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- Popescu a fost cu iubita la mare;
ea s-a bronzat ºi el... s-a prãjit.
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La Negoi, „clanul Zave-
lea” a pus stãpânire pe co-
munã, dar mai ales pe tere-
nurile agricole ale oameni-
lor. Unele cumpãrate, alte-
le arendate. Primãriþa co-
munei, Lidia Adriana Zave-
lea, ºi-a sporit în numai trei
ani averea, vãzând cu ochii,
ridicând în mijlocul localitã-
þii un siloz cu rampã, pânã
aproape de mijlocul drumu-
lui. Dacã localnicilor le mer-
ge „prost”, primãriþei, în
schimb, îi  merge bine.
Prosperã ºi, dacã a scãpat
pânã acum de starea de in-
compatibilitate în care s-a
aflat în mandatul anterior,
de consilier local, ºtie ºi
cum se câºtigã alegerile.
Dar pânã atunci mai sunt
câteva luni. Pânã una, alta,
joi seara, la barul lui Marius
Opriºan, din localitate, s-a
întâmplat un eveniment
mai aparte, care a fãcut oco-
lul comunei.55555 AC
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Lucia Hossu Longin, cunoscutã
marelui public ca realizator de televi-
ziune pentru serialul documentar „Me-
morialul durerii”, afirmã cã va de-
pune plângere penalã împotriva iniþia-
torilor Legii nr. 217/2015 pentru
modificarea ºi completarea Ordo-
nanþei de Urgenþã a Guvernului nr.
31/2002 privind interzicerea orga-
nizaþiilor ºi simbolurilor cu carac-
ter fascist, rasist ºi xenofob ºi a
promovãrii cultului persoanelor
vinovate de sãvârºirea unor infrac-
þiuni contra pãcii ºi omenirii, apro-
batã, cu modificãri ºi completãri, prin
Legea nr. 107/2006.
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Astãzi începe Bacalaureatul de
toamnã, unde sunt înscriºi peste
1.800 de candidaþi, toate datele fi-
ind fãcute cunoscute zilele trecu-
te. Se începe cu proba de compe-
tenþã lingvisticã în limba românã,
iar sãptãmâna se va termina cu
competenþele digitale, dupã aceea
urmând sã se intre la probele ora-
le. Pentru acest lucru au fost sta-
bilite cinci Centre de examen, în
mai multe unitãþi arondate. De ase-
menea, a fost stabilit ºi un Centru
de evaluare. Metodologia de co-
rectare este aceeaºi ca în sesiu-
nea de varã, când lucrãrile au fost
verificate în alt judeþ decât cel de
reºedinþã al candidaþilor.
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ANM anunþã ploi în toatã þara în
urmãtoarele douã zile

Instabilitatea atmosfericã se va
accentua treptat în toatã þara,
începând din noaptea de duminicã
spre luni, ºi pânã marþi noaptea,
când vor fi înregistrate ploi cu
caracter torenþial ºi se vor cumula
cantitãþi de apã ce vor depãºi local
20 l/mp ºi pe arii restrânse 35 - 40 l/
mp, informeazã Administraþia
Naþionalã de Meteorologie (ANM).
În intervalul 16 august, ora 23.00 –
18 august, ora 23.00, se va înregistra
instabilitate atmosfericã accentuatã,
potrivit unei informãri a ANM. Ploile
vor avea ºi caracter torenþial, iar în
24 de ore se vor cumula cantitãþi de
apã ce vor depãºi local 20 l/mp ºi pe
arii restrânse, îndeosebi în zonele de
deal ºi de munte, 35-40 l/mp. Vor fi ºi
cãderi de grindinã.
PNL propune “Legea anti-risipã”

Parlamentarii PNL au semnat o
iniþiativã care prevede ca magazinele
ºi restaurantele sã doneze alimentele
care se apropie de termenul de
expirare, dar sunt consumabile, cãtre
orfelinate, cãmine de bãtrâni, spitale
sau fundaþii, proiectul fiind susþinut
ºi de copreºedintele PNL Alina
Gorghiu. Iniþiativa i-a aparþinut
deputatului PNL Florin Alexe ºi este
semnatã de 52 de deputaþi ºi
senatori, mare parte de la PNL, dar ºi
de la UDMR ºi grupul minoritãþilor,
altele decât cea maghiarã. Legea
pentru diminuarea risipei alimentare,
cum a fost intitulat proiectul, se aflã
la Senat, în expunerea de motive
argumentându-se cã alimentele al
cãror termen se aproprie de expirare
reprezintã o “problemã economicã
serioasã” pentru vânzãtori, mare
parte dintre aceºtia neavând
capacitatea de reprocesare a
produselor, singura soluþie fiind
predarea lor cãtre incinerare. “În
România se aruncã peste 1.7
milioane de tone de alimente
comestibile în fiecare an”, a atras
atenþia Alina Goghiu. Acesta mai
invocã faptul cã Uniunea Europeanã
îndeamnã toate þãrile sã gãseascã
soluþii pentru a reduce cantitatea de
alimente bune de consumat, care
sunt aruncate la gunoi, având în
vedere cã existã milioane de oameni
care ar putea beneficia de ele.

Românii îºi pot cumpãra vacan-
þe la preþuri reduse prin programul
„Litoralul pentru Toþi”, care se de-
ruleazã în perioada 31 august – 11
octombrie, tarifele fiind cuprinse
între 159 lei ºi 605 lei de persoanã
pe sejur, conform informaþiilor de
pe site-ul Asociaþiei Naþionale a
Agenþiilor de Turism (ANAT). Pro-
gramul a fost lansat de ANAT, Fe-
deraþia Patronatelor din Turismul
Românesc (FPTR) ºi Asociaþia Li-
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Ministrul Agriculturii, Daniel
Constantin, se va întâlni astãzi cu
liderii organizaþiilor reprezentative
din sectorul agricol, pentru a dis-
cuta despre seceta din acest an ºi
posibilitatea acordãrii unor despã-
gubiri, a anunþat, ieri, ministerul de
resort. De asemenea, ºeful MADR
va prezenta ºi rezultatele privind
producþiile obþinute la culturile la
care s-a finalizat recoltatul. Întâl-
nirea va loc la sediul instituþiei, în-
cepând cu ora 10.00.

La finele lunii iulie, Federaþia
Naþionalã Pro Agro a solicitat Mi-
nisterului Agriculturii sprijin în ve-
derea instituirii unei scheme de aju-
tor de stat pentru compensarea
pierderilor înregistrate de produ-
cãtorii agricoli din sectorul vege-
tal din cauza condiþiilor climatice
nefavorabile din anul 2015. Aceas-
tã solicitare a venit în contextul în
care seceta pedologicã ºi atmos-
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Social-democraþii vor începe în
luna septembrie selecþia candida-
þilor pentru alegerile locale, a de-
clarat, pentru Mediafax, secreta-
rul general adjunct al PSD, Codrin
ªtefãnescu, iar aleºii în funcþie, cu
probleme în justiþie, vor putea sã
candideze pentru noi mandate,
dacã stau bine în sondaje. „Selec-
þia candidaþilor începe imediat dupã
finalizarea selecþiilor la nivelul fie-
cãrui judeþ. Asta înseamnã cã la
sfârºitul lui septembrie începem sã
facem analizele pe fiecare candi-
dat. La sfârºitul lui septembrie în-
cepem lansarea pe piaþã a studiilor
vizavi de mai mulþi candidaþi la
anumite zone, unde avem douã-trei
variante. Vor fi fãcute sondaje. La
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fericã instalatã a condus
la reducerea rezervei de
apã din sol. Aceastã si-
tuaþie va determina re-
ducerea substanþialã a
producþiilor pentru cul-
turile înfiinþate în primã-
vara acestui an, gene-
rând fermierilor pierderi
importante de venit.

Potrivit preºedintelui
Ligii Asociaþiilor Produ-
cãtorilor Agricoli din
România (LAPAR), La-
urenþiu Baciu, producþii-
le de grâu, porumb, ra-
piþã ºi floarea-soarelui
din acest an vor fi, pe ansamblu,
mult mai mici faþã de anul trecut
din cauza secetei, cea mai gravã
situaþie întâlnindu-se în judeþele
Vaslui, Bacãu, Botoºani, dar ºi în
sud-estul Banatului ºi în judeþul Olt.

Premierul Victor Ponta a afir-

mat, vineri seara, cã România va
fi afectatã de seceta din aceastã
varã ºi cã a discutat cu ministrul
Agriculturii despre acordarea unor
despãgubiri pentru cei care au cul-
turile afectate. “În aceastã varã
avem veºti bune – 3,7% creºtere,

suntem pe locul doi în
Europa, lucrurile se vãd
ºi la alimente ºi în tu-
rism. În schimb, avem
ºi o veste proastã, ºi
anume seceta din agri-
culturã care ne va afec-
ta cu siguranþã. Am vor-
bit cu ministrul Agricul-
turii, ne pregãtim pen-
tru partea de despãgu-
biri pentru cei care au
avut terenuri. La grâu
nu e aºa de grav, la po-
rumb e mai rãu. Cu si-
guranþã, seceta de anul
ãsta se va vedea pânã la

sfârºitul anului ºi atunci hai sã luãm
niºte mãsuri sã dãm stabilitate ce-
lorlalte ramuri economice în aºa fel
încât ceea ce scade din agricultu-
rã sã putem compensa pe partea
cealaltã”, a spus Ponta, într-o emi-
siune la Antena 3.

mijlocul lui no-
iembrie probabil
vom avea o situa-
þie mai clarã, cum
ne poziþionãm”, a
declarat Codrin
ªtefãnescu.

Mai mult, se-
cretarul general
adjunct al PSD a
spus cã stabilirea
candidaþilor va
depinde ºi de
cum merg nego-

cierile cu UNPR, pentru formarea
listelor comune. ªtefãnescu a pre-
cizat cã aceste discuþii vor începe
în luna noiembrie sau imediat dupã
Congresul PSD. Se va decide
atunci dacã UNPR va candida pe
liste comune cu PSD în alegerile
locale sau fiecare partid va avea
liste proprii, deºi cei mai mulþi li-
deri din ambele formaþiuni ºi-ar
dori candidaturi comune. Acelaºi
lucru s-ar putea întâmpla ºi pen-
tru alegerile parlamentare din 2016.

Pe de altã parte, Codrin ªtefã-
nescu spune cã nu existã în acest
moment o regulã cu privire la acor-
darea prioritãþii la candidaturã a
aleºilor aflaþi deja în funcþie, ci to-
tul va depinde de sondajele efec-

tuate în teritoriu. „Depinde cum
sunt percepuþi de public. Sunt aleºi
care sunt aleºi de 2-3 mandate ºi
care nu coboarã sub 70-75%.
Avem aleºi locali unde scorurile
sunt dezastruoase, nici nu mai are
rost sã faci o analizã. Cu ãla s-a
terminat, s-a închis subiectul”, a
mai spus Codrin ªtefãnescu.

Secretarul general adjunct al PSD
vorbeºte ºi despre zone cu proble-
me pentru partid, acolo “unde au
fost decapitate organizaþiile la nivel
de judeþ”, cum este Constanþa, Pra-
hova sau Argeº. Codrin ªtefãnes-
cu susþine cã social-democraþii sunt
liniºtiþi, deºi au rãmas fãrã mulþi li-
deri, pentru cã PSD este foarte bine
vãzut de cãtre alegãtori. “Avem o
strategie, de exemplu la Piteºti PSD
pe oricine ar arunca în luptã pleacã
de la 55%”, a spus ªtefãnescu,
pentru cã „oamenii gândesc la ni-
vel teritorial altfel decât vedem noi
lucrurile de la Bucureºti”, referin-
du-se la problemele penale ale lide-
rilor locali.

De altfel, Codrin ªtefãnescu a
declarant, pentru MEDIAFAX, cã
aleºii cu probleme în justiþie, dar
care nu au o decizie definitivã a
instanþei, vor putea candida în con-
tinuare. “Plecãm de la prezumþia

de nevinovãþie. (...) Unii vãd la
centru baroni, noi vedem în teri-
toriu un om care este votat cu 60-
70%. Dacã Gheorghe Nichita este
votat la Iaºi cu 75%, nu conteazã
cã la Bucureºti unii îl vãd baron.
Nu pot sã-mi bat acolo joc de sute
de mii de voturi într-un judeþ ca
acesta, când oamenii gândesc alt-
ceva”, a spus secretarul general
adjunct al PSD.

Comentând cazul lui Gheorghe
Nichita, Codrin ªtefãnescu a ex-
plicat cã unii aleºi sunt în conti-
nuare foarte populari în oraºele pe
care le-au condus ºi, în absenþa
unei decizii nefavorabile definitive
în instanþã, vor putea candida din
nou. “Acum Nichita este anchetat
pentru dragostea lui din tei, cu ce
a fãcut el cu iubita lui acolo. A fã-
cut o greºealã, din dragoste mai îþi
pierzi din când în când ºi uzul raþi-
unii, toatã lumea a fost îndrãgosti-
tã, ºtie cum e. (...) La Iaºi avem o
organizaþie foarte puternicã, care
face analize. Dacã acum mie Ni-
chita îmi iese în sondaje cu 74%,
dacã acea comunitate îl vrea pe acel
om, asta este. Oamenii ãia votea-
zã, trebuie sã þinem cont de ceea
ce vor oamenii sã voteze”, a com-
pletat Codrin ªtefãnescu.

toral-Delta Dunãrii (ALDD).
„Ca ºi la ediþia precedentã, tu-

riºtii beneficiazã de o opþiune su-
plimentarã: varianta All Inclusive,
care asigurã toate cele 3 mese ser-
vite în regim bufet, bãuturi inclu-
se, acces gratuit la locuri de joacã
pentru copii, piscine, ºezlonguri ºi
umbrele pe plajã”, se menþioneazã
în comunicat. Tarifele maximale
pentru sejururi All Inclusive de
cinci nopþi/persoanã, ajung pânã la

765 lei/persoanã pentru un hotel de
3 stele, în timp ce pentru un hotel
de 5 stele, preþul unui astfel de se-
jur ajunge la 985 lei/persoanã.

Tarifele maximale propuse pen-
tru oferta specialã de ºase nopþi de
cazare (TVA inclus 9%)/persoanã,
pentru zona Mamaia-Constanþa-
Eforie sunt cuprinse între 205 lei
de persoanã pentru un sejur la un
hotel de o stea, fãrã mic dejun, ºi
ajung la 605 lei/persoanã pentru un

sejur la un hotel de 5 stele, cu mic
dejun. Pentru sudul litoralului
(staþiunile Costineºti, Olimp,
Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Ve-
nus, Saturn, Mangalia, 2 Mai,
Vama Veche) tarifele maximale pen-
tru aceasta ediþie (sejur ºase nopþi/
persoanã) ajung pânã la 159 lei/
persoanã la un hotel de o stea, fãrã
mic dejun. La un hotel de 5 stele,
preþul unui sejur este de 469 lei/
persoanã, cu mic dejun.
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VVVVVai de lucrurile mari când încapai de lucrurile mari când încapai de lucrurile mari când încapai de lucrurile mari când încapai de lucrurile mari când încap
pe mâinile oamenilor mici!pe mâinile oamenilor mici!pe mâinile oamenilor mici!pe mâinile oamenilor mici!pe mâinile oamenilor mici!

Lucia Hossu Longin, cunoscu-
tã marelui public ca realizator de
televiziune pentru serialul docu-
mentar „Memorialul durerii”,
afirmã cã va depune plângere pe-
nalã împotriva iniþiatorilor Legii nr.
217/2015 pentru modificarea ºi
completarea Ordonanþei de Ur-
genþã a Guvernului nr. 31/2002
privind interzicerea organizaþii-
lor ºi simbolurilor cu caracter
fascist, rasist ºi xenofob ºi a pro-
movãrii cultului persoanelor
vinovate de sãvârºirea unor in-
fracþiuni contra pãcii ºi omeni-
rii, aprobatã, cu modificãri ºi com-
pletãri, prin Legea nr. 107/2006. Au-
toarea „Memorialului durerii”
anunþã cã plângerea sa penalã, în-

dreptatã asupra iniþiatorilor legii, ur-
mãreºte retragerea ºi reformula-
rea, în termeni europeni, a „acestui
document”. Dacã distinsa doam-
nã Lucia Hossu Longin ar fi lectu-
rat atentã textul Legii nr. 217/2015,
ar fi observat cã aceasta a fost
aprobatã în Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75
ºi art. 76 din Constituþia României,
ºi apoi promulgatã. Ceea ce în-
seamnã cã, dincolo de iniþiatorii ei
– deputaþii Andrei Gerea ºi Geor-
ge Scutaru, senatorul Crin Anto-
nescu – bãnuiþi de superficialitate
în demersul lor, ca sã ne exprimãm
eufemistic, legea a trecut prin ...
Parlament. O micã nelãmurire, fi-
indcã tot trãim într-o imensã con-

fuzie de idei, cu rigoarea moralã nu
am avut niciodatã mare contingen-
þã, este legatã de o carte „Faþã în
faþã cu generalul Ion Mihai Pa-
cepa” (Ed. Humanitas, 2009) a
doamnei Lucia Hossu Longin, de
fapt un interviu-maraton, realizat în
zilele de 26, 27 ºi 28 februarie 2009,
cu generalul român care a defec-
tat la 28 iulie 1978. Dacã domnia
sa exprimã, cu patos, o revoltã fi-
reascã, faþã de prevederile aiuri-
toare ale legii în discuþie, vizate fi-
ind emblematice figuri ale elitei in-
telectuale interbelice, tuºate de Miº-
carea legionarã, funciarmente an-
ticomuniºti, aceeaºi atitudine „ver-
ticalã” o gãsim ºi în dialogul cu ge-
neralul Ion Mihai Pacepa, încât

chiar nu mai înþelegem mare lucru.
Decât poate ceea ce nu ºtiam, ºi
anume cã generalul Ion Mihai Pa-
cepa, „eminenþa cenuºie a servi-
ciilor secrete”, a avut o mare „sim-
patie”, nemãrturisitã, faþã de... Miº-
carea legionarã. Bãnuitã, în anu-
mite momente, de o forþã organi-
zatoricã ºi o penatrabilitate ideolo-
gicã ºi politicã exagerate. Adicã
tocmai bine, încât sã rãmânã o ame-
ninþare pentru bunele rânduieli so-
ciale ºi politice. În rest, legea în dis-
cuþie (nr. 217/2015), greu aplicabi-
lã, cu formulãri bizare precum „pro-
movarea cultului persoanelor vino-
vate de apartenenþã la miºcarea le-
gionarã”, condamnate, prin sentin-
þele tribunalelor din deceniile 5 ºi 6,

complicã lucrurile, în plan logic,
prin... separarea biografiei de
operã, fie ea artisticã sau ºtiinþi-
ficã, cenzurând procedural, ºi nu
pe formã. Existã o singurã posi-
bilitate ca furia oarbã declanºatã
sã fie curmatã, pasiunile nefiind
doar inoperante, dar ºi riscante,
ca textul legii sã fie corectat în
Parlamentul României. Altmin-
teri, chiar nu ºtim când putem
pomeni, pe viitor, numele lui Mir-
cea Eliade, Constantin Noica,
Mircea Vulcãnescu, Nae Iones-
cu, Ion Barbu, Vasile Bãncilã,
Traian Brãileanu º.a.m.d., cunos-
cuþi pentru „elanul legionar”,
dintr-o anumitã perioadã a isto-
riei noastre învolburate.

Începând de astãzi ºi pânã vi-
neri, 21 august, se continuã acti-
vitatea de  distribuire a pachete-
lor cu alimente rãmase nereparti-
zate oferite din fondurile bugetu-
lui local, cãtre categoriile de per-
soane aflate în situaþii de risc so-
cial din Craiova. Distribuirea  pro-
duselor alimentare se face ca ºi
pânã acum, în spaþiul care aparþi-
ne ªcolii Gimnaziale „Alexandru
Macedonski”, nr. 32 – Sala de
sport, situat pe Aleea I Castanilor
, nr. 4, de luni ºi pânã joi între ore-
le 8.00-16.30 ºi vineri între orele
8.00-14.00.

Produsele se  distribuie cãtre
beneficiarii din cele cinci catego-
rii cele mai defavorizate respec-
tiv: persoane fãrã venituri care
au vârsta peste 60 de ani persoa-
ne cu handicap, adulþi ºi copii
neinstituþionalizate; ºomeri care

Primãria Craiova continuãPrimãria Craiova continuãPrimãria Craiova continuãPrimãria Craiova continuãPrimãria Craiova continuã
distribuirea pachetelor socialedistribuirea pachetelor socialedistribuirea pachetelor socialedistribuirea pachetelor socialedistribuirea pachetelor sociale

beneficiazã de indemnizaþie de
ºomaj sau care se aflã în cãuta-
rea unui loc de muncã, potrivit
prevederilor Legii nr. 76/2002
privind sistemul asigurãrilor pen-
tru ºomaj ºi stimularea ocupãrii
forþei de muncã cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare; pensi-
onarii cu pensii sau, dupã caz, cu
pensii, indemnizaþii ºi alte veni-
turi  cumulate pânã la 500 lei pe
lunã ºi persoane beneficiare de
venit minim garantat.

Pachetul cu alimente se distri-
buie în baza unei cereri însoþite de
actul de identitate, depuse la se-
diul Primãriei Craiova din bulevar-
dul „Oltenia”, bl. 65A1 parter sau
la depozitul de distribuire. Pentru
relaþii suplimentare, cei interesaþi
se pot adresa la telefon: 0251/
587.220, 0351/451.686.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
(IPJ) Dolj, prima dintre tragedii s-
a petrecut vineri searã, în jurul orei
18.00, pe DE 70 Craiova – Filiaºi,
în localitatea Iºalniþa. Din cercetã-
rile poliþiºtilor de la Rutierã s-a sta-
bilit faptul cã Alin Diaconu, de 27
de ani, din Filiaºi, în timp ce con-
ducea un autoturism Opel, dinspre
Craiova cãtre Filiaºi, la trecerea de
pietoni din dreptul Combinatului de
la Iºalniþa nu i-a acordat prioritate
de trecere lui Florin R., de 15 ani,
din comuna Iºalniþa, Dolj care s-a

TTTTTragedii pe ºosele la sfârºit de sãptãmânãragedii pe ºosele la sfârºit de sãptãmânãragedii pe ºosele la sfârºit de sãptãmânãragedii pe ºosele la sfârºit de sãptãmânãragedii pe ºosele la sfârºit de sãptãmânã
Douã accidente mortale, în care au

pierit un copil de 15 ani ºi un bãrbat de
44 de ani, s-au petrecut la acest sfârºit
de sãptãmânã, pe drumurile din judeþ.
Dacã în primul caz minorul traversa stra-
da regulamentar când a cãzut victimã

unui ºofer grãbit, în cel de-al doilea vic-
tima s-a rãsturnat cu maºina din prici-
na vitezei excesive, dupã cum au stabi-
lit poliþiºtii de la Rutierã. În ambele ca-
zuri s-au întocmit dosare penale, iar
oamenii legii continuã cercetãrile.

angajat regulamentar în traversa-
rea drumului pe marcajul pietonal.

În urma impactului, copilul în
vârstã de 15 ani a decedat. Poli-
þiºtii spun cã ºoferul nu era bãut,
pe numele sãu fiind întocmit do-
sar penal. „Conducãtorul auto a
fost testat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ, pe nume-
le acestuia poliþiºtii rutieri ajunºi
la faþa locului întocmind dosar de
cercetare penalã pentru comiterea
infracþiunii de ucidere din culpã”,
a precizat agent-ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de

presã al IPJ Dolj.
Cel de-al doilea eveniment s-a

petrecut sâmbãtã dupã-amiazã, de
Sfânta Maria, în jurul orei 16.00,
pe D.J. 552 Cetate-Craiova, în
afara localitãþii Unirea. S-a stabilit
cã Marian Colici, de 44 de ani, din
comuna Cetate, Dolj, în timp ce
conducea un autoturism Audi, la
un moment dat a pierdut contro-
lul direcþiei ºi a pãrãsit partea ca-
rosabilã în partea dreapta, rãstur-
nându-se pe câmp. Din accident
a rezultat decesul conducãtorului
auto ºi vãtãmarea corporalã uºoa-

rã a lui Claudiu M., de 15 ani, din
comuna Cetate, pasager pe locul
din dreapta faþã. Poliþiºtii doljeni
ajunºi la faþa locului spun cã ac-
cidentul s-a petrecut pe fondul

vitezei excesive cu care circula
ºoferul, în cauzã fiind de aseme-
nea întocmit dosar de cercetare
penalã sub aspectul comiterii in-
fracþiunii de ucidere din culpã.

Poliþiºti din cadrul Biroului Ru-
tier Craiova au organizat, la acest
sfârºit de sãptãmânã, o acþiune pe
linia prevenirii accidentelor rutiere
generate de nerespectarea regimu-
lui legal de vitezã. Totodatã, poli-
þiºtii rutieri au urmãrit ºi conºtien-
tizarea conducãtorilor auto cu pri-
vire la importanþa portului centurii
de siguranþã. Ca urmare a abateri-

A dat peste cap radarul poliþiºtilor cu… 152 km/h
Un ºofer craiovean, în vârstã de 33 de ani, a fost prins de

poliþiºtii de la Rutierã, în acest week-end, în timp ce „gonea”
la volanul BMW-ului sãu, cu 152 km/h pe Calea Severinului din
municipiu. Oamenii legii l-au amendat ºi l-au lãsat fãrã permisul
de conducere pentru urmãtoarele trei luni. Alþi patru ºoferi au
devenit ºi ei pietoni în urma acþiunilor poliþiºtilor.

lor constatate, au fost aplicate 115
sancþiuni contravenþionale, valoa-
rea amenzilor fiind de peste 21.500
lei, dintre care 69 sancþiuni au fost
aplicate pentru nerespectarea re-
gimului legal de vitezã. De aseme-
nea, au fost reþinute în vederea
suspendãrii dreptului de a condu-
ce autovehicule pe drumurile pu-
blice 5 permise de conducere.

Cel care a dat peste cap rada-
rul poliþiºtilor, depãºind toate re-
cordurile de vitezã, a fost Clau-
diu D., de 33 de ani, din Craiova.
Poliþiºtii de la Rutierã l-au depistat
în timp ce conducea un autotu-
rism BMW, pe Calea Severinului
din Craiova, cu viteza de 152 km/
h. „Conducãtorul auto a fost sanc-
þionat contravenþional cu amen-
dã, iar ca mãsurã complementarã
i s-a reþinut permisul pe o perioa-
dã de 90 de zile în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publi-
ce”, a declarat agent-ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigaþii Criminale – Comparti-
mentul Urmãriri au pus în executa-
re, în cursul zilei de vineri, un man-
dat de arestare preventivã emis de
Tribunalul Dolj pe numele lui Vadar
Mihai Burlacu, de 34 de ani, din

Trupul neînsufleþit al unei fe-
mei a fost descoperit, sâmbãtã,
într-o zonã cu vegetaþie înaltã din
Parcul „Nicolae Romanescu” din
Craiova. Cadavrul era în stare
avansatã de putrefacþie, prezenta
urme de muºcãturi de animale ºi
a fost ridicat ºi dus la morgã pen-
tru efectuarea necropsiei. Poliþiº-
tii craioveni ºi procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj

Cadavrul unei femei, descoperit
în Parcul „Nicolae Romanescu”

au demarat o anchetã pentru a sta-
bili circumstanþele în care s-a pro-
dus decesul ºi aºteaptã raportul
medicilor legiºti cu privire la cau-
za decesului, dosarul fiind înre-
gistrat momentan cu moarte sus-
pectã. Se fac verificãri ºi pentru
a se stabili identitatea victimei,
anchetatorii precizând cã mai
multe detalii vor fi fãcute publice
la finalul cercetãrilor.

Urmãrit internaþional pentru traficUrmãrit internaþional pentru traficUrmãrit internaþional pentru traficUrmãrit internaþional pentru traficUrmãrit internaþional pentru trafic
de persoane în arestul IPJ Doljde persoane în arestul IPJ Doljde persoane în arestul IPJ Doljde persoane în arestul IPJ Doljde persoane în arestul IPJ Dolj

comuna Periºor, judeþul Dolj, aces-
ta fiind reþinut 30 zile pentru comi-
terea infracþiunii de trafic de per-
soane. Bãrbatul era urmãrit la nivel
naþional ºi internaþional din data de
3 august a.c., dupã ce, pe 31 iulie,
s-a emis pe numele sãu mandat de

arestare preventivã în lipsã.
Vineri, dupã ce l-au prins, poli-

þiºtii l-au prezentat Tribunalului
Dolj pentru confirmarea manda-
tului: „Confirmã arestarea preven-
tivã a inculpatului Burlacu Mi-
hai Vadar dispusã prin încheierea

nr.198 din 31.07.2015 a
Tribunalului Dolj ºi exe-
cutarea mandatului de
arestare preventivã nr. 88
din 31.07.2015 emis de
Tribunalul Dolj, pe o pe-
rioadã de 30 de zile, în-
cepând cu data de
14.08.2015 ºi pânã la
data de 12.09.2015, in-
clusiv. În baza art. 275
alin. 3 C.p.p. cheltuie-
lile judiciare avansate de
stat rãmân în sarcina
acestuia. Cu drept de
contestaþie în 48 ore de
la pronunþare. Pronunþa-
tã în Camera din Consi-
liu din data de
14.08.2015”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a
instanþei.
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GEORGE POPESCU Cultura medialãCultura medialãCultura medialãCultura medialãCultura medialã
ºi proba autenticitãþiiºi proba autenticitãþiiºi proba autenticitãþiiºi proba autenticitãþiiºi proba autenticitãþiiÎn îndepãrtatul 1964, Umberto Eco tri-

mitea la tipar o carte singularã, pentru acea
vreme ºi cu siguranþã pentru propria sa
aventurã de autor, intitulatã Apocalittici e
integrati, a cãrei genezã ºi al cãrei destin
(norocos, ca atâtea alte cãrþi ale sale ce
vor veni mai târziu) sunt fructe ale cazua-
lului. Era în 1964 ºi apãreau primele cate-
dre dedicate comunicãrii de masã. A pre-
gãtit o culegere de articole ºi de intervenþii
pe aceastã tematicã încã incipientã în ve-
derea unui concurs de selecþie, dar intui-
þia, genialã, a venit de la editorul sãu, Bom-
piani, care a scos titlul dintr-un text ºi l-a
obligat sã scrie cincizeci de pagini de sus-
þinere a tezei, rectè cea anunþatã în titlu:
Apocaliptici ºi integraþi. O gãselniþã, fi-
reºte, dar asta n-a împiedicat modelul ce
s-a ivit din ea sã cucereascã un important
drept în cetate, dar ºi sã prezume, pe linie
de principiu, reiterarea sa în alte conjunc-
turi. Este exact ceea ce s-a întâmplat cu
revoluþia medialã, în spaþul web ºi, mai nou,
al reþelelor de socializare.

Eco, în interviul menþionat, se pãstreazã
la distanþã de cele douã realitãþi dicotomi-
ce – apocaliptici vs  integraþi –, rezer-
vându-ºi facultatea de a observa din inte-
rior fenomenul comunicãrii de masã, de azi,
cu acribia celui care ºtie, din deformare
semioticã, cum totul are o semnificaþie ºi
cã ajunge sã încerci sã-l blochezi ca sã-l
vezi, apoi, scãpând ºi alunecând spre alte

þãrmuri. Ca de exemplu, dacã în urmã cu
cincizeci de ani a face teoria comunicãrii
de masã însemna „a face teoria joii viitoa-
re”, acum a face o teorie a comunicãrii
digitale înseamnã a face „teoria urmãtoa-
relor… douã ore”.

Dar iatã câteva dintre punctele de ve-
dere ale marelui semiotician ºi scriitor,
autor, printre altele, ºi al unui incitant text
romanesc sub aceastã incidenþã a mani-
pulãrii „comunicaþionale”.

 „Funcþia oricãrei culturi – spune el – e
aceea de a produce un spor colectiv. To-
tuºi, un atare spor, chiar ºi în deplinã liber-
tate de expresie (altfel, e vorba de dictatu-
rã, nu de adevãratã culturã), se articulea-
zã totdeauna ca o criticã continuã a luãrii
de cuvânt a celuilalt. E modelul ideal al dia-
logului socratic, unul se ridicã ºi îºi spune
pãrerea, altul fie cã e maestrul ori priete-
nul sau oricare altul, se ridicã ºi la rândul
sãu manifestã o divergenþã ºi aºa mai de-
parte. Asta e valabil pentru societate ca ºi
pentru indivizi: ºi cultura personalã are ne-
voie de criticã…”

Prin urmare, cultura se defineºte ca o
alternanþã continuã între libera luare de cu-
vânt ºi critica acesteia. Ceea ce se întâm-
plã însã cu web-ul este însã cã se idolatri-

zeazã idealul absolutei luãri de cuvânt, fãrã
niciun control din partea celorlalþi.

„Ca sã fiu rãu – ori apocaliptic -, adaugã
Eco, aº putea spune cã e vorba de triumful
cretinului; (relativizat prin parantezã, se în-
þelege, N.ns). Nu poate fi vorba de culturã
în acest caz. Mai pe ºleau spus, cretinul
poate chiar sã ºi vorbeascã, ba chiar sã
predea la universitate, cu condiþia sã
îngãduie ºi altora sã combatã, sã con-
texte ori sã invoce modele alternative”.

Se atacã, potrivit lui Eco, fundamentele
înseºi ale democraþiei, care constã în asu-
marea adevãrului cã nu tot ce se spune
are valoare. Cine teoretizeazã contrariul,
propunând pura luare de cuvânt ca unicã
formã de expresie, a renunþat de fapt la
democraþie, ori la cultura democraticã, fi-
indcã lipseºte critica opiniilor.

Eco se aratã îngrijorat, pe de o parte, cu
privire la noile generaþii de nativi digitali,
cum îi numeºte, presupusa mutaþie antro-
pologicã care ar comporta faptul cã se nasc
într-un context medial. ªi grave nu sunt atât
capacitãþile înnãscute – ale copiilor – de a
dobândi pe viu, din mers, gramatica digita-
lã (inclusiv la nivelul limbajului gestual), ci
consecinþele acestei enorme ºi mediate dis-
ponibilitãþi de conþinuturi, îndeosebi efec-

tele asupra memoriei individuale. Asistãm,
spune Eco, la o enormã crizã a memoriei
colective. Exemplele se gãsesc cu duiu-
mul, la adolescenþii italieni care nu ºtiu nici
în ce epocã a trãit Mussolini, ca ºi la ai
noºtri, adaug eu, care nici n-au auzit de
Mihai Viteazul ºi care despre Vlad Þepeº
nu ºtiu decât eventual varianta ficþionalã a
filmografiei draculiene.

Faptul cã Eco recunoaºte cã impresi-
onanta sa culturã – istoricã ºi culturalã
– îºi are izvorul ºi izvodul în primii ani de
viaþã când asculta cântecele ºi poveºtile
populare de la mama sa n-ar trebui sã
mire. În fond, pentru secole, paradigme-
le oralitãþii ºi tradiþiei gutenberghiene au
coexistat, iar memoria, prodigioasã în
prima, n-a suferit prea mult nici în lunga
epocã a scrisului ºi a cititului.

Ambele însã ºi-au asumat drept resort
persuasiunea, arta convingerii care pre-
supunea – ºi ar trebui sã mai presupunã –
nu doar un temei logic (suport al credibili-
tãþii), ci ºi activarea îndoielii. Unicã bazã a
unei culturi democratice, în absenþa cãreia
intervine, în forme agresive, manipularea.
Iar locul democraþiei e, cu puþinã ºi regreta-
bilã ºansã, ocupat de dictaturã. Fiindcã, apo-
calipticii devin avant la lettre… integraþi.

Lidia Adriana
Zavelea

Oana
Zavelea
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La Negoi, „clanul Zavelea” a
pus stãpânire pe comunã, dar
mai ales pe terenurile agricole
ale oamenilor. Unele cumpãra-
te, altele arendate. Primãriþa co-
munei, Lidia Adriana Zavelea,
ºi-a sporit în numai trei ani ave-
rea, vãzând cu ochii, ridicând
în mijlocul localitãþii un siloz cu
rampã, pânã aproape de mijlo-
cul drumului. Dacã localnicilor
le merge „prost”, primãriþei, în
schimb, îi merge bine. Prospe-
rã ºi, dacã a scãpat pânã acum
de starea de incompatibilitate în
care s-a aflat în mandatul ante-

rior, de consilier local, ºtie ºi
cum se câºtigã alegerile. Dar
pânã atunci mai sunt câteva
luni. Pânã una alta, joi seara, la
barul lui Marius Opriºan, din lo-
calitate, s-a întâmplat un eve-
niment mai aparte, care a fãcut
ocolul comunei. Ion Nacu, zis
„Rugu”, din comunã, dupã o zi
de muncã, a mers la barul po-
menit, unde s-ar fi îmbãtat.
Cum-necum a intrat în conflict
cu Marius Zavelea, cumnatul
primãriþei Lidia Adriana Zavelea,
care l-ar fi îmbrãcat în pumni,
dupã anumite surse. Dupã alte

surse, Marius Zavelea ar fi tras
cu un pistol cu bile, din teribi-
lism, rãnindu-l pe recalcitrant,
care a ajuns la spitalul din Bãi-
leºti. Întâmplarea de joi seara,
de la Negoi, devine confuzã
prin faptul cã, pe postul de bar-
man, la cârciuma lui Marius
Opriºan, se afla Daniel Traian,
minor, fiul ºefului de post, Ni-
colae Traian, aflat în vacanþã,
ºi ispitit sã câºtige un ban. Prin
trudã. Marius Zavelea, cumna-
tul primãriþei din Negoi, nu este
vreo uºã de bisericã în comunã
ºi anul trecut, se spune, ar fi

ieºit în câmp cu fratele
sãu, Adrian Zavelea, cu
arma de vânãtoare asupra
sa, molestând un consã-
tean, care îºi gãsise de lu-
cru pe terenurile lor. Eve-
nimentul de joi seara, de la
Negoi, figureazã la IPJ
Dolj, ca luat în evidenþã.
Interpretarea lui nu este
exclus sã difere de relata-
rea de faþã. Primãriþa co-
munei, Lidia Adriana Za-
velea, este obligatã sã-ºi
apere moralmente cumna-
tul, deloc în banca lui.
ªeful postului de poliþie,
Nicolae Traian, nu poate
acoperi fapta, complicatã
prin faptul cã fiul sãu,

Daniel Traian, se afla la bar, pe
pagina de Facebook a fiicei pri-
mãriþei, apãrând între prietenii
acesteia. Ceea ce nu este nimic
nefiresc. Chiar dacã nu este un
cap de lume, ceea ce s-a petre-
cut la barul lui Marius Opriºan
din Negoi, un lucru este suge-
rat: noi vãtafi ai comunei fac
parte din „clanul Zavelea”. Nu
au ajuns de capul lor în postura
aceasta, ci în urma votului ...
democratic, adicã pe fãinã ºi ce
s-a mai gãsit, cum spun cei din
opoziþie. (M. ALEXANDRU)
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Fiecare alergãtor Vodafone
care se înscrie la maraton are ca
misiune strângerea sumei de
1.500 de euro care va fi împãrþitã
în mod egal între cele douã cau-
ze.  Sumele adunate în urma cam-
paniei vor fi utilizate pentru creº-
terea numãrului de beneficiari ai
celor douã proiecte, ‘Controlin’ ºi

‘Supravegherea pacienþilor cu
probleme cardio-vasculare la do-
miciliu’. “Vodafone Big Marathon
România 2015 este în acelaºi timp
un eveniment sportiv ºi o campa-
nie de strângere de fonduri. Acest
eveniment a fost lansat de Fun-
daþia Vodafone Group în urmã cu
un an ºi este pentru prima oarã
când colegi din companii Voda-
fone din toatã lumea aleargã pen-

Pentru prima oarã în România,

 Strângerea de fonduri se
realizeazã prin SMS, M-Pesa
sau platforma Justgiving, iar
modalitãþile concrete prin care
se pot dona bani cãtre cele douã
cauze „Mobile for Good” sunt
disponibile pe blogul Fundaþiei
Vodafone.

 Fundaþia Vodafone Ro-
mânia a finanþat, în cei 17 ani
de activitate, peste 848 de progra-
me în domeniile sãnãtãþii, edu-
caþiei, serviciilor sociale, având ca
beneficiari copii, tineri, bãtrâni,
persoane defavorizate fizic, social
sau economic. Pânã în prezent,
Fundaþia Vodafone România a
investit 20 milioane euro în pro-
iecte desfãºurate de organizaþiile
non-profit partenere.

Fundaþia Vodafone România organizeazã pentru prima oarã
în România Vodafone Big Marathon, un eveniment sportiv în
care vor alerga atât angajaþi Vodafone din România, cât ºi din
alte þãri. Vodafone Big Marathon face parte din Maratonul
Bucureºti Raiffeisen Bank ºi va avea loc în data de 4 octom-
brie 2015. Participanþii vor alerga la maraton ºi în acelaºi timp
vor strânge fonduri pentru susþinerea financiarã a douã cauze
ale Fundaþiei Vodafone România.

tru a susþine cauze din România.
Cele douã cauze au ca beneficiari
pacienþi cu diabet ºi cu proble-
me cardio-vasculare, susþinuþi
prin programul Fundaþiei Voda-
fone, ‘Mobile for Good’. Prin
fondurile care se vor strânge în
urma campaniei, ne dorim sã
creºtem numãrul de beneficiari ºi

sã extindem cele douã proiecte
în mediul rural, în cât mai multe
judeþe ale þãrii”, a spus Angela
Galeta, Director, Fundaþia Voda-
fone România.

„Alãturi de oameni
implicaþi ºi generoºi”

Vodafone Big Marathon face
parte din evenimentul “Raiffeisen

Bank Bucharest Marathon”, or-
ganizat de Asociaþia Bucharest
Running Club, având ca sponsor
oficial Raiffeisen Bank iar ca Par-
tener de Comunicaþii Vodafone
România. Evenimentul va avea loc
în 3 ºi 4 octombrie, iar Vodafone
România este ºi sponsorul cursei
de ºtafetã din cadrul maratonului.
“Mã bucur ºi sunt mândrã ca anul
acesta Fundaþia Vodafone Roma-
nia organizeazã Vodafone Big
Marathon in Romania. Voi alerga
la maratonul de la Bucureºti pen-
tru a susþine bolnavii de inima ºi
de diabet din România. Experien-
þa Maratonului de la Amsterdam,
de anul trecut, a fost una dintre
cele mai însemnate de pânã acum,
întrucât am avut ºansa de a da un
sens nou fiecãrui kilometru aler-
gat. Aceastã experienþã m-a aju-
tat sã înþeleg câtã forþã are cu-
vântul ‘împreunã’ ºi cum, alãturi
de oameni implicaþi ºi generoºi,
am putut salva vieþile a peste 60
de copii infestaþi de HIV din Les-
hoto, Africa de Sud. Cred din tot
sufletul ca fiecare dintre noi are
puterea sã schimbe lumea. Este
nevoie doar sã alegi sã îþi pese, sã
te implici ºi sã crezi cã gestul tãu
poate schimba în bine destinul oa-
menilor de lângã noi”, a spus Ni-
coleta Matei, Corporate Account
Specialist, Vodafone România,
participant la Vodafone Marathon
Amsterdam 2014.

„Oameni care fac miºcare
în aer liber, adoptã
un stil de viaþã sãnãtos”

Ideea de a combina strânge-
rea de fonduri cu maratonul a luat
naºtere în cadrul grupului Voda-
fone în anul 2014. Astfel, anga-
jaþi Vodafone din toatã lumea de-
veneau ambasadori ai unei cau-
ze, alergând pentru acea cauza ºi
colectând ºi bani pentru cauza
respectivã. Primul Vodafone Big
Marathon s-a organizat anul tre-
cut în Amsterdam, ca parte din
Maratonul Amsterdamului. Cau-
za pentru care au alergat ºi au

strâns fonduri a fost Moyo Le-
sotho – copiii infectaþi cu HIV
din Africa. “Suntem onoraþi cã
vom gãzdui cei peste 100 de aler-
gãtori ai companiei Vodafone sunt
bine veniþi din toatã lumea, pen-
tru a alerga la Bucureºti ºi a sãr-
bãtori alãturi de ceilalþi peste
10.000 de alergãtori din peste 50
de þãri o zi de bucurie a capitalei,
cu oameni care fac miºcare în
aer liber, adoptã un stil de viaþã
sãnãtos, fac voluntariat ºi între-

prind acþiuni caritabile,” a decla-
rat Oana Nãstase, Director Aso-
ciaþia Bucharest Running Club,
organizatorul Maratonului Bucu-
reºti Raiffeisen Bank.

„Mobile for Good”, un program
care încurajeazã folosirea
tehnologiei mobile

Cele douã proiecte pentru care
angajaþi Vodafone din toatã lumea
aleargã pentru a aduna fonduri fac
parte din programul Fundaþiei Vo-
dafone România ‘Mobile for
Good’, un program care încura-
jeazã folosirea tehnologiei mobile
pentru rezolvarea problemelor so-
ciale presante. Proiectul „Contro-
lin” este desfãºurat de Asociaþia
React ºi îi ajutã pe pacienþii cu dia-

bet sã îºi monitorizeze valorile
glicemiei ºi sã primeascã ajutor în
situaþiile de urgenþã, cu ajutorul teh-
nologiei. „Supravegherea pacien-
þilor cu probleme cardio-vascula-
re la domiciliu” este cel de-al doi-
lea proiect din campanie, desfãºu-
rat de Asociaþia Caritas Alba-Iulia
Asistenþã Medicalã ºi Socialã. Prin
intermediul acestuia, persoanele cu
probleme cardio-vasculare aflate în
zone rurale primesc asistenþã me-
dicalã la domiciliu.
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Sãptãmâna aceasta se aratã „canicularã” ºi
pentru cei care vor sã urmeze învãþãmântul pro-
fesional de stat. Începe, pentru ei, cea de-a doua
etapã a admiterii în instituþiile care au prevãzut
locuri pentru aceastã formã de învãþãmânt.

În urma primei sesiuni de admitere au rãmas
câteva sute de locuri
disponibile pentru cei
care vor sã urmeze în-
vãþãmântul profesio-
nal. Aproximativ 50%
din cele peste 1.300 de
posturi alocate, în
Dolj, în învãþãmântul
profesional de stat, cu
durata  de trei ani, sunt
libere, dupã prima eta-
pã de admitere, din
luna iulie. Oricum, este
un trend ascendent,
faþã de anii trecuþi, in-
clusiv în mediul rural. Astfel, în aceastã sãptã-
mânã, se va trece la cea de-a doua treaptã.

În zilele de 20 ºi 21 august, vor fi eliberate, de
cãtre unitãþile de învãþãmânt gimnazial, fiºele de
înscriere pentru învãþãmântul profesional cu du-
rata de trei ani, pentru candidaþii care nu au par-

Cinci instituþii de învãþãmânt
doljean, toate din Craiova, au fost
alese, îndeplinind toate condiþiile
cerute de lege, pentru susþinerea
probelor scrise la BAC. Cele mai
multe unitãþi arondate sunt la Li-
ceul Tehnologic de Transpor-
turi Auto Craiova (unde vor
încerca sã promoveze absolven-
þii din 13 instituþii): Liceul Teh-
nologic „Constantin Nicolaescu
Plopºor” Pleniþa, Liceul Tehno-
logic „Horia Vintilã” Segarcea,-
Liceul Tehnologic „Petre Baniþã”
Cãlãraºi, Liceul Tehnologic „ªte-
fan Anghel” Bãileºti, Liceul Teh-
nologic Auto Craiova, Liceul Te-
oretic „Adrian Pãunescu” Bârca,
Liceul Teoretic „Constantin Brân-
coveanu” Dãbuleni, Liceul Teo-
retic „George ªt. Marincu” Po-
iana Mare, Liceul Teoretic „Gh.
Vasilichi” Cetate, Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul” Bãileºti, Liceul
Teoretic Amãrãºtii de Jos ºi Li-
ceul Teoretic Bechet.

La Colegiul „ªtefan Odoble-
ja” Craiova vor susþine probele
absolvenþii a zece instituþii de în-

Astãzi începe Bacalaureatul de toamnã, unde sunt înscriºi
peste 1.800 de candidaþi, toate datele fiind fãcute cunoscute
zilele trecute. Se începe cu proba de competenþã lingvisticã în
limba românã, iar sãptãmâna se va termina cu competenþele
digitale, dupã aceea urmând sã se intre la probele orale. Pen-
tru acest lucru au fost stabilite cinci Centre de examen, în mai
multe unitãþi arondate. De asemenea, a fost stabilit ºi un Cen-
tru de evaluare. Metodologia de corectare este aceeaºi ca în
sesiunea de varã, când lucrãrile au fost verificate în alt judeþ
decât cel de reºedinþã al candidaþilor.

vãþãmânt preuniversitar: ºcoala-
gazdã, Liceul „Matei Basarab”
Craiova, Liceul „Traian Vuia” Cra-
iova, Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu” Craiova, Li-
ceul de Arte „Marin Sorescu”
Craiova, Liceul Tehnologic Spe-
cial „Beethoven” Craiova, Liceul
Tehnologic UCECOM „Spiru Ha-
ret” Craiova, Liceul Teologic
Adventist Craiova, Liceul Teore-
tic „Henri Coandã” Craiova ºi
Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”
Craiova.

Mai puþine,
dar la fel de importante

Mai puþine instituþii sunt cuprin-
se ºi în celelalte Centre stabilite, dar
importanþa lor nu scade. Astfel-
,cinci licee, pe lângã cea care este
Centru de examen, sunt ºi la Co-
legiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu” Craiova: Co-
legiul Naþional „Carol I”, Colegiul
Naþional „Elena Cuza”, Colegiul
Tehnic „Costin D. Neniþescu” Cra-
iova, Liceul Tehnologic „Dimitrie
Filiºanu” Craiova ºi Seminarul Te-

ologic Ortodox „Sfântul Grigorie
Teologul” Craiova. Colegiul Na-
þional Pedagogic „ªtefan Velo-
van” va gãzdui, pe lângã absolven-
þii sãi, ºi pe cei ai Colegiului Naþio-
nal „Nicolae Titulescu”, Colegiu-
lui Tehnic de Arte ºi Meserii „Con-
stantin Brâncuºi” Craiova, Cole-
giului Tehnic de Industrie Alimen-
tarã Craiova, Liceului Tehnologic
„Alexandru Macedonski” Meli-
neºti, Liceului Tehnologic „Con-
stantin Ianculescu” Cârcea, Liceu-
lui Tehnologic „George Bibescu”
Craiova, Liceului Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate Craiova.
De asemenea, la Colegiul Tehnic
Energetic Craiova vor susþine, pe
lângã cei „ai casei”, absolvenþi pro-
venind de la Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti”, Colegiul Tehnic „ªte-
fan Milcu” Calafat, Liceul „Char-
les Laugier” Craiova, Liceul Teh-
nologic „Ing. Ionete Aurelian” Malu
Mare, Liceul Teoretic „Indepen-
denþa” Calafat.

Toleranþã zero pentru fraude
 Autoritãþile învãþãmântului dol-

jean se aratã pregãtite de ceea ce
va urma în perioada imediat urmã-
toare ºi spun cã nu vor fi îngãdui-
toare cu cei care încearcã sã frau-
deze. „Vom pãstra metodologia din
sesiunea de varã, la Colegiul Naþi-
onal „Carol I” va fi un Centru de
evaluare ºi vom vedea, dupã ce
vom primi nota de la minister, unde
vor pleca spre corectare lucrãrile
din Dolj ºi, în acelaºi timp, ce se
va verifica aici. Va fi acelaºi tip de
toleranþã zero, faþã de cei care în-

cearcã sã fraudeze. Vrem sã pãs-
trãm trendul ascendent, din 2012
pânã acum, fiindcã am pornit de la
un procent de promovabilitate de
circa 40% ºi l-am dus la peste
62%, când a fost în aceastã varã”,
a declarat prof  Nicuºor Cotes-
cu,inspector general adjunct al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj
ºi preºedinte al Comisiei Judeþene
de Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU
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ticipat la prima etapã de admitere ºi care solicitã
sã participe în aceastã sesiune. În aceeaºi perioa-
dã, elevii se pot înscrie la instituþiile pe care le-au
ales. Pe 21 august, dupã afiºarea listei cu cei în-
scriºi, va fi fãcut cunoscut ºi graficul probei de
preselecþie ºi/sau, dupã caz, a celei suplimentare

de admitere. La unitãþi-
le de învãþãmânt care
organizeazã preselecþie
se vor afiºa precizãri
referitoare la organiza-
rea acesteia ºi se va
transmite, cãtre Comi-
sia judeþeanã de specia-
litate, a situaþiei cu nu-
mãrul de candidaþi în-
scriºi la învãþãmântul
profesional, pe fiecare
calificare.

Este numai prima
sãptãmânã dintr-un pro-

ces care se ca încheia dupã 1 septembrie, fiind
aºteptate ºi solicitãrile celor care, în varã, nu au
avut situaþia ºcolarã definitivatã (îmbolnãviri, co-
rigenþe etc.), sau, dupã ultima zi a admiterii în
învãþãmântul liceal de stat, ar putea rãmâne pe
dinafarã.

CRISTI PÃTRU
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Hyperion 2, rama electricã bisis-
tem a celor de la Softronic, se aflã în
probe ºi, cât de curând, va intra în
circulaþie pe ruta Craiova-Bucureºti-
Braºov. Ca o noutate, Hyperion 2
promoveazã Craiova Capitalã Euro-
peanã a Culturii 2021, printr-o mo-
dalitate cu impact maxim pentru pu-
blicul din toatã þara, dar ºi pentru
turiºtii strãini care aleg sã cãlãto-
reascã cu trenul între oraºele Craio-
va, Bucureºti ºi Braºov. În exterior,
trenul este branduit cu imagini spec-
taculoase din Craiova sub sigla pro-
iectului Craiova 2021, iar în interior
cãlãtorii pot afla mai multe despre
proiect ºi evenimentele culturale ale
Craiovei din materialele de promo-
vare sau se pot relaxa citind una din-
tre cãrþile puse la dispoziþie de Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”.

„Mulþumim investitorilor de la
Softronic cã sunt alãturi de noi în
aceastã competiþie ºi ne asigurã, ast-
fel, o reclamã nesperatã a proiectului
Craiova Capitalã Culturalã Europea-
nã. Sperãm ca, de anul viitor, trenul

Hyperion 2 promoveazã Craiova Capita-
lã Europeanã a Culturii 2021. Unul dintre
cei mai mari investitori din þarã a decis sã
sprijine proiectul Craiova 2021 ºi cultura
într-un mod inedit. De la sfârºitul lunii au-
gust, al doilea tren electric românesc va cir-
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„Munca acestor tineri minunaþi ºi
cu performanþe excepþionale

trebuie susþinutã în fiecare clipã”
MOL România ºi Fundaþia pentru

Comunitate au anunþat, la sfârºitul
sãptãmânii trecute, rezultatele celei
de-a X-a ediþii a Programului MOL
de promovare a talentelor „Pot aju-
ta?”. Peste 900 de tineri sportivi ºi
artiºti din toate regiunile þãrii s-au
înscris la aceastã ediþie jubiliarã. Fon-
dul alocat programului a fost majo-
rat la 350.000 lei, sumã care a fost
împãrþitã între 138 de proiecte decla-
rate câºtigãtoare, din care fac parte
493 de tineri talentaþi.

«Prin programul „MOL – Pot
ajuta?” am reuºit sã contribuim la
obþinerea de cãtre sportivii români
a unor medalii importante la Jocu-
rile Europene, Festivalul Olimpic

sã strãbatã ºi alte þãri din Uniunea
Europeanã, pentru cã este un brand
de succes al întregii Românii, nu doar
al Craiovei sau Olteniei. Cu acest pri-
lej, demonstrãm cã nu numai institu-
þiile administraþiei ºi cele de culturã
sprijinã Craiova, ci ºi mediul econo-
mic”, a punctat Lia Olguþa Vasiles-
cu, primarul Municipiului Craiova.

Având un design interior ultramo-
dern, dotãri la nivel european, dar ºi
cele mai bune preþuri din România,
Hyperion 2 nu va fi un simplu mijloc
de transport persoane pe calea fera-
tã. Cãlãtorii care aleg trenul de mare
vitezã Hyperion vor fi întâmpinaþi de
cãrþi puse la dispoziþie de cãtre Bi-
blioteca Judeþeanã „Alexandru ºi
Aristia Aman”, cãrþi care sã le fie o
bunã companie pânã la destinaþie.
Trenul Hyperion poate deveni, pen-
tru câteva ore, o salã de lecturã ine-
ditã, de mare vitezã, pe roþi, unde
cãlãtorii se pot bucura ºi de un drum
parcurs cãtre lumea cãrþilor.

«Îmi doresc ca prin acest proiect,
Books on tracks / Cãrþi pe ºine, sã
popularizãm autorii ºi cãrþile tipãri-

te în oraºul nostru. În acest proiect
nu suntem singuri. Alãturi de Aso-
ciaþia „Craiova Capitalã Europeanã
a Culturii 2021” se vor afla principa-
lii colaboratori ai bibliotecii noas-
tre: editori, tipografi ºi scriitori care
vor dona cãrþi pentru a-ºi demon-
stra ºi ei, dacã mai era nevoie, spri-
jinul necondiþionat în obþinerea ti-
tlului de Capitalã Europeanã a Cul-
turii», a declarat Lucian Dindiricã,
managerul Bibliotecii Judeþene „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”. Cãlãtorii
vor putea lectura romane, cãrþi de
poezie ºi teatru tipãrite cu sprijinul
ºi sub egida bibliotecii doljene.

Pozele din exteriorul trenului Hy-
perion 2 sunt realizate de artistul fo-
tograf craiovean Bogdan Dãnescu,
iar cheltuielile de colantare au fost
suportate în întregime de firma Sof-
tronic.

Grupul SOFTRONIC este format
din douã companii: Softronic – pro-
ducãtor de rame ºi locomotive elec-
trice ºi Softrans – transportator fe-
roviar de marfã ºi de pasageri, lider
pe piaþa închirierilor de locomotive.

Înfiinþatã în Craiova în anul 1999 ºi
având ca principalã activitate mo-
dernizarea de locomotive, Softronic
continuã tradiþia oraºului de peste
50 de ani în construcþia de locomo-
tive electrice, în timp ce Softrans a
fost înfiinþatã în 2002 cu scopul ini-
þial de a testa soluþiile tehnice dez-
voltate de Softronic. Astãzi repre-
zintã unul dintre principalii transpor-
tatori de marfã ºi de pasageri, cu
succes economic.

Hyperion este primul tren cu po-
dea joasã din România, având cos-
turi de exploatare ºi mentenanþã scã-
zute, fiabilitate ºi flexibilitate. Este
compus din patru vagoane cu design
interior ultramodern ºi dotãri la nivel
european. Beneficiazã de facilitãþi de
acces ºi transport pentru persoane
cu dizabilitãþi. Trenul Hyperion este
dotat cu climatizare, suspensie cu
perne de aer, wifi integrat ºi scaune
ergonomice.

În cadrul ediþiei jubiliare a programului „MOL – Pot ajuta?”,

MOL România acordã 350.000 lei pentruMOL România acordã 350.000 lei pentruMOL România acordã 350.000 lei pentruMOL România acordã 350.000 lei pentruMOL România acordã 350.000 lei pentru
493 de tineri talentaþi493 de tineri talentaþi493 de tineri talentaþi493 de tineri talentaþi493 de tineri talentaþi
 Peste 900 de tineri s-au înscris la ediþia a 10-a a progra-

mului „MOL – Pot ajuta?”.
 MOL România sprijinã cu 350.000 lei 493 tineri sportivi

ºi artiºti, prin cele 138 proiecte câºtigãtoare.
 Din Craiova au obþinut finanþare Iacob Diana-Maria (atle-

tism) ºi Niþu-Sãraru Andrei (arhitecturã).
 În cei 10 ani de existenþã a programului au fost acordate

finanþãri în valoare de 2.510.000 lei, pentru 1.665 de tineri spor-
tivi ºi artiºti.

Grupul MOL este o companie
multinaþionalã integratã ºi indepen-
dentã, cu sediul central în Budapesta,
Ungaria. Are operaþiuni în peste 40 de
þãri ºi aproximativ 30.000 de angajaþi
în întreaga lume. Grupul are peste 75
de ani de experienþã în explorarea ºi
producþia de hidrocarburi, având în
prezent operaþiuni de producþie în 8
þãri ºi activitãþi de explorare în 13 þãri.
Compania are, de asemenea, o reþea
de peste 1.700 de benzinãrii în Europa
Centralã ºi de Sud-Est, în 12 þãri, din-
tre care 200 în România. Programul „MOL – Pot ajuta?”

împlineºte 10 ani de la lansare. În ca-
drul acestuia, un solicitant poate sã
obþinã finanþare în valoare maximã de
10.000 lei pentru a acoperi cheltuielile
de transport legate de activitatea sa
sportivã sau artisticã sau pentru a achi-
ziþiona echipamente ºi materiale. Din
finanþarea totalã a ediþiei a X-a, 160.000
lei sunt destinaþi sportului, 120.000 lei
domeniului artelor ºi 70.000 lei pentru
categoria de vârstã de peste 18 ani, în
cadrul cãreia pot solicita sprijin acei
tineri care au beneficiat deja de spon-
sorizãri în ultimii ani ºi au depãºit vâr-
sta majoratului. În cei 10 ani de exis-
tenþã a programului au fost acordate
finanþãri în valoare de 2.510.000 lei,
pentru 1.665 de tineri sportivi ºi ar-
tiºti, din care unii au obþinut finanþare
în cadrul mai multor ediþii. Aceste
sponsorizãri au fost acordate în ca-
drul celor 1.088 de proiecte câºtigã-
toare, finanþate în aceºti ani.Fundaþia Pentru Comunitate este

o organizaþie non profit înfiinþatã în
2008 cu scopul de a sprijini talentul,
cunoaºterea, solidaritatea, valorile
comunitare, astfel încât lumea noastrã
sã devinã mai prietenoasã. Pentru rea-
lizarea scopurilor anunþate, Fundaþia
sprijinã activitãþi în domeniul cultural,
educativ, social, comunitar, sportiv ºi
de recreaþie. Sprijinã de asemenea co-
pii ºi tineri în suferinþã, precum ºi ace-
le organizaþii care se ocupã de însãnã-
toºirea, de reabilitarea lor.

cula pe cea mai tranzitatã rutã turisticã din
þarã fãcând reclamã Craiovei, în contextul
candidaturii acesteia pentru titlul de capi-
talã europeanã a culturii. Pentru prima oarã,
un tren din România se transformã într-o
salã de lecturã... pe ºine.

al Tineretului European ºi la alte
competiþii internaþionale importan-
te, desfãºurate recent. Pe de altã
parte, prin sprijinirea tinerilor ta-
lentaþi în domeniul artelor am arã-
tat preþuirea noastrã faþã de tot
ceea ce înseamnã frumosul. Mun-
ca acestor tineri minunaþi ºi cu per-
formanþe excepþionale trebuie sus-
þinutã în fiecare clipã, iar noi do-
rim sã le fim în continuare parte-
neri stabili, aºa cum suntem de 10
ani», a declarat Kinga Daradics,
Country Chairman & CEO al com-
paniei MOL România.

86 de proiecte la categoria
sport, susþinute cu suma de

160.000 lei
Juriul de arte a selectat 39 de pro-

iecte cãrora le va fi alocatã suma de
120.000 lei, în timp ce la categoria
sport au fost alese 86 de proiecte care
vor fi susþinute cu suma de 160.000
lei. La categoria de vârstã de peste
18 ani – unde sunt invitaþi sã se în-
scrie beneficiarii ediþiilor precedente

care au împlinit vârsta majoratului –
suma totalã de 70.000 lei a fost îm-
pãrþitã între 13 proiecte.  

„Din consultarea dosarelor s-a re-
marcat meticulozitatea ºi priceperea
în completarea formularului de can-
didaturã, fapt ce a condus la contu-
rarea unor proiecte de dezvoltare pro-
fesionalã a tinerilor participanþi, în
care necesitãþile de finanþare au fost
bine motivate ºi argumentate”, a de-
clarat prof. univ. dr. Nelida Nedelcuþ,
membru în juriul de arte.

Juriu cu „experienþã bogatã
ºi viziune largã”

Printre tinerii talentaþi care vor be-
neficia de finanþare în ediþia jubiliarã
a Programului MOL de promovare a
talentelor „Pot ajuta?” se numãrã
Maria Claudia Gâdea, Andrea Mik-
los ºi Emil Imre – sportivi medaliaþi
cu aur la Festivalul Olimpic al Tine-
retului European, spadasina Amalia
Tãtãran –  medaliatã cu aur la Jocuri-
le Europene, Alexandra Predescu –
campioanã mondialã la scrimã, Adi-
na Diaconu – campioanã europeanã
la tenis de masã, Ada Ciontu – câºti-
gãtoare a mai multor concursuri in-
ternaþionale de arte plastice, ºi Mãli-
na Ciobanu – deþinãtoare a peste 40
de premii naþionale ºi internaþionale
la vioarã. Rezultatele integrale sunt
publicate pe www.molromania.ro ºi
www.pentrucomunitate.ro.

 „Fiind o aplicaþie relativ simplã, ti-

nerii beneficiari învaþã uºor elemen-
tele de bazã ale întocmirii dosarului
pentru accesarea fondurilor ºi capãtã
curaj în managementul propriilor va-
lori. Experienþa bogatã ºi viziunea lar-
gã a membrilor juriilor fac posibilã se-
lectarea atât a tinerilor cu performan-
þe deja recunoscute cât ºi a acelora
aflaþi la început de drum ºi care nu au
beneficiat încã de afirmare”, a decla-
rat Andras Imre, directorul executiv al
Fundaþiei pentru Comunitate.
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Douã trenuri au intrat în coliziune la 50 de kilometri nord-est de
Budapesta, duminicã dimineaþã, provocând rãnirea a 19 persoane, a
anunþat poliþia ungarã, citatã de Reuters în pagina electronicã.

Douã persoane au fost rãnite grav, a declarat Imre Kavalecz, purtã-
torul de cuvânt al companiei feroviare de stat MAV, citat de agenþia
oficialã MTI.

Trenurile transportau între 30 ºi 40 de pasageri ºi circulau cu vitezã
redusã, de aproximativ 20 de kilometri pe orã, în momentul coliziunii,
produse în apropiere de Galgaguta, a precizat Kavalecz.

O investigaþie a fost demaratã pentru a stabili cauzele accidentului,
a adãugat el.

Un avion indonezian
cu 54 de persoane la
bord a dispãrut

Un avion indonezian care efectua o cursã
internã cu 54 de persoane la bord a dispãrut
duminicã în zona provinciei Papua, din es-
tul Indoneziei, relateazã Sky News în pagi-
na electronicã. Serviciile de intervenþie au
declanºat o operaþiunile de cãutare a avio-
nului aparþinând companiei Trigana Air, care
efectua o cursã de la Sentani cãtre Oksibil,
dupã ce a fost pierdut contactul cu turnul
de control. La bordul avionului se aflau 44
de pasageri adulþi, cinci copii ºi cinci membri
ai echipajului.

Curse aeriene anulate
în nord-estul SUA

Au fost probleme pe aeroporturile din
nord-estul Statelor Unite, mai ales pe cele
din capitala Washington DC ºi oraºul New
York. Aterizãrile ºi decolãrile au fost anu-
late timp de cinci ore din cauza unei defec-
þiuni a sistemului de radare. Sute de curse
au fost redirecþionate cãtre alte aeropor-
turi. Administraþia Federalã a Aviaþiei a pre-
cizat cã zborurile cãtre ºi din nord-estul
Americii au înregistrat amânãri semnifica-
tive. Problema tehnicã a apãrut la turnul de
control al traficului aerian din Leesburg,
Virginia. Luna trecutã, zeci de mii de oa-
meni au rãmas blocaþi în aeroporturile din
SUA timp de câteva ore din cauza unei de-
fecþiuni a reþelei de comunicare a compa-
niei United Airlines.

Un consorþiu germano-
grec este aproape de
a prelua operarea pe
14 aeroporturi din
Grecia

Consorþiul format din compania germa-
nã Fraport ºi Slentel, o divizie a grupului
elen Copelouzos, va finaliza în curând pre-
luarea în concesiune pe cel puþin 40 de
ani a 14 aeroporturi din Grecia, dupã ce
aprobarea celui de-al treilea pachet de aju-
tor financiar pentru Atena a deblocat pri-
vatizãrile. Cele 14 aeroporturi se aflã în
Aktion, Chania, Corfu, Kavala, Kefalonia,
Kos, Mytilene, Mykonos, Rodos, Samos,
Santorini, Skiathos, Salonic ºi Zakynthos,
cele mai multe dintre acestea fiind desti-
naþii turistice cunoscute.

Coreea de Nord a ameninþat cã
se va „rãzbuna pe Statele Unite cu o
forþã extraordinarã”, dacã nu anu-
leazã exerciþiile militare multinaþi-
onale programate sã înceapã luni.

Coreea de Sud efectueazã anul
exerciþii militare, denumite ”Ulchi
Freedom Guardian”, alãturi de Sta-
tele Unite ºi alþi aliaþi, pentru ”a spori
pregãtirea, a proteja regiunea ºi a
menþine stabilitatea în peninsula co-
reeanã”, se aratã într-un comunicat
al Comandamentului reunit al forþe-
lor americano-coreene. Regimul de
la Phenian condamnã în fiecare an
aceste exerciþii militare ºi ameninþã
cu represalii.

”Cu cât exerciþiile militare comune
Ulchi Freedom Guardian vor fi inten-
sificate, cu atât (Coreea de Nord) va
avea o reacþie militarã mai puternicã”,
a declarat sâmbãtã un purtãtor de
cuvânt al Comisiei naþionale de apã-
rare (NDC) nord-coreene. ”Armata ºi

Coreea de NordCoreea de NordCoreea de NordCoreea de NordCoreea de Nord
ameninþã SUAameninþã SUAameninþã SUAameninþã SUAameninþã SUA

poporul din Republica Popularã De-
mocratã Coreeanã nu mai sunt ceea
ce erau în trecut, când trebuia sã con-
tracareze armele nucleare americane
cu puºtile”, a precizat purtãtorul de
cuvânt al NDC. El a adãugat cã, în
prezent, Coreea de Nord ”este pute-
rea invincibilã echipatã cu cele mai
recente mijloace ofensive ºi defensi-
ve, necunoscute de restul lumii”.

Televiziunea oficialã a avertizat cã
Statele Unite riscã sã fie atacate chiar
pe teritoriul lor. ”Dacã SUA vor ca
teritoriul lor sã fie în siguranþã, exer-
ciþiul Ulchi Freedom Guardian ar tre-
bui oprit imediat”, a afirmat un pre-
zentator de la postul KCNA.

La exerciþiul militar care va începe
luni ºi va dura pânã la 28 august vor
mai participa, pe lângã trupele ameri-
cane ºi sud-coreene, militari din Aus-
tralia, Canada, Columbia, Danemar-
ca, Franþa, Noua Zeelandã ºi Marea
Britanie.

Atentat în Pakistan: Ministrul de interne alAtentat în Pakistan: Ministrul de interne alAtentat în Pakistan: Ministrul de interne alAtentat în Pakistan: Ministrul de interne alAtentat în Pakistan: Ministrul de interne al
provinciei Pendjab, gãsit mort sub dãrâmãturiprovinciei Pendjab, gãsit mort sub dãrâmãturiprovinciei Pendjab, gãsit mort sub dãrâmãturiprovinciei Pendjab, gãsit mort sub dãrâmãturiprovinciei Pendjab, gãsit mort sub dãrâmãturi

Ministrul de interne al provinciei Pendjab, cea mai populatã din Pakistan, a fost ucis duminicã în atentatul sinucigaº comis în
timpul unei reuniuni politice, atentat care s-a soldat cu circa zece morþi.

Echipele de salvare încearcã încã sã gã-
seascã supravieþuitori dupã prãbuºirea aco-
periºului unei clãdiri din Shadi Khan, sat
situat la circa 70 de kilometri nord-vest
de capitala Islamabad, atacul având loc în
timp ce ministrul Shuja Khanzada discuta
cu localnici.

”Ministrul de interne al provinciei Pendjab,
Shuja Khanzada, a murit sub dãrâmãturi”, a
declarat pentru AFP ºeful operaþiunilor de
salvare, Mohammad Ashfaq. Un alt respon-
sabil, Saeed Illahi, consilier ministerial în
aceastã provincie cu peste 80 de milioane
de locuitori, a confirmat decesul.

Acest atentat sinucigaº s-a soldat deo-
camdatã cu aproape zece morþi ºi peste zece
rãniþi, însã autoritãþile se tem cã bilanþul s-
ar putea agrava ºi mai mult, în condiþiile în
care circa 40 de persoane se aflau în clãdi-
rea de beton în momentul prãbuºirii acope-
riºului, ca urmare a deflagraþiei. ”O echipã
a forþelor de securitate militare, dotatã cu
echipamente moderne ºi antrenatã special
pentru acest tip de situaþii, urmeazã sã so-
seascã cât de curând la faþa locului”, pen-
tru a sprijini unitãþile de salvare deja pre-
zente, a declarat Zahid Saeed, înalt respon-
sabil districtual.

Pânã la mijlocul dupã-amiezii de dumini-
cã acest atac terorist nu a fost revendicat.

Forþele pakistaneze au lansat în iunie 2014

o ofensivã în nord-vestul þãrii împotriva ta-
libanilor din Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP),
care luptã împotriva guvernului de la Isla-
mabad ºi simbolurilor puterii, precum ºi îm-
potriva aliaþilor lor din Al-Qaida, ceea ce a
permis reducerea numãrului de atentate co-

mise de insurgenþi. Aceastã ofensivã s-a in-
tensificat dupã masacrul comis de talibani
împotriva unei ºcoli militare din Peshawar
(nord-vest), care s-a soldat cu peste 150 de
morþi, dintre care majoritatea elevi, în de-
cembrie anul trecut.

Accident feroviar în Ungaria: Douã
trenuri au intrat în coliziune
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METEO

Izolat furtunã cu
descãrcãri electriceluni, 17 august - max: 26°C - min: 16°C

$1 EURO ...........................4,4224 ............. 44224
1 lirã sterlinã................................6,1934....................61934

1 dolar SUA.......................3,9645.......39645
1 g AUR (preþ în lei)........142,4833.....1424833

Cursul pieþei valutare din 14 august 2015 - anunþat de BNR
VALUTA
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Legenda vie
Se difuzeazã la PRIMA TV, ora 20:30

În ciuda faptului cã Robert Neville (Will
Smith) este un savant strãlucit, nu poate sã
stãvileascã virusul teribil, creat de om, care era
imposibil de oprit sau de vindecat. În mod
inexplicabil imun la virus, Neville este acum
ultimul supravieþuitor din ceea ce a mai rãmas
din oraºul New York sau poate din întreaga
lume. Timp de trei ani, Neville a trimis zilnic
mesaje radio, încercând sã gãseascã alþi
supravieþuitori care s-ar mai putea gãsi în
lume. El însã nu este singur. Victimele
molimei, mutanþii - cei infectaþi de virus - îi
pândesc din umbrã fiecare miºcare... aºtep-
tând ca Neville sã facã o greºalã fatalã. Fiind
probabil singura ºansa de supravieþuire a
omenirii, Neville nu mai are decât o singurã
misiune: sã gãseascã o cale de a inversa
efectele virusului folosindu-ºi propriul sânge,
care este imun. Din pãcate el ºtie cã este în
inferioritate... ºi cã nu mai are mult timp.

Legea e lege
Se difuzeazã la ANTENA 1, ora 20:30

Sam este desemnat sa escorteze un
criminal foarte periculos la o inchisoa-
re de maxima securitate, in Misssouri.
In acelasi avion se afla si Mark Sheri-
dan (Wesley Snipes) care este acuzat
de FBI pentru doua crime, desi el
sustine ca este nevinovat. Avionul se
prabuseste, iar Sheridan reuseste sa
scape. Sam este informat de catre
superiorii sai ca trebuie sa-l prinda pe
acesta cu orice pret. Gerard porneste
in cautarea fugarului, alaturi de excen-
tricul agent guvernamental John
Royce (Robert Downey jr.). Curand,
Gerard incepe sa se intrebe de ce este
atat de important pentru guvern bietul
Sheridan, in timp ce acesta din urma
vrea sa dovedeasca, intr-o cursa
contracronometru, ca nu este vinovat.

Am declarat rãzboi!
Se difuzeazã la TVR 1, ora  20:30

Regia: Valérie Donzelli
Cu: Jérémie Elkaim, Valérie Donzelli
Gen film: Dramã
Durata: 100 minute

Juliette ºi Roméo sunt tineri ºi se
iubesc. În momentul în care copilul
lor este suspect de cancer, povestea
lor devine o luptã continuã. Filmul
spune povestea realã a regizoarei ºi
a co-scenaristului ei, care sunt ºi
protagoniºtii acestui film

LUNI - 17 august
07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Cãlãtori în lumi paralele
10:00 Charlot sef de raion (R)
10:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
10:50 Teleshopping
11:30 Fãrã compromisuri (R)
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Împreunã astã searã
18:40 Fãrã compromisuri
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Am declarat rãzboi!
00:10 Împreunã astã searã
01:50 Europa mea
02:15 Cãlãtori în lumi paralele

(R)
03:05 Sport
03:20 Telejurnal
04:10 Medici de gardã
05:00 Vorbeºte corect!
05:05 Zestrea românilor
05:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:10 Pescar hoinar
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
14:00 5 x 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Picioare de un milion de

dolari
17:20 A doua emigrare
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 …Sub clar de luna
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
00:00 Dreptul la memorie
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:30 Naturã ºi aventurã
02:00 Memorialul Durerii
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Pescar hoinar
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie cu

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

TVR 2

08:25 Schimb de dame
10:05 Cercul de foc
12:15 Tom ºi Jerry ºi dragonul

pierdut
13:15 Blue Jasmine
14:55 I Origins
16:45 Pe platourile de filmare
17:15 Grey Gardens
19:00 Detectivii din California
20:00 E nevoie de un erou
21:00  Jucãtorii
21:30 În pragul dezastrului
22:00 Ultima dorin?ã a lui Nobel
23:35 Avocatul
01:30 Nicio faptã bunã
02:55 Ultimul rege al Scoþiei
04:55 E nevoie de un erou
06:00 Grey Gardens

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea (R)
12:00 Inimã de frate (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Viaþã nedreaptã (R)
15:00 Vorbeºte lumea
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
21:30 Vine CHEF-ul
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
00:00 În mintea criminalului
01:00 Las fierbinþi (R)
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
02:45 Doi bãrbaþi ºi jumãtate (R)
03:30 În mintea criminalului (R)
04:30 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

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

07:15 Vorbeste lumea
09:00 La bloc (R) - * Teleshop-

ping
11:00 La bloc
12:15 Arsenalul seducþiei (R)
14:15 Liceenii (R)
16:30 ªcoala lui Madeline (R)
18:30 Noul Domn Jordan
20:30 Dragoste de tatã
22:30 Surorile
00:15 Dragoste de tatã (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

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

dãruiþi
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Legea e lege
23:00 Revanºa
01:00 Legea e lege (R)
03:15 Observator (R)
04:00 Revanºa (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Feriha
10:30 Conspiraþia (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 O mãrit pe mama soacrã!
18:00 Pistruiatul
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
22:30 Ochii din umbrã (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu
02:15 Yaman (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Deceptii - partea II
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

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

bine
18:00 Focus
19:30 Impractical Jokers
20:30 Legenda vie
22:30 Trãsniþi din NATO
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Legenda vie (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
03:30 Deceptii (R) - partea II
05:30 Casa: construcþie ºi

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

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

Episodul 5, Sezonul 1
22:30 N-are mama, n-are tata!:

Episodul 6, Sezonul 1
23:00 Wrestling WWE Super-

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

Episodul 465
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asisten-

þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea unui post temporar va-
cant de  ºofer tr.I. Condiþii genera-
le de participare la concurs: Can-
didaþii trebuie sã indeplineascã
condiþiile generale prevãzute la
art.3 din Regulamentul-cadru pri-
vind stabilirea principiilor genera-
le de ocupare a unui post vacant
aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu
modificãrile ulterioare. Condiþiile
specifice necesare în vederea par-
ticipãrii la concurs ºi a ocupãrii
functiei contractuale sunt: · 1 post
ºofer tr.I; - studii medii; - permis de
conducere categoria „D”. Concur-
sul se organizeazã la sediul Direc-
þiei Generale de Asistenþã  Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj  în data
09  septembrie 2015, ora 10.00
(probã scrisã) ºi în data de 11 sep-
tembrie 2015, ora 14.00 (interviul).
Dosarele de concurs se depun la
sediul Direcþiei Generale de Asis-
tenþã  Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj, în termen de 5 zile lucrã-
toare de la data publicãrii prezen-
tului anunþ, respectiv pânã pe data
de 21.08.2015. Relaþii suplimenta-
re se pot obþine la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj, telefon
0251/407009, pagina de internet
www.dgaspcdolj.ro.

Direcþia Generalã de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmatoarelor posturi
vacante: 2 posturi îngrijitor la do-
miciliu, 2 posturi fochist tr.I ºi 1
post ºofer tr.I. Condiþii generale de
participare la concurs: Candidaþii
trebuie sa indeplineasca conditii-
le generale prevazute la art.3 din

Regulamentul-cadru privind stabi-
lirea principiilor generale de ocu-
pare a unui post vacant aprobat
prin H.G. nr. 286/2011 cu modificã-
rile ulterioare. Condiþiile specifice
necesare în vederea participãrii la
concurs ºi a ocupãrii functiilor
contractuale sunt: · 2 posturi in-
grijitor la domiciliu; - studii minim
generale; · 2 posturi fochist tr. I; -
studii minim generale; - vechime
în muncã minim 5 ani; · 1 post ºofer
tr. I; - studii medii; - permis de con-
ducere categoria „B”. Concursul
se organizeazã la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dolj în data 09
septembrie 2015, ora 10.00 (pro-
bã scrisã) ºi în data de 11  septem-
brie  2015, ora 14.00 (interviul).
Dosarele de concurs se depun la
sediul Direcþiei Generale de Asis-
tenþã  Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj, în termen de 10 zile lucrã-
toare de la data publicãrii prezen-
tului anunþ, respectiv pânã pe data
de 28.08.2015.

IANCU GHEORGHE titular al
proiectului „ CONSTRUIRE ADÃ-
POST OVINE „ anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre ARPM
Craiova, pentru proiectul propus
a fi amplasat în Comuna Bucovãþ,
T54, P 105, judeþul Dolj. Proiectul
deciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rareº, nr.1, în zilele
de luni- vineri, între orele 9-14, pre-
cum ºi la urmãtoarea adresã de
internet www.arpmdj.anpm.ro Pu-
blicul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la data
de 21.08.2015.

Anunþul tãu!
ªCOALA Gimnazialã „Dece-

bal”, cu sediul în Craiova, Str.N.Ti-
tulescu, nr.64, Jud.Dolj, anunþã
scoaterea la concurs a postului
contractual vacant de informati-
cian, 1/1 normã. Condiþii de partici-
pare la concurs: -Studii medii,
treapta profesionalã III, -Cunoºtin-
þe operare calculator. Concursul se
va desfãºura la sediul ªcolii Gim-
naziale „Decebal” Craiova astfel: -
în data de 08.09.2015, ora 10.00.
proba scrisã, -în data de 08.09.2015,
ora 13.00, proba practicã. Înscrieri-
le la concurs se fac la secretariatul
ªcolii Gimnaziale „Decebal” Craio-
va, B-dul. N. Titulescu, Nr. 64, Cra-
iova, în fiecare zi de luni pânã vineri
între orele 9.00-14.00, în termen de
10 zile de la data publicãrii prezen-
tului anunþ în Monitorul Oficial. In-
formaþiile suplimentare referitoare
la înscrierea ºi participarea la con-
curs a candidaþilor sunt afiºate la
sediul ªcolii Gimnaziale „Decebal”
Craiova ºi pagina web: www.scoa-
la12craiova.ro sau se pot obþine de
la secretariat, la numãrul de telefon:
0351.801.841.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu sediul
în strada Jieþului nr. 19, primeºte
înscrieri pentru anul ºcolar 2015 –
2016 în perioada 24 august - 4 sep-
tembrie 2015, la urmãtoarele disci-
pline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), balet, actorie,
picturã, graficã, artã cinematogra-
ficã, regie-teatru. Examenul de ad-
mitere, în anul I, se va desfãºura în
perioada 7 – 10 septembrie 2015.
Relaþii la telefon 0251 – 413371; în-
tre orele 09.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
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 ca-
mere, 2/4, Titulescu (lân-
gã Biserica de la Casa
ªtiinþei), bloc cãrãmidã,
izolaþie interioarã, îmbu-
nãtãþiri (gresie, faianþã,
parchet lemn, uºi meta-
lice, termopan, aer con-
diþionat). Telefon: 0723/
189.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
VÂND / schimb aparta-
ment 5 camere cu apar-
tament, casã sau teren
intravilan. Telefon: 0721/
913.958.

CASE
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.

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 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã comuna Ple-
niþa zonã ultracentral 3
camere ºi bucãtãrie ºar-
pantã  cu þiglã Jimbolia
beci, anexe, vad comer-
cial cu ieºire în parc 15
m ºi douã ieºiri în ºoºea-
ua principalã, pomi fruc-
tiferi, viþã de vie suprafa-
þa totalã – 750 mp, ca-
dastru. Preþ 900 milioa-
ne lei vechi. Telefon:
0351/455.617; 0748/
057.590.
Vând casã Coþofenii din
Dos, sat Mihãiþa. Tele-
fon: 0748/503.599.

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 vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº Cãlimã-
neºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bucã-
tãrie, baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/185.171.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

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

TERENURI
Vând teren cu o supra-
faþã de aprox. 4000 mp
situat în prelungirea Be-
chetului nr.49 ( Fãcãi)
15 euro/mp ºi douã
hale de depozitare.
Spaþiul este pretabil
unor activitãþi comercia-
le ºi poate fi utilizat ºi
în  scop rezidenþial. Te-
lefon: 0726/402.987.
Vând teren cu o supra-
faþã de aprox. 4.400 mp
situat în Craiova, str.
Gârleºti 40 euro/mp ºi
hale de depozitare. Spa-
þiul este pretabil unor ac-
tivitãþi comerciale ºi poa-
te fi utilizat ºi în scop re-
zidenþial. Telefon: 0726/
402.987.
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
Vând un hectar teren
arabil, cu cadastru fãcut,
în comuna Orodel - Dolj.
Telefon: 0770/336.014.
Vând teren Craiova 1114
mp. Telefon: 0769/
913.671.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
OCAZIE! Vând teren
800 m, ideal pentru
casã, zonã pitoreascã,
Predeºti - 16 km, curent,
apã, 4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.

Vând teren în T 49, P89,
suprafaþã 6000 mp, in-
travilan, curþi, construcþii,
Pieleºti. Telefon: 0766/
286.664. 0727/325.869.
OCAZIE! Vând, închiriez
1000 m – 2000 m, Ca-
lea Bucureºti Km 9, ide-
al pentru Showroom,
halã, parc auto, benzinã-
rie, deschidere 35 m.
Telefon: 0762/109.595.
TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15 Euro
mp negociabil. Telefon:
0745/867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã din
lemn la 7 km de Craio-
va, vie, pomi, deschide-
re 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 Al-
beºti. 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 - ªim-
nicul de Sus la 600 m
de lacul Tanchiºtilor - în-
tre vile. Telefon: 0351/
170.504.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
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STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

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

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

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã sau îm-
prejurimi. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0772/096.357.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu- Sinaia- Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/ 456.609.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, creme,
spume) bol 6 litri 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
bucxãþi , recamier 2 bu-
cãþi, 2 flori mari de apar-
tament. Telefon: 0754/
220.151.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu nouã
20 litri, reductor oxigen
sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã
D 600. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare (zã-
velci, prosoape, batiste)
cusute manual. Telefon:
0351/809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor -
800 RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80
lei, pompã de udat grã-
dinã Cama 200 lei - sã-
pun de casã 10 kg cu
5 lei/kg. Telefon: 0770/
303.445.

Vând plug Nr. 5 pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã 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 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 baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã fri-
gorificã Arctic nouã ma-
ºinã de cusut Singer ºi
Paff. Telefon: 0747/
674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, pie-
le bovinã 6 mp, telescoa-
pe Tico noi, 2 roþi 155/
73, combinã muzicalã
stereo, calculator instrui-
re copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 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 ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând 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 maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând cinci bare 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 spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie -
800 RON). Telefon:
0770/682.710.
Apartament ultracentral,
ultralux, mobilier nou, ul-
tramodern, A.C., inter-
net, toate dotãrile, posi-
bil ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626.
Închiriez locuinþã, condi-
þii foarte bune, zona 1
Mai. Telefon: 0729/
398.051.

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 femeie
drãguþã, muncitoare,
onestã, pentru convieþui-
re la þarã. Constantin
Constantin/Lucicã –Dãn-
ciuleºti, nr. 136, judeþul
Gorj, Agenþia Petrãchei.

Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central cu
oferte la cererea clientu-
lui, cazare – masã - con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/692.884.
Afacere - 5000 cepe flo-
rifere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consulta-
þie la plantare. Telefon:
0786/391.745.

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

DECESE
Împietriþi de durere, în
aceste clipe sfâºietoa-
re,  Anghel Ghenea
precum ºi Alexis, Flo-
rina ºi Philippe Josse-
rand anunþã încetarea
din viaþã a scumpei
lor mame, bunicã ºi
soacrã prof. GHENEA
SIMILIANA. Dumne-
zeu s-o odihneascã în
liniºte ºi pace!

CONDOLEANÞE
Dr. Adriana Turcu-
leanu ºi personalul
de la Centrul Medi-
cal „Amaradia” îi
alãturi doamnei dr.
Dana Dãogaru, în
acest momente pli-
ne de durere. Sin-
cere condoleanþe
familiei!
COMEMORÃRI

Veºnicã pomenire
tatãlui, soþului ºi
bunicului nostru
MARIN DIMA. Dum-
nezeu sã-l odih-
neascã în pace!
Familia.
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În primul amical de la reveni-
rea din Serbia, divizionara de liga
a treia ACS Podari a dispus cu 4-
2 (1-0), vineri searã, pe teren pro-
priu, de Dunãrea Bistreþ (prima
ligã judeþeanã). Golurile au fost
marcate de Ionuþ ªerban, Cimpo-
ieru, Preda ºi Surugiu, respectiv
Gae (2).

Tehnicianul Podariului, Dragoº
Bon a început meciul în formu-
la: Nedelcovici – Nuþã, Dina,
Chircan, Ciocioanã – Sãceanu,
Marinoiu, Preda, I.ªerban, Badea
– Buzãrnescu. Au mai intrat Fl.
Cimpoieru, Surugiu, Rioºanu,
Dragomir, C. Sârmon, I. Sâr-

SPORT LA TV, ASTÃZI
– TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Concordia, Pandurii

– CFR Cluj / 23:00 – FOTBAL – Supercupa Spaniei, manºa retur:
Barcelona – Bilbao.
DIGI SPORT 2
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Cincinnati, în SUA: ziua 1 / 0:00

– FOTBAL Argentina – Primera Division: River Plate – San Martin de
San Juan / 2:00 – TENIS (M) – Turneul de la Cincinnati.
DIGI SPORT 3
22:00 – FOTBAL Italia – Cupa: AC Milan – Perugia.

DOLCE SPORT
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Concordia, Pandurii –

CFR Cluj.
DOLCE SPORT 2
18:00 – TENIS (F) – Turneul de la Cincinnati, în SUA: ziua 1 / 22:00

– FOTBAL Anglia – Premier League: Liverpool – Bournemouth / 2:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Cincinnati.
EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Posbeskidzie – Pogon Szcze-

cin / 21:00 – FOTBAL Germania – 2Bundesliga: Nurnberg – Munchen
1860 / 23:00 – CICLISM – Challenge-ul Pro, în SUA.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – CFR Cluj.

LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – Concordia.

Dupã eºecul înregistrat în ami-
calul de miercuri, scor 23-36 (11-
17), la Polivalentã, în faþa campioa-
nei CSM Bucureºti, handbalistele

HANDBAL (F) – Turneu de pregãtire
SCM, învinsã la scor ºi de vicecampioanãSCM, învinsã la scor ºi de vicecampioanãSCM, învinsã la scor ºi de vicecampioanãSCM, învinsã la scor ºi de vicecampioanãSCM, învinsã la scor ºi de vicecampioanã

de la SCM Craiova au suferit o în-
frângere ºi mai drasticã în compa-
nia vicecampioanei HCM Baia
Mare, scor 17-33 (9-16), vineri,

în cadrul unui patrulater gãzduit de
formaþia maramureºeanã, pregãti-
tã actualmente de fost tehnician al
alb-albastrelor pânã în aceastã varã,

Aurelian Roºca.
Totuºi, craiovencele au ter-

minat pe locul trei competiþia,
dupã ce sâmbãtã au trecut la li-
mitã, 29-28 (13-14), de cam-
pioana Slovaciei, Juventa Mi-
chalovice (învinsã de HC Alba
Sebeº în cealaltã semifinalã).

Cea mai bunã marcatoare a
SCM-ului în finala micã a fost
Jelena Zivkovic (8 goluri), ur-
matã de Apipie – 6, Ianaºi, ªela-
ru, Iovãnescu, Cioaric – toate
cu câte 3, Bãbeanu ºi Landre –
ambele câte 1 gol.

Vineri ºi sâmbãtã, formaþia
Simonei Gogîrlã va disputa alte
douã jocuri de verificare, la
Cupa Craiovei, unde vor mai
participa “U” Cluj, CSM Ploieºti
ºi nou-promovata Mãgura Cis-
nãdie.

SCM Craiova va debuta în
Liga Naþionalã în 29 august, în
deplasare, cu Dunãrea Brãila.

MECIURI AMICALE

mon, Mirescu, Raicea, Socol ºi
Geamãnu.

De partea cealaltã, Adrian Ne-
delea a mizat pe urmãtorii:  Al.Mi-
rea – Ignat, Þuculanu, Goagã,
Mateiþã – Gae, Criºan, Boericã,
Bouleanu, C.Niþã – Fl. Cimpoeru.
Au mai jucat Trãistaru, Luncan.

Mâine de la ora 11:00, ACS va
disputa o nouã partidã de verifi-
care, ºi tot acasã, cu Pandurii II
Târgu Jiu.

O altã reprezentantã a noastrã
în al treilea eºalon fotbalistic, CS
U II s-a testat la rându-i vineri sea-
rã, fiind învinsã cu 2-1 la Piteºti,
de SCM Argeºul (de asemenea

Liga 3). Golul alb-al-
baºtrilor a fost marcat
de Iovan Marcovici.

Antrenorul Daniel
Mogoºanu a trimis în
teren echipa: Tomºa –
Ghincea, Ciocotealã,
Hreniuc, Drãghici –
Miculaiciuc, Armãºe-
lu, Georgescu, Gârbi-
þã – Jurj, Cãle. Pe par-
curs au mai intrat:
Nedeianu – Marcu, Luicã ºi mai
mulþi jucãtori aflaþi în probe.

“Satelitul” nu s-a putut baza la
aceastã partidã pe Laurenþiu Po-
pescu, Angelo Iuga, Andrei Bur-

lacu ºi Alin Manea – toþi aflaþi la
echipa naþionalã Under 19, plus
pe Cojocaru, Robert Petre, Lu-
cian Scarlat – toþi cu probleme
medicale.

Urmãtorul test pe care-l va sus-
þine CS Universitatea II Craiova
va avea loc vineri, de la ora 18.00,
la Iºalniþa, contra celor de la Spor-
ting Roºiori.

Revenit în ring dupã 19 luni de absenþã,
Lucian Bute l-a învins prin inferioritate pe
italianul Andrea Di Luisa, într-o partidã dis-
putatã ieri dimineaþã, la Centre Bell din
Montreal,

Bute l-a trimis la podea pe Di Luisa în
runda a patra. Acesta s-a ridicat dupã nu-
mãrãtoarea arbitrului, Bute a continua ata-
cul, iar antrenorul italianului a aruncat
prosopul.

Lucian Bute va avea ºansa ca în urmã-
torul meci sã lupte din nou pentru titlul
mondial la categoria semigrea.

Lucian Bute, în vârstã de 35 de ani, are
acum în palmares 32 de victorii (25 KO) ºi
douã înfrângeri. Pugilistul român avusese
cel mai recent meci oficial în ianuarie 2014,
când a fost învins la puncte de canadianul
Jean Pascal. Lucian Bute ar fi trebuit apoi
sã boxeze, pe 6 decembrie 2014, cu ar-

gentinianul Roberto Bolonti, dar confrun-
tarea a fost anulatã dupã ce românul s-a
accidentat la spate.

Di Luisa, în vârstã de 33 de ani, a sufe-
rit contra lui Bute a treia înfrângere, el
strângând în rest 17 victorii (13 înainte de
limitã). Italianul luptase cel mai recent la
finele anului trecut, când a câºtigat titlul
EBU-EU la categoria supermijlocie, învin-
gându-l pe Roberto Cocco.

“Am lipsit mult, am muncit mult, dar
sunt înapoi la treabã”

Lucian Bute a declarat dupã victoria din
meciul cu italianul Andrea Di Luisa, cã a lip-
sit mult din ring, cã a muncit mult la antre-
namente ºi a precizat cã s-a întors la treabã.

“Aºa cum am spus, Lucian Bute se în-
toarce. Am lipsit mult, am muncit mult, dar
sunt înapoi la treabã. Mulþumesc tuturor
celor care m-au susþinut”, a spus Bute.
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1. Dinamo 6 3 3 0 7-2 12
2. Astra 6 3 2 1 12-11 11
3. ASA 7 2 4 1 7-3 10
4. Viitorul 6 2 4 0 10-8 10
5. Steaua 7 2 4 1 6-4 10
6. CSMS Iaºi 6 3 1 2 5-6 10
7. Pandurii 6 2 2 2 5-7 8
8. Craiova 7 1 3 3 5-6 6
9. Botoºani 7 1 3 3 5-7 6
10. CFR Cluj 6 3 2 1 8-5 5
11. Concordia 6 1 2 3 7-8 5
12. ACS Poli 7 1 2 4 4-8 5
13. Voluntari 6 0 4 2 3-8 4
14. Petrolul 7 1 4 2 6-7 1

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa VII

Petrolul – FC Botoºani 2-1
Au marcat: V. Rusu 55, D. Varga 64 / Dimitrov 80.
ACS Poli – “U” Craiova 1-1
Au marcat: Elek 57 / Nuno Rocha 88.
Steaua – ASA Tg. Mureº 1-1
Au marcat: Adi Popa 31 / Jazvic 54.

*Partidele FC Voluntari – Astra ºi CSMS Iaºi – Dinamo s-au
disputat asearã dupã închiderea ediþiei.

Astãzi
Viitorul – Concordia 18:30
Pandurii – CFR Cluj 21:00

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Universitatea a evitat in extre-
mis o înfrângere la Timiºoara, în-
cheind 1-1, sâmbãtã, datoritã unei
reuºite semnate în minutul 88 de
Nuno Rocha, aflat la primul sãu
gol stagional. Tot la capitolul pre-
miere, golul capverdianului a fost
cel dintâi izbutit în acest sezon de
atacul Craiovei.

Precauþia a fost cuvântul de or-
dine în prima reprizã a disputei de
pe “Dan Pãltiniºanu”, cele douã
combatante oferind, prin urmare,
un joc tern, cu multe pase greºite
ºi execuþii asemenea. Fond pe care
a existat doar câte o oportunitate
notabilã de fiecare parte. Un ºut al
“vitezistului” Bãrbuþ (13), puþin pe
lâgã poarta lui Bãlgrãdean, ºi o re-
luare cu capul, pe spate, semnatã
de Acka (43), dupã o centrare a
lui Vãtãjelu din loviturã liberã,
respinsã cu un reflex excelent de
Kirschstein.

La revenire, bãnãþenii au fost
din nou periculoºi în minutul 52,
când Elek, nemarcat, a reluat cu
capul pe lângã poartã. “U” a rãs-

puns instantaneu (53), dar Ferfe-
lea n-a ajuns la o centrare a lui
Herghelegiu pe care scria 1-0. Re-
zultat care peste patru minute avea
sã se consemneze în dreptul gaz-
delor: Goga a reluat cu capul la
colþul lung, improvizatul fundaº
central Dumitraº a uitat cum stã
treaba cu ofsaid-ul, iar ecelaºi
Elek a împins mingea în plasã de
la un metru, de asemenea cu o
loviturã de cap. ªtiinþa a reacþio-

ACS Poli TACS Poli TACS Poli TACS Poli TACS Poli Timiºoara –imiºoara –imiºoara –imiºoara –imiºoara –
“U” Craiova 1-1“U” Craiova 1-1“U” Craiova 1-1“U” Craiova 1-1“U” Craiova 1-1

Stadion: “Dan Pãltiniºanu”, spectatori. 3.000.
Au marcat: Elek 57 / Nuno Rocha 88.
Poli: Kirschstein – Iordache, Luchin, Melinte, D. Popescu – Ar-

tean, Llorente (Sarmov 66) - Bãrbuþ, Goga (Zicu 59), Croitoru (Ru-
fino 75) – Elek. Rezerve neutilizate: Smaranda – Neagu, Curtean,
Cînu. Antrenor: Dan Alexa.

Universitatea: Bãlgrãdean – Achim, Acka, Dumitraº, Vãtãjelu –
Zlatinski (Bancu 72), Mateiu, Madson (Mazarache 84), Ferfelea
(Ivan 59) – Herghelegiu, Nuno Rocha. Rezerve neutilizate: Stra-
ton – Izvoranu, Târnãcop, Bawab. Antrenori: Sorin Cârþu, Emil
Sãndoi.

Cartonaºe galbene: Luchin 85, Melinte 90+5 / Madson 23, Acka
56, Zlatinski 71, Mazarache 90+2, Herghelegiu 90+5.

Au arbitrat: Lucian Rusandu – Octavian ªovre, Mircea Orbuleþ.

Cristian Bãlgrãdean:
„Am crezut pânã în ultimul moment cã putem obþine mãcar un punct ºi am reuºit. În cele din urmã

este un punct afarã, e bine cã nu am pierdut. A fost o primã reprizã fãrã ocazii, în partea a doua noi am
avut ºansele mai mari. În primã fazã, la golul lor am crezut cã e ofsaid ºi de-asta m-am îndreptat spre
arbitri. Nimãnui nu-i convine situaþia în care suntem, trebuie sã strângem rândurile ºi sã ne revenim.”

Alexandru Mateiu:
„Este mulþumitor un punct la cum s-a jucat, dar ne doream mai mult. Sper ca din urmãtoarele

meciuri sã obþinem mai mult. Pânã la urmã am mai adunat un punct în clasament. Nu este tensiune la
noi în vestiar, suntem un grup unit. Sperãm sã obþinem maxim din meciul cu Steaua. Cu siguranþã, în
urma unui rezultat pozitiv duminica viitoare ne vom descãtuºa.”

nat ºi de aceastã datã, numai cã
“torpilele” lui Mateiu (62, 63) s-
au lovit de opoziþia goalkeeper-ului
Timiºoarei.

Gazdele ºi-ar fi putut dubla
avantajul în minutul 67, dar omni-
prezentul Elek a ratat întâlnirea cu
balonul, servit fiind de noua achi-
ziþie, fostul botoºãnean Croitoru.

De aici încolo Universitatea a
controlat cu autoritate partida, însã
ºuturile lui Ivan (68), Mateiu (78),
Madson (83) sau Vãtãjelu (87) n-
au avut efect nici ele efect pe ta-
belã. ªi când ºansele scãzuserã
pânã spre cota de avarie, Nicuºor
Bancu, dupã un corner, a înãlþat o
minge în suprafaþa de pedeapsã ti-
miºoreanã, iar Nuno Rocha, cum
am notat deja, a reuºit sã egaleze,
preluând ºi împingând mingea în
plasã de la doi metri.

Pentru Universitatea, departe de
pretenþiile cu care a plecat la drum
în startul sezonului, urmeazã acum
derby-ul cu Steaua, programatã
duminicã, 23 august, de la ora
18.30, pe „Extensiv”.

Sãndoi: “Un punct muncit,
pentru moral ºi clasament“

La conferinþa de presã de dumã
meci, “principalul” Emil Sãndoi s-
a arãtat mulþumit cu rezultatul de
egalitate, aducând în discuþie, tot-
odatã, ºi problemele defensive cu
care s-a confruntat “U” la aceastã
partidã: „Este un punct muncit.
Prima reprizã a fost mai modestã,
dar am avut principala ºansã de gol

prin Acka. În partea a doua nu doar
cã am echilibrat, dar în final am
fost peste adversar. Ne-am creat
ocazii mari prin Ivan, Madson ori
Mateiu ºi în ultimele minute am
egalat în urma unei faze fixe. Sunt
mulþumit de jucãtorii care au in-
trat pe parcurs, au dat un plus echi-
pei. ªi meritã amintit cã am avut
în final patru atacanþi pe teren.

Totodatã nu trebuie trecut cu ve-
derea cã ne confruntãm cu pro-
bleme mari în centrul defensivei.
Nu i-am avut la dispoziþie pe Po-
pov ºi Kay, iar înainte de meci
am aflat cã nu putem conta nici
pe Izvoranu, aºa cã a trebuit sã
improvizãm în centrul apãrãrii cu
Dumitraº, care din punctul meu
de vedere a dat un randament
bun. Este un punct pentru moral
ºi clasament.”
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