
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7824marþi, 18 august 2015   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când aud cântecele populare de acum, n-o
sã mã mir, Popescule, dacã mâine o sã aud cân-
tând: “Foaie verde trei ardei / La mine-n sat e OK
/ Când, cu Coca-cola, la o ºuetã /  Cu iubita-n week-
end stau la discotecã”.
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Poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Cri-
minale de la IPJ Dolj, sub coordonarea
procurorului Cristian Eugen Grigorie,
ºeful Secþiei de Urmãrire Penalã de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj,
chiar þin în mânã un „cartof fierbinte”:
investigarea circumstanþelor în care tâ-
nãra Alexandra Goghez, de 17 ani, din
comuna Goieºti, elevã la Liceul „Gheor-
ghe Chiþu” din Craiova, angajatã la re-
staurantul „Ciobãnaºul” din Parcul „Ni-
colae Romanescu”, ºi-a pierdut viaþa,
cadavrul fiind descoperit sâmbãtã, la
prânz, la mai bine de douã sãptãmâni
de la producerea evenimentului. Cum
pistele de investigare ale „echipei cri-
minalistice” rãmân, cum este ºi firesc,
secrete, multe detalii, faþã de ºtirea pro-
priu-zisã, apãrutã duminicã, nu pot fi
avansate, din precauþie, aºteptându-se
raportul medico-legal, ºi acesta îngreu-
nat din motive obiective.
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MediciiMediciiMediciiMediciiMedicii
se pregãtescse pregãtescse pregãtescse pregãtescse pregãtesc
de greva generalãde greva generalãde greva generalãde greva generalãde greva generalã

Reuniþi deocamdatã pe Facebo-
ok, în cadrul unui grup de iniþiati-
vã la care au aderat deja peste
22.000 de membri, medicii ame-
ninþã cã vor declanºa greva gene-
ralã dacã revendicãrile nu le vor fi
rezolvate. Salariaþii din Sãnãtate
aºteaptã, în primul rând, o majo-
rare a salariilor, pentru a-ºi putea
desfãºura activitatea în condiþii
normale. În plus, aceºtia s-au de-
clarat nemulþumiþi de hotãrârea prin
care s-a dispus cã medicii sunt
consideraþi funcþionari publici dupã
legea penalã, fãcându-i astfel pasi-
bili de închisoare dacã primesc o
donaþie din partea pacienþilor.

DunãreaDunãreaDunãreaDunãreaDunãrea
a secat robinetelea secat robinetelea secat robinetelea secat robinetelea secat robinetele
locuitorilorlocuitorilorlocuitorilorlocuitorilorlocuitorilor
din Calafatdin Calafatdin Calafatdin Calafatdin Calafat

MãsuraMãsuraMãsuraMãsuraMãsura
inconºtienþei:inconºtienþei:inconºtienþei:inconºtienþei:inconºtienþei:
deºertificareadeºertificareadeºertificareadeºertificareadeºertificarea
DoljuluiDoljuluiDoljuluiDoljuluiDoljului

Nisipurile zburãtoare din
sudul Doljului iau avânt
pentru cã fie nu sunt bani, fie
nu sunt specialiºti care sã
anticipeze dezastrul iminent.
Monitorizarea solurilor
lipseºte cu desãvârºire.
Despre strategii de acþiune
împotriva deºertificãrii nici
nu poate fi vorba. Ce contea-
zã cã un centimetru de sol
bun se creeazã în 300 sute
de ani!

Colegiul TColegiul TColegiul TColegiul TColegiul Tehnicehnicehnicehnicehnic
de Arte ºi Meseriide Arte ºi Meseriide Arte ºi Meseriide Arte ºi Meseriide Arte ºi Meserii
„Constantin„Constantin„Constantin„Constantin„Constantin
Brâncuºi” – întreBrâncuºi” – întreBrâncuºi” – întreBrâncuºi” – întreBrâncuºi” – între
un trecut gloriosun trecut gloriosun trecut gloriosun trecut gloriosun trecut glorios
ºi un viitor plinºi un viitor plinºi un viitor plinºi un viitor plinºi un viitor plin
de speranþede speranþede speranþede speranþede speranþe
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Bãsescu: Probabil din toamnã
mã voi înscrie în PMP

Fostul preºedinte Traian
Bãsescu a declarat, duminicã, la
Alba Iulia, cã, probabil, din
toamnã se va înscrie în Partidul
Miºcarea Popularã. Bãsescu a
participat la Conferinþa Regionalã
Centru a PMP ºi a fãcut anunþul la
finalul discursului sãu la aceastã
reuniune, fiind aplaudat de cãtre
participanþi. “Aº încheia asigurân-
du-vã cã, dupã ce am fost la
conferinþa regionalã de la Timiºoa-
ra, de la Galaþi, de la Iaºi, de la
Piteºti ºi aici la Alba, probabil cã,
din toamnã, nu voi fi numai
partenerul dumneavoastrã, ci mã
voi înscrie în partidul dumnea-
voastrã”, a afirmat Traian Bãsescu.
La Conferinþa Regionalã Centru a
PMP au participat în jur de 700 de
delegaþi din judeþele Alba, Braºov,
Covasna, Harghita, Mureº ºi Sibiu.

Avertizare Cod galben
de ploi torenþiale ºi vijelii,
în aproape toatã þara

Meteorologii au emis o avertiza-
re cod galben pentru Bucureºti ºi
33 de judeþe, unde începând de ieri
dupã-amiazã ºi pânã la noapte vor
fi ploi torenþiale, vijelii ºi descãr-
cãri electrice, iar în unele zone va
cãdea grindinã. Potrivit avertizãrii
transmise de Administraþia
Naþionalã de Meteorologie, de ieri,
ora 16.00, pânã astãzi, la ora
23.00, vor fi intervale cu instabili-
tate atmosfericã accentuatã în
zonele deluroase ºi montane,
precum ºi în nordul, nord-estul,
centrul ºi local în sud-estul þãrii. În
aproape toatã þara, temporar se
vor semnala averse, descãrcãri
electrice, cãderi de grindinã ºi
intensificãri de scurtã duratã ale
vântului, cu aspect de vijelie. Ploile
vor avea ºi caracter torenþial, iar
cantitãþile de apã vor depãºi local
20 de litri pe metru pãtrat ºi izolat,
cu precãdere în zona de munte, 40-
50 de litri pe metru pãtrat. Pe arii
restrânse va cãdea grindinã.
Avertizarea cod galben a fost emisã
pentru aproape toatã þara, cu
excepþia judeþelor Constanþa,
Tulcea, Teleorman, Olt, Dolj,
Mehedinþi, Timiº ºi Arad.

Culturile însãmânþate în toamna anu-
lui trecut pentru care s-a încheiat cam-
pania de recoltat nu au avut pierderi foarte
mari din cauza secetei, a declarat, ieri,
ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rura-
le, Daniel Constantin, adãugând cã pro-
ducþia totalã de grâu este chiar “uºor mai
bunã” decât în 2014.

“Pentru cã s-a încheiat campania de
recoltat la culturile însãmânþate în toam-
na lui 2014 vreau sã vã anunþ cã, din fe-
ricire, acestea nu au avut pierderi foarte
mari. Din contrã, la cultura grâului, re-
zultatele sunt uºor mai bune decât anul
trecut. Dacã în 2014 cultura medie la
hectar a fost de 3,64 tone, în anul 2015 a
fost de 3,68 de tone. Cantitatea totalã de
grâu recoltatã, conform datelor pe care
le avem pânã în prezent din teritoriu, este de 7,5
milioane de tone, comparativ cu 7,4 milioane de
tone în anul 2014”, a subliniat ºeful MADR, la
finalul întâlnirii avute luni cu fermierii.

Potrivit sursei citate, producþia medie la hec-
tar obþinutã la orz a fost de 4,03 tone, în timp ce
în 2014 a fost de numai 3,8 tone, iar cantitatea
totalã recoltatã ajuns la 1,051 milioane de tone.
Pe de altã parte, ministrul Agriculturii a precizat
cã rapiþa a avut de suferit în 2015, dar nu dra-
matic, producþia medie fiind de 2,36 tone la hec-

Gabriel Berca, fost consilier prezidenþial ºi
fost ministru al Internelor, a fost trimis în jude-
catã în dosarul în care este acuzat de trafic de
influenþã, dupã ce ar fi primit 185.000 de euro
de la un om de afaceri, pentru a interveni la
membri ai Guvernului sã atribuie bani unei pri-
mãrii. Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA) Bacãu l-au trimis în judecatã, alãturi
de fostul senator Gabriel Berca, ºi pe fostul
deputat Mihai Banu, tot pentru trafic de influ-
enþã. În acelaºi dosar va fi judecat ºi fiul fostu-
lui deputat, Lucian Banu, pentru complicitate la
trafic de influenþã, se aratã într-un comunicat
de presã al DNA.

Anchetatorii au trimis dosarul la Curtea de
Apel Bacãu, cerând instanþei sã menþinã mãsu-
rile preventive dispuse, respectiv arestul pre-

Vicepreºedintele PNL Alexan-
dru Nazare îi solicitã premierului
Victor Ponta sã ia de urgenþã mã-

tar. “Pentru rapiþã producþia la hectar a avut de
suferit în sensul cã avem o producþie mai micã,
dar nu dramatic, respectiv 2,36 tone, compara-
tiv cu 2,57 tone la hectar în 2014, iar producþia
totalã este 956.886 tone”, a adãugat ministrul.

Acesta a recunoscut însã cã seceta afectea-
zã agricultura ºi culturile, mai ales cele însã-
mânþate în primãvarã, respectiv porumbul ºi
floarea-soarelui, iar ministerul va încerca sã-i
ajute pe fermieri sã îºi deruleze în condiþii bune
campania de primãvarã. “Vremea afecteazã cul-

turile, afecteazã agricultura ºi pro-
babil pe ansamblu vor fi pierderi la
fiecare fermier, dar pe culturile de
primãvarã, nu pe cele de toamnã. Fa-
cem tot posibilul ca din punct de ve-
dere bugetar ºi al pregãtirii documen-
telor campania de toamnã sã se de-
ruleze în condiþii bune ºi împreunã
cu fermierii am agreat ca pânã la
sfârºitul lunii august sã acordãm ace-
le adeverinþe, mai devreme, astfel
încât sã îºi poatã contracta creditele
ºi sã înceapã campania de toamnã”,
a subliniat ºeful MADR.

De asemenea, ministrul a adãugat
cã va face tot posibilul ca din 16 oc-
tombrie sã poatã fi plãtit avansul la
plata pe suprafaþã care se cuvine din

partea Comisiei Europene.
Prezent la întâlnirea de la MADR, preºedinte-

le LAPAR, Laurenþiu Baciu, a subliniat cã discu-
þia de ieri a fost una constructivã, menþionând
cã fermierii nu se raporteazã la statistica pro-
ducþiei prezentate de minister, ci doar din per-
spectiva de recuperare a cheltuielilor. “Procen-
tul de recuperare a cheltuielilor este mult mai
mic decât anul trecut ºi noi ne raportãm la situa-
þia financiarã, iar ministrul vorbeºte din perspec-
tiva asigurãrii alimentare”, a spus acesta.
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Nazare (PNL) îi cere premierului sã ia de urgenþã mãsuri
pentru diminuarea pierderilor de fonduri europene

suri pentru diminuarea pierderilor
de fonduri europene, arãtând cã
pânã la finalul anului România ris-

cã sã piardã opt
miliarde de euro
alocaþi din astfel
de fonduri.

“Premierul tre-
buie sã convoace
în cel mai scurt
timp posibil toþi
miniºtrii ºi ºefii de
companii de stat
care gestioneazã
fonduri europene,
astfel încât sã poa-
tã gãsi soluþii pen-
tru a nu da cu pi-
ciorul acestor bani
gratuiþi puºi la dis-
poziþie de Uniunea

Europeanã. Este inacceptabil ca
CNADNR, care a fost în subordi-
nea directã a premierului în cea mai
mare parte a perioadei ultimilor trei
ani, sã piardã bani, iar directorul
sã declare cã nu li s-au tãiat banii
la rectificarea bugetarã din cauza
lipsei de performanþã, ci pentru cã
nu puteau sã îi consume. Asta în
timp ce sute de români stau blo-
caþi în trafic pentru cã drumurile
actuale nu mai fac faþã”, spune
Alexandru Nazare, într-un comu-
nicat remis, ieri, Agerpres.

El atrage atenþia asupra faptu-
lui cã România riscã sã piardã pânã
la sfârºitul anului opt miliarde de
euro din fonduri europene. “În
primele ºapte luni ale anului 2015,
ultimul în care putem cheltui cele
19 miliarde de euro alocate prin

bugetul UE 2007-2013, România
a cerut la decontare doar 625 de
milioane de euro, deºi mai avem 9
miliarde de euro la dispoziþie.
Având în vedere media pe aceste
ºapte luni, devine clar cã la finele
anului România va pierde 8 mili-
arde de euro, iar guvernul condus
de Victor Ponta nu a fãcut nimic
pentru a salva aceastã situaþie.
Este inacceptabil ca în luna iulie,
când lucrãrile de infrastructurã ar
trebui sã avanseze rapid, sã nu fie
cheltuite deloc fonduri europene.
De altfel, pentru transporturi, de
la începutul anului, abia au fost
ceruþi la rambursare 14 milioane
de euro, în condiþiile în care abia
s-au cheltuit jumãtate din cele 4.4
miliarde de euro disponibili”, ara-
tã Nazare.

Fostul consilier prezidenþial Gabriel Berca ºi fostul
deputat Mihai Banu, trimiºi în judecatã

ventiv în cazul foºtilor parlamentari Berca ºi
Banu ºi controlul judiciar în cazul lui Lucian
Banu.

Potrivit anchetatorilor, Gabriel Berca, la data
faptelor senator ºi preºedinte al organizaþiei ju-
deþene Bacãu a Partidului Democrat Liberal, ar
fi primit 185.000 de euro de la omul de afaceri
Viorel Rusu, care avea un contract cu Primãria
comunei Ardeoani, judeþul Bacãu, iar instituþia
trebuia sã achite lucrãrile de construcþie, în
valoare de aproximativ 5,6 milioane de lei, exe-
cutate de firma omului de afaceri.

Faptele ar fi fost comise în perioada aprilie
2010 – ianuarie 2012, iar fostul senator Gabriel
Berca, prin intermediul fostului deputat Mihai
Banu, ar fi pretins ºi primit banii atât pentru
sine cât ºi pentru partidul din care fãcea parte,

de la omul de afaceri, pentru a-ºi folosi influen-
þa personalã pe lângã membri ai Guvernului, în
vederea alocãrii unei sume de bani cãtre Primã-
ria Ardeoani.

Mihai Banu este acuzat cã a pretins ºi primit,
în mai multe tranºe, de la acelaºi om de afaceri,
220.000 de euro, pentru el ºi pentru Berca. În
schimbul banilor, Banu a promis cã va inter-
veni la membri ai Guvernului în vederea alocã-
rii unor sume de bani cãtre primãria din judeþul
Bacãu. Potrivit anchetatorilor, suma de bani
cerutã a fost viratã de firma omului de afaceri
în trei tranºe, în perioada 12 august 2010 – 22
iulie 2011, în conturile indicate de Mihai ºi Lu-
cian Banu. Procurorii au instituit sechestru asi-
gurãtor pe bunuri imobile ale inculpaþilor Ga-
briel Berca ºi Mihai Banu.
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Dupã patru zile în care sistemul
a dat semne cã se va opri din cau-
za debitului scãzut al Dunãrii,
acest lucru s-a întâmplat dumini-
cã dimineaþã. De la ora 8.00, tot
municipiul Calafat a rãmas fãrã apã
rece, inclusiv spitalul ºi instituþiile
publice, autoritãþile încercând de
atunci sã gãseascã o soluþie. Ieri,
în a doua zi de în care apa nu a
mai venit la robinete, autoritãþile ju-
deþene, prefectul Sorin Rãducan ºi
preºedintele Consiliului Judeþean
Dolj, Ion Prioteasa, s-au deplasat
la Calafat, unde împreunã cu di-
rectorul Companiei de Apã Olte-
nia, Constantin Mitriþã, au încer-
cat sã remedieze problema. „Sis-
temul este depresurizat ºi nu mai
poate furniza apã. În Dunãre se aflã
montate niºte construcþii subacva-
tice în care se gãsesc pompele de
extracþie, iar problema este cã, din
cauza secetei, când vin valurile sau
trec vapoarele, atunci sistemul ia

Dunãrea a secat robineteleDunãrea a secat robineteleDunãrea a secat robineteleDunãrea a secat robineteleDunãrea a secat robinetele
locuitorilor din Calafatlocuitorilor din Calafatlocuitorilor din Calafatlocuitorilor din Calafatlocuitorilor din Calafat

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Timp de douã zile, toþi locuitorii
municipiului Calafat au rãmas fãrã
apã rece. Deºi se alimenteazã din ape-
le Dunãrii, care se aflã la numai doi
paºi, staþiile de pompare nu au mai

funcþionat dupã ce fluviul ºi-a scãzut
mult debitul. Peste 15.000 de oameni,
spitalul ºi toate instituþii publice au
rãmas fãrã apã, autoritãþile strãduin-
du-se cu greu sã gãseascã o soluþie.

aer ºi se depresurizeazã”, a expli-
cat directorul CAO.

Apã cu program restricþionat
Reprezentanþii Companiei de

Apã au încercat, ieri, toatã ziua sã
caute o modalitate prin care locui-
torii sã primeascã apã. Se pare cã
s-a gãsit, totuºi, o improvizaþie, iar
autoritãþile promiteau, ieri, cã apa
ar fi trebuit sã vinã spre searã.
„Compania de Apã a fãcut o im-
provizaþie ºi ar urma sã le oferim
oamenilor apã la robinete din aceas-
tã searã (n.r. – ieri searã). Avem ºi
o altã veste bunã, în sensul cã
Dunãrea a început sã îºi creascã,
din nou, nivelul. Ne-ar mai trebui
vreo 10 centimetri ºi pompele ar fi
suficient acoperite cu apã ca sã
poatã fi pornite fãrã a exista riscul
sã ia goluri de aer”, au spus ºi au-
toritãþile. În ambele cazuri, dacã
pompele vor fi puse în funcþiune
sau dacã se va folosi improvizaþia

respectivã, locuitorii din Calafat
primesc apã rece cu porþia. Luând
în calcul tot volumul de apã care
ar putea sã fie pompat, reprezen-
tanþii CAO au ajuns la concluzia
cã se poate furniza apã timp de
patru ore dimineaþa ºi alte patru ore
seara.

Ciºmele publice
au alimentat douã zile oraºul

Norocul celor din Calafat au
fost, totuºi, ciºmele publice care
sunt montate peste tot. Primarul
Mircea Guþã a explicat cã apa po-

tabilã ar fi fost o realã problemã
dacã locuitorii nu ar fi avut posi-
bilitatea sã-ºi încarce sticlele cu
apã de la cele 31 de fântâni pu-
blice. „Am construit ciºmele pu-
blice, câte trei pe fiecare stradã,
ºi toate sunt alimentate din sursã
naturalã, fiind niºte puþuri forate
la mare adâncime. Noi le verifi-
cãm periodic, aºa cã toate aces-
te ciºmele au buletinele la zi, apa
este perfect potabilã”, a menþio-
nat primarul Mircea Guþã (foto).
De la aceste ciºmele publice s-a
alimentat, în tot acest timp, ºi spi-
talul din localitate care are nevo-
ie de apã pentru uzul pacienþilor
ºi la cantinã.

Un sistem de alimentare
depãºit

Potrivit autoritãþilor, problemele
nu ar fi apãrut dacã sistem de ali-
mentare cu apã ar fi fost altul. Cel
existent este considerat destul de
prost, cinci mari avarii care au
dus la restricþia totalã a apei înre-
gistrându-se pânã acum. Ultima
datã s-a întâmplat acum doi ani
când Dunãrea ºi-a scãzut mult de-
bitul ºi pompele nu au mai putut
sã funcþioneze. „Acum doi ani,
Dunãrea a fost cu 15 centimetri
mai mare decât este acum ºi sis-
temul tot a cãzut. Companiei de
Apã i-a luat atunci mult timp ca

sã gãseascã o improvizaþie pe care
nici nu a mai folosit-o, fiindcã Du-
nãrea ºi-a crescut imediat nivelul.
Partea proastã a fost cã sistemul
a fost lãsat aºa”, a mai spus pri-
marul Guþã. Se pare cã acum de-
bitul Dunãrii este ºi mai scãzut,
autoritãþile spunând cã, de o sãp-
tãmânã încoace, apele scad ºi cu
10 centimetri pe zi.

Care ar fi soluþia
O soluþie pentru rezolvarea

acestei situaþii ar exista ºi ar con-
sta în montarea unui sistem cu to-
tul nou. Primarul Guþã spune cã
s-ar putea trece la o staþie pluti-
toare care nu ar mai pune nici un
fel de problemã chiar ºi dacã flu-
viul ºi-ar scãdea drastic nivelul.
„O astfel de staþie plutitoare poa-
te sã extragã apa ºi de la o adân-
cime de numai un metru. Practic
nu ar mai fi nici o problemã pen-
tru cã Dunãrea nu scade nicioda-
tã mai mult de 4,5 metri. Din pã-
cate, nu se ia în calcul o astfel de
variantã”. Potrivit primarului,
Compania de Apã Oltenia ar tre-
bui sã se gândeascã la aceastã
soluþie cu atât mai mult cu cât, de
anul viitor, aceste pompe trebuie
sã mai alimenteze încã trei locali-
tãþi, Ciupercenii Vechi ºi Noi ºi
Poiana Mare, numãrul total al abo-
naþilor ajungând astfel la 45.000.

Lucrãrile la cele trei strãzi tre-
buie sã înceapã în maximum o lunã,
dupã ce vor fi finalizate proiectele,
urmând sã se încheie pânã la sfâr-
ºitul anului 2015, odatã cu marea
asfaltarea care este programatã
pentru acest an. Potrivit vicepri-
marului Dan Daºoveanu, construc-

Încã trei strãzi intrã în reabilitareÎncã trei strãzi intrã în reabilitareÎncã trei strãzi intrã în reabilitareÎncã trei strãzi intrã în reabilitareÎncã trei strãzi intrã în reabilitare
Încã trei strãzi din Craiova vor intra în lucru. Primãria Craiova a

semnat contractele de execuþie pentru reabilitarea strãzilor „Henry
Ford”, „Parângului” ºi „Bucovãþ”. Lucrãrile de reabilitare se fac cu

bani de la bugetul local.
torul are la dispoziþie 30 de zile
pentru a face proiectele tehnice
pentru fiecare stradã. În funcþie de
dimensiunea strãzii ºi, în mod spe-
cial, de problemele care sunt aco-
lo ºi care trebuie remediate prin
lucrarea de modernizare, termenele
de execuþie vor fi diferite.

Astfel, strada „Bucovãþ” din
cartierul Lunca Jiului, trebuie sã
fie reabilitatã în 5 luni de la înce-
perea lucrãrilor, aceasta fiind, de
altfel, ºi cea mai lungã perioadã
de timp atribuitã prin caietul de
sarcini. Urmeazã strada „Parângu-
lui”, din cartierul Bariera Vâlcii,
care are o duratã de lucru de trei
luni. Strada „Henry Ford” are o
perioadã de execuþie de douã luni
ºi jumãtate. Reprezentanþii muni-
cipalitãþii sunt convinºi însã cã
strãzile vor fi terminate mai repe-
de decât se prevede în contracte-
le de lucrãri.

Pe toate cele trei strãzi, lucrãri-
le sunt realizate de asociaþia de fir-
me SC Domarcons SRL, SC Ro-
masco Concept SRL ºi SC Kentel
Design SRL, care a câºtigat licita-
þia de execuþie. Potrivit autoritãþi-
lor locale, suma contractului este
de 9.250.877 de lei, la care se adau-
gã TVA de 2.220.210 lei.
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Ultima datã a fost vãzutã
pe 28 iulie, seara...

Ancheta demaratã dupã ce,
sâmbãtã, la prânz, în jurul orei
12.00, cadavrul unei fete a fost
descoperit în bãlãrii, în apro-
pierea hipodromului din Parcul

O poveste încurcatã: moarteaO poveste încurcatã: moarteaO poveste încurcatã: moarteaO poveste încurcatã: moarteaO poveste încurcatã: moartea
suspectã din Parcul „Romanescu”suspectã din Parcul „Romanescu”suspectã din Parcul „Romanescu”suspectã din Parcul „Romanescu”suspectã din Parcul „Romanescu”

CARMEN ZUICAN ºi MIRCEA CANÞÃR

Poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Criminale
de la IPJ Dolj, sub coordonarea procurorului
Cristian Eugen Grigorie, ºeful Secþiei de Ur-
mãrire Penalã de la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, chiar þin în mânã un „cartof fier-
binte”: investigarea circumstanþelor în care
tânãra Alexandra Goghez, de 17 ani, din co-
muna Goieºti, elevã la Liceul „Gheorghe Chi-
þu” din Craiova, angajatã la restaurantul „Cio-
bãnaºul” din Parcul „Nicolae Romanescu”, ºi-
a pierdut viaþa, cadavrul fiind descoperit sâm-
bãtã, la prânz, la mai bine de douã sãptãmâni
de la producerea evenimentului. Cum pistele
de investigare ale „echipei criminalistice”
rãmân, cum este ºi firesc, secrete, multe de-
talii, faþã de ºtirea propriu-zisã, apãrutã du-
minicã, nu pot fi avansate, din precauþie, aº-
teptându-se raportul medico-legal, ºi acesta
îngreunat din motive obiective. Oricum, teza
omorului prezumat, avutã în vedere, bineîn-
þeles, n-a câºtigat argumente juridice peremp-
torii, dupã cum nici teza agresãrii ºi sfâºierii
victimei de cãtre câinii fãrã stãpân, prezenþi
în Parcul „Romanescu”, nu poate fi conside-
ratã, deocamdatã, ca o certitudine, drept
adevãrata cauzã. Povestea tragicului eveni-
ment, derulat în Parcul Romanescu din Craio-
va, rãmâne încurcatã, ca sã ne exprimãm ast-

fel. Un mister? Nu prea mai existã aºa ceva
pentru criminaliºti exersaþi în profesia lor,
care ºtiu importanþa „eternului amãnunt” în
descoperirea adevãrului. Nu ne hazardãm în
supoziþii, dar nu putem oculta prezenþa câi-
nilor fãrã stãpân în cel mai mare parc natural,
nu doar din Craiova, „Nicolae Romanescu”,
pe aleile cãruia vârstnici, dar ºi copii pot fi
zãriþi din zori ºi pânã seara târziu. Ori toc-
mai agresarea cadavrului de cãtre câinii co-
munitari încurcã de-a dreptul întreaga inves-
tigaþie. Vuvuzelele urbei, care se proclamau
mari apãrãtoare ale câinilor fãrã stãpân, þin
capul la cutie, considerând pe semne cã nu
ºi-au fãcut decât... datoria, când se burzulu-
iau la oamenii primãriei pentru cã îºi permi-
teau sã colecteze „comunitarii” de prin cen-
trul oraºului spre a-i caza în stabilimentul spe-
cial de la Breasta. Fireºte, la noi, în mintea
ceþoasã a unora, viaþa unui om nu mai în-
seamnã mare lucru. Avem prevãzutã prin lege
eutanasierea câinilor fãrã stãpân, declaratã
constituþionalã de CCR, avem vuvuzele pe
post de apãrãtori ai programului de gestio-
nare a câinilor fãrã stãpân. N-avem însã min-
te. ªi nici atitudine civicã. Dovadã cã un ca-
davru a putut fi sfâºiat la o manierã care face
imposibilã orice descriere...

„Nicolae Romanescu”, avan-
seazã cu mare greutate. Asta
pentru cã trupul neînsufleþit,
care pare sã fi zãcut acolo mai
bine de douã sãptãmâni, intra-
se în stare de putrefacþie ºi ser-
vise drept hranã câinilor, care
îºi fac veacul nestânjeniþi, fi-

ind  s fâº ia t  de  sus
pânã jos. Poliþiºti de
investigaþii criminale,
împreunã cu un pro-
curor al Parchetului
de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, au ajuns la
locul macabrei des-
coperiri, dupã finali-
zarea  cercetãr i i  la
faþa locului cadavrul
fiind ridicat ºi dus la
morgã pentru efec-
tuarea necropsiei.

S-a stabilit cã era
vorba despre o tânã-
rã de 17 ani, Alexan-
dra Goghez, din co-
muna dol jeanã
Goieºti, elevã la Co-
legiul „Gheorghe Chi-
þu” din Craiova. Fata
locuia în urbe, la o
rudã,  în  car t ierul

Brazda lui Novac, iar pe perioa-
da vacanþei se angajase la tera-
sa „Ciobãnaºul” din Parcul „Ni-
colae Romanescu”, ca sã mai
facã un ban. Din primele date,
se pare cã, ultima datã, Alexan-
dra a fost vãzutã în viaþã pe 28
iulie, aproape de miezul nopþii,
când a terminat programul. N-
a mai ajuns acasã, în Craiova,
dar nici la locuinþa pãrinþilor sãi,
din Goieºti. Colegele de la „te-
rasã” – locul sãu de muncã –,
se pare cã au fost primele care
au sesizat dispariþia minorei, a
doua zi, atunci când n-a mai
apãrut la slujbã.

Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie al Jude-
þului Dolj, familia i-a anunþat
dispariþia pe 31 iulie, când s-a
ºi înregistrat la Secþia 4 Poliþie
Craiova. Tot colegele ºi priete-
nele au fost cele care au postat
mesaje pe Facebook, încercând
sã dea de urma Alexandrei.
Primele date medico-legale
nu sunt concludente

Au fost audiaþi prietenii, co-
legele, membrii familiei Alexan-
drei, însã nimeni nu a putut fur-
niza informaþii care sã clarifice
ce s-a petrecut. Ipotezele an-
chetatorilor sunt secrete, însã
dupã efectuarea necropsiei, po-
trivit primelor date ale medici-
lor de la Institutul de Medicinã
Legalã (IML) Craiova, pe ce a
mai rãmas din corpul tinerei, nu
au fost descoperite urme de
violenþã, fracturi grave sau tã-
ieturi care sã certifice clar cã
ar fi fost ucisã. Cât despre viol,
probele recoltate, în urma aut-
opsiei, vor „vorbi” abia peste
vreo lunã. Dacã fata a fost uci-
sã, anchetatorii trebuie sã sta-

bileascã, cu exactitate, unde a
avut loc omorul, în locul unde
a fost gãsitã sau cadavrul a fost
adus acolo premeditat. Însã în
acest moment supoziþiile ºi eva-
luãrile sunt reþinute, motiv pen-
tru care ºi anchetatorii se fe-
resc sã facã declaraþii. Multe
întrebãri aºteaptã rãspuns. Unul
ar fi putut veni mai repede dacã
pe aleile parcului – iluminate pe
timp de noapte – ar fi fost am-
plasate camere de supraveghe-
re video.
Inspectorii ITM fac verificãri
la „Ciobãnaºul”

În cursul zilei de ieri, o echi-
pã mixtã de control din cadrul
Inspectoratului Teritorial de
Muncã (ITM) Dolj a ajuns la
res taurantu l  „Ciobãnaºul” ,
pentru a stabili dacã legislaþia
în domeniul securitãþii ºi sãnã-
tãþii în muncã a fost respecta-
tã, întrucât fata, care era mi-
norã, beneficia de prevederile
legale stabilite pentru astfel de

angajaþi. ªi mai este ceva de
stabilit. Reglementãrile în acest
domeniu spun cã, dacã un an-
gajat pãþeºte ceva pe drumul
cãtre/de la serviciu, ar putea fi
întrunite condiþiile încadrãrii
evenimentului ca ºi accident de
muncã. „La localul respectiv
a fost trimisã o echipã de in-
spectori, care face verificãri
pe linie de securitate ºi sã-
nãtate în muncã, cãutându-
se a se afla dacã s-au res-
pectat clauzele privind anga-
jarea minorei, dar ºi pentru
a se stabili caracterul eveni-
mentului”, a declarat Cãtãlin
Mohora ,  inspectorul -ºef  a l
ITM Dolj. Tragica poveste din
Parcul „Romanescu” este în-
toarsã pe toate feþele în discu-
þiile din urbe. Desluºirea ei nu
este uºoarã ºi, mai spunem o
datã, echipa de criminaliºti
chiar þine în mânã un „cartof
fierbinte”, fiind obligatã sã lu-
creze contra-cronometru, sub
presiunea opiniei publice.
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Medicii acuzã o degradare a
climatului de lucru din sistemul
sanitar românesc argumentând
prin migraþia masivã a cadrelor
medicale cãtre alte þãri, dar ºi prin
faptul cã pacienþii sunt profund
nemulþumiþi de modul în
care sunt trataþi în sis-
tem. În ultimii ºapte ani,
peste 18.000 de medici ºi
50.000 de asistenþi medi-
cali au pãrãsit sistemul
sanitar românesc pentru
a profesa în spitalele din
strãinãtate, motivaþia
principalã fiind salariza-
rea foarte slabã ºi condi-
þiile proaste din spitale.
Salariul unui medic rezi-
dent, de exemplu, este de
1.600 lei, iar al unui me-
dic primar, de deciziile
cãruia depind vieþ i le
dintr-o întreagã secþie,
este în jur de 2.200 lei.
Pentru pregãtirea aces-
tora statul român ar fi in-
vestit nu mai puþin de 3,5
miliarde de euro.
Peste 22.000 de medici
cer salarii mai mari
ºi condiþii decente

Pe grupul creat pe Fa-
cebook – „Medici gata de
greva generalã. Solicitãm
salarii decente!” – ce în-

Medicii se pregãtesc de greva generalãMedicii se pregãtesc de greva generalãMedicii se pregãtesc de greva generalãMedicii se pregãtesc de greva generalãMedicii se pregãtesc de greva generalã

Efectivele Serviciul Ru-
tier – Biroul Drumuri Na-
þionale ºi Europene, îm-
preunã cu Biroul Rutier
Craiova, Formaþiunea Ru-
tierã Filiaºi ºi Serviciul Rutier Olt au orga-
nizat, duminicã, o acþiune în sistem releu,
pentru prevenirea ºi combaterea evenimen-
telor rutiere cauzate de vitezã. Acþiunea s-a
desfãºurat pe DN 6 ºi DN 65, astfel fiind
constatate ºi aplicate 34 sancþiuni contra-
venþionale, de peste 9100 lei, din care 26
sancþiuni au fost aplicate pentru vitezã ne-
regulamentarã.

De asemenea, au fost reþinute în vederea
suspendãrii dreptului de a conduce autove-
hicule pe drumurile publice 4 permise de

Potrivit reprezentanþilor Serviciu-
lui Teritorial al Poliþiei de Frontierã
Dolj, în baza unor informaþii obþinu-
te de cadrele unitãþii, duminicã, în
jurul orei 10.30, s-a declanºat o ac-
þiune specificã de combatere a mi-
graþiei ilegale în care au fost coopta-
te efective din cadrul Sectorului Poliþiei de
Frontierã Piscu Vechi ºi din cadrul Postu-
lui de Poliþie Desa.

Cu aceastã ocazie, pe malul fluviului Du-
nãrea, în dreptul localitãþii Desa, au fost de-
pistate ºi reþinute patru persoane care nu îºi
justificau prezenþa în zonã. Persoanele au
fost conduse la sediul S.T.P.F. Dolj pentru
identificare, ocazie cu care s-a stabilit cã este
vorba despre cetãþeni irakieni cu vârste cu-
prinse între 12 ºi 34 de ani. Aceºtia au de-
clarat cã au traversat fluviul Dunãrea, din
Bulgaria, cu ajutorul unei ambarcaþiuni de

Patru irakieni care trecuserã Dunãrea ilegal,
prinºi de poliþiºtii de frontierã doljeni

ªofer craiovean prins cu 141 km/h pe DN 6

Reuniþi deocamdatã pe Facebook,
în cadrul unui grup de iniþiativã la care
au aderat deja peste 22.000 de
membri, medicii ameninþã cã vor de-
clanºa greva generalã dacã revendi-
cãrile nu le vor fi rezolvate. Salariaþii
din Sãnãtate aºteaptã, în primul
rând, o majorare a salariilor, pentru

a-ºi putea desfãºura activitatea în
condiþii normale. În plus, aceºtia s-
au declarat nemulþumiþi de hotãrâ-
rea prin care s-a dispus cã medicii
sunt consideraþi funcþionari publici
dupã legea penalã, fãcându-i astfel
pasibili de închisoare dacã primesc o
donaþie din partea pacienþilor.

registreazã în permanenþã
membri noi, cadrele medicale pre-
zintã revendicãrile: ý„Nu mai
vrem sã fim complicii celor care
nu doresc redresarea sistemului
sanitar! Nu mai vrem sã asistãm

la degradarea climatului de lucru,
a relaþiei medic-pacient! Nu mai
vrem sã «cârpim» actul medical
pe motiv cã «merge ºi aºa»! Nu
mai merge! Atentãm la viaþa pa-
cientului dacã acceptãm impro-

vizaþii în diagnosticul ºi tra-
tamentul bolilor! Nu vrem
sã facem rabat de la princi-
piile de diligenþã, competen-
þã, prudenþã din Codul
Deontologic al medicilor din
þara noastrã! Nu mai vrem
sã fim agresaþi fizic ºi ver-
bal când încercãm sã sal-
vãm vieþile pacienþilor
noºtri! Nu mai vrem ca opi-
niile noastre sã fie ignorate
de decidenþi! A le ignora în-
seamnã complicitate la în-
cãlcarea drepturilor pacien-
tului! Nu vrem ºpagã! Vrem
ca societatea sã recunoas-
cã eforturile noastre ºi sã le
recompenseze dupã merit!
Nu am ales cariera medica-
lã cu gândul la ºpagã, ci
pentru a salva vieþi ºi pen-
tru aceasta am fãcut ºi fa-
cem sacrificii, de care nu
ne plângem, pentru cã ni-
mic nu se comparã cu sa-
tisfacþiile oferite de salva-
rea de vieþi!ý”.

Grupul de iniþiativã a ho-
tãrât, ieri, ca aceastã miº-
care spontanã a cadrelor

medicale sã poarte numele de
„Alianþa medicilor pentru moder-
nizarea în sãnãtate”.

De mai bine de un an, Camera
Federativã a Sindicatelor Medi-
cilor din România ºi Federaþia
Sindicalã „Hipocrat” au organi-
zat acþiuni sindicale prin care au
solicitat majorarea salariilor pen-
tru cadrele medicale. Acum sin-
dicaliºtii ameninþã cu greva ge-
neralã. „O grevã generalã în sis-
temul sanitar este posibilã în luna
septembrie, dacã pânã atunci nu
vor fi acceptate revendicãrile
noastre. Oamenii ne întreabã dacã
ministrul Bãnicioiu ne-a chemat
la negocieri. Nimic oficial. Ce ni
s-a propus pentru anul viitor nu
este o treabã serioasã. Am trimis
la Ministerul Muncii o adresã ofi-
cialã prin care am solicitat din
nou negocieri”, a declarat Ion
Cotojman, preºedintele Federaþiei
Sindicale „Hipocrat”.
Medicii nu pot primi plãþi
suplimentare de la pacienþi

Medicii care lucreazã în siste-
mul public de sãnãtate nu pot
primi plãþi suplimentare sau do-
naþii de la pacienþii lor, aceastã
practicã fiind în dezacord cu nor-

mele penale aflate în vigoare, po-
trivit deciziei Înaltei Curþi de Ca-
saþie ºi Justiþie (ICCJ), publicatã
pe 5 august a.c. în Monitorul Ofi-
cial. „Stabileºte cã fapta medicu-
lui din sistemul public de sãnãta-
te, care are calitatea de funcþio-
nar public, în accepþiunea dispo-
ziþiilor art.175 alin.1 lit. b teza a
ll-a din Codul penal, de a primi
plãþi suplimentare sau donaþii de
la pacienþi, în sensul art. 34 alin.
2 din Legea nr. 46/2003 privind
drepturile pacientului, nu consti-
tuie o exercitare a unui drept re-
cunoscut de lege care sã atragã
incidenþa dispoziþiilor art. 21
alin.1 teza I-a din Codul penal”,
au hotãrât magistraþii instanþei
supreme.

Potrivit deciziei ICCJ, chiar
dacã în articolul 34 alineatul 2
din Legea 46/2003 privind drep-
turile pacientului se aratã cã „pa-
cientul poate oferi angajaþilor sau
unitãþii unde a fost îngrijit plãþi
suplimentare sau donaþii, cu res-
pectarea legii”, medicul nu le
poate accepta, deoarece legea
interzice totodatã primirea unor
plãþi suplimentare sau donaþii de
cãtre aceºtia din urmã.

RADU ILICEANU

Un craiovean de 34
de ani a fost prins de
poliþiºtii de la Rutierã,
în cursul zilei de
duminicã, în timp ce
circula pe DN 6 cu 141
km/h, pe un sector de
drum unde limita
maximã era de 70 km/h.
Bãrbatul a rãmas fãrã
permis pentru o perioa-
dã de 90 de zile.

conducere. În cadrul acþiunii a fost depistat
Aurel B., de 34 de ani, din Craiova în timp
ce conducea un autoturism, pe DN 6, cu
viteza de 141 km/h (+71 km/h), în zona de
acþiune a indicatorului viteza maximã admi-
sã de 70 km/h. Conducãtorul auto a fost
sancþionat contravenþional ºi i s-a reþinut
permisul de conducere în vederea suspen-
dãrii dreptului de a conduce autovehicule
pentru o perioadã de 90 zile, dupã cum au
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Poliþiºtii de frontierã din
cadrul STPF Dolj au descoperit,
duminicã, la malul Dunãrii,
patru migranþi irakieni, cu
vârste cuprinse între 12 ºi 34 de
ani, care intraserã ilegal în
România, cu barca.

mici dimensiuni, condusã de o persoanã ale
cãrei date de identitate nu le cunosc, plãtind
suma de 200 de dolari fiecare, cu intenþia de
a ajunge într-un stat din vestul Europei.
„Migranþilor le-au fost întocmite dosare
penale pentru sãvârºirea infracþiunii de tre-
cere frauduloasã a frontierei de stat, aceº-
tia fiind predaþi Poliþiei de Frontierã Bul-
gare în vederea continuãrii cercetãrilor ºi
dispunerii mãsurilor legale ce se impun”, a
declarat subcomisar Dãnuþ Rudãreanu, din
cadrul Biroului de presã al STPF Dolj.

CARMEN ZUICAN



6 / cuvântul libertãþii marþi, 18 august 2015socialsocialsocialsocialsocial

Solul este una dintre cele mai importante
resurse ale civilizaþie, fiind responsabilã cu
hrãnirea populaþiei. La noi acesta ajunge, din
pãcate, din lipsa unor decizii strategice de
lungã duratã, doar o materie primã fãrã prea
mare valoare. Zone întregi afectate de sece-
tã în judeþul Dolj scot la ivealã nu doar lipsa
repunerii în funcþiune a sistemelor de iriga-
þii, ci ºi lipsa de investiþii în îmbunãtãþirea
calitãþii solurilor. Din punct de vedere cli-
matic, deºertificarea este urmãritã prin in-
termediul staþiilor meteo. Greutãþii apar, însã,
la monitorizarea fenomenului de aridizare prin
Programul Naþional privind Realizarea ºi
Reactualizarea Sistemului Naþional ºi Jude-
þean de monitorizare sol-teren pentru agri-
culturã, realizat de O.C.P.A judeþene. „Lu-
crãrile de monitorizare a calitãþii solurilor nu
le mai efectuãm, pentru cã nu sunt cuprinse
în finanþarea publicã. Au fost considerate
cheltuieli cu investiþiile ºi au fost tãiate”, ne-
a precizat Dumitru Meilã, directorul Ofi-
ciului de Studii Pedologice ºi Agrochimice
Dolj. Mai mult, 16 structuri judeþene O.S.P.A.
riscã falimentul, tot din cauza lipsei de fi-
nanþarea a activitãþilor curente.

Mãsura inconºtienþei:Mãsura inconºtienþei:Mãsura inconºtienþei:Mãsura inconºtienþei:Mãsura inconºtienþei:
deºertificarea Doljuluideºertificarea Doljuluideºertificarea Doljuluideºertificarea Doljuluideºertificarea Doljului

Nisipurile zburãtoare din sudul Doljului iau avânt pentru
cã fie nu sunt bani, fie nu sunt specialiºti care sã anticipeze
dezastrul iminent. Monitorizarea solurilor lipseºte cu desã-
vârºire. Despre strategii de acþiune împotriva deºertificãrii
nici nu poate fi vorba. Ce conteazã cã un centimetru de sol

bun se creeazã în 300 sute de ani!

300 de ani pentru
un sol bun

Potrivit specialiºtilor O.S.P.A. Dolj, în ju-
deþul nostru existã aproximativ 140.000 ha
de soluri nisipoase sau psamosoluri (cu fer-
tilitate redusã). „Dintre acestea, aproape
85.000 de hectare sunt terenuri degradate
în general din cauza relaþiei sol-climã ºi a
decopertãrii ºi modelãrii terenurilor care fa-
vorizeazã deºertificarea”, a menþionat Du-
mitru Meilã. Cele mai problematice terenuri
sunt în arealul Bistreþ – Ciuperceni – Piscu
Vechi. Aici se manifestã aºa-numitele nisi-
puri zburãtoare, dar ºi în zone întinse din
comunele de Bulzeºti, Argetoaia. „Un centi-
metru de sol bun se creeazã în 300 sute de
ani!”, este avertismentul lui Dumitru Meilã.

Importãm cam tot
ce cultivãm

Imaginile tot mai des întâlnite cu apa care
bãlteºte în zone plane înseamnã, spun spe-
cialiºtii, tot o neputinþã a autoritãþilor. „Nu
se fac lucrãri de subfoliere pentru a sparge

argila ºi a circula apa”, ne-a precizat Du-
mitru Meilã. Din acelaºi motiv: lipsa fon-
durile necesare. „Pe aliniamentul Sadova,
canalele de desecare au fost înfundate ºi
localnicii ºi-au creat cãi de acces cãtre pro-
priile terenuri”, a punctat directorul O.-
S.P.A. Dolj. Dar, dacã de toate acestea nu
ar fi vinovaþi doar localnicii, iatã cã, acum,
apar ºi consecinþele distrugerilor combina-
tului de îngrãºãminte Doljchim ºi a produ-
cãtorilor autohtoni de seminþe. „Combina-
tul Doljchim asigura, prin poziþia sa bine
gânditã, necesarul de îngrãºãminte pentru
470.000 de hectare de teren arabil în Dolj,
280.000 ha în Mehedinþi, peste 200.000 ha
în Gorj ºi alte 300.000 de hectare în Olt.
Mai nou, importãm ºi seminþele”, a punc-
tat Dumitru Meilã.

Prudenþã faþã
de noile culturi

Soluþiile pe care specialiºtii le cred ime-
diat aplicabile împotriva deºertificãrii în ca-
zul comunitãþilor locale, individual sau în
ferme se bazeazã pe efectuarea lucrãrilor
minime ale solului, fertilizarea conform
stresului de apã estimat, utilizarea sisteme-

lor de irigaþii existente, adaptarea hibrizilor
la condiþiile meteorologice în schimbare.
„Atenþie sporitã la folosirea culturilor noi,
gen plante energetice, cum este cazul Pau-
lownia. Astfel de culturi nu duc la îmbunã-
tãþirea calitãþii pãmântului, din contra, echi-
valeaza cu un tip de minerit al solului prin
care se urmãreºte obþinerea unui profit cât
mai mare, în timp foarte scurt ºi fãrã a
conserva resursele de sol”, atrage atenþia
conducerea O.S.P.A. Dolj. În zonele de ni-
sipuri fermierii s-au axat pe suprafeþe mici
de cultivare, dar cu cheltuieli mari, în sis-
teme protejate sau parþial protejate: pepeni
galbeni, pepeni verzi, tomate. „Grav este
cã oamenii au pãrãsit suprafeþe foarte mari
din zonele agricole, pe care iniþial erau cul-
tivate cereale, dar acum nu mai sunt pro-
ductive”, a menþionat Dumitru Meilã.

La mila Cerului
ªedinþe, conferinþe, parteneriate, chemãri

la ordine ºi nici un plan concret unitar de
combatere a deºertificãrii Doljului. Fiecare
responsabil îºi apãrã scaunul cãlduþ pero-
rând cã îºi desfãºoarã activitatea în limitele
legale ºi cã „ceilalþi” sunt responsabili. Pânã

una, alta, pentru cã tot sun-
tem o þarã în care tunelul tim-
pului istoric este la el acasã,
nu am fost ocoliþi de o stra-
tegie la adresa deºertificãrii.
ªi aici intrã în scenã con-
ducerea Bisericii Ortodoxe
Române. „În aceastã pe-
rioadã de secetã care afec-
teazã grav culturile agricole
din întreaga þarã cu nume-
roase consecinþe asupra vie-
þii oamenilor, Patriarhia Ro-
mânã adreseazã un îndemn
stãruitor ierarhilor, clericilor
ºi credincioºilor ortodocºi
sã intensifice rugãciunea
pentru ploi liniºtite, aducã-
toare de rod bogat al pãmân-
tului, folositoare oamenilor
ºi vieþuitoarelor, conform
îndrumãrilor din Liturghier
ºi Molitfelnic”, se aratã într-
un comunicat emis de BOR.
Ajutã fiecare dupã putinþã!

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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O curte largã, cu mai multe imobile în
interior, un post de pazã, în care cei aflaþi în
timpul serviciului te întreabã unde vrei sã
mergi, dacã încerci sã intri în incintã – de-
corul unei ºcoli, printre primele din Româ-
nia – care poartã numele marelui Constan-
tin Brâncuºi. Este vacanþã ºi liniºtea a pus
stãpânire pe tot ceea ce þine de aceastã uni-
tate de învãþãmânt. Dartrecutul vorbeºte.
Imediat dupã ce intri în curtea colegiului, pe
partea stângã, sunt câþiva stâlpi din lemn:
sunt cei care au mai rãmas din vechea casã,
de la Hobiþa, a lui Brâncuºi. Lângã ei, „Pia-
tra de hotar”, executatã de sculptorul Ilie
Berindei, în anii 1970, pe care ºi-a pus sem-
nãtura în urmã cu un an, dupã revenirea sa

în România, o copie dupã opera lui Con-
stantin Brâncuºi. Este vorba de o lucrare a
marelui sculptor, realizatã în 1940, origina-
lul fiind la Paris, în semn de protest faþã de
rãpirea Basarabiei. De aici încolo, începe
istoria...

O istorie bogatã
Prof.  Laurenþiu Puicin, la „bazã” das-

cãl de istorie, se aratã un adevãrat ghid.
„Avem un trecut în spate, care nu poate fi
ignorat. Aceastã ºcoalã a fost înfiinþatã la 1

Colegiul TColegiul TColegiul TColegiul TColegiul Tehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” –ehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” –ehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” –ehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” –ehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brâncuºi” –
între un trecut glorios ºi un viitor plin de speranþeîntre un trecut glorios ºi un viitor plin de speranþeîntre un trecut glorios ºi un viitor plin de speranþeîntre un trecut glorios ºi un viitor plin de speranþeîntre un trecut glorios ºi un viitor plin de speranþe

Craiova beneficiazã, chiar dacã poate nu ºtie,
de un adevãrat izvor de istorie, de un prezent bun
ºi de un viitor plin de speranþe. Poate fi una din-
tre „ cãrþile câºtigãtoare” pentru „Craiova – Ca-
pitalã Culturalã Europeanã 2021”. Se aflã la mai

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

puþin de o sutã de metri de „Km 0” al Craiovei.
Se numeºte Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” Craiova ºi nu ar mai avea
prea multe de spus, numai dacã îi amintim nume-
le marelui sculptor.

Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii „Con-
stantin Brâncuºi” este depozitarul unei ade-
vãrate „mine de aur” pentru cultura ºi isto-
ria naþionale. În câteva sãli, special ame-
najate, fiinþeazã un muzeu, care, ºi el, stã
sub semnul lui Brâncuºi. Douã rame exe-
cutate de el, pe vremea când era elev, sunt
prezente în muzeu, fiind expuse la inaugu-
rarea Parcului „Nicolae Romanescu”, iar
macheta casei sale pãrinteºti este, ºi ea, la
loc de cinste. Nu lipsesc lucrãri ale celor pe
care i-am amintit în articol, inclusiv ma-
chetele pontonului de la Dunãre, sau diver-
se unelte ºi lucrãri din acele timpuri încãr-
cate de istorie. Pentru conservare muzeul
are nevoie de fonduri, putând fi un punct
important în efortul de a câºtiga titlul de
Capitalã Culturalã Europeanã 2021.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

septembrie 1871. La început erau
16 elevi, care deprindeau primele
abilitãþi în cioplirea lemnului ºi mo-
delarea fierului. În numai trei ani, s-
a ajuns la un numãr de 117 elevi.
Admiterea în ºcoalã era foarte dras-
ticã, uniforma elevilor era aproape
cazonã, însemnele militare fiind vi-
zibile. Era o disciplinã de fier, direc-
torul locuind chiar în incintã. Pro-
fesorii ºi elevii acestei instituþii s-au
aflat în primele rânduri ale momen-
telor importante ale istoriei Româ-
niei. La Rãzboiul de Independenþã,
din 1877, pontoanele necesare tre-
cerii Dunãrii au fost realizate cu con-
tribuþia elevilor ºi cadrelor de la
aceastã ºcoalã. Aici au învãþat foar-
te mulþi tineri, care, apoi, au devenit
nume ale artei româneºti: Eraclie Ha-
giescu, George Cireºescu, Giorgio

Vasilescu, Constantin Bãlãcescu, Anghel Chi-
ciu, Alexandru Cojocaru, acesta din urmã
concepând uºile ºi candelabrul de la Cate-
drala Mitropolitanã „Sfântul Dumitru”. La
numai doi ani de la înfiinþare, s-a obþinut un
mare premiu la Festivalul Internaþional de la
Viena. Însã, cel mai mare elev al acestei in-
stituþii rãmâne Constantin Brâncuºi, care a
studiat aici între 1894-1895. Semnele lãsate
de el se aflã peste tot. A avut parte de acelaºi
sistem de admitere, ca ºi ceilalþi, mama sa-
girând, dacã se poate spune aºa, cu averea,
cã fiul va urma, pânã la final, aceastã ºcoa-
lã”, a precizat prof. Laurenþiu Puicin.

Regele Ferdinand ºi-a lãsat amprenta

Istoria ºi-a urmat cursul, iar, sub domnia
Regelui Ferdinand I, instituþia a devenit Li-
ceul Industrial de bãieþi „Ferdinand I” ºi au
apãrut alte specializãri: lãcãtuºerie, construcþii
metalice, reparaþii automobile, turnãtorie, fe-
ronerie ºi tinichigerie. Aici, în anii 30 au fost
confecþionate indicatoare pentru localitãþile
din Basarabia. Sub patronajul lui Ferdinand,
au fost ridicate corpuri noi de clãdire, astfel
încât, privit de sus, ansamblul are forma FI.
Dupã reforma învãþãmântului din 1948, s-a
numit, pânã în 1954, ªcoala Tehnicã Meta-

lurgicã, iar, de atunci ºi pânã în
1994, Liceul Industrial nr.9. În
1994 devine Grupul ªcolar de Arte
ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”,
iar din 1 septembrie 2000, Cole-
giul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi”. ªi, de
atunci, venim în prezent...

Un prezent care dã speranþe
La momentul actual, ºcoala are

40 de clase, cu peste 1.000 de
elevi. «Cred cã ne putem lãuda cu
unele rezultate. Pentru prima datã,
dupã mai mulþi ani, în aceastã
varã, la examenul de admitere în
liceu, media minimã a fost peste
5.De asemenea, în învãþãmântul
profesional de trei ani avem toate
locurile ocupate, rãmânând dispo-
nibile câteva locuri la seral. La în-
vãþãmântul liceal, avem mai mul-
te specializãri – turism, organiza-
tor de evenimente, gastronomie, adminis-
trativ (poºtã – fiind singura instituþie în Dolj
care ºcolarizãm pe aceastã specialitate),
electromecanicã. La profesionalã, de trei
ani, avem mecanic-auto ºi bucãtar, la  cel
de un an, destinat stagiului de pregãtire
practicã, având prima specialitate. De ase-
menea, avem un procent de promovabilita-
te, dupã sesiunea din iulie, de peste 32% la
Bacalaureat. Ne mândrim, fiindcã acesta
este adevãrul, cu rezultatele obþinute de ele-
vii noºtri de la design vestimentar, care par-
ticipã la tot felul de expoziþii ºi care au la
dispoziþie tot ceea ce le trebuie, de la sãli
de clasã pânã la dotãri tehnice. Nu putem
trece cu vederea succesele obþinute la Olim-
piada de Meºteºuguri tradiþionale, Gabrie-
la Petronela Miri obþinând primul loc la
concursul de la Horezu, la „þesut în rãzboi
vertical”. ªi nu vrem sã ne oprim aici», a
mai spus prof. Puicin.

Planuri de viitor
Viitorul se aflã ºi el la loc de cinste. „Am

vrea sã reînfiinþãm clasele de design ambien-
tal, sã creºtem ºi, aºa cum e trendul din ul-
timii trei ani, nu este imposibil, procentul de

promovabilitate la BAC undeva la 50%, dacã
nu mai mult. ªi, dacã, s-ar putea, sã obþi-
nem locuri pentru specialitãþile vocaþionale,
fiindcã, sã nu uitãm, aici au învãþat Brân-
cuºi ºi alþi elevi care au fãcut istorie în arta
româneascã. ªi, în plus, vreau sã conser-
vãm cât mai bine lucrãrile în aer liber aflate
în curtea noastrã”–Laurenþiu Puicin.
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conceptualã a lui Orwell, nu are, desigur, o
precisã identitate. În ciuda faptului cã exis-
tã, trãieºte în lumea noastrã, în varii comu-
nitãþi ºi nu doar în cele, statale, unionale sau
imperiale, ci chiar, mutatis mutandi, într-o
vecinãtate de care rãmânem strãini. De tea-
mã, din dezinteres ori pur ºi simplu de leha-
mite. Suntem, deseori, victimele unei „vo-
caþii” a supunerii, la care contribuim, cu fre-
nezia unui voluntariat libidinos, acceptând
subordonarea ca pe o carte unicã de suc-
ces. E drept, nu o datã, ºi de supravieþuire.

Curajul nu e un bun comun, n-are atribu-
te „colectiviste”. E eminamente individual.
ªi personal. Chestiune de temperament? Mai
curând, una de caracter. Iar caracterul, dacã
nu e nativ, nu e nici o marfã pe piaþa mon-
dializatã. Se creºte, prin educaþie, prin cul-
turã ºi printr-o sitã a cutumelor din care se
limpezesc, la sfârºit, grãunþele unei etici prin
care ne livrãm propriului destin.

Mã simt împins la astfel de reflecþii ener-
vante, poate, pentru mulþi dintre „contribu-
torii” la asalt contra oricui îºi permite sã
suspecteze noua ordine a Puterii de feroci-
tatea bunului plac, îi apãrã pe greci sau cri-
ticã avânturile nord-americane new impe-
riale, de o ºtire care a circulat în aprilie ºi,

apoi, în iunie 2013 în presa internaþionalã.
N-a avut audienþa scontatã ºi meritatã. Poa-
te tocmai fiindcã El, „Fratele cel Mare”, a
avut grijã s-o expedieze în subsidiaritatea
unui fapt divers.

Ea este legatã de moartea marelui poet
chilian Pablo Neruda, premiul Nobel în

1971, la 23 septembrie
1973, survenitã într-un sa-
lon de spital unde se afla in-
ternat pentru un cancer la
prostatã. Cum se ºtie, Ne-
ruda era comunist, un apro-
piat al lui Salvador Allende
condamnând ºi dictatura lui
Pinochet. Cum era de aº-
teptat, decesul sãu a fost
pus în seama cancerului,
fãrã detalii ºi fãrã comen-
tarii, în ciuda suspiciunilor
de asasinat politic care n-
au lipsit. Nici în Chile ºi nici
în lume.

Iar suspiciunile sunt pe
cale sã se confirme. ªi încã
în varianta cea mai acuza-

toare, previzibilã în datele ei generice, anu-
me aceea a unei intervenþii a serviciilor se-
crete nord-americane. Indiciile au mers cã-
tre un agent, angajat al Dina, serviciu de
contrainformaþii chilian aflat la bunul plac
al lui Pinochet ºi al acoliþilor sãi, pe nume
Michael Townley, denunþat, mai întâi, în

Italia, ca autor al unei alt asasinat comis la
Roma. Ce-i drept, ºoferul marelui poet,
Manuel Araya, scrisese chiar o carte de
evocãri în care avansase aceastã ipotezã de
pe poziþia de martor: el fusese ultimul vizi-
tator al poetului, în salonul de spital, unde
îl lãsase lucid ºi în stare bunã. Suspiciunea
a fost de otrãvire de cãtre Michael Tow-
nley, printre altele recunoscut ºi ca agent
CIA, procesat în mai multe þãri pentru cri-
me la comandã, dar recuperat de ameri-
cani ºi pus, bine mersi, sub protecþie încã
ºi în prezent.

La 40 de ani de la moarte, autoritãþile chi-
liene au acceptat solicitarea lui Eduardo Con-
treras, delegat al Partidului Comunist, de
deshumare a cadavrului lui Neruda ºi încã,
în iunie trecut, se aºtepta rezultatul analize-
lor trimise la clinicã din SUA.

Puþine ºanse însã ca agentul Dina ºi, deo-
potrivã, CIA, sã fie vreodatã subiect al unei
speþe judiciare. În Chile, nici vorbã. ªi pro-
babil cã nici mãcar în SUA, rãmânând sã se
bucure pânã la adânci bãtrâneþi de o pensie
la care cei mai mulþi muritori de rând abia
dacã viseazã.

Cei 20 de elevi participanþi au fost
antrenaþi în diferite activitãþi de con-
siliere ºi orientare în carierã organi-
zate atât în sala de conferinþe, cât
ºi în aer liber. Timp de ºase zile s-
au derulat mai multe acþiuni practi-
ce care au vizat dezvoltarea perso-
nalã ºi profesionalã a elevilor, pre-
cum ºi a competenþelor lor antre-
prenoriale, urmãrindu-se valorifica-
rea ºi stimularea capacitãþilor tine-
rilor participanþi în ceea ce priveºte
comunicarea, ascultarea activã, ar-
gumentarea, interacþiunea, partici-
parea activã, cooperarea, relaþiona-
rea, lucrul în echipã, responsabili-
tatea, conºtientizarea, încrederea,
empatia, identificarea punctelor sla-
be ºi forte, iniþiativa, valorificarea
oportunitãþilor apãrute, planificarea
ºi gestionarea  proiectelor, transfor-

În cadrul celei de-a doua tabere de dezvoltare personalã
ºi profesionalã TRAVAIL,
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Localitatea montanã Fundata din judeþul
Braºov a gãzduit, în perioada 9-14 august a.c.
cea de-a doua tabãrã de dezvoltare personalã
ºi profesionalã din cadrul proiectului „TRA-
VAIL – Tranziþia la viaþa activã în vederea inte-
grãrii pe piaþa muncii pentru elevii din judeþul
Dolj” implementat de Asociaþia Mereu pentru

Europa, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj,
Asociaþia EduFor Craiova ºi UNIAUDAX – Cen-
tro de Investigação e Apoio ao Empreendedoris-
mo e Empresas Familiares (Centrul de Cerceta-
re ºi Asistenþã în Antreprenoriat ºi Afaceri de Fa-
milie) din Portugalia, fiind  cofinanþat din FSE
prin POSDRU 2007-2013.

marea ideilor în acþiune, creativita-
tea, inovaþia ºi asumarea de riscuri.
Toate acþiunile s-au derulat cu zâm-
betul pe buze, mai ales cã n-au lip-
sit jocurile, unde s-au remarcat „Vrei
sã fii milionar” sau „Noaptea ta-
lentelor”, animate de concursuri de
dans, canto, magie, teatru, panto-
mimã etc.

Activitãþile, metodele, instrumen-
tele ºi programul de lucru din ca-
drul taberei s-au derulat în limba
englezã ºi au fost planificate, orga-
nizate, coordonate ºi monitorizate
de cei  doi experþi ai partenerului
transnaþional, UNIAUDAX –Centro
de Investigacao e Apoio ao Empre-
endedorismo e Empresas Familia-
res (Centrul de Cercetare ºi Asis-
tenþã în Antreprenoriat ºi Afaceri
de Familie) din Portugalia, despre

care elevii au vorbit doar la super-
lativ.

În cadrul taberei s-au desfãºu-
rat mai multe competiþii în care au
fost implicaþi toþi cei 20 de partici-
panþi, dar au existat doar trei câºti-
gãtori: Radulian Anca Florina (Co-
legiul Naþional „Fraþii Buzeºti”), Tã-
nasie Costinel Daniel (Colegiul Na-
þional „Fraþii Buzeºti”) ºi Dobricã
Laura Gabriela (Colegiul Naþional
„Elena Cuza”). Premianþii au fost
recompensaþi cu premii în bani, în
valoare de 300 lei fiecare. Bucurie,
creativitate, implicare, prietenie, co-
laborare ºi acceptare au fost cuvin-
tele care au guvernat timp de ºase
zile cea de-a doua tabãrã de dezvol-
tare personalã ºi profesionalã TRA-
VAIL din localitatea braºoveanã
Fundata.

Absolvenþii de studii superioare care au susþinut
licenþa în luna iulie se pot înscrie în baza de date a
Agenþiei Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã
(AFOFM) Ilfov pentru a putea primi ajutor de ºomaj,
se aratã într-un comunicat remis, ieri, Agerpres.

„Indemnizaþia de ºomaj se acordã pe o perioadã de
6 luni ºi este în cuantum de 250 de lei lunar. Bineînþe-
les, indemnizaþia se dã doar celor care nu îºi gãsesc
un loc de muncã. Conform Legii nr.76/2002, absol-
venþii au la dispoziþie 60 de zile pentru a-ºi depune
dosarele, începând cu 1 august pânã la 30 septem-

AJOFM: Absolvenþii de facultate pot primi
ajutor de ºomaj în valoare de 250 lei

brie. Pentru a primi banii, absolvenþii trebuie sã deþinã
diploma de absolvent cu licenþã ºi sã nu urmeze o altã
formã de învãþãmânt, inclusiv master”, se aratã în
comunicatul citat.

Documentele necesare sunt: copii dupã cartea de
identitate, diplomã de licenþã sau adeverinþã de absol-
vire (original sau copie legalizatã), adeverinþã medi-
calã din care sã rezulte cã este apt pentru muncã,
adeverinþã fiscalã eliberatã de organele financiare te-
ritoriale care sã dovedeascã veniturile proprii impoza-
bile ºi un dosar plic.
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Zece persoane, dintre care opt civili, au
fost ucise în estul rebel al Ucrainei pe fon-
dul intensificãrii tirurilor de artilerie, ieri, în
zona oraºului Mariupol, locuitorii afirmând
cã acestea sunt cele mai dure lupte din ulti-
mele trei luni. Autoritãþile ucrainene au anun-
þat moartea a trei civili ºi doi soldaþi în zona
aflatã sub controlul Kievului. De asemenea,
alþi cinci civili au fost uciºi în douã localitãþi
aflate sub controlul separatiºtilor, au
declarat aceºtia din urmã. În pofida
unui armistiþiu în vigoare, confrun-
tãrile s-au intensificat în ultimele zile
în zona de conflict, unde armata
ucraineanã se confruntã cu rebelii
proruºi în estul acestei foste repu-
blici sovietice. Peste 6.800 de per-
soane au fost ucise în 16 luni de
conflict. Comisia Europeanã ºi Ru-
sia ºi-au exprimat luni îngrijorarea
în legãturã cu escaladarea violenþe-
lor în zonã. “Condamnãm recenta
escaladare a confruntãrilor, care au
continuat noaptea aceasta”, a decla-
rat purtãtorul de cuvânt al Comisiei
Europene, Catherine Ray. “Cel mai

PASOK nu va susþine
guvernul Tsipras în cazul
unui vot de încredere

Partidul socialist elen PASOK /Miºcarea
Socialistã Panelenã/ a anunþat cã nu va
susþine guvernul lui Alexis Tsipras dacã
acesta va cere în parlament un vot de
încredere în urma rebeliunii cu care se
confruntã în propria formaþiune, Syriza, în
legãturã cu cel de-al treilea plan de
asistenþã financiarã internaþional. “Guver-
nul a semnat al treilea ºi cel mai oneros
plan de asistenþã. Toate consecinþele
negative pentru þarã ºi cetãþenii sãi poartã
semnãturile domnilor Tsipras ºi Kammenos
(liderul formaþiunii Grecii Independenþi,
partenerul de coaliþie al Syriza)”, se aratã
în comunicatul emis de PASOK. “Nu avem
încredere în guvernul Tsipras-Kammenos
ºi, fireºte, nu i-o vom acorda dacã ne va fi
cerutã”, au indicat socialiºtii, fãrã însã a
preciza dacã vor vota împotrivã sau se vor
abþine. PASOK, altãdatã forþa dominantã a
stângii din Grecia, mai deþine acum doar
13 deputaþi în parlamentul cu 300 de
locuri de la Atena, dar Tsipras ar putea
avea nevoie ºi de sprijinul acestora, în
condiþiile în care susþinerea guvernului din
partea coaliþiei aflate la putere scãzuse
vineri sub 120 de voturi. Sãptãmâna
trecutã, cu prilejul votului în favoarea
noului plan de asistenþã, validat în cele din
urmã cu sprijinul opoziþiei, inclusiv al
PASOK, premierul Tsipras s-a confruntat
cu cea mai puternicã rebeliune în interio-
rul Syriza. Situaþia l-a obligat sã ia în
considerare solicitarea unui vot de încrede-
re, care, dacã s-ar solda cu un eºec, ar
deschide calea pentru alegeri anticipate.
Principalul partid conservator din opoziþie,
Noua Democraþie, a declarat de asemenea
cã nu va susþine guvernul. Sondajele de
opinie aratã cã premierul Tsipras îºi
menþine popularitatea, ceea ce a ridicat
semne de întrebare cu privire la intenþia
partidelor din opoziþie de a forþa noi
alegeri. Duminicã, un oficial guvernamen-
tal a declarat cã, pânã când Grecia îºi va
asigura noua finanþare, se va concentra
exclusiv pe aspectele tehnice care trebuie
finalizate. Potrivit oficialului, care a
preferat anonimatul, premierul Tsipras va
discuta cu responsabili din guvern dupã 20
august, data scadentã pentru rambursarea
a 3,2 miliarde de euro cãtre Banca Centra-
lã Europeanã, “pentru a stabili urmãtoare-
le miºcãri”.

Regina Elizabeth a II-a
devine, în septembrie,
monarhul cu cea mai
îndelungatã domnie din
Regatul Britanic

Regina Elizabeth a II-a va doborî, pe 9
septembrie, un record istoric, stabilit de
regina Victoria, urmând sã devinã monar-
hul cu cea mai îndelungatã domnie din
istoria regatului britanic. Deºi nu se
aºtepta sã urce pe tronul Marii Britanii - a
fãcut-o în cele din urmã numai pentru cã
unchiul sãu, Edward al VIII-lea, a abdicat,
iar tatãl ei, George al VI-lea, a devenit rege
-, regina Elizabeth a II-a, în vârstã de 89 de
ani, va stabili un nou record istoric, luna
viitoare. Strã-strãbunica sa, regina
Victoria, petrecuse pe tronul britanic 63 de
ani, 7 luni ºi 2 zile, înainte de a muri, pe 22
ianuarie 1901. Elizabeth a II-a avea doar
25 de ani când a devenit reginã, pe 6
februarie 1952, iar la acel moment era în
turneu în Kenya, împreunã cu soþul sãu,
prinþul Philip, care i-a fost alãturi de-a
lungul domniei. “Într-un fel, nu am avut
parte de o ucenicie. Tatãl meu a murit prea
tânãr ºi astfel cã totul a fost foarte brusc,
sã preiei funcþia ºi sã o faci cât de bine
poþi”, spunea regina 40 de ani mai târziu.
A fost încoronatã pe 2 iunie 1953, într-o
ceremonie televizatã care a avut loc la
catedrala Westminster din Londra. În
timpul domniei sale, a cunoscut 12 pre-
mieri, începând cu Winston Churchill.

Sute de mii de brazilieni au ieºit în stradã
în marile oraºe. Potestatarii cer demisia pre-
ºedintei Dilma Rousseff, acuzatã de impli-
care într-unul dintre cele mai ample scanda-
luri de corupþie din istoria þãrii. Aproape
900.000 de brazilieni - dupã estimãrile poli-
þiei, 2 milioane conform organizatorilor -,

Administraþia Obama a avertizat Beijingul
cu privire la prezenþa unor agenþi ai Guver-
nului chinez care opereazã în secret, în Sta-
tele Unite, cu scopul de a exercita presiuni
asupra unor expatriaþi - unii cãutaþi pentru
corupþie - ca sã revinã în þarã, potrivit unor
oficiali. Citând oficiali guvernamentali ame-
ricani, The New York Times (NYT) scrie în
ediþia online cã eforturile Beijingului fac par-
te dintr-un program global - intitulat Opera-
þiunea Vânãtoare de Vulpi - prin care exerci-
tã presiuni asupra unor expatriaþi ºi fugari
sã se întoarcã acasã. Fugarii chinezi din Sta-
tele Unite sunt adesea oficiali sau personali-
tãþi, pe care chinezii îi cautã pentru corupþie

important este ca ambele pãrþi sã respecte
armistiþiul ºi sã ia toate mãsurile necesare
pentru a-i proteja pe civili, respectând legea
umanitarã international”, a adãugat ea. Ru-
sia, acuzatã de Kiev ºi occidentali cã i-ar
susþine pe separatiºti, a acuzat la rândul sãu
Ucraina cã “pregãteºte o ofensivã”. “Sun-
tem îngrijoraþi de cursul pe care l-au luat
evenimentele în ultimele zile, care seamãnã

foarte tare cu o pregãtire pentru o acþiune
militarã”, a declarat ministrul rus al Afaceri-
lor Externe, Serghei Lavrov, în timpul unei
conferinþe de presã la Moscova. Mai multe
case au fost distruse în satul Sartana, situat
la aproximativ cinci kilometri est de Mariu-
pol, iar un depozit petrolier a fost avariat.
Luptele intervin dupã o sãptãmânã în care
s-au intensificat confruntãrile între forþele

ucrainene ºi separatiºtii pro-
ruºi în apropierea oraºului si-
tuat pe litoralul Mãrii Azov,
aflat sub controlul Kievului.
Ministrul german de Externe,
Frank-Walter Steinmeier, a
avertizat duminicã cã situaþia
din estul Ucrainei este “explo-
zivã”, afirmând cã sunt nece-
sare discuþii urgente pentru a
preveni o nouã escaladare a
confruntãrilor. Mariupol se
aflã pe ruta strategicã ce face
legãtura între regiunile separa-
tiste din estul Ucrainei ºi pen-
insula Crimeea, anexatã în
martie 2014 de Rusia.

economicã sau infracþiuni politice, potrivit
oficialilor citaþi. Agenþi chinezi folosesc, cred
oficialii citaþi, tactici dure pentru a-i obliga
sã revinã acasã ºi ºi-au intensificat recent
presiunile, denunþã aceleaºi surse. Chinezii
recurg la aceste tactici în cadrul unei cam-
panii mai largi împotriva corupþiei, iniþiate
de cãtre preºedintele chinez Xi Jinping. Peste
930 de suspecþi au fost repatriaþi, dintre care
peste 70 s-au întors acasã “voluntar”, anunþa
în iunie Ministerul chinez pentru Securitate
Publicã. Agenþia Centralã americanã de In-
formaþii (CIA) a trimis spioni în întreaga lume
dupã atentatele de la 11 septembrie 2001,
inclusiv în China, dar existã, de asemenea,

agenþi operativi în Statele Unite, al cãror scop
este sã fure secrete politice, economice,
militare ºi industriale. Însã acest program
recent este diferit prin faptul cã agenþii chi-
nezi sunt trimiºi în Statele Unite cu scopul
de a aduce acasã presupuºi disidenþi. Este o
infracþiune ca agenþi chinezi sã opereze în
Statele Unite “fãrã sã notifice în prealabil
procurorul general”, a declarat un purtãtor
de cuvânt al Departamentui Justiþiei. Aver-
tismentul adresat de administraþia Obama
Beijingului este susceptibil sã creascã tensi-
unile dintre cele douã þãri, înaintea unei vizi-
te oficiale a preºedintelui chinez Xi Jinping
la Washington luna viitoare.

nemulþumiþi de corupþie ºi de situaþia eco-
nomicã dificilã a þãrii, au ieºit în stradã ºi au
cerut demisia preºedintei Dilma Rousseff.
Demonstranþii, îmbrãcaþi în verde ºi galben,
au defilat paºnic în întreaga þarã. Organiza-
torii - miºcãri cetãþeneºti de dreapta, susþi-
nute de un partid de opoziþie - au estimat la

2 milioane, dintre care un milion numai la
Sao Paolo, numãrul participanþilor la aceste
proteste desfãºurate în peste 100 de oraºe.
Fluturând drapelul naþional, manifestanþii anti-
guvern au cerut demisia sau destituirea pre-
ºedintei Rousseff, criticând corupþia la nivel
înalt, dezvãluitã într-un scandal politico-fi-
nanciar care a costat peste 2 miliarde de
dolari gigantul petrolier de stat Petrobras. La
Rio de Janeiro, demonstranþii au afiºat pan-
carte prin care cereau ca actuala preºedintã
ºi fostul ºef de stat Luiz Inacio Lula da Silva
sã fie trimiºi la închisoare. Dilma Rousseff
a convocat o ºedinþã de crizã cu miniºtrii sãi
cei mai apropiaþi. Preºedintele Partidului
Social Democrat Brazilian ºi rival al preºe-
dintei Rousseff la alegerile prezidenþiale din
2014, Aecio Neves, a fãcut pentru prima datã
apel la militanþii formaþiunii sale sã se alãture
manifestaþiilor. Rousseff a câºtigat din nou
alegerile în octombrie cu 51% din voturi, iar
al doilea sãu mandat a început în ianuarie.
În ultimele luni popularitatea sa a avut de
suferit din cauza scandalului de corupþie
uriaº care a implicat gigantul petrolier de stat
Petrobras ºi care a dus la arestarea câtorva
foºti oficiali din partidul sãu.
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Proteste masive în Brazilia.
Manifestanþii cer demisia preºedintei Dilma Rousseff
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O luptã personalã 3:
Frontul de acasã

Se difuzeazã la HBO, ora 23:25

Dupã o perioadã de pregãtire militarã
sub toate formele posibile, inclusiv prin
focul rãzboiului, puscaºul marin Jake
Carter se întoarce acasã pentru douã
sãptãmâni unde îl aºteaptã cele douã
surori. El are o atitudine durã ºi severã
faþã de sora mai micã, Lilly, dintr-o
excesivã dorinþã de a suplinii lipsa
tatãlui. Rebela Lilly este rãpitã împreunã
cu prietenul ei în momentul în care sunt
martorii unei crime comise de un grup
de teroriºti periculoºi. F.B.I.-ul se aflã
deja pe urmele teroriºtilor

Rãzbunatorul

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Frank Castle este unul dintre cei
mai vânaþi ºi cei mai cunoscuþi
oameni. În ultimii cinci ani, el a
ucis 150 de oameni ºi este cunos-
cut ca fiind Rãzbunãtorul. În
realitate, Frank Castel este un
fost poliþist a cãrui familie a fost
ucisã de niºte gangsteri, acum el
este declarat mort, în toate actele
oficiale, dar în realitate el trãieºte
ºi cautã rãzbunare. Prin acþiunile
sale, el reuºeºte sã dezbine una
dintre cele mai mari familii
mafiote.

Van Helsing

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

 Þinutul legendar al Transilvaniei
este o lume în care pericolul rãsare
odatã cu soarele ºi unde monºtrii,
care dau omului coºmare, sãlãºlu-
iesc.
 Inventivul Stephen Sommers care
a creat personajele ºi legendele din
Mumia ºi Mumia Revine îºi lãrgeºte
viziunea cinematograficã ºi-ºi pune
în valoare inspiraþia dând viaþã unei
legende care s-a mai spus, dar
nu asa...

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 18 august

07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
09:55 Dosar România
10:50 Teleshopping
11:30 Fãrã compromisuri (R)
2010
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:10 Faimoºii
18:15 DUPÃ 25 DE ANI
18:45 Fãrã compromisuri
2010
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Umbra unui necunoscut
2007, Dramã
00:00 Discover România
00:15 Faimoºii
01:25 Dosar România
02:15 Cãlãtori în lumi paralele

(R)
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Interviurile TVR 2
08:50 5 minute de istorie
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi aventurã
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
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Cãsãtoriþi din întâmplare
1932, Dramã
17:40 5 minute de istorie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Ultimul twist la Moscova
1986, Comedie
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:30 Naturã ºi sãnãtate
02:00 Ferma

TVR 2

07:45 Ultima dorinþã a lui Nobel
09:15 Epoca de gheaþã
10:35 Ea
12:40 Jucãtorii
13:10 În pragul dezastrului
13:45 Douã vieþi
15:25 Marea aventurã Lego
17:05 Bãtrânul de 100 de ani

care a ieºit pe fereastrã ºi a
dispãrut

19:00 Detectivii din California
20:00 Doi prieteni ºi un seducãtor
21:35 Poveºti de groazã
22:30 Poveºti de groazã
23:25 O luptã personalã 3:

Frontul de acasã
00:55 Amintiri readuse la viaþã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea (R)
12:00 Viaþã nedreaptã (R)
2005, Turcia, Acþiune, Dramã,

Romantic
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Viaþã nedreaptã (R)
2005, Turcia, Acþiune, Dramã,

Romantic
15:00 Vorbeºte lumea
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Rãzbunatorul
1989, SUA, Acþiune
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Super Trip
01:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
02:45 Rãzbunatorul (R)
1989, SUA, Acþiune
04:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Caribbean Flower (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
10:30 Inimã de frate (R)
11:30 Land of Honor (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
19:00 Inimã de frate
20:00 Land of Honor
21:00 Land of Honor
22:00 Caribbean Flower
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste

07:00 Vorbeºte lumea
08:45 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Robin ºi Marian (R)
14:15 Dragoste de tatã (R)
16:15 Liceenii (R)
18:30 Alice în Þara Minunilor
20:30 Combinaþie periculoasã
22:30 Trei prieteni
00:30 Combinaþie periculoasã

(R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
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 Van Helsing
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror
23:00 Crime online
2008, SUA, Horror, Thriller
01:00 Observator (R)
02:00 Revanºa (R)
1978, România, Acþiune
03:45 Van Helsing (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã,

Romantic
10:30 Pastila de râs
11:00 O mãrit pe mama

soacrã!
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Primãvara bobocilor
1985, România, Comedie
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
22:30 Ochii din umbrã
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
02:15 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie,

Dramã, Romantic, Dragoste
04:15 Te vreau lângã mine

(R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Flavours, 3 bucãtari (R)
07:45 Playtech (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Impractical Jokers (R)
2011, Comedie, Reality TV
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucãtari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Impractical Jokers (R)
2011, Comedie, Reality TV
20:30 Marea mahmurealã
2009, SUA, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Experiment periculos
2002, SUA, Acþiune, Aventuri,

Horror, Thriller
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Levintza prezintã (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
21:45 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester United -
Club Brugge

23:45 ªtiri Sport.ro
00:15 Wrestling RAW
02:00 Wrestling WWE NXT

Next Generation
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninmarþi, 18 august - max: 29°C - min: 16°C

$
1 EURO ...........................4,4269 ............. 44269
1 lirã sterlinã................................6,2359....................62359

Cursul pieþei valutare din 18 august 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9886........39886
1 g AUR (preþ în lei)........143,2061.....1432061
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asis-

tenþã Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea urma-
toarelor posturi vacante: 2
posturi îngrijitor la domiciliu, 2
posturi fochist tr.I ºi 1 post
ºofer tr.I. Condiþii generale de
participare la concurs: Candi-
daþii trebuie sa indeplineasca
conditiile generale prevazute
la art.3 din Regulamentul-ca-
dru privind stabilirea principii-
lor generale de ocupare a unui
post vacant aprobat prin H.G.
nr. 286/2011 cu modificãrile ul-
terioare. Condiþiile specifice
necesare în vederea participã-
rii la concurs ºi a ocupãrii func-
tiilor contractuale sunt: · 2
posturi ingrijitor la domiciliu; -
studii minim generale; · 2
posturi fochist tr.I; - studii mi-
nim generale; - vechime în
muncã minim 5 ani; · 1 post
ºofer tr.I - studii medii; - per-
mis de conducere categoria
„B”. Concursul se organizea-
zã la sediul Direcþiei Generale
de Asistenþã  Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj  în data 09
septembrie 2015, ora 10.00
(probã scrisã) ºi în data de 11
septembrie  2015, ora 14.00
(interviul). Dosarele de con-
curs se depun la sediul Direc-
þiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului

Anunþul tãu!
Dolj, în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la data publicãrii
prezentului anunþ, respectiv
pânã pe data de 28.08.2015.
Relaþii suplimentare se pot ob-
þine la sediul Direcþiei Genera-
le de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj, telefon
0251/407009, pagina de inter-
net www.dgaspcdolj.ro.

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 septembrie 2015, la ur-
mãtoarele discipline: canto
clasic, muzicã uºoarã, mu-
zicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, in-
strumente de suflat (saxo-
fon), balet, actorie, picturã,
graficã, artã cinematografi-
cã, regie-teatru. Examenul
de admitere, în anul I, se va
desfãºura în perioada 7 – 10
septembrie 2015. Relaþii la
telefon 0251 – 413371; între
orele 09.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

EUROGENETIC a depus
documentaþia pentru obþine-
rea Avizului de Gospodãrire
Ape la investiþia: Construire
spaþiu comercial, cabinã  de-
servire personal, staþie carbu-
ranþi ºi terasã acoperitã.

PRIMÃRIA COMUNEI CA-
RAULA organizeazã concurs în
data de 28.08.2015, ora 10.00 la
sediul unitãþii pentru ocuparea
posturilor: asistent medical ºi
guard- om serviciu de zi. Infor-
maþii la telefon: 0251/ 369.568.

Primãria Craiova, prin SC
Salubritate Craiova SRL, vã
aduce la cunoºtinþã cã, în pe-
rioada 24.08.2015-30.09.2015,
pe raza municipiului Craiova
(spaþii verzi, ghene de gunoi,
platforme gospodãreºti) se va
desfãºura acþiunea de derati-
zare, folosindu-se substanþe-
le din grupa a treia de toxicita-
te Jade Pastã ºi Jade Grain,
avizate de cãtre Ministerul Sã-
nãtãþii. Persoanele ce intrã în
contact cu substanþele res-
pective vor folosi ca antidot
Vitamina K, sub supraveghe-
rea unui cadru medical.

Clubul Sportiv „OLIMPIC
SPORT CRAIOVA” anunþã pro-
punerea preliminarã privind
”Elaborarea P.U.D construire
imobil S+P+2+Pod vizitabil –
spaþiu cazare ºi servire masã,
imobil P+1-spaþiu administrativ,
cabinã pazã, piscinã, WC+duº
ºi 10 cãsuþe P+M – cazare, Bd.
ªtirbei Vodã, nr. 34, Craiova. Pu-
blicul este invitat sã transmitã
observaþii de la 8 iulie 2015 la
sediul Primãriei Craiova, stra-
da A. I. Cuza, nr. 7.
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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 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
VÂND / schimb aparta-
ment 5 camere cu apar-
tament, casã sau teren
intravilan. Telefon: 0721/
913.958.

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

Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474;0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe
lemne + magazie diverse,
zona Catargiu Nou. Tele-
fon: 0773/769.467
Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã locuibilã, ca-
dastru, Bistreþ – Dolj. Te-
lefon: 0771/773.957.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã comuna Ple-
niþa zonã ultracentral 3
camere ºi bucãtãrie ºar-
pantã  cu þiglã Jimbolia
beci, anexe, vad comer-
cial cu ieºire în parc 15 m
ºi douã ieºiri în ºoºeaua
principalã, pomi fructiferi,
viþã de vie suprafaþa to-
talã – 750 mp, cadastru.
Preþ 900 milioane lei
vechi. Telefon: 0351/
455.617; 0748/057.590.
Vând 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 Ca-
lopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

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

Vând teren în T 49, P89,
suprafaþã 6000 mp, in-
travilan, curþi, construcþii,
Pieleºti. Telefon: 0766/
286.664. 0727/325.869.
OCAZIE! Vând, închiriez
1000 m – 2000 m, Ca-
lea Bucureºti Km 9, ide-
al pentru Showroom,
halã, parc auto, benzinã-
rie, deschidere 35 m.
Telefon: 0762/109.595.
TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15 Euro
mp negociabil. Telefon:
0745/867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã din
lemn la 7 km de 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.



cuvântul libertãþii / 13marþi, 18 august 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

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 in-
travilan în Cârcea, Tar-
laua 17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cart ier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 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. Te-
lefon: 0752/ 234.638.
Vând Logan culoare
roº ie,  fabr icaþ ie
2008,  40.000 km
parcurº i .  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
DACIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de func-
þionare. Telefon:
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.
Superîntreþinutã, dis-
tribuþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro ne-
gociabil. 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 inox 6 litri
marcã Germanã, cuier
hol. Telefon: 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 grãdinã
Cama 200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5 lei/kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plug Nr. 5 pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã frigo-
rificã Arctic nouã maºinã
de cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, piele
bovinã 6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã stereo,
calculator instruire copii.
Telefon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la
Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute. Te-
lefon: 0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice 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.
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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 vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte  comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau etaj
1. Telefon: 0754/ 220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez apartament.
Telefon: 0351 433.875;
0771/648.286.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.

Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie -
800 RON). Telefon:
0770/682.710.
Apartament ultracen-
tral, ultralux, mobilier
nou, ultramodern,
A.C., internet, toate
dotãrile, posibil ºi re-
gim hotelier. Telefon:
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.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.

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

MATRIMONIALE
Domn 61 ani, vãduv, pen-
sionat, aspect fizic plãcut
1,71/ 85 Kg  doresc doam-
nã serioasã cu locuinþã.
Telefon: 0757821.204:
0720/ 587.934.
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 sfâºietoare,
Anghel Ghenea  pre-
cum ºi Alexis, Florina ºi
Philippe Josserand
anunþã încetarea din via-
þã a scumpei lor mamã,
bunicã ºi soacrã prof.
GHENEA SMILIANA.
Dumnezeu s-o odih-
neascã în liniºte ºi pace!
CONDOLEANÞE
Dr. Adriana Turculeanu
ºi personalul de la Cen-
trul Medical „Amaradia”
îi  sunt alãturi doamnei dr.
Dana Dãogaru, în aces-
te momente pline de du-
rere. Sincere condolean-
þe familiei!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Simona Halep, locul 3 WTA ºi cap de
serie numãrul 2, a abandonat, duminicã
searã, finala turneului de categorie Premier
5 de la Toronto (Canada), disputatã cu el-
veþianca Belinda Bencic, locul 20 WTA, la
scorul de 6-7 (5), 7-6 (4), 0-3. Halep a re-
nunþat la capãtul a douã ore ºi jumãtate de
joc, dupã ce a apelat de mai multe ori la
interveþia personalului medical al competi-
þiei, pentru o accidentare la piciorul stâng,
dar ºi pentru o stare de rãu general.

“În primul rând vreau sã o felicit pe Be-
linda, a avut o sãptãmânã extraordinarã. A
cucerit un titlu foarte important. Îmi pare
rãu cã nu am putut sã joc pânã la final. Nu
era posibil sã continui. În primul set am
avut dureri musculare, iar apoi am avut pro-
bleme la genunchi. În setul doi am avut
crampe stomacale ºi ameþeli. În situaþia datã,
faptul cã am câºtigat al doilea set este un
lucru pozitiv. Nu am jucat cel mai bun te-
nis al meu, nu am fost în meci ºi totuºi am
câºtigat al doilea set. Nu sunt dezamãgitã
cã am pierdut, sunt dezamãgitã cã nu am
putut juca pânã la sfârºit. Nu sunt obiºnui-
tã sã renunþ, dar astãzi (n.r. duminicã) a
fost prea mult. Cred cã am decis cam târ-
ziu sã abandonez. Nu ºtiu de ce am conti-
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nuat sã joc, poate pentru fani. Ei m-au în-
curajat mereu, m-au împins de la spate sã
continui în aceastã finalã ºi pentru asta le
mulþumesc”, a afirmat Halep dupã finalã,
pe terenul de joc ºi la conferinþa de presã.

Pentru Halep aceasta a fost a 18-a finalã
din carierã, ºi a 4-a din acest an – în prece-
dentele triumfând de fiecare datã, la Shen-
zen, Dubai ºi Indian Wells, ceea ce a fãcut
sã ajungã la 11 turnee câºtigate.

De partea cealaltã, Bencic ºi-a trecut în
palmares al doilea trofeu din carierã, cel mai
important, dupã ce se mai impusese, în iu-
nie, în finala turneului de categorie Premier
de la Eastbourne. Ea mai pierduse douã fi-
nale, la ‘s-Hertogenbosch (2015) ºi la Tian-
jin (2014).

“Vreau sã joc
la Cincinnati, am câteva

zile sã mã recuperez”
Simona Halep a mai  declarat la confe-

rinþa de presã de dupã finala de la Toronto
cã vrea sã joace la turneul de la Cincinnati
(SUA; 17-23 august) – turneu tot de cate-
gorie Premier 5, ºi a precizat cã are câte-
va zile la dispoziþie sã se recupereze, a
notat site-ul oficial al WTA.

“Trebuie sã mã recuperez în câteva zile.
Vreau sã joc la Cincinnati, mai ales cã voi
intra direct în turul doi ºi voi avea mai mult
timp pentru recuperare. Dar vom vedea.
Apoi voi merge la New Haven ºi abia apoi

va veni US Open (nr. ultimul turneu de
Grand Slam al anului). În acest moment
nu schimb nimic din programul meu, dar
vom vedea în zilele urmãtoare”, a spus
Halep.

Sala Polivalentã din Bãnie va gãzdui în 21 ºi 22
august cea de.a noua ediþie a Cupei Craiovei, com-
petiþie amicalã ce va reuni la start, evident, pe lângã
SCM, echipele Universitatea Cluj-Napoca, CSM Plo-
ieºti ºi CS Mãgura Cisnãdie – nou-promovatã în Liga
Naþionalã .

Meciurile se vor disputa dupã programul:
Vineri: “U” Cluj – CS Mãgura Cisnãdie (16:30),

HANDBAL (F): S-a stabilit programul
meciurilor de la Cupa Craiovei

SCM Craiova – CSM Ploieºti (18:30).
Sâmbãtã: CSM Ploieºti – CS Mãgura Cisnãdie

(10:00), SCM Craiova – “U” Cluj (12:00).
Anul trecut, SCM-ul a pãstrat trofeul acasã, dupã

29-24 cu HCM Tâmnicu-Vâlcea, în ultimul joc.
Acestea reprezintã ultimele meciuri de verificare

pentru fetele Simonei Gogârlã înaintea debutului cam-
pionatului, programat în weekend-ul 29-30 august,

când SCM se va deplasa în
fief-ul Dunãrii Brãila.

Amintind ºi cele întâmpla-
te în amicalele disputate pânã
acum, alb-albastrele au în-
cheiat pe locul secund un tur-
neu la Cluj, dupã 29-16 cu
CSM Bistriþa, 24-32 cu Co-
rona Braºov ºi 33-24 cu
HCM Râmnicu-Vâlcea, au
cedat apoi cu 23-36, la Poli-
valentã, în faþa campioanei
CSM Bucureºti, pentru ca
finalmente, în urmã cu câte-
va zile, sã termine pe poziþia
a treia un turneu gãzduit de
Baia Mare, dupã 17-33 cu
gazdele ºi vicecampioanele
de la HCM, respectiv 29-28
cu deþinãtoarea titului din Slo-
vaciei, Iuventa Michalovce.

Astãzi

FC Astana (Kazahstan) – APOEL Nicosia (Cipru)

BATE Borisov (Belarus) – Partizan Belgrad (Serbia)

Lazio Roma (Italia) – Bayer Leverkusen (Germania)

Manchester United (Anglia) – Club Brugge (Belgia)

Sporting Lisabona (Portugalia) – ÞSKA Moscova (Rusia)

Mâine

FK Skenderbeu Korce (Albania) – Dinamo Zagreb (Croaþia)

Celtic FC (Scoþia) – Malmo FF (Suedia)

FC Basel (Elveþia) – Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Rapid Viena (Austria) – ªahtior Doneþk (Ucraina)

Valencia (Spania) – AS Monaco (Franþa)

• Cu excepþia partidei Astana – APOEL, programatã de la ora 19:00,
toate celelalte jocuri vor debuta la ora 21:45.

• Returul va avea loc sãptãmâna viitoare, în 25/26 august.
• Echipele câºtigãtoare ale acestor duble vor accede în faza grupe-

lor competiþiei, acolo unde sunt deja calificate Barcelona, Real Madrid,
Atletico Madrid, Sevilla (toate Spania), Chelsea, Manchester City, Arse-
nal (toate Anglia), Bayern Munchen, Wolfsburg, Monchengladbach (toate
Germania), Juventus, AS Roma (ambele Italia), Benfica, FC Porto (am-
bele Portugalia), Paris SG, Lyon (ambele Franþa), Zenit St. Petersburg
(Rusia), PSV Eindhoven (Olanda), Dinamo Kiev (Ucraina), Gent (Bel-
gia), Galatasaray (Turcia) ºi Olympiakos (Grecia).

• Formaþiile eliminate vor fi trimise automat în grupele celeilalte
întreceri continentale, Liga Europa.

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR –
PLAY-OFF – MANªA TUR

DIGI SPORT 2
18:00, 2:00 – TENIS (M) – Turneul de la Cin-

cinnati, în SUA: ziua a 2-a.
DOLCE SPORT
19:00, 21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:

FC Astana – APOEL Nicosia, Lazio Roma – Bay-
er Leverkusen.

DOLCE SPORT 2
18:00 – TENIS (F) – Turneul de la Cincin-

natp, în SUA: ziua a 2-a / 21:45 – FOTBAL –

Liga Campionilor: Manchester United – Club
Brugge / 2:15 – TENIS (F) – Turneul de la Cin-
cinnati.

SPORT.RO
21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Man-

chester United – Club Brugge.
EUROSPORT 2
20:00 – MOTOCICLISM VITEZÃ - Speed-

way:, Liga Naþionalã, în Suedia / 23:00 – CI-
CLISM – Challenge-ul Pro, în SUA.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
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Pase scurte, pase lungi

Mai întâi, sâmbãtã, în cotidia-
nul olandez Volkskrant, Joseph
Blatter a spus despre preºedin-
tele UEFA, Michel Platini, cã l-
ar fi ameninþat prin fratele sãu,
Peter Blatter, cu închisoarea,
dacã nu-ºi retrage candidatura la
alegerea sa în fruntea FIFA, în
luna mai a.c. Dupã cum se ºtie,
ulterior, Sepp Blater ºi-a anunþat
demisia ºi punerea în joc a man-
datului sãu, „prins” în vâltoarea
teribilei anchete lansatã de justi-
þia americanã faþã de mai mulþi
oficiali FIFA, acuzaþi de corup-
þie. Din 29 iulie a.c. Michel Pla-
tini a devenit candidat oficial la
preºedinþia FIFA, alegerile fiind
prevãzute pentru 26 februarie la
Zurich, cu ocazia un congres
electiv extraordinar. Pãnã aici ni-
mic deosebit. Duminicã, potrivit
publicaþiei germane Die Welt, Jo-
seph Blatter ar fi comandat un ar-
ticol negativ la adresa preºedin-
telui UEFA, candidat la succesi-
une în fruntea instanþei mondiale
a fotbalului, în publicaþia Welt am
Sonntag, sub titlul „Platini –
scheleþii din dulap”. Aluzie la
susþinerea candidaturii Qatarului,
pentru dobândirea Mondialului de
fotbal din 2022. Die Welt preci-

Platini-BlatterPlatini-BlatterPlatini-BlatterPlatini-BlatterPlatini-Blatter,,,,,
rãzboi aproape declaratrãzboi aproape declaratrãzboi aproape declaratrãzboi aproape declaratrãzboi aproape declarat

MIRCEA CANÞÃR

zeazã cã articolul respectiv a fost
scris de un anume Thomas
Renggli, apropiat colaborator al
lui Sepp Blatter. UEFA a reacþi-
onat prin secretarul sãu general
Giani Infantino „adresând o
scrisoare de protest omolo-
gului sãu Jerome Valcke de la
FIFA”. „Noi cerem ca FIFA sã
ancheteze originea acelui ar-
ticol pentru cã suntem preo-
cupaþi de rumorile privind
campania de denigrare în-
dreptatã împotriva preºedin-
telui UEFA”. Rãzboiul dintre
Platini ºi Blatter este de acum

declanºat ºi dupã toate aparen-
þele ne aflãm abia în faza debu-
tului. Teoretic, preºedintele UEFA
pare în stand-by, candidatura sud
coreeanului Chung Mong-Joon
(63 de ani), fost vice-preºedinte
FIFA, dar ºi ex-patron al federa-
þiei de specialitate din þara sa,
anunþatã ieri la Paris, nefiind  pe-
riculoasã. Moºtenitor al imperiu-
lui industrial Hyundai, omul de
afaceri sud coreean a spus cã
„FIFA a devenit un organism co-
rupt, pentru cã aceeaºi oameni ºi
acoliþi ai lor au gestionat timp de
40 de ani. Puterea absolutã co-

rupe absolut”, a declara miliarda-
rul sud coreean. Chung Mong-
Joon a mai fãcut referiri la le-
gãturile dintre preºedintele
UEFA ºi preºedintele FIFA,
care sunt cele „dintre un men-
tor ºi protejatul sãu, cele dintre
un tatã ºi fiul sãu”. Oficial, Mi-
chel Platini este susþinut de ºei-
cul Bahreinului, Salman Bin
Ibrahim al-Khalifa, preºedinte-
le Confederaþiei asiatice de fot-
bal (AFC), dar promisiunile se
mai schimbã. Sepp Blatter nu
este un tenor oarecare în lumea
fotbalului mare. ªi nu este ex-

clus sã fie capabil sã încurce
lucrurile, de o aºa manierã în-
cât Michel Platini sã nu-ºi atin-
gã þinta. Pe de altã parte, nici
fostul conducãtor de joc al echi-
pei naþionale a Franþei, actual-
mente preºedintele UEFA, nu
este un novice în jocuri de culi-
se, intuind cã se poate aºtepta
la orice din partea elveþianului.
Apoi a ne imagina cã desemna-
rea preºedintelui FIFA este o
chestiune deplin derobatã poli-
tic ar fi o greºealã. Numai la ni-
velul federaþiilor naþionale inge-
rinþa politicului este repudiatã

Bãlgrãdean: N-a evut emoþii
deosebite, nefiind pus mai deloc la

lucru de timiºoreni. N-are vreo vinã
la gol, însã i se poate imputa faptul
cã înainte ca mingea sã ajungã în
poartã s-a arãtat mai degrabã preo-
cupat sã indice arbitrilor o poziþie
de ofsaid. Nici vorbã de aºa ceva.

Achim: Introdus în primul 11
doar datoritã absenþei de ultim
moment a lui Izvoranu, n-a rupt
gura târgului, dar nici n-a greºit.
Oricum, prea bine pentru un jucã-
tor care nu mai evoluase din run-

Nuno Rocha
a adus un
punct la
Timiºoara
cu o reuºitã
cãzutã
în final,
prima a
campionatului
trecutã în
contul
ofensivei

da inauguralã cu FC Botoºani, când
de asemenea a fost integralist.

Acka: A dat siguranþã apãrãrii, s-
a bãtut pentru fiecare minge. Plus cã
a apãrut ºi la finalizare, irosind cea
mai mare ºansã a Craiovei în minutul
43, când a reluat cu capul, pe spate,
prilejuindu-i o intervenþie de zile mari
goalkeeper-ului gazdelor.

Dumitraº: Mutat în centru de-
fensivei, din cauza absenþei acelu-
iaºi Izvoranu, a greºit la gol, ie-

de minute în acest sezon, fapt
ºtiut, el venind dupã o acciden-
tare. Greu de crezut sã fi scãpat
ºi de surplusul de 6 kilograme,
adus în discuþie de Sorin Cîrþu la
conferinþa de presã dinaintea par-
tidei cu Viitorul, adicã cu 4 zile
înainte de disputa de pe Bega.

Ferfelea: Evoluþie rezonabilã. A
avut o mare ocazie înainte ca Ti-
miºoara sã deschidã scorul, nea-
jungând de puþin la o centrare în
faþa porþii goale.

Herghelegiu: N-a avut realizãri
individuale, a muncit mult pentru
echipã. A oferit centrarea prin
care Ferfelea era cât pe ce sã des-
chidã scorul.

Nuno Rocha: A fãcut mare ri-

ºind tardiv la ofsaid. Altfel, s-a
achitat cu bine de sarcini.

Vãtãjelu: A jucat bine, oferind
ºi pasa la marea ºansã a lui Acka.

Zlatinski: Nu s-a simþit deloc
bine, a fãcut o partidã modestã (ca
ºi cu Viitorul), fiind dealtfel ºi în-
locuit.

Mateiu: Dupã o primã reprizã
slabã, a jucat excelent dupã pau-
zã, demonstrând cã este unul din-
tre cei mai în formã oameni ai Cra-
iovei. N-a fost departe nici sã în-
scrie, expediind douã “torpile”
respinse cu greu de Kirschstein.

Madson: A “innotat” în prima
reprizã, dar apoi ºi-a mai reve-
nit. S-a vãzut cã înainte de parti-
da de pe Bega adunase doar 50
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sipã de efort ºi a fost rãsplãtit cu
golul din minutul 88. Fazã la care
a avut o excelentã prezenþã de spi-
rit, deoarece prin preajmã se aflau
nu mai puþin de 6-7 adversari.

Ivan: Introdus în teren în mi-
nutul 59, în locul lui Ferfelea, a
schimbat în bine faþa jocului, încer-
când în douã rânduri ºi finalizarea.

Bancu: Trimis în luptã în locul
lui Zlatinki (min. 72), a oferit acea
centrare “ploaie” la reuºita lui Ro-
cha. Ca ºi la Ivan, s-a simþit în joc
intrarea sa.

Mazarache: I-a luat locul lui
Madson în minutul 84 ºi n-a avut
timp pentru a arãta mare lucru.

MARIUS CÎRSTOV


