populaþiei. Cel mai bun punctaj îl constituie modul cum este salubrizat oraºul, pentru acest
seviciu Bãnia primind trei stele.

O curãþenie de trei stele
Craiova a primit douã stele penrtu

toate serviciile publice, excepþie fã-
când salubrizarea oraºului care a fost
notatã cu trei stele. SC Salubritate
SRL Craiova a primit o notã bunã
pentru cantitatea mare de deºeuri

colectate – este vorba de 79.214 de
tone, dar ºi pentru preþul rezonabil
pe care trebuie sã-l suporte popula-
þia – de 7,01 lei pe lunã pentru fiecare
persoanã. Totuºi, Craiova mai trebu-
ie sã facã paºi în ceea ce priveºte
colectrarea selectivã a gunoaielor –
procentul fiind acum de doar 0,48%.
Municipiul nostru poate recupera
totuºi puncte deoarece vine din urmã
Masterplanul de deºeuri care are o

componentã specialã în acest sens.

Parcul auto al RAT Craiova,
mult mai bine modernizat

Transportul în comun pare sã fie
un serviciu bun în Craiova. Deºi a
acumulat doar douã stele, faþã de alte
municipii care au trei stele, cum sunt
cele pe care le-am amintit, RAT Cra-
iova are totuºi un grad de moderni-
zare a parcului auto de 5%, unul bun,
care o claseazã pe locul trei la aceas-
tã subcategorie. Ce trage în jos trans-
portul în comun este faptul cã nu este
folosit la scarã mare, aºa cum se în-
tâmplã în alte mari municipii. Potrivit
analizei IPP, ponderea mijloacelor de
transport accesibilizate este de 36%,
faþã de 69% cât este în Timiºoara,
spre exemplu. Concluzia este cã, deºi
preþul biletului este peste tot la fel –
2 lei – în celelalte pãrþi ale þãrii se cir-
culã mai mult cu autobuzele locale.

Sesizãri puþine
pentru iluminatul public

Iluminatul public este un alt ser-
viciu care este apreciat de locuitorii
Craiovei. Ponderea strãzilor care sunt
iluminate este de 100%, faþã de Timi-
ºoara care are o acoperite în ceea ce
priveºte reþeaua publicã de 85%. La
municipiul de pe malurile Begãi nici
reþeaua nu merge strunã. Dacã în Ti-
miºoara numãrul sesizãrilor primite de

la cetãþeni, în decursul unui an, sunt
de 1.400, la Craiova sesizãrile ajung
doar la cifra de 160, municipiul situân-
du-se pe locul 8 la aceastã subcate-
gorie. În ceea ce priveºte preþul pen-
tru iluminatul public pe care îl plãteº-
te cetãþeanul, Craiova are totuºi un
serviciu mai scump, tariful fiind de
4,38 de lei pe persoanã pe an, faþã de
2,68 de lei cât plãteºte locuitorul mu-
nicipiului Timiºoara.

Printre cele mai ieftine
gigacalorii din þarã

Alimentarea cu apã, canalizarea ºi
termoficarea sunt serviciile care trag

oraºul Craiova în jos. Clujul ºi Timi-
ºoara acumuleazã câte patru puncte
deoarece sunt conectate sproape in-
tegral la apã ºi canalizare, la Craiova
procentul pentru racordarea la ali-
mentarea cu apã este de 40%, iar la
canalizare de 25%. Totuºi, Craiova stã
un pic mai bine în ceea ce priveºte
volumul pierderilor pe reþele. În ceea
ce priveºte termoficarea, Craiova are
o gigacalorie mai ieftinã decât în alte
municipii – de 220,5 lei pentru con-
sumatorii casnici ºi 256,36 lei pentru
agenþi economici. Pierderile pe reþea
sunt la Craiova de 23%, în timp ce
Clujul are o pierdere de 30%.

CET II Craiova desfãºoarã o in-
tervenþie pe strada „Constantin
Brâncoveanu”, astãzi, între orele
9.00 ºi 15.00. Din aceastã cauzã,
în câteva zone din Craiova, este
opritã apa caldã menajerã. Sunt
afectate punctele termice PT4,
PT% ºi PT15 Craioviþa Nouã, Li-
ceul de Chimie, PT21 Toporaºi ºi
PT1, PT2, PT3, PT4 Nicolae Titu-
lescu, iar toate blocuri care sunt
arondate acestor puncte termice
nu au apã caldã. Dupã finalizarea
lucrãrii, SC Termo Craiova SRL
va relua furnizarea de apa caldã.
(L. Moþîrliche)

Cartierele „George
Enescu” ºi „Craioviþa

Nouã”, fãrã apã
caldã
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Curtea de Apel Craiova a decis, la terme-
nul de miercuri, 12 august a.c., sã-i menþinã
sub control judiciar pe fosta preºedintã a
Tribunalului Olt, judecãtoarea Eugenia car-
men Marinescu, pe soþul ei, Iuliu Severus
Marinescu, dar ºi pe ceilalþi doi inculpaþi din
dosar, avocatul Dumitru Cismaru ºi Ilie Bucã:
„Menþine mãsura preventivã a controlului
judiciar dispusa fata de inculpaþii Marines-
cu Eugenia-Carmen, Marinescu Iuliu-Seve-
rus, Bucã Ilie ºi Cismaru Dumitru. Stabi-
leºte termen pentru verificarea mãsurilor
preventive la data de 30.09.2015, cu cita-
rea inculpaþilor ºi încunoºtinþarea apãrãto-
rilor. Cu drept de contestaþie în 48 de ore de
la comunicare Pronunþatã în camera de con-
siliu astãzi, 12.08.2015”, se aratã în înche-
ierea de ºedinþã a instanþei.

Un bãrbat în vârstã de 47 de
ani, condamnat pentru înºelãciu-
ne, a decedat ieri dimineaþã în sec-
þia exterioarã Fãcãi a Penitencia-
rului Pelendava. Conform repre-
zentanþilor unitãþii de detenþie, de-
þinutului i s-a fãcut rãu de dimi-
neaþã, a fost dus la infirmerie pen-
tru a primi îngrijiri, mai ales cã
era înregistrat în evidenþe cu mai
multe afecþiuni medicale, însã, în
momentul când au vãzut cã nu-l
pot ajuta, cadrele medicale ale pe-
nitenciarului au sunat pe 112 soli-
citând o ambulanþã SMURD. Echi-
pajul medical sosit la faþa locului
a demarat manevrele de resusci-
tare, însã acestea au rãmas fãrã
nici un rezultat, astfel cã, la ora
10.10 s-a declarat decesul persoa-

Conform reprezentanºilor IPJ
Dolj, miercuri searã, în jurul orei
20.45, Ionuþ Cioicã, de 18 ani, din
comuna Pleniþa, în timp ce con-
ducea un autoturism Daewoo Cie-
lo, pe D.J. 552, în afara localitãþii
Bucovãþ, pe fondul consumului de
alcool (o concentraþie de 1,04
mg/l alcool pur în aerul expirat
dupã cum s-a dovedit ulterior) a
pãtruns pe sensul opus de circu-
laþie, unde a intrat în coliziune cu
o autoutilitarã la volanul cãreia se

Deþinut decedatDeþinut decedatDeþinut decedatDeþinut decedatDeþinut decedat
la Penitenciarul Pelendavala Penitenciarul Pelendavala Penitenciarul Pelendavala Penitenciarul Pelendavala Penitenciarul Pelendava

Un deþinut în vârstã de 47 de ani, încarcerat în Penitenciarul Pelendava din
Craiova, a murit, ieri dimineaþã, la unitatea de detenþie. Bãrbatul, condamnat

pentru înºelãciune, era în evidenþa medicilor penitenciarului cu afecþiuni
medicale, însã cauza decesului va fi stabilitã cu exactitate dupã efectuarea
autopsiei. Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au deschis o
anchetã în cauzã pentru stabilirea circumstanþelor producerii decesului.

nei private de libertate, dupã cum
a precizat inspector Loredana Gro-
za, purtãtorul de cuvânt al Peni-
tenciarului Pelendava. Cadavrul
deþinutului a fost dus la morgã
pentru efectuarea autopsiei ºi sta-
bilirea cu exactitate a cauzei de-
cesului, iar conform procedurii, la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj s-a deschis un dosar penal
pentru moarte suspectã, urmând
ca în funcþie de rezultatul cerce-
tãrilor ºi raportul medicilor legiºti
sã se dispunã mãsurile necesare.
Bãrbatul era încarcerat în unita-
tea de detenþie din Craiova de la
începutul lunii februarie 2014, iar
reprezentanþii penitenciarului au
anunþat familia acestuia cu privi-
re la deces.

Fosta ºefã a TFosta ºefã a TFosta ºefã a TFosta ºefã a TFosta ºefã a Tribunalului Oltribunalului Oltribunalului Oltribunalului Oltribunalului Olt
menþinutã sub control judiciarmenþinutã sub control judiciarmenþinutã sub control judiciarmenþinutã sub control judiciarmenþinutã sub control judiciar

Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au menþinut, miercuri, 12 august
a.c., mãsura controlului judiciar faþã de fosta preºedintã a Tribunalu-
lui Olt, Eugenia Carmen Marinescu, soþul ei, ºi ceilalþi doi inculpaþi din
dosar. Hotãrârea a fost luatã în procesul în care fostul magistrat este
judecat pentru luare de mitã, trafic de influenþã, spãlare de bani, în
formã continuatã (5 acte materiale) ºi fals în declaraþii în formã conti-
nuatã (4 acte materiale). Judecãtoarea este acuzatã cã a primit, prin
intermediari, 200.000 de euro de la membri ai familiei lui Sandu
Anghel, zis Bercea Mondial, pentru eliberarea acestuia.

Soþul judecãtoarei ºi avocatul Dumitru
Cismaru au fost arestaþi preventiv pe 21
martie a.c, iar Carmen Marinescu a ajuns în
arestul IPJ Dolj pe 24 martie, însã la sfârºi-
tul lunii iunie toþi inculpaþii erau deja plasaþi
sub control judiciar. Asta dupã ce, pe 5 mai
a.c., la Curtea de Apel Craiova s-a înregis-
trat dosarul în care soþii Marinescu, avoca-
tul Cismaru ºi Ilie Bucã erau trimiºi în jude-
catã de procurorii DNA Craiova care susþin
cã judecãtoarea, ajutatã de ceilalþi trei incul-
paþi, a primit 200.000 euro ca sã-l elibereze,
în septembrie 2011, pe Sandu Anghel zis
Bercea Mondial. „Suspecta Marinescu Eu-
genia Carmen, magistrat judecãtor, a pre-
tins ºi a primit, prin intermediul inculpatu-
lui Cismaru Dumitru – avocat în cadrul
Baroului Olt, de la o persoanã denunþãtoa-

re, suma de 200.000 de euro, pentru a dis-
pune cercetarea unui inculpat din familia
denunþãtorului în stare de libertate ºi pen-
tru a pronunþa o soluþie pe fond favorabilã
acestuia, respectiv de achitare sau de con-
damnare la o pedeapsã neprivativã de li-
bertate, dar ºi pentru a interveni, în acelaºi
scop, pe lângã ceilalþi judecãtori care ur-
mau sã judece cauza. Suma de bani menþio-
natã a fost primitã de avocatul Cismaru
Dumitru în douã tranºe: 150.000 de euro,
înaintea termenului de judecatã din data de
31 august 2011, când s-a dispus pentru pri-
ma oarã înlocuirea mãsurii arestului preven-
tiv cu mãsura obligãrii de a nu pãrãsi loca-
litatea ºi 50.000 de euro în data de 20 sep-
tembrie 2011, judecãtorul Marinescu Euge-
nia Carmen amânând pronunþarea asupra
cererii de înlocuire a mãsurii arestãrii pre-
ventive cu mãsura preventivã a obligãrii de
a nu pãrãsi localitatea ori þara pentru data
de 22 septembrie 2011, când a ºi admis ce-
rerea formulatã de inculpat”. La trei luni
dupã primirea ºpãgii, procurorii spun cã ju-
decãtoarea ºi soþul ei, Iuliu Severus Mari-
nescu, au investit banii în trei suprafeþe de
teren ºi o casã (un teren în suprafaþã de 703
mp ºi o construcþie de 29 mp pe acelaºi
amplasament, situat în Bãile Olãneºti, un te-

ren situat în localitatea Corbu, judeþul Con-
stanþa, în suprafaþã de 1250 mp, ºi un teren
intravilan de 600 mp situat în municipiul Sla-
tina), douã dintre aceste achiziþii nefiind
menþionate în declaraþiile de avere ale ma-
gistratului.

Urmãtorul termen de judecatã al proce-
sului a fost stabilit pe 30 septembrie a.c.

Ciocnire între maºini conduse de
ºoferi bãuþi pe pod la Bucovãþ

Un accident în care au fost
implicate douã maºini, ambele
conduse de ºoferi bãuþi, s-a
petrecut miercuri seara, pe podul
de peste râul Jiu de la Bucovãþ, ºi
s-a soldat cu rãnirea a doi tineri de
18, respectiv 24 de ani. Poliþiºtii au
întocmit dosare penale pe numele
celor doi conducãtori auto.

afla Ovidiu Chiriac, de 41 de ani,
din Craiova. Autoturismul Cielo a
fost serios avarit, iar ºoferul aces-
tuia ºi Tudorel Cãlãfeteanu, de 24

de ani, din Craiova, pasager pe
locul din dreapta faþã în autotu-
rism au fost rãniþi uºor. Pe par-
cursul cercetãrilor, poliþiºtii au sta-
bilit faptul cã ºi cel de-al doilea
conducãtor auto implicat, respec-
tiv Ovidiu Chiriac, se afla sub in-
fluenþa bãuturilor alcoolice, având
o concentraþie de 0,73 mg/l alco-
ol pur în aerul expirat. „Ambilor
conducãtori auto le-au fost recol-
tate probe biologice, la Spitalul
Craiova, în vederea stabilirii alco-
olemiei. Poliþiºtii continuã cerce-
tãrile pentru vãtãmare corporalã
din culpã ºi conducere sub influ-
enþa alcoolului în cazul tânãrulºui
de 18 ani, respectiv pentru condu-
cere sub influenþa alcoolului în ca-
zul ºoferului autoutilitarei”, a pre-
cizat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.
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Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie a constatat o serie de lipsuri în
rechizitoriul prin care au fost tri-
miºi în judecatã procurorii Marius
Vlãdoianu, de la Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj ºi Ionel Tu-
dosan de la DIICOT – Structura
Centralã: „Constatã neregularita-
tea actului de sesizare, respectiv a
rechizitoriului nr. 649/P/2014 din
29 iunie 2015 emis de Parchetul
de pe lângã Înalta Curte de Casa-
þie ºi Justiþie – Direcþia Naþionalã
Anticorupþie – Secþia de combate-
re a infracþiunilor asimilate in-
fracþiunilor de corupþie, în ceea ce
priveºte descrierea infracþiunilor
de ºantaj pentru care au fost tri-
miºi în judecatã, respectiv: nein-
dicarea, pentru fiecare din cei doi
inculpaþi în parte, a persoanelor
asupra cãrora s-ar fi exercitat ac-
tivitatea de constrângere, neaudi-
erea persoanelor vãtãmate în
aceastã calitate; nedescrierea ac-
þiunilor concrete de constrângere
exercitate de fiecare dintre incul-

Procurorul Vlãdoianu ar putea scãpa din arestProcurorul Vlãdoianu ar putea scãpa din arestProcurorul Vlãdoianu ar putea scãpa din arestProcurorul Vlãdoianu ar putea scãpa din arestProcurorul Vlãdoianu ar putea scãpa din arest
din cauza unor nereguli în rechizitoriul DNAdin cauza unor nereguli în rechizitoriul DNAdin cauza unor nereguli în rechizitoriul DNAdin cauza unor nereguli în rechizitoriul DNAdin cauza unor nereguli în rechizitoriul DNA

Judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au dispus pune-
rea în libertate, sub control judiciar, a lui Marius Vlãdoianu,
fost procuror al Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj acuzat
de trafic de influenþã ºi ºantaj. ªi asta pentru cã, la termenul de
pe 11 august a.c. Curtea Supremã a constatat neregularitatea
rechizitoriului Direcþiei Naþionale Anticorupþie, în ceea ce pri-
veºte descrierea infracþiunilor de ºantaj pentru care au fost tri-
miºi în judecatã Vlãdoianu ºi Ionel Tudosan, procuror DIICOT
– Structura Centralã. Procurorii au contestat hotãrârea, astfel
cã Marius Vlãdoianu nu a fost încã pus în libertate. Procurorii
DNA însã, au un termen în care trebuie sã remedieze toate ne-
regularitãþile constatate de instanþã în rechizitoriu.

paþi, în raport de pãrþile vãtãma-
te; neindicarea acþiunilor pe care
fiecare din cei doi inculpaþi ar fi
trebuit sã le desfãºoare în cadrul
infracþiunii/infracþiunilor de ºan-
taj”. Toate acestea vor fi comuni-
cate reprezentanþilor DNA, pentru
remedierea problemelor constata-
te de instanþã. Drept urmare, ju-
decãtorii au mai hotãrât punerea în
libertate a lui Vlãdoianu ºi plasarea
acestuia sub control judiciar. Pro-
curorii DNA au formulat contesta-
þie, miercuri, 12 august a.c. îm-
potriva acestei hotãrâri ºi abia la
rãmânerea definitivã, dacã nu se
va admite contestaþia procurorilor,
Marius Vlãdoianu va fi eliberat.

A ajuns dupã gratii în iunie
Reamintim cã magistratul Ma-

rius Vlãdoianu a fost arestat pre-
ventiv pe 5 iunie a.c., la cererea
procurorilor Direcþiei Naþionale
Anticorupþie (DNA), iar pe 17 iu-
nie Consiliul Superior al Magistra-
turii a dispus suspendarea acestu-

ia din funcþia de
procuror în ca-
drul Parchetului
de pe lângã Tri-
bunalul Dolj. Pe
29 iunie a.c. s-a
înregistrat la
ÎCCJ dosarul în care Vlãdoianu ºi
procurorul DIICOT Ionel Tudo-
san erau trimiºi în judecatã pentru
ºantaj ºi trafic de influenþã, respec-
tiv complicitate la ºantaj. Procu-
rorii DNA au reþinut în rechizito-
riu cã în perioada iulie 2012 – sep-
tembrie 2013, inculpatul Vlãdoia-
nu Marius Radu, procuror la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
beneficiind de ajutorul unei alte
persoane, a pretins de la un mar-
tor denunþãtor sume de bani tota-
lizând aproximativ 7.000 de euro ºi
un comision de 20% din valoarea
unui contract sau 20% din supra-
faþa terenului aflat în litigiu pe ro-
lul instanþei, pentru a-ºi exercita
influenþa asupra magistraþilor jude-
cãtori, astfel încât persoana de-

nunþãtoare sã obþinã o hotãrâre
favorabilã într-o cauzã civilã pri-
vind reconstituirea dreptului de
proprietate, aflatã în recurs, iar pe
de altã parte, pentru a-i facilita o
executare silitã. Ulterior, în perioa-
da iunie 2014- februarie 2015, pen-
tru a obþine o sumã de bani nece-
sarã acoperirii prejudiciului stabilit
de organele fiscale (peste 1 milion
lei) într-un dosar ce viza o socie-
tate comercialã în care persoana
de legãturã ºi soþia procurorului
aveau interes, inculpatul Vlãdoia-
nu Marius Radu a exercitat presi-
uni asupra unor oameni de afaceri
sirieni ce au avut relaþii contractua-
le cu respectiva societate, pentru
a-i determina sã suporte acel pre-
judiciu. Marius Vlãdoianu i-a ame-

ninþat cã va fi deschis un dosar
penal pe numele lor la DIICOT Bu-
cureºti. În luna februarie 2015,
oamenii de afaceri sirieni au fost
citaþi la DIICOT Bucureºti de pro-
curorul Tudosan Ionel, fãrã ca
acesta sã fie învestit cu soluþiona-
rea vreunei cauze care sã priveas-
cã persoanele anterior menþiona-
te. Mai mult, procurorul a efec-
tuat acte de urmãrire penalã fãrã
sã existe o cauzã pe rolul DIICOT.
În acest fel, inculpatul Tudosan
Ionel l-a ajutat pe Vlãdoianu Ma-
rius Radu sã îi constrângã pe oa-
menii de afaceri sirieni sã cumpe-
re imobilul la preþul impus, dupã
cum au comunicat procurorii
DNA.

CARMEN ZUICAN

Din 19 ianuarie 2015 ºi pânã la 12
august a.c., din numãrul total de car-
duri de sãnãtate returnate de Poºta
Românã, Casa Judeþeanã de Asigu-
rãri de Sãnãtate Dolj a predat 13.321
de carduri asiguraþilor care
s-au prezentat la sediul
C.J.A.S. ºi 11.287 de carduri
medicilor de familie, care au
dorit sã ridice de la sediul
C.J.A.S. Dolj cardurile asigu-
raþilor din listele proprii. „La
acestea se mai adaugã 295
de cereri în curs de rezolva-
re, încât la sediul C.J.A.S.
Dolj mai sunt 10.455 de car-
duri de distribuit pentru asi-
guraþii care, deocamdatã, nu
le-au solicitat” ne-a precizat
Cristina Mîndreci, purtãtor
de cuvânt al Casei de Asigurãri de
Sãnãtate Dolj.

S-a ajuns la faza
cardului-duplicat

În ceea ce priveºte cardul-du-
plicat, pânã la data de 12 august
2015 au fost înregistrate 2.186 de
cereri pentru eliberarea cardurilor-
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Plimbate între Poºta Românã, asigurat ºi
Casa Judeþeanã de Asigurãri de Sãnãtate car-
dul de sãnãtate nici nu a intrat bine în posesia
titularilor cã, în mai mult de 2.000 de cazuri
trebuie fãcut cardul-duplicat. În prezent, la se-

diul C.J.A.S. Dolj sunt aºteptaþi 10.455 de titu-
lari pentru a intra în posesia cardurilor de sã-
nãtate. Activarea acestui instrument electro-
nic dureazã 30 de secunde ºi se poate face la
orice furnizor de servicii medicale.

duplicat. Acestea au fost cerute
în situaþia pierderii, furtului, de-
teriorãrii sau modificãrii datelor
personale. „Pentru astfel de situa-
þii se depune o cerere, copie act

de identitate, dovada calitãþii de
asigurat ºi suma de 15,50 lei-con-
travaloarea cardului. Asiguratorul
ca primi o adeverinþã de asigurat
înlocuitoare a cardului, aceasta
fiind valabilã 60 de zile, pânã ce
persoana va primi prin poºtã, la
domiciliu, cardul-duplicat”, ne-a
menþionat Cristina Mîndreci.

Convingerile religioase
se mai schimbã

Au existat cum era firesc ºi situa-
þii când asiguraþii, din motive religioa-

se au refuzat ridicarea cardu-
lui. C.J.A.S. Dolj a eliberat, de
asemenea, 146 de adeverinþe
pentru persoane asigurate
care au refuzat cardul din mo-
tive religioase sau de con-
ºtiinþã a cãror valabilitate este
de 90 de zile. „Precizãm cã,
persoanele care au refuzat
cardul vor prezenta o datã la
trei luni dovada calitãþii de
asigurat în vederea emiterii
unei adeverinþe”, a precizat
Cristina Mîndreci. Au fost

cazuri, însã, când în urma unor dis-
cuþii mai lãmuritoare cu îndrumãtorii
sprituali, asiguraþi au revenit asupra
refuzului iniþial de a-ºi ridica cardul
de sãnãtate. În cazul în care o per-
soanã refuzã cardul ºi revine asupra
acestei decizii, îºi poate recupera car-
dul de sãnãtate de la sediul C.A.S.
Dolj, acesta fiind operat în sistemul
informatic de la starea de „blocat” la

starea de „inactiv”, urmând ca per-
soana sã-l activeze la medic.

Informaþii noi pe card,
doar cu acordul asiguratului

Cardul naþional de sãnãtate pri-
mit de asigurat conþine doar datele
de identificare ale asiguratului. Pe
card ºi în memoria electronicã a sa
sunt imprimate doar cinci informaþii:
numele ºi prenumele asiguratului,
codul unic de identificare în siste-
mul de asigurãri sociale de sãnãtate,
numãrul de identificare al cardului
naþional de asigurãri sociale de sã-
nãtate , data naºterii ºi termenul de
valabilitate (5 ani). Doar la cererea
asiguratului, medicul de familie poa-
te inscripþiona pe cardul de sãnãtate
orice alte date medicale. ªi, oricum,
întreaga procedurã se face numai
dupã ce pacientul îºi tasteazã codul
pin de accesare a cardului. Autoritã-

þile atrag atenþia cã nu este nevoie
ca asiguratul sã meargã în mod spe-
cial la mediul de familie pentru acti-
varea cardului. Acest lucru se poate
face la orice furnizor de servicii me-
dicale: cabinet de medicinã primarã,
spital, ambulatoriu, laborator de ana-
lize medicale. În fapt, activarea în-
seamnã doar înlocuirea codului pin
iniþial al cardului cu un cod pin din
patru cifre ales de asigurat, pe care
nu trebuie sã-l divulge.

Util doar în România
Cardul de sãnãtate va asigura ac-

cesul la servicii medicale pe terito-
riul României. Pentru servicii medi-
cale devenite necesare în timpul ºede-
rii temporare pe teritoriul unei þãri din
spaþiul UE, asiguratul poate solicita
la casa de asigurãri eliberarea unui
card european de sãnãtate CEASS.

VALENTIN CEAUªESCU
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Pânã în 2012, pe adresa Inspec-
torataului ªcolar Judeþean Dolj,
reclamaþiile veneau pe bandã ru-
lantã. Rezolvarea se lãsa aºteptatã,
iar procentul de soluþionare era mult
sub limita acceptabilã.  Din acel an,
multe s-au schimbat la nivelul ma-
nagementului Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.  „Numai în pe-
rioada 1 ianuarie 2013 – 31 decem-
brie 2014, la sediul Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj au ajuns
44 de sesizãri la adresa cadrelor
didactice. Anumite probleme sunt

Se face ordine, ºi la reclamaþii, înSe face ordine, ºi la reclamaþii, înSe face ordine, ºi la reclamaþii, înSe face ordine, ºi la reclamaþii, înSe face ordine, ºi la reclamaþii, în
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Mulþi, foarte mulþi sunt nemulþimiþi de
procesul de învãþãmânt. Reclamaþiile
curg pe bandã rulantã, unele „mai bune
ca altele”, de la „fumeazã copiii în curtea
ºcolii” ºi pânã la „a dispãrut caietul co-
pilului meu de pe bancã” . Departanentul
care se ocupã cu aceste sesizãri, din ca-

drul Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, poate arãta opiniei publice o statis-
ticã de acest fel, rezultatele fiind cât se
poate de edificatoare: mai puþin de 10%
au fost rezolvate, în beneficiul reclaman-
tului, ceea ce dovedeºte cã procesul edu-
caþional, în Dolj, merge pe un drum bun.

aduse de cãtre pãrinþi, altele ale unor
cadre didactice, iar o altã parte este
îndreptatã, din partea elevilor, cã-
tre profesori. Speþele de reclama-
þii, la adresa conducerii instituþiilor
de învãþãmânt,  sunt multiple: o
parte a cadrelor didactice contestã
neacordarea unor comisii metodi-
ce; neretribuirea orelor de dirigen-
þie, ca sã nu mai vorbim de aspec-
te ale vieþilor personale ale cadre-
lor didactice , etc. Pot spune, din
fericire, altceva: dacã, pânã în
2012, erau multe sesizãri, cu solu-

þionãri puþine, acum putem vorbi
de un procent mai mic de 10% fa-
vorabil reclamantului, semn cã ISJ
Dolj, prin inspectorii sãi, ºi-a fã-
cut datoria  ”, a precizat prof. Ale-
xandru Dragnea, inspector ºcolar
pentru Managementul Instituþional
ºi, în acelaºi timp, responsabil pen-
tru petiþii în cadrul ISJ Dolj.

Pe perioada ultimilior doi ani,
ISJ Dolj a întregistrat unui numãr
ridicat de petiþii, cele mai multe
provenind din instituþiile ºcolare
aflate în Calafat, Bãileºti, Moþãþei

ºi Almãj. De asemenea,  o parte
dintre reclamaþii ajung direct la
Departamentul Juridic al ISJ Dolj,
restul mergând la Serviciile de spe-
cialitate, unii reclamanþi mergând
direct la Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii ªtiinþifice, instituþia di-
recþionând, apoi, dosarele cãtre
ISJ Dolj. Se cunosc, în prezent,
70 de sesizãri trimise la MECª.

CRISTI PÃTRU

Luni, 17 august, va începe ce-a de-a
doua sesiune a examenului de Bacalau-
reat. Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj
este deja implicat în proces ºi este pregã-
tit pentru noua etapã de evaluare a „ma-
turitãþii” elevilor. „Conform datelor înre-
gistrate, pentru sesiunea august – sep-
tembrie 2015, la Bacalaureat, sunt înscriºi
1.831 de candidaþi: la probele orale : 360
, competenþe în limba ºi literatura româ-
nã; 385 (331 la „englezã”, 53 la „france-
zã” ºi unul la „spaniolã”) , toþi aceºtia la
competenþe lingvistice, la care se adaugã
359 pentru abilitãþi digitale, probele ur-
mând sã fie susþinute în perioada 17 – 21
august. La probele scrise putem vorbi de
996 de candidaþi, la limba românã (24
august) ºi 1.119 la proba a II-a, obligato-
rie (1.022 – matematicã, 97 - istorie). La
proba la alegere sunt 1.257 de candidaþi
(46 – fizicã, 785 – biologie, 34 – chimie,
319 – geografie, 40 – logicã, 4 – psiholo-
gie, 3 – economie, 2 – filosofie, 7 – so-
ciologie , 17 - informaticã). Pentru eva-
luarea competenþelor lingvistice ºi digita-
le, sunt desemnate opt Centre : Colegiul
„ªtefan Odobleja” Craiova, Colegiul Na-
þional Economic „Gheorghe Chiþu” Craiova,
Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan Velovan”
Craiova, Colegiul Tehnic „ªtefan Milcu” Ca-
lafat, Liceul Tehnologic „ªtefan Anghel” Bãi-
leºti, Liceul Tehnologic „Constantin Nicolã-
escuPlopºor” Pleniþa, Liceul Teiretic „Con-

Începe BAC-ul, partea a II-a!Începe BAC-ul, partea a II-a!Începe BAC-ul, partea a II-a!Începe BAC-ul, partea a II-a!Începe BAC-ul, partea a II-a!

stantin Brîncoveanu” Dãbuleni”, a declarat
prof. Nicuºor Cotescu, inspector-general
adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj ºi preºedinte al Comisiei Judeþene de
Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU

Ultimul comunicat de presã al Ministeru-
lui Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale ne pre-
cizeazã cã, s-a prelungit embargoul Federa-
þiei Ruse impus produselor agroalimentare
ale Uniunii Europene. Privind ºi spre þara
noastrã, Comisia Europeanã a stabilit mãsu-
rile de sprijin excepþional cu caracter tem-
porar suplimentar pentru producãtorii din
sectorul fructe ºi legume prin adoptarea -
Regulamentului Delegat (UE) 1369/2015
al Comisiei din 7 august 2015 de modifi-
care a Regulamentului Delegat (UE) nr.
1031/2014 de stabilire a unor mãsuri de
sprijin excepþionale cu caracter
temporar suplimentare pentru pro-
ducãtorii de anumite fructe ºi le-
gume. Cantitatea repartizatã Româ-
niei este de 3.000 tone. Grosso modo,
ar fi cam 150 de tiruri pline cu legu-
me ºi fructe. Perioada aplicãrii aces-
tor mãsuri excepþionale este de la data
de 8 august 2015 ºi pânã la data epui-
zãrii cantitãþii de 3.000 tone sau pânã
la data de 30 iunie 2016. În confor-
mitate cu prevederile art. 411 alin. (7)
din ordinul nr.694/2008 cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare, desti-
naþiile permise pentru produsele re-
trase sunt distribuþia gratuitã, distru-
gerea, utilizarea sub formã de hranã
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proaspãtã sau procesatã pentru animale,
compostare. Produsele vizate, în conformi-
tate cu Regulamentul UE, sunt: tomatele,
morcovii, ardeii, varza albã, conopida, cas-
traveþii, ciupercile, merele, perele, fructele
roºii, strugurii de masã, kiwi, lãmâile, pier-
sicile ºi nectarinele. Agenþia de Plãþi ºi Inter-
venþie pentru Agriculturã va monitoriza zil-
nic cantitãþile de produse care fac obiectul
mãsurilor menþionate mai sus ºi va sista apli-
carea acestor mãsuri la data epuizãrii canti-
tãþii alocate României.

VALENTIN CEAUªESCU

Controalelele ºi verificãrile efectuate de cãtre In-
spectoratul Teritorial de Muncã Dolj au continuat ºi
în perioada 3 – 7 august 2015. „În fiecare sãptãmânã,
continuãm verificãrile ºi controale la societãþile eco-
nomice, urmãrind respectarea legislaþiei atât în ceea
ce priveºte „Relaþiile de Muncã”, precum ºi cele din
„Securitate ºi Sãnãtate în Muncã”. În urma activitãþi-
lor desfãºurate, au fost constatate mai multe încãl-
cãri ale legislaþiei, toate fiind contravenþii. Astfel, s-au
constatat opt contravenþii, sancþionate cu amenzi în
cuantum de 35.000 de lei, 20.000 de lei fiind pentru
„muncã la negru”. În acelaºi timp, s-au dispus 23 de
mãsuri de remediere. În ceea ce priveºte „Securitatea
ºi Sãnãtatea în Muncã ”, 22 de agenþi economici au
fost controlaþi ºi verificaþi, fiind depistate 12 fapte
contravenþionale, sancþionate cu 7.000 de lei, iar în
alte 20 de cazuri s-au disps mãsuri de remediere. De
asemenea, angajatorii au comunicat ITM nouã eveni-

Controalele continuãControalele continuãControalele continuãControalele continuãControalele continuã
mente, soldate cu vãtãmarea corporalã a salariaþilor”,
a precizat Cãtãlin Mohora, ºeful Inspectoratului Te-
ritorial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU
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„În acest domeniu nu mai e loc, absolut deloc, doar de
promisiuni deºarte, simple intenþii ºi nesfârºite bâjbâieli,
aºa cum s-a întâmplat în ultimii ani, pe perioada întregii
guvernãri conduse de Victor Ponta. PNL a precizat deja,
în Programul sãu de guvernare, intitulat ”Reclãdirea Naþi-
onalã”, cã are voinþa ºi priceperea de a întreprinde „modi-
ficarea rolului reprezentanþelor economice ale României”,
precum ºi cã „ne vom asuma rolul de Guvern pro-busi-
ness, ... ofensiv în promovarea României ca þarã de in-
vestiþii („investment-land“)”.  La momentul actual, per-
formanþa activitãþii de sprijinire a exporturilor româneºti
ºi de atragere a investiþiilor strãine este intolerabil de scã-
zutã, ceea ce chiar ºi unii lideri PSD recunosc, atunci
când îi ia gura pe dinainte ºi uitã sã ne mintã tot tim-
pul....”, se spune în comunicatul respectiv.

PNL vorbeºte ºi de ideea înfiinþãrii unei „agenþii de tip
TPO (Organizaþie pentru Promovarea Comerþului), folo-
sind experienþa altor þãri din UE, ca ºi soluþia alternativã,
respectiv „înfiinþarea Agenþiei Române de Investiþii ºi Promo-
vare a Exporturilor (Romanian Trade & Invest), pentru atrage-
rea unei noi generaþii de investiþii strãine ºi promovarea expor-

Ce doresc sã facã liberaii
când ajung la guverare :
 Creºterea eficienþei promovãrii exporturilor româ-

neºti cu cel puþin 8-10%, precum ºi a activitãþii de atrage-
re a investiþiilor strãine în România tot cu 8-10%.
 Menþinerea unui ritm de creºtere a eficienþei aces-

tor douã activitãþi cu cel puþin 5 %, în fiecare din anii în
care PNL se aflã la guvernare.
 Evaluarea profesionalã, minuþioasã, a eficienþei în

activitate a diplomaþilor economici ai României, aceia pe
care îi numim în limbaj curent ataºaþi comerciali.
 Aplicarea generalizatã a unui ghid complet, amã-

nunþit, funcþional ºi obligatoriu de conduitã ºi performanþã
profesionalã pentru toþi cei implicaþi în promovarea ex-
porturilor româneºti ºi atragerea investiþiilor strãine.
 Redactarea ºi publicarea online, pe paginile tuturor

instituþiilor cu atribuþii în domeniu, a unor ghiduri amã-
nunþite, permanent aduse la zi, cu toate informaþiile nece-
sare exportatorilor români ºi investitorilor strãini interesaþi
de România. A oferi beneficiarilor informaþii complete ºi
precise este cea dintâi obligaþie a instituþiilor statului, în
ambele domenii despre care vorbim aici.
 Aºezarea veniturilor tuturor categoriilor de persoa-

ne care lucreazã pentru promovarea exporturilor ºi atra-
gerea investiþiilor strãine în strictã corelaþie cu rezultatele
obþinute. Rolul unui ataºat economic, ca ºi rolul ºefului
sãu de la Bucureºti, nu e acela de a nu face nimic, nici
acela de a produce doar promisiuni.
 Accesul ºi promovarea în funcþii de execuþie ºi de

conducere în ambele domenii – acela menit sã conducã la
creºterea exporturilor româneºti, ca ºi cel menit sã ducã la
creºterea investiþiilor strãine în România – exclusiv în func-
þie de competenþa ºi de rezultatele profesionale. Sistemul
ataºaþilor economici trebuie complet depolitizat ºi aºezat
doar pe criterii de performanþã. Un acord pe aceastã temã,
între toate partidele parlamentare, ar fi extrem de util pe
termen lung.

Liberalii trec la prioritate zeroLiberalii trec la prioritate zeroLiberalii trec la prioritate zeroLiberalii trec la prioritate zeroLiberalii trec la prioritate zero
exporturile ºi investiþiileexporturile ºi investiþiileexporturile ºi investiþiileexporturile ºi investiþiileexporturile ºi investiþiile

Debutul guvernãrii PNL va marca schimbarea profundã a organizãrii, rolului ºi mai ales nivelu-
lui de eficienþã al tuturor instituþiilor care se ocupã de promovarea exporturilor româneºti ºi de
atragerea investiþiilor strãine, susþin liberalii într-un comunicat de presã remis presei. Aceºtia
considerã cã acest demers rapid reprezintã condiþia sine qua non pentru a putea vorbi,  în cel mult
un an din momentul preluãrii guvernãrii, despre rezultate reale, importante ºi uºor mãsurabile.

turilor româneºti pe pieþe diversificate. „În termeni foarte con-
creþi, avem ºi voinþa politicã, dar ºi capacitatea ca, încã din
primul an de dupã preluarea guvernãrii”, mai susþin liberalii.

Companii din Uniunea Europea-
nã pun la bãtaie peste 570 de locuri
de muncã. Germania este cea mai
generoasã þarã. Aici sunt disponi-
bile 236 de job-urie, de la lucrãtor
depozit, zugrav-vopsitor, sculer,
mecanic utilaje prelucrare mase
plastice ºi cauciuc, pânã la instala-
tor montator instalaþii de gaz,comi-
sionar, operator stivuitor, hamal,
mecanic auto, muncitor în meta-

În Suedia se cautã mecaniciÎn Suedia se cautã mecaniciÎn Suedia se cautã mecaniciÎn Suedia se cautã mecaniciÎn Suedia se cautã mecanici
ºi vopsitori autoºi vopsitori autoºi vopsitori autoºi vopsitori autoºi vopsitori auto

lurgie, electrician, operator CNC,
sudor, mecanic instalaþii, ºofer tir,
personal în industria gastronomiei
de sistem, barman, bucãtar, ospã-
tar, optician, manager vânzãri, fie-
rar betonist, tâmplar/dulgher, asam-
blor montator, mecatronist, tehni-
cian electronist,agent de pazã / se-
curitate, ºi chiar factor poºtal.
Marea Britanie cautã operator ca-
mion, vinificator/supraveghetor

vie, îngrijitor persoane / infirmier,
îngrijitor copii, asistent social, asis-
tent medical, pictor/vopsitor, bu-
cãtar, ºofer camion. 158 de locuri
de muncã sunt disponibile astãzi în
Marea Britanie. ªi în Republica
Cehã sunt locuri de muncã vacan-
te, 145. Se cautã croitor, muncitor
asamblare, operator,lucrator în pro-
ducþie – asamblare aparate AC, lu-
crator în prelucrarea lemnului. În
Suedia, service-urile auto sunt în
mare lipsã de profesioniºti. Astfel,
35 de olteni ar putea sã presteze în
Suedia ca tinichigiu auto, mecanic
auto sau vopsitor auto. În Spania
ºi Slovenia lucrurile stau altfel. Aºa
cum bine se ºtie, în Spania existã o
ratã mare a ºomajului, aceºtia cau-
tã doar maseur. Slovenia are ºi ea
un loc de muncã disponibil ºi ãsta
ca ºofer autocamion.

Agenþia Naþionalã de Administrare Fiscalã ram-
burseazã în august TVA în valoare de aproape 1,55
miliarde lei, pentru deconturile cu decizii de ram-
bursare pânã la 10 iulie ºi pentru cele aferente ope-
raþiunilor de import soluþionate pânã la 27 iulie. De-
conturile cu compensare ºi restituire totalizeazã cir-
ca 1,34 miliarde lei, din care se restituie 1,29 mili-
arde lei ºi se compenseazã 47 milioane lei, se aratã
într-un comunicat al ANAF. A doua tranºã a plãþilor
a fost programatã pentru 31 august, în cuantum de

Pentru deconturile de pânã la 10 iulie
TVTVTVTVTVA de rambursat de circaA de rambursat de circaA de rambursat de circaA de rambursat de circaA de rambursat de circa

1,55 miliarde lei1,55 miliarde lei1,55 miliarde lei1,55 miliarde lei1,55 miliarde lei
967,9 milioane lei. Totodatã, deconturile cu com-
pensare integralã reprezintã 123 milioane lei, iar cele
cu compensare parþialã sunt în valoare de 85,48
milioane lei. „În cazul compensãrilor totale sau par-
þiale se soluþioneazã toate deconturile pentru care
s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sume-
lor de restituit, care totalizeazã 1,29 miliarde lei,
plata s-a efectuat, într-o primã tranºã miercuri, 12
august, în valoare de 323 milioane lei”, se mai pre-
cizeazã în comunicatul respectiv.
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Existã un tablou care-l repre-
zintã pe Sf. Francisc încã tânãr,
dar deja încercat de boalã, care
cu ochii închiºi stã pe o piatrã în
mica grãdinã de la San Damiano
ºi pare pierdut în propriile gân-
duri. Legenda povesteºte cp
chiar în mica grãdinã a mãnãsti-
rii San Damiano, într-o diminea-
þã din 1224, dupã o noapte de
cumplite suferinþe fizice trãite
într-o chilie în mod ciudat „inva-
datã de ºoareci”,

Francisc ar fi scris versurile
uneia dintre cele mai frumoase
poezii ale literaturii noastre. De-
taliul cu ºoarecii m-a uimit. ªi am
încercat sã-mi imaginez ce s-o
fi petrecut în acea noapte.

Rãpus de febrã ºi de durerile
oaselor, stã aºezat pe pãtuþ în mi-
cuþa chilie goalã. Pe neaºtepta-
te aude un fâºiit uºor ce urcã din
podea. Întoarce capul ºi vede
niºte corpuleþe negre, tãcute ce
ies cu zecile dintr-o deschizãtu-

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU În cãutarea unui model viabil:În cãutarea unui model viabil:În cãutarea unui model viabil:În cãutarea unui model viabil:În cãutarea unui model viabil:

Papa ºi franciscanismulPapa ºi franciscanismulPapa ºi franciscanismulPapa ºi franciscanismulPapa ºi franciscanismul
Trãim sub presiunea unor prefaceri fãrã

precedent, cãrora nu le mai suntem simpli
spectatori: suntem actori, actanþi, protago-
niºti, uneori regizori fãrã voie, înrobiþi di-
vertismentului, zdrenþuiþi de stãri umorale
din care pãrem a nu ne mai reveni. Satul
global în care vieþuim ne oferã, gratis, sen-
timentul unei comuniuni flatante, conver-
tindu-ne într-un soi de cetãþeni ai lumii ce-
ºi ascund disperarea într-o infinitã repre-
zentaþie în care ficþiunea substituie realita-
tea, iar sentimentul vicisitudinii pãmântene
– unic ºi crud adevãr absolut al condiþiei
noastre de fiinþe muritoare –devine o biatã
parantezã. Ori o notã de subsol. Modele tari

aproape cã nu mai sunt. Spuzesc de peste
tot cele proaste: triste, nãucitoare de cele
mai multe ori, fiindcã în oferta unor plã-
ceri momentanee, precum cea a unei degus-
tãri într-o cramã de vinuri alese, clipa luci-
dei revelaþii, când resemnarea ni se refuzã,
ne aruncã direct în braþele mahmurelii.

ªi tocmai în aceastã lume aprig marcatã
de confruntarea între civilizaþii (între religii

ºi credinþe!), Papa Francisc oferã, cu o fi-
reascã disponibilitate, indiciile unui model.
E cel al franciscanismului propus ºi tragic
experimentat de figura Sfântului de la care a
împrumutat nume, pildã, comportament,
vigoarea unui umanism ce transcende ºi
anuleazã cercul oricãrei dispute.

Am descoperit sub numele unei mari scrii-
toare ºi, deopotrivã, a unei conºtiinþe civice

a Italiei ºi a lumii de azi, romanciera Dacia
Maraini, un text narativ de evocare a Sfân-
tului din Assisi de o densitate stilisticã ºi idea-
ticã cuceritoare. Îl propun aici cu dubla in-
tenþie: de identificare a adevãratei vocaþii a
credinþei ºi a adevãratului resort ce-l animã
pe actualul Papã în extraordinara sa aventu-
rã evanghelicã de un profund umanism.

Dacia Maraini

Francisc ºiFrancisc ºiFrancisc ºiFrancisc ºiFrancisc ºi
ºoarecii din Assisiºoarecii din Assisiºoarecii din Assisiºoarecii din Assisiºoarecii din Assisi

rã fãcutã în zid ºi se împrãºtie
pe podea. Faptul cã existã ºoa-
reci ºiroind prin mãnãstire ºtie
toatã lumea. Însã e oare posibil
cã ºi-ar fi dat întâlnire în chilia
sa? Privindu-i, negru ºi plini de
pãr cuibãriþi pe podea, neîngrijo-
raþi de prezenþa sa, Francisc sim-
te o clipã de dezgust. Nu numai
cã nu se sinchisesc de el, dar par
cu totul prinºi de ocupaþiile lor
încât îºi fac de cap liniºtiþi, se iz-
besc unii de alþii, sar, ridicând ºi
coborând lungile cozi negre fãrã
sã bage în seamã trupul sãu rã-
pus de durere, întins pe pãtuþ.
Francisc închide ochii, murmurã
o rugãciunea pe vârful buzelor
ºi apoi îi redeschide sperând cã
visase. Dar, nu, ºoarecii sunt tot
acolo, ba chiar s-au înmulþit. Po-
deaua e acoperitã de mici bestii
lânoase ce par sã se fi strâns la
o adunare. Francisc tresare: „ªi
dacã urcã pe pat ºi mã asaltea-
zã?”, se întreabã speriat. Însã cu

siguranþã nu e decât un delir al
sãu datorat febrei. Vãd ceea ce
nu existã, îºi spune, e doar întrea-
ga mea imaginaþie. ªi spre a se
asigura, se ciupeºte de braþ. Însã
trebuie sã admitã cã nu, nu vi-
seazã, nici nu delireazã. ªoare-
cii sunt acolo ºi continuã sã intre
dintr-o gaurã în alta în fundul
chiliei. Mai mult decât o gaurã,
pare a fi un ºanþ abia  vizibil ce
se deschide între podea ºi pere-
te. Intrã câte doi-trei ºi se reu-
nesc cu ceilalþi. Ce vreþi de la
mine?, strigã Francisc speriat, în
timp ce durerile la oase la acea
apariþie se fac tot mai puternice.

Pe urmã însã sufletul sãu con-
templativ ºi bun îºi revine. Se ri-
dicã într-o dungã ºi cu capul chi-
nuitor aplecat pe un cot începe
sã-i observe cu atenþie. Sunt fãp-
turi ºi ele, îºi spune, sunt fãpturi
ale Domnului. ªi încet-încet, stu-
diindu-i mai cu atenþie, înþelege
cã bestiile sunt împãrþite în di-
verse familii: un tatã mai rotun-
jor ºi o mamã ceva mai micã,
ajutându-se cu dinþii ºi cu cozile,
trag înãuntru pe micuþii abia nãs-
cuþi: ºoricei cenuºii cu coada ro-
ºie. De ce însã tocmai în chilia
sa? Buzele îngãduitoare se des-
chid într-un surâs de blândeþe:
poate acele micuþe bestii or fi
aflat de el, de prietenia sa pen-
tru animale. Nu se povesteºte
oare cã a tãifãsuit îndelung cu
un lup? Cã a predicat pãsãrilor
de pe ramuri? ªi atunci ce loc
mai sigur decât chilia sa pentru
a þine o mare reuniune de fami-
lie? Se ºtie, ºoarecii se înmulþesc
rapid ºi fiece ºoricel care se naº-
te dispune de cel puþin trei sute
de veriºori ºi de trei sute de ve-
riºoare. ªi, pe urmã, existã un-

chii, bunicii, mãtuºile, bunicile. E
nevoie de puþin efort spre a se
alcãtui sute de vietãþi.

Dar de ce oare s-au reunit as-
tãzi? Spre a sãrbãtori ori spre a
prãda? Francisc observã cu
atenþie sporitã ºi bagã de seamã
cã încet-încet au alcãtuit un cerc,
iar în mijlocul cercului au aºezat
un pachet de mãrimea unui mãr.
Când toþi ºoarecii s-au aºezat.
unul din ei se apucã sã tragã cu
dinþii ºi cu ghearele cârpa care
acoperã legãtura. Ceilalþi ºoa-
reci îºi þin privirea aþintitã pe ace-
le gesturi iuþi ºi îndemânatice. În
sfârºit, cârpele au cãzut ºi în mij-
locul cercului a apãrut o mare
bucatã de brânzã abia atinsã de
mucigaiul care îi dã pe laturi un
culoare între albastru ºi roz care
te face sã te gândeºti la niºte zori
primãvãratici.

Ce minune de brânzã! La co-
manda unuia ce pare a fi ºeful,
primul ºir se apropie de hranã ºi
cu dinþii ascuþiþi rãzuieºte o par-
te. Ceilalþi observã ºi controlea-
zã totul în liniºte. Chiar ºi cei mai
mici stau acolo þintuiþi ºi muþi fi-
xând cu ochi vrãjiþi apetisanta
bucatã de caº. Imediat ce pri-
mul ºir a terminat, revine la locul
sãu alcãtuind un alt cerc, în spa-
tele celui ce urmeazã. Acum
vine rândul celui de-al doilea ºir
care se aproprie la rândul sãu, în
mod ordonat, spre a ronþãi ceea
ce i se cuvine. ªi tot aºa, pânã la
al cincilea, la al ºaselea ºir. Fãrã
ca niciunul dintre ºoareci, nici cei
mari, nici cei mici, sã se bucure
cu forþa de mai multã brânzã de-
cât i s-a îngãduit. În sfârºit, când
toþi au terminat de ronþãit ºi e
mestecat, iatã cã se retrag într-
o ordine desãvârºitã spre despi-

cãtura din zid ºi cu rãbdare, fãrã
sã se împingã, dispar dincolo de
perete, fãcându-se mici spre a
putea trece prin acel ºãnþuleþ.

Doar un singur ºoarece a rã-
mas în chilie ºi acum se apropie
de patul bolnavului într-un mod
delicat ca un vechi înþelept. Îºi
ridicã în sus cãpºorul cu mustã-
cioarele ce-i tremurã uºor pe
botul umed ºi priveºte spre sfânt
cu o atitudine gânditoare. Întoc-
mai aºa cum îl privise lupul. Cu
prietenie ºi cu gratitudine. Nu-i
nevoie de cuvinte. Ochii aceia
mici ºi larg deschiºi, lucind de
bucuria de a trãi, îi spun cã na-
tura e frumoasã, cã soarele e un
frate, tot aºa cum surori sunt luna
ºi stelele, cã apa ºi focul sunt
prietenii omului, dar ºi ºoarecii.

Apoi, dupã ce îi va fi adresat
o uºoarã ºi amabilã plecãciune,
ca ºi când i-ar fi spus: „scuzã-ne
de deranj, noi nu suntem prea
obsedaþi de hranã, dar ne e foa-
me”, ºoarecele se retrage ºi el
dincolo de zid. Pe pãmânt n-a
rãmas nimic, nici mãcar o firimi-
turã de mâncare. Pânã ºi cârpa
în care fusese învelitã brânza a
dispãrut. În aer rãmâne doar un
uºor gust de sãlbatic. Francisc
surâde ºi simte cã durerile, în mod
cât se poate de tainic, s-au dus
pe apa sâmbetei din trupul înfier-
bântat de febrã. De aceea se ri-
dicã din pat ºi iese în mica grãdi-
nã de la San Damiano unde, aºe-
zat pe o piatrã la soarele torid al
primãverii înnoite, începe sã scrie
acele cuvinte limpezi ºi hãrãzite,
frumoase ºi proaspete care încã
ºi astãzi ne comunicã un senti-
ment de fraternitate cu natura.
Trebui sã mulþumim ºoarecilor
din Assisi?
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ªeful diplomaþiei ruse,ªeful diplomaþiei ruse,ªeful diplomaþiei ruse,ªeful diplomaþiei ruse,ªeful diplomaþiei ruse,
surprins înjurând însurprins înjurând însurprins înjurând însurprins înjurând însurprins înjurând în
timpul unei conferinþetimpul unei conferinþetimpul unei conferinþetimpul unei conferinþetimpul unei conferinþe

Serghei Lavrov, ministrul de externe
rus, se aflã în plin scandal mediatic dupã
ce a fost surprins folosind cuvinte jigni-
toare în timpul unei conferinþe de presã
comune cu omologul saudit. Incidentul a
avut loc în momentul în care diplomatul
rus asculta traducerea discursului sãu în
arabã. Înainte sã îi scape cuvintele dure,
Serghei Lavrov, ºi-a pus mâna la frunte,
preocupat, ºi a oftat îndelung. Încã nu se
ºtie ce i-a provocat supãrarea, dar presa
încearcã sã afle dacã vorbele de ocarã
au fost pentru translatorii arabi, jurnaliºtii
din salã sau ieºirea nervoasã a fost
determinatã de un mesaj primit pe
telefon. În urmã cu trei ani, Serghei
Lavrov recunoºtea cã mai scapã câte o
vorbã urâtã în timpul unor întâlniri oficiale
dacã ºtie cã în salã nu se aflã vorbitori de
limba rusã.

***

O insulã albanezã,O insulã albanezã,O insulã albanezã,O insulã albanezã,O insulã albanezã,
cu 3.600 de bunkere,cu 3.600 de bunkere,cu 3.600 de bunkere,cu 3.600 de bunkere,cu 3.600 de bunkere,
se reamenajeazãse reamenajeazãse reamenajeazãse reamenajeazãse reamenajeazã
pentru turismpentru turismpentru turismpentru turismpentru turism

Baza militarã, cea mai secretã a
Albaniei comuniste, sentinelã la porþile
Adriaticii, insula Sazan se va deschide
vizitatorilor. Bunkerele ºi tunelele anti-
atomice, în mijlocul naturii, pot prezenta
atracþie turisticã, opineazã autoritãþile.
”Nu ne mai gândim la rãzboi, 24 de ore
din 24. Presiunea psihicã a fost enormã”,
se destãnuie Mihai Lule (61 de ani), fost
militar, care a trãit cu familia timp de 17
ani în aceastã insulã muntoasã, în epoca
dicaturii comuniste (1945-1990).

***

Inundaþii puterniceInundaþii puterniceInundaþii puterniceInundaþii puterniceInundaþii puternice
în sudul Italieiîn sudul Italieiîn sudul Italieiîn sudul Italieiîn sudul Italiei

Inundaþiile din regiunea Calabria
produse miercuri au cauzat blocarea a
numeroase drumuri de acces ºi au distrus
zeci de case. Guvernatorul regiunii, Mario
Oliverio, a anunþat cã va declara stare de
urgenþã ºi a solicitat ajutorul Guvernului
central pentru a interveni în aceastã
situaþie. În comuna Rossano, din provin-
cia Cosenza, situatã în nord-estul regiunii
Calabria, zeci de case ºi drumuri au fost
inundate. Aproximativ 500 de localnici ºi
turiºti au fost evacuaþi ºi sunt cazaþi în
prezent în complexe sportive. Autoritãþile
au salvat 40 de persoane, printre care se
aflau mai mulþi copii, care au rãmas
blocate într-un hotel.

***

Explozii uriaºeExplozii uriaºeExplozii uriaºeExplozii uriaºeExplozii uriaºe
în Chinaîn Chinaîn Chinaîn Chinaîn China

Douã explozii, prima echivalentã cu
detonarea a trei tone de TNT, iar a doua
a 21 de tone de TNT, s-au produs
miercuri noapte într-o zonã industrialã din
Tianjin (China), imaginile surprinse dupã
deflagraþii fiind de-a dreptul apocaliptice.
Prima explozie a avut loc într-un depozit
în care erau stocaþi explozivi ºi a proiec-
tat fragmente în flãcãri, care au declanºat
a doua explozie, mult mai puternicã. Cele
douã explozii au avut loc la un interval de
30 de secunde, cãtre ora localã 23.30
(18.30, ora României).

Preºedintele Nicolae Timofti a promulgat
Legea privind ratificarea celui de-al treilea
Protocol adiþional la Acordul dintre Guver-
nul de la Chiºinãu ºi Guvernul de la Bucu-
reºti, care se referã la implementarea pro-
gramului de asistenþã tehnicã ºi financiarã
în Republica Moldova, în baza unui ajutor
nerambursabil în valoare de 100 milioane de
euro acordat de România.

„Acordul, semnat la Bucureºti la 27 apri-
lie 2010, prevede finanþarea unor proiecte
care contribuie la modernizarea infrastruc-
turii, îmbunãtãþirea condiþiilor de educaþie,
la creºterea capacitãþii de reacþie în situaþiile
de urgenþã ºi dezvoltarea sectorului energe-
tic din Republica Moldova”, precizeazã pre-
ºedinþia de la Chiºinãu într-un comunicat.

Legea promulgatã de preºedintele Nico-
lae Timofti vizeazã un sprijin nerambursabil
din partea României de 15 milioane de euro,
destinate protecþiei mediului, proiectul stâr-
nind discuþii aprinse în ºedinþa din iulie a par-
lamentului, când textul a fost prezentat spre
aprobare. Mai mulþi deputaþi au lansat atunci
acuzaþii privind faptul cã aceºti bani nu sunt
utilizaþi eficient ºi cã ei sunt repartizaþi dupã
criterii politice.

Aceeaºi sursã menþioneazã cã, anterior,
din suma totalã a ajutorului României de 100
de milioane de euro, 5 milioane de euro au

România acordã RepubliciiRomânia acordã RepubliciiRomânia acordã RepubliciiRomânia acordã RepubliciiRomânia acordã Republicii
Moldova 100 milioane de euroMoldova 100 milioane de euroMoldova 100 milioane de euroMoldova 100 milioane de euroMoldova 100 milioane de euro

Rusia a adãugat Albania, Muntenegru, Liechten-
stein ºi Islanda pe lista þãrilor la adresa cãrora se
aplicã embargoul alimentar, a anunþat joi premierul
rus Dmitri Medvedev, transmite Reuters.

De asemenea, Rusia va interzice din 2016
anumite importuri de alimente din Ucraina, dacã
acordul economic de asociere dintre Kiev ºi UE
intrã în vigoare, a adãugat oficialul rus.

Anunþul premierului rus vine dupã ce în 29
iulie site-ul UE anunþa cã Muntenegru, Albania,
Islanda, Liechtenstein, Norvegia ºi Ucraina ºi-au
exprimat susþinerea pentru prelungirea sancþiuni-
lor economice la adresa Rusiei. De asemenea, în
comunicat se anunþa cã UE a luat la cunoºtinþã
poziþia acestor þãri ºi o salutã.

Consiliul UE a decis în mod oficial prelungirea
sancþiunilor economice la adresa Rusiei pânã la 31
ianuarie 2016.

ajuns la sinistraþii de la Cotul Morii (raionul
Hânceºti), iar 20 de milioane de euro au

fost alocaþi pentru repararea grãdiniþelor ºi
ºcolilor.

Moscova extinde embargoul alimentarMoscova extinde embargoul alimentarMoscova extinde embargoul alimentarMoscova extinde embargoul alimentarMoscova extinde embargoul alimentar
în Albania, Muntenegru, Liechtenstein ºi Islandaîn Albania, Muntenegru, Liechtenstein ºi Islandaîn Albania, Muntenegru, Liechtenstein ºi Islandaîn Albania, Muntenegru, Liechtenstein ºi Islandaîn Albania, Muntenegru, Liechtenstein ºi Islanda

Fostul preºedinte al Statelor Unite Jimmy Carter, în vâr-
stã de 90 de ani, a dezvãluit, într-un comunicat, cã are un
cancer de ficat care se propagã.

O operaþie chirurgicalã în vederea extirpãrii unei tumori de
la nivelul ficatului ”a dezvãluit cã sunt atins de un cancer care
se propagã la alte pãrþi din corpul meu”. ”Îmi voi reorganiza
timpul pentru a urma tratamentele necesare”, anunþã Carter,
care a fost preºedintele Statelor Unite din 1977 ºi pânã în 1981.
Cele douã surori, fratele ºi tatãl lui Jimmy Carter au murit toþi
de cancer de pancreas.

Carter a rãmas o persoanã activã, conducând numeroase
misiuni de observare în alegeri. La sfârºitul lui aprilie ºi înce-
putul lui mai, el a efectuat o vizitã la Moscova, apoi în Palestina
ºi Israel.

La jumãtatea lui mai ºi-a scurtat o vizitã în Guyana, din
motive de sãnãtate.

”Vã mulþumesc pentru cã v-aþi gândit la bunicul meu ºi v-aþi
rugat pentru el”, a reacþionat într-un mesaj postat pe Twitter
Jason, nepotul lui Jimmy Carter.

Jimmy Carter, cel de-al 39-lea preºedinte american, l-a suc-
cedat pe Gerald Ford ºi a pierdut alegerile prezidenþiale din
1980 în faþa lui Ronald Reagan.

Fostul preºedinte american,Fostul preºedinte american,Fostul preºedinte american,Fostul preºedinte american,Fostul preºedinte american,
Jimmy CarterJimmy CarterJimmy CarterJimmy CarterJimmy Carter, are cancer la ficat, are cancer la ficat, are cancer la ficat, are cancer la ficat, are cancer la ficat
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SÂMBÃTÃ - 15 august
07:00 În grãdina Danei
07:30 Comorile Toscanei
08:00 Medici de gardã
09:00 Zon@
09:30 Postmeridian
10:00 Universul credinþei
12:10 Mãrie, dragã Mãrie
14:00 Telejurnal
14:30 Curaj la feminin
15:00 Recrut pe Bricul

Mircea
16:10 Legendary
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Piedone la Hong Kong
23:10 Vieþile lui Truddi -

partea II
00:50 Profesioniºtii... cu

Eugenia Vodã
01:50 Zile perfecte
03:35 Comorile Toscanei
04:05 Sport
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate
zilele

07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas
08:30 Misterele istoriei
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Micul dracula
11:00 Pelerin
11:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:30 Dobro urban
12:00 Burlacii
12:30 Motomagia
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Micuþa Gloria - partea II
15:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Festivalul International

de Circ de la Monte-Carlo
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie

cu Adrian Cioroianu
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Vremuri de restriste
22:45 Momentart
22:50 Cartea cea de toate

zilele
23:10 Filmul de artã
23:20 Zilele turbinilor -

partea II
00:35 Dreptul la memorie
01:30 Misterele istoriei
02:00 Muzica e viaþa mea
03:00 Dobro urban
03:30 Pelerin
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:20 Molly Maxwell
08:50 Liga dreptãþii: Captivi

în timp
09:45 Dacã aº rãmâne
11:30 Scooby-Doo! Misterul

de la campionatul de wrestling
12:55 Un altfel de Crãciun
14:30 Philomena
16:10 Angélique
18:05 O zi ca oricare alta
20:00 Walesa
22:05 Dacã aº rãmâne
23:50 Ray Donovan
00:50 Casa minciunilor
01:20 Magnolia
04:25 Povestea lui Lizzie

Borden
06:00 Înainte de rãsãrit

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
11:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 B.D. intrã în acþiune
15:00 Super Trip (R)
17:00 ªcoala lui Madeline
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Codul lui Da Vinci
23:30 Umbra vulturului
01:30 Codul lui Da Vinci (R)
04:00 Umbra vulturului (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Kung Fu Panda: Legen-

dele teribilitãþii

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
10:30 Inimã de frate (R)
11:30 Land of Honor (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Land of Honor
21:00 Land of Honor
22:00 Caribbean Flower
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasã la români
04:30 Doamne de poveste
05:15 Dincolo de povestiri
05:45 Daria, iubirea mea (R)
06:45 Caribbean Flower (R)

07:30 Vorbeste lumea
09:30 La bloc (R) - * Teleshop-

ping
10:15 La bloc
11:45 Cricket sau nimic (R)
14:15 Afurisitul de telefon! (R)
16:15 Bebeluºi geniali (R)
18:15 Robin ºi Marian
20:30 Arsenalul seducþiei
22:30 Avanpostul
00:30 Colectionarul de oase (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Mickey, Ochi Albaºtri
11:00 Te Pui Cu Blondele (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 În puii mei
21:00 Fotbal Liga 1: Steaua vs

ASA Tg Mures
23:00 Aurul nebunilor
01:30 Regele Ralph
03:15 Observator (R)
04:00 Mickey, Ochi Albaºtri (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã (R)
08:30 Feriha
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Gaºca
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Toþi copiii lui Dumnezeu

pot sã danseze (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Pistruiatul
22:15 Babylon A.D.
00:15 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Asta-i România! (R)
03:00 Babylon A.D. (R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
08:45 Playtech
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Mondenii (R)
11:30 Curat, Murdar?
12:30 Constantin 60 (R)
13:30 Selena
16:00 Explozia (R)
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Happy Feet - Mumble cel

mai tare dansator
22:45 V de la Vendetta
01:30 Selena (R)
03:30 V de la Vendetta (R)
06:30 Click! Poftã bunã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:35 Rugby Four Nations
12:30 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Dirt On Fire
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Giurgiu "Te

trec apele!": Fiul lui Dracula -
Bestia Wilson

23:00 Patrula Balamuc: Episodul
3, Sezonul 11

23:30 Patrula Balamuc: Episodul
4, Sezonul 11

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 ªtiri Sport.ro
01:40 Rugby Four Nations
03:30 ªtiri Sport.ro
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ - 16 august
07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:20 Istorii de buzunar
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Careul de aºi
14:00 Telejurnal
14:30 Zâmbeºte, mâine va fi

mai bine
14:45 Charlot sef de raion
15:15 Politicã ºi delicateþuri
16:15 Tezaur folcloric
17:15 Gala Umorului
18:15 Lozul cel mare
18:45 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Aurora borealã
23:10 Omul întunericului
01:00 Garantat 100%
02:00 Zâmbeºte, mâine va fi

mai bine
02:10 Exclusiv în România
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Universul credinþei
05:25 Istorii de buzunar
05:35 Politicã ºi delicateþuri
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate
zilele

07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:40 Matinissimo
12:00 Cap Compas P
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Dimineþile unui bãiat

cuminte
15:50 Cartea cea de toate

zilele
16:00 Festivalul International

de Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Europa 360°
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Adela
21:40 Interviurile TVR 2
22:40 Mituri muzicale

româneºti
01:20 Profil. Poveste.

Personaj
02:10 Profil. Poveste.

Personaj
03:00 Ferma
03:50 Cap compas
04:20 D'ale lu' Miticã
05:10 Interviurile TVR 2
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Loviþi de dragoste
09:10 Lucas, spaima furnicilor
10:40 Autorii anonimi
12:10 Scooby-Doo! Un meci de

fotbal teribil
12:35 Walesa
14:40 Schimb de dame
16:20 Lucas, spaima furnicilor
17:50 Cercul de foc
20:00 I Origins
21:50 Detectivii din California
22:50 Sweeney Todd: Bãrbierul

diabolic din Fleet Street
00:50 Hotel Grand Budapest
02:30 Kazimir
03:00 E nevoie de un erou
04:00 E nevoie de un erou
05:00 Jucãtorii
05:30 În pragul dezastrului
06:00 Mandela: Lungul drum

spre libertate

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ferma vedetelor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 ªcoala lui Madeline (R)
15:00 Super Trip (R)
16:00 Vine CHEF-ul (R)
17:00 La pescuit în deºert
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Agentul 007 contra

GoldenEye
23:00 Fire de iarbã
01:00 Agentul 007 contra

GoldenEye (R)
03:00 Fire de iarbã (R)
04:30 Apropo Tv (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Land of Honor (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Land of Honor
21:00 Land of Honor
22:00 Caribbean Flower
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasã la români
04:30 Doamne de poveste
05:30 Dincolo de povestiri
06:00 Daria, iubirea mea (R)

08:00 Doamne de poveste
09:00 La bloc (R) - * Teleshop-

ping
10:45 La bloc
12:15 Robin ºi Marian (R)
14:30 Bebeluºi geniali (R)
16:30 Arsenalul seducþiei (R)
18:30 Cowboy ºi idioþi
20:30 Liceenii
22:45 Etajul 13
00:45 N-am uitat ce-ai fãcut

astã-varã (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Vorbeste lumea

PRO CINEMA

09:00 Regele Ralph (R)
11:00 K-9: Câinele detectiv
13:00 Observator
13:30 Aurul nebunilor (R)
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Capcana
23:00 Splash! Vedete la apã (R)
04:00 Capcana (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Feriha
10:45 Pistruiatul (R)
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Club Nautica (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Conspiraþia (R)
16:00 D-Paparazzi (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Ochii din umbrã (R)
21:30 Pistruiatul
22:15 Ochii
00:15 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Ochii din umbrã (R)
03:00 Ochii (R)
04:45 Pastila de râs (R)
05:15 D-Paparazzi (R)

KANAL D

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

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Superman / Batman:

Inamici publici
13:00 Happy Feet - Mumble

cel mai tare dansator (R)
15:00 Cronica Netului (R)
15:30 Sosesc pãsãrile

cãlãtoare
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Curat, Murdar?
23:30 Sosesc pãsãrile

cãlãtoare (R)
02:00 Schimb de mame (R)
04:00 Vreau sã divorþez (R)
05:30 Playtech (R)
06:00 Focus (R)

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

Ploieºti pânã-n Havana!"
23:00 Megadrive
23:30 Megadrive
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

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

SPORT.RO
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Ministerul Finanþelor Publice / Agen-

þia Naþionalã de Administrare Fiscalã / Di-
recþia Regionalã  a Finanþelor Publice CRA-
IOVA/ Administraþia Judeþeanã a Finanþe-
lor Publice Dolj / Serviciul Colectare, Exe-
cutare Silita Persoane Fizice. Numãr de în-
registrare ca operator de date cu caracter
personal 19282. În temeiul art. 162 alin.
(1),(2) din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedurã Fiscalã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãri-
le ulterioare, se face cunoscut cã în ziua
de 02.09.2015, ora 10,00 , în localitatea Cra-
iova , str. Mihail Kogalniceanu , nr 10,
cam.10 , se vor vinde prin licitaþie publicã
urmãtoarele bunuri imobile proprietate a
debitorului JOAVINÃ GHEORGHE-SO-
RIN cu domiciliul in  Localitatea CRAIO-
VA,Str CÎMPIA ISLAZ, nr. 27, bl. 29, sc. 1,
ap. 12, judetul DOLJ. - IMOBIL in suprafa-
ta de 104,61 mp  situat in  Localitatea CRA-
IOVA, Cimpia Izlaz,bl.29 sc1, ap 12  judetul
DOLJ,  preþ pornire licitaþie 193150. lei, ex-
clusiv TVA; Cota de taxã pe valoarea adã-
ugatã pentru vânzarea bunurilor imobile
este stabilitã în conformitate cu prevederi-
le Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare. Bunurile imobile mai sus
menþionate sunt grevate de urmãtoarele:
Creditori*6) AJFP DOLJ. Sarcini*7) CEC
BANK SA SUC CRAIOVA,  Ministerul Pu-
blic Parchetul de pe langa Judecatoria
Craiova. Invitãm pe cei care pretind vreun
drept asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta organul de executare, îna-
inte de data stabilitã pentru vânzare. Cei
interesaþi în cumpãrarea bunurilor sunt
invitaþi sã prezinte, pânã la termenul de
vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie,
pânã în ziua precedentã termenului de
vânzare (camera 9): oferte de cumpãrare;
în cazul vânzãrii la licitaþie, dovada plãþii
taxei de participare sau a constituirii ga-
ranþiei sub forma scrisorii de garanþie
bancarã. Taxa de participare reprezintã
10% din preþul de pornire a licitaþiei ºi se
plãteºte în lei, în contul IBAN RO1-
6TREZ2915067XXX005062, cod fiscal
4830007 deschis la Trezoreria Craiova; îm-
puternicirea persoanei care îl reprezintã pe
ofertant; pentru persoanele juridice de na-
þionalitate românã, copie de pe certificatul
unic de înregistrare eliberat de oficiul re-

gistrului comerþului; pentru persoane ju-
ridice strãine, actul de înmatriculare tradus
în limba românã; pentru persoanele fizice
strãine, copie de pe paºaport (cu respec-
tarea prevederilor Legii nr. 312/2005); pen-
tru persoanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; dovada emisã de orga-
nele fiscale cã nu au obligaþii fiscale restan-
te, urmând sã se prezinte la data stabilitã
pentru vânzare ºi la locul fixat în acest
scop. Împotriva prezentului înscris, cel in-
teresat poate introduce contestaþie la in-
stanþa judecãtoreascã competentã, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau luare
la cunoºtinþã, în conformitate cu preve-
derile art. 172-173 din Ordonanþa Guver-
nului nr. 92/2003, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare. Potrivit dis-
poziþiilor art. 9, alin. (2), lit. d) din Ordonan-
þa Guvernului nr. 92/2003, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de executa-
re silitã, nu este obligatorie audierea con-
tribuabilului. Pentru informaþii suplimen-
tare, vã puteþi adresa la sediul A.J.F.P. Dolj,
str. Mihail Kogalniceanu , nr 10,cam.9, sau
la telefonul nr. 0251/402285

Somaþie de uzucapiune – emisã în
baza Încheierii de ºedinþã în 17 iunie 2015.
Reclamantul Mateiaºi Laurenþiu domici-
liat în Craiova, strada Vlad Þepeº , nr 20,
judeþul Dolj, cere în dosar 4545/215/2015
al Judecãtoriei Craiova, dobândirea pro-
prietãþii prin uzucapiune, asupra imobi-
lului compus din teren în suprafaþã de
450 mp, situat în Craiova, strada Mãghi-
ranului, nr. 3, judeþul Dolj, construcþie
edificatã pe acesta de 61 mp. Somãm ori-
ce persoanã pe  bazã legalã sã facã opozi-
þie,  în caz contrar, în termen de 6 luni de
la publicarea prezentei somaþii se va ju-
deca cererea.

Poliþia Localã a Municipiului Craiova,
situatã în str. Dr. Dimitrie Gerota, nr.22, or-
ganizeazã în perioada 17-21 septembrie
2015 concurs de recrutare pentru urmãtoa-
rele funcþii publice de conducere. ªef bi-
rou Disciplina în construcþii ºi afiºaj stradal
în cadrul Serviciului Disciplina în construc-
þii, afiºaj stradal ºi activitate comercialã. ªef
Serviciu Ordine ºi Liniºte Publicã „Craiovi-
þa”. Relaþii suplimentare la sediul Poliþiei Lo-
cale a Municipiului Craiova.

ROMFER AGREGATE a depus
documentaþia pentru obþinerea Avizu-
lui de Gospodãrire a Apelor la Balas-
tiera Iºalniþa judeþul Dolj.

Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþia Copilului Dolj, organi-
zeazã concurs pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi vacante : 5 posturi in-
structor educaþie  ºi 2 posturi infirmie-
rã. Condiþii generale de participare la
concurs: Candidaþii trebuie sã îndepli-
neascã condiþiile generale prevazute la
art. 3 din Regulamentul-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocu-
pare a unui post vacant aprobat prin
H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ulte-
rioare. Condiþiile specifice necesare în
vederea participãrii la concurs ºi a ocu-
pãrii functiilor contractuale sunt: · 5
posturi instructor educaþie; - studii me-
dii liceale, finalizate cu diplomã de ba-
calaureat. · 2 posturi infirmierã; - studii
minim generale; Concursul se organi-
zeazã la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj  în data 08 septembrie 2015, ora
10.00 (proba scrisã) ºi în data de 10  sep-
tembrie 2015, ora 14.00 (interviul). Dosa-
rele de concurs se depun la sediul Di-
recþiei Generale de Asistenþã  Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, în termen de 10
zile lucrãtoare de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, respectiv pânã pe data
de 27.08.2015. Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, telefon 0251/407009, pagina de in-
ternet www.dgaspcdolj.ro.

ªcoala Popularã de Arte ºi Mese-
rii Cornetti Craiova, cu sediul în strada
Jieþului nr. 19, primeºte înscrieri pen-
tru anul ºcolar 2015 – 2016 în perioada
24 august - 4 septembrie 2015, la urmã-
toarele discipline: canto clasic, muzi-
cã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioa-
rã, chitarã, orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), balet, actorie, pic-
turã, graficã, artã cinematograficã, re-
gie-teatru. Examenul de admitere, în
anul I, se va desfãºura în perioada 7 –
10 septembrie 2015. Relaþii la telefon
0251 – 413371; între orele 09.00 – 15.00
sau pe www.scoalacornetticraiova.ro.
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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

      CONSILIUL JUDEÞEAN
DOLJ anunþã publicul interesat
asupra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pentru
proiectul MODERNIZARE DJ
643D, DN 65C – ELIMINARE
RISC DE ALUNECARE A BEN-
ZII CAROSABILE CUPRINSÃ
INTRE KM 11+390-11+950, pro-
pus a fi amplasat pe teritoriul co-
munei Bulzeºti limita cu judeþul
Vîlcea .

    Informaþii privind proiectul
propus ºi observaþiile publicului pot
fi consultate ºi se primesc zilnic la
sediul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, e-mail office@ampdj.anpm.ro

      Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj, sau
la sediul Consiliului Judeþean Dolj
str. Unirii nr. 19.

PRESTÃRI SERVICII
Reparaþii instalaþii sanitare
ºi canalizare. Telefon:
0770/682.710.
Filmãri foto video de cali-
tate 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 (Piaþã)
Telefon: 0741/116.815.
Vând sau schimb garso-
nierã Caracal cu casã sau
apartament 2 camere
Craiova + diferenþa. Preþ,
110.000 lei. Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
DOUÃ camere deco-
mandate bloc. Telefon:
0351/ 803.050.

Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
Vând apartament 2 ca-
mere Filiaºi. Telefon:
0765/732.972.
Vând apartament 2 came-
re, 2/4, Titulescu (lângã Bi-
serica de la Casa ªtiinþei),
bloc cãrãmidã, izolaþie in-
terioarã, îmbunãtãþiri (gre-
sie, faianþã, parchet lemn,
uºi metalice, termopan, aer
condiþionat). Telefon: 0723/
189.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
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. Telefon:
0773/769.467
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã locuibilã, ca-
dastru, Bistreþ – Dolj. Te-
lefon: 0771/773.957.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã comuna Ple-
niþa zonã ultracentral 3
camere ºi bucãtãrie ºar-
pantã  cu þiglã Jimbolia
beci, anexe, vad comer-
cial cu ieºire în parc 15 m
ºi douã ieºiri în ºoºeaua
principalã, pomi fructiferi,
viþã de vie suprafaþa to-
talã – 750 mp, cadastru.
Preþ 900 milioane lei
vechi. Telefon: 0351/
455.617; 0748/057.590.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie, pomi,
apã ºi gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon: 0765/
795.649.
Vând casã Coþofenii din
Dos, sat Mihãiþa. Tele-
fon: 0748/503.599.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº Cãlimã-
neºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bucã-
tãrie, baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/185.171.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

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

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

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

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

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

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

Vând teren intravilan 4200
mp ºi o cãsuþã din lemn
la 7 km de Craiova, vie,
pomi, deschidere 22 m.
Telefon: 0727/884.205.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Tele-
fon: 0723/692884
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/262.358
sau 0764/008.033.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã sau îm-
prejurimi. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/234.638,
0351/446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0351/415.713.
SOLENZA – 2004, 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 robot patiserie 3
funcþii ( malaxor, creme,
spume) bol 6litri marcã
Germania, cuier hol. Te-
lefon: 0752/ 236.667.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/ 416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând atelier utilat pentru
construcþie textile în spa-
þiu închiriat ºi ºabloane
de imprimat steaguri UE
ºi NATO. Telefon: 0723/
684.511.
Vând porumbei voiajori
albi, 20 bucãþi 15 lei / buc.
Telefon: 0727/808.696.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând bicicletã medicina-
lã, maºinã de cusut mar-
ca Nauman, veselã - far-
furii, 17 plãci din beton
armat pentru groapã la
cimitir, perelinã cauciuca-
tã pentru ploaie, aragaz
pentru gaze, 2 reductoa-
re pentru oxigen, 2 apa-
rate de masaj noi, 1 ºifo-
nier cu 3 uºi, anexe 3 buc-
xãþi , recamier 2 bucãþi, 2
flori mari de apartament.
Telefon: 0754/220.151.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.

Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu nouã
20 litri, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã
D 600. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare (zã-
velci, prosoape, batiste)
cusute manual. Telefon:
0351/809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri – 500
RON, dormitor - 800 RON,
canapea – 300 RON. Tele-
fon: 0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80 lei,
pompã de udat grãdinã
Cama 200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5 lei/kg.
Telefon: 0770/303.445.

Vând plug Nr. 5 pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte  comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau
etaj 1. Telefon: 0754/
220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez apartament.
Telefon: 0351 433.875;
0771/648.286.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie -
800 RON). Telefon:
0770/682.710.
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.

Apartament ultracentral,
ultralux, mobilier nou, ul-
tramodern, A.C., inter-
net, toate dotãrile, posi-
bil ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.
Închiriez locuinþã, condi-
þii foarte bune, zona 1
Mai. Telefon: 0729/
398.051.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsoni-
erã Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0740/336.047;
0762/117.160.

MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã fe-
meie drãguþã, munci-
toare, onestã, pentru
convieþuire la þarã. Con-
stantin Constantin/Luci-
cã –Dãnciuleºti, nr.
136, judeþul Gorj, Agen-
þia Petrãchei.
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pen-
tru prietenie sau cãsã-
torie. 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
florifere chiparoase (tu-
beroze) + 5000 gladio-
le Olanda + facturã +
consultaþie la plantare.
Telefon: 0786/391.745.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Comunitatea Evrei-
lor din Craiova re-
gretã trecerea în ne-
fi inþã a doamnei
ÞECU SANDA ºi
transmit sincere con-
doleanþe familiei.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Handbalistele de la SCM Craio-
va au susþinut miercuri searã, pe
parchetul propriu de la Polivalen-
tã, un amical în compania campioa-
nei CSM Bucureºti ºi au fost în-
vinse la 13 puncte diferenþã, scor
23-36 (11-17).

Cea mai bunã realizatoare din
tabãra alb-albastrã a fost noua ac-
þiziþie Jelena Zivkovic, care a punc-
tat de 8 ori. Au mai înscris Bãbea-
nu (4), Apipie, Ianaºi (câte 3), Io-
vãnescu (2), ªelaru, Florica ºi
Cioaric – câte 1.

SPORT LA TV, ASTÃZI
– TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
10:00, 11:00, 12:00 – MOTO GP – FP1 – Marele Premiu al Cehiei /

21:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – FC Botoºani / 23:00 – FOTBAL
Spania – Supercupa: Athletic Bilbao – FC Barcelona.
DIGI SPORT 2
19:30, 1:30 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal, în Canada:

ziua a 5-a.
DIGI SPORT 3
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: AS Monaco – OSC Lille.

DOLCE SPORT
21:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – FC Botoºani / 2:00 – TENIS

(F) – Turneul de la Toronto, în Canada: ziua a 5-a.
DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL Anglia – Premier League: Aston Villa – Manchester

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

Cursa arcticã din Norvegia / 20:00 – FOTBAL (F) – Turneu amical,
Cupa Valais, în Elveþia, semifinale: Paris SG – Bayern Munchen.
EUROSPORT 2
17:00 – FOTBAL (F) – Turneu amical, Cupa Valais, în Elveþia, semi-

finale: Lyon – Zurich / 19:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Marele
Premiu de varã, la Courchevel, în Franþa / 21:30 – FOTBAL Germania
– Bundesliga: Bayern Munchen – Hamburg.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – FC Botoºani.

Campionatul Mondial de Atle-
tism din acest an se apropie cu paºi
repezi, reuniunea celor mai valo-
roºi atleþi din lume urmând sî aibã
loc în perioada 22-30 august, în
capitala Chinei, la Beijing,. Fede-
raþia Românã de Atletism a stabilit
lotul care va merge la mondiale,
iar acesta cuprinde un numãr de
17 sportivi. Dintre aceºtia, doi sunt
de la un club din Bãnie – CSM
Craiova, este vorba despre Clau-

Marius Ionescu ºi Claudia ªtef, în lotulMarius Ionescu ºi Claudia ªtef, în lotulMarius Ionescu ºi Claudia ªtef, în lotulMarius Ionescu ºi Claudia ªtef, în lotulMarius Ionescu ºi Claudia ªtef, în lotul
României pentru mondialele de atletismRomâniei pentru mondialele de atletismRomâniei pentru mondialele de atletismRomâniei pentru mondialele de atletismRomâniei pentru mondialele de atletism

dia ªtef ºi Marius Ionescu. ªtef
va concura în proba de marº, în
timp ce “Piciul” va alerga în proba
de maraton. Din lot mai face parte
ºi craioveanca Floria Pierdevarã,
legitimatã actualmente la Steaua.

Lotul României este compus
din: Marian Oprea, Mihai Doniºan,
Marius Ciocioran, Alina Rotaru,
Bianca Rãzor, Florentina Marincu,
Paula Todoran, Andrei Gag, Cris-
tina Bujin, Florina Pierdevarã, An-

dreea Grecu, Anamaria Ioniþã, Mi-
haela Nunu, Sanda Belygan, Elena
Panþuroiu. Sportivii vor fi însoþiþi
la Beijing de oficialii ºi antrenorii:
Ion Sandu, Lenuþa Dragomir,
Gheorghe Mihail, Doina Anton,
Ana-Claudia Ilie, Nicolae Alexe,
Mihai Corucle, Ioan Zanfirache,
Cristian Popescu-Nistoreºti, Octa-
vian Mazaran, Constantin Danicel,
ªtefan Movileanu, Lavinia Mitachi,
Lygia Alexandrescu.

HANDBAL (F) – MECI AMICAL

Divizionara doljeanã de Liga a
III-a, ACS Podari, s-a impus fãrã
probleme, miercuri, în penultima
zi a cantonamentului din Serbia,
scor 5-0 (3-0) cu RK Rudar (liga
a IV-a din þara vecinã), într-un
joc disputat la Majdanpek.

Golurile formaþiei pregãtite de
cãtre Dragoº Bon au fost sem-
nate de Ionuþ ªerban, Sãceanu,
Preda, Buzãrnescu ºi Dragomir.

Podariul a început meciul în
urmãtoarea formulã: Mecea –
Socol, Dina, Chircan, Ciocioanã
– Sãceanu, Marinoiu – Preda,
ªerban, Badea – Buzãrnescu. Pe
parcurs au mai intrat Nedelco-

SCM-ul, surclasatã de campioanãSCM-ul, surclasatã de campioanãSCM-ul, surclasatã de campioanãSCM-ul, surclasatã de campioanãSCM-ul, surclasatã de campioanã
“Nu a fost un meci aºa cum ne-

am dorit, vorbesc prin prisma fap-
tului cã am pierdut iar la mine cel
mai mult conteazã atitudinea din
teren. Astãzi (n.r. miercuri) se pare
cã am respectat  mult mai mult
adversarul decât ar fi trebuit ºi am
uitat sã ne respectãm un pic pe noi.
Cel mai important lucru este sã
conºtientizãm acest fapt ºi sã în-
vãþãm ce avem de fãcut ºi ce tre-
buie sã nu mai facem în asemenea
meciuri. Într-un meci cu o echi-
pîã de calitatea CSM-ului putem sã

ne vedem greºelile, putem sã ve-
dem unde suntem, ce mai avem ºi
cât mai avem de fãcut, ºi unde mai
trebuie sã lucrãm”, a spus tehni-
cianul Craiovei, Simona Gogîrlã.

Azi, alb-albastrele se verificã ºi
cu vicecampioana

Seria amicalelor Craiovei va
continua azi, când va înfrunta, în
cadrul uni turneu la Baia Mare,
gazda ºi vicecampioana HCM. Va
fi primul joc în care SCM se va
întâlni cu Aurelian Roºca, antre-
norul care le-a pregãtit pe alb-al-

bastre în sezonul trecut. Mâine,
jucãtoarele noastre vor mai juca o
partidã de verificare în Sala “Las-
cãr Panã”, cu HC Alba Sebeº sau
cu formaþia slovacã Juventa Mi-
chalovice.

Apoi, în intervalul 21-22 august,
SCM va susþine ultimele meciuri

de pregãtire, fiind gazda unui pa-
trulater (Cupa Craiovei) la care
sunt invitate echipele “U” Cluj,
CSM Ploieºti ºi nou-promovata
Mãgura Cisnãdie.

SCM Craiova va debuta în Liga
Naþionalã în 29 august, în depla-
sare, cu Dunãrea Brãila.

Podari, victorie clarãPodari, victorie clarãPodari, victorie clarãPodari, victorie clarãPodari, victorie clarã
în ultimul test al stagiuluiîn ultimul test al stagiuluiîn ultimul test al stagiuluiîn ultimul test al stagiuluiîn ultimul test al stagiului

de pregãtire din Serbiade pregãtire din Serbiade pregãtire din Serbiade pregãtire din Serbiade pregãtire din Serbia
vici, Mirescu, Raicea, I. Sârmon,
C.Sârmon, Geamãnu, D.Stancu,
Dragomir ºi Nuþã.

Acesta a fost al doilea amical
susþinut de podãreni în Serbia, în
precedentul pierzând cu 1-0 în
faþa lui Dunav Prahovo.

Revenitã acasã ieri, ACS se va
testa în aceastã searã, la Podari,
cu Dunãrea Bistreþ. Meciul va de-
buta la ora 18:30. Ulterior vor
urma alte trei partide de pregãti-
re, cu Pandurii II Târgu-Jiu (18
august), Flacãra Horezu (19 au-
gust) ºi CSM Râmnicu-Vâlcea
(25 august, cu 4 zile înainte de
debutul campionatului).
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1. Astra 6 3 2 1 12-11 11
2. Viitorul 6 2 4 0 10-8 10
3. CSMS Iaºi 6 3 1 2 5-6 10
4. ASA 6 2 3 1 6-2 9
5. Steaua 6 2 3 1 5-3 9
6. Dinamo 5 2 3 0 4-2 9
7. Pandurii 5 2 2 1 5-4 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 6 1 1 4 3-7 4
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.
ASA TG. Mureº – ACS Poli 0-0
Astra – Steaua 2-0
Au marcat: Alibec 51, Budescu 61 pen.
Joi, dupã închiderea ediþiei
Concordia – Pandurii
Dinamo – FC Voluntari

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Universitatea a pierdut cu 2-1,
miercuri, contra Viitorului, la ca-
pãtul celei mai slabe prestaþii din
acest debut de sezon. Balanþa a fost
înclinatã de douã erori colosale în
defensivã, ambele avându-l în
prim-plan pe Silviu Izvoranu, iar
meciul s-a încheiat în huiduielile
spectatorilor de pe “Extensiv”, care
au solicitat demisia tandemului
Cârþu – Sãndoi.

La conferinþa de presã de la fi-
nalul jocului, tehnicianul principal
al ªtiinþei, Emil Sãndoi, a recunos-
cut superioritatea formaþiei lui Gicã
Hagi, dând totodatã asigurãri cã
ªtiinþa se va întoarce cu toate
punctele de la Timiºoara.

„Dupã remiza de la Târgu Mureº
ºi victoria cu Chiajna ne doream
un al treilea rezultat pozitiv. Din
pãcate, nu am reuºit acest lucru.
Îl felicit pe Hagi, eu am spus de
ceva timp cã acesta este viitorul,
sã investeºti în tineri. Hodorogea,
Nedelcu ºi în special Tãnase au
reuºit o partidã excepþionalã, be-
neficiind, ce-i drept ºi de douã ca-
douri din partea noastrã. În prima
reprizã a lipsit total marcajul. În
partea a doua, în special pe final
de meci am pus presiune pe ad-
versar, dar ocazii clare nu ne-am
creat cu excepþia ºutului lui Vãtã-
jelu. Munca de cinci ani a lui Hagi
a dat roade. Echipa lui nu a pierdut
în ºase etape, a câºtigat categoric
cu ASA, mai clar decât o aratã sco-
rul (n.r. 1-0), iar acum la Craiova.
Se vede cã a progresat mult. Mã
doare cã nu am reuºit un rezultat
bun, dar nu trebuie sã capitulãm.
Este o înfrângere usturãtoare, dar
vom recupera punctele la Timiºoa-
ra. Vom face tot posibilul. Atunci
când învingi toatã lumea te aplau-
dã, când pierzi te huiduie. Ne do-
rim sã ºtergem impresia pe care
am lãsat-o astãzi (n.r. miercuri), iar
la urmãtorul meci acasã, cu Stea-
ua, jucãtorii sã iasã de pe teren în
aplauze”, a declarat Sãndoi.

Surpriza suporterilor ªtiinþei
pentru “Rege”

La revenirea în Bãnie, unde de-
clara mereu cã este locul în care

Liga I – etapa VII
Astãzi
Petrolul – FC Botoºani 21:00
Mâine
ACS Poli – “U” Craiova 18:30
Steaua – ASA Tg. Mureº 21:00
Duminicã
FC Voluntari – Astra 18:30
CSMS Iaºi – Dinamo 21:00
Luni
Viitorul – Concordia 18:30
Pandurii – CFR Cluj 21:00

„se simte cu adevãrat fotbalist”,
Gicã Hagi a avut parte de o sur-
prizã. Fanii Univeritãþii au profitat
de ocazie pentru a-i reaminti ”Re-
gelui” cã trebuia sã joace pentru
Craiova. Site-ul craiova-maxima.-
ro a publicat în ziua meciului cu
Viitorul acordul de transfer prin
care fotbalistul Gicã Hagi era
transferat, în urmã cu exact 32
de ani, de la Farul la Universitatea
Craiova.

Pe 12 august 1983, mijlocaºul
de 18 ani Gheorghe Hagi, noua
senzaþie a fotbalului românesc la
acea datã, urma sã fie transferat
la Craiova, campioana din urmã
cu douã sezoane din Divizia A.

În cele din urmã, însã, Nicu
Ceauºescu l-a deturnat în ultimul
moment pe tânãrul Hagi spre
Sportul Studenþesc, echipã pe
care o simpatiza ºi al cãrei pro-
tector din umbrã era.

Înaintea meciului fanii i-au în-
mânat lui Gicã Hagi acordul de
transfer pe care nu a mai apucat
sã-l semneze acum 32 de ani. Tot-
odatã, Hagi a primit un tricou al
Craiovei cu numãrul 10 ºi un fu-
lar (foto, sursa Digi Sport).

Hagi: “Îmi pare rãu cã nu
am putut sã joc la Universitatea”

Fostul lider al naþionalei Ro-
mâniei s-a arãtat încântat de mo-
dul cum a fost primit atât el, cât
ºi fiul sãu Ianis (titular ºi pentru
întâia oarã cãpitan la Viitorul), de
publicul craiovean, mãrturisind cã
regretã cã nu a îmbrãcat tricoul
alb-albastru când a fost fotbalist.

“Mã aºteptam sã fim primiþi
bine la Craiova. Am vorbit cu Ia-
nis despre asta. Este motivul
pentru care l-am adus ºi anul tre-
cut aici, atunci a simþit ºi el ce
înseamnã sã fi fotbalist. Mi-a zis
dupã ce a jucat în Cupã, când
am pierdut, cã i-a plãcut foarte
mult. L-am adus ºi acum ºi nu
sunt întâmplãtoare lucrurile, am
vrut sã vadã unde existã spirit,
ce înseamnã fotbalul cu adevã-
rat. E încântat ºi el de lucrul ãsta,
iar eu mã simt extraordinar la

Craiova. Îmi pare rãu cã nu am
putut sã joc în Bãnie, aº fi fost
cel mai fericit. Mi-aº fi dorit
foarte tare, pentru cã aici chiar
te simþi fotbalist. E un mediu
exigent, lumea are multã pasiu-
ne, e o frumuseþe… Aveþi o echi-
pã frumoasã, la fel cum aþi avut-
o înainte, pentru cã echipa din
1980 ne-a insuflat tuturor ideea
cã nimic nu este imposibil dacã
îþi doreºti cu adevãrat. Asta a arã-
tat în fotbalul românesc Craio-
va din anii 1980”, a afirmat
Gheorghe Hagi.

Despre meci, Hagi a spus:
“ªtiam cã va fi enorm de greu,
dar strategia pe care am abordat-
o a fost cea corectã. Am venit la
Craiova fãrã un jucãtor extrem de
important, Florin Cernat (n.r. ac-
cidentat etapa trecutã, cu ASA),
dar am jucat bine ºi cred cã me-
ritãm victoria. Aceste succese ne
întãresc convingerea cã ºtim sã
jucãm fotbal ºi am fãcut-o în faþa
unui adversar foarte bun”.

Sãndoi, dupã meciul negru cu VSãndoi, dupã meciul negru cu VSãndoi, dupã meciul negru cu VSãndoi, dupã meciul negru cu VSãndoi, dupã meciul negru cu Viitorul:  iitorul:  iitorul:  iitorul:  iitorul:  “Este o înfrângere“Este o înfrângere“Este o înfrângere“Este o înfrângere“Este o înfrângere
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