
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. 7825miercuri, 19 august 2015   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Întreprinderea noastrã e bine
dotatã, Popescule: Directorul  are
“Lamborghini”, inginerul-ºef are
“Ford”, iar contabilul-ºef are “Opel”.
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Ploaia care a pornit din se-
nin, ieri, la prânz, în comuna
Goieºti, în rafale, a acompa-
niat, într-un fel, funeraliile ce-
lei care a fost Alexandra Go-
ghez. Mica comunitate, rãvãºi-
tã de tragedia care s-a abãtut
asupra familiei Goghez, a vrut
sã fie alãturi de o fiicã a ei. Zeci
de persoane veniserã sã prezin-
te condoleanþe, sã aducã o co-
roanã de flori, sã aprindã o lu-
mânare ºi sã o conducã pe Ale-
xandra pe ultimul drum. Sãptã-
mâna viitoare, pe 25 august, ar
fi împlinit 17 ani. N-a mai apu-
cat. Prãbuºiþi de durere, pãrin-
þii Alexandrei s-au ferit sã spu-
nã ceva... Vor doar sã afle ce s-a
întâmplat ºi vinovaþii sã plã-
teascã, chiar dacã asta nu le va
aduce fata înapoi ºi nici alina-
rea sufleteascã.
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Preþul la energia electricã
folositã în irigaþii este sub
cel practicat la abonaþii
casnici. Prima umplere a
canalelor cu apã se face
gratuit de A.N.I.F. Organiza-
þiilor udãtorilor de apã ar fi
cele mai potrivite pentru a
mãri suprafaþa agricolã
irigatã, spun specialiºtii.
Totuºi, judeþul Dolj nu
reuºeºte sã treacã pragul de
10% terenuri irigate.
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de la Craiovade la Craiovade la Craiovade la Craiovade la Craiova

Cea de-a 33-a ediþie a
Întâlnirilor „SpectActor”,
un proiect iniþiat în anul
2009 la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu” din
Craiova, va beneficia de
prezenþa unui oaspete de
prim rang al muzicii ºi
culturii europene: Ioan
Holender, director artistic,
din 2005, al Festivalului
Internaþional „George
Enescu”.
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Comisia de Cod electoral
va discuta, luni, cu reprezentanþii
grupurilor privind votul prin
corespondenþã

Biroul Comisiei de Cod electo-
ral se va întâlni, luni, cu reprezen-
tanþii grupurilor parlamentare pen-
tru a discuta proiectul Legii votu-
lui prin corespondenþã, a anunþat
deputatul PNL Mihai Voicu. “Ob-
iectivul PNL rãmâne adoptarea Le-
gii votului prin corespondenþã în
timp util pentru a fi aplicatã la vii-
toarele alegeri parlamentare”,
menþioneazã Mihai Voicu, preºedin-
tele Comisiei de Cod electoral, într-
un comunicat de presã transmis ieri.
Copreºedintele PNL Alina Gorghiu
a scris, joi, pe Facebook cã Parla-
mentul “are ocazia de a face drep-
tate” cetãþenilor români din diaspo-
ra ºi sã adopte în sesiunea parla-
mentarã extraordinarã legea votu-
lui prin corespondenþã, adãugând
cã sperã ca noua conducere a PSD
“sã renunþe la ostilitatea manifes-
tatã pânã acum faþã de diaspora”.

Codul galben de ploi ºi vijelii,
prelungit pânã astã-searã,
în 31 de judeþe

Meteorologii au prelungit aver-
tizarea cod galben pânã astã-sea-
rã, în 31 de judeþe, unde, în anumi-
te intervale de timp, vor fi ploi to-
renþiale, vijelii ºi descãrcãri elec-
trice, iar cantitãþile de apã vor de-
pãºi 20 de litri pe metru pãtrat.
Noua avertizare cod galben a in-
trat în vigoare asearã, la ora 21.10
ºi este valabilã pânã azi, la ora
18.00. Avertizarea cod galben a fost
emisã pentru judeþele Tulcea, Brãi-
la, Ialomiþa, Prahova, Buzãu, Vran-
cea, Galaþi, Vaslui, Bacãu, Neamþ,
Suceava, Harghita, Covasna, Bra-
ºov, Sibiu, Mureº, Bistriþa-Nãsãud,
Maramureº, Satu Mare, Sãlaj, Cluj,
Alba, Hunedoara, Bihor, Arad ºi -
Caraº-Severin. Sub avertizare cod
galben vor fi ºi zone limitate din
nordul judeþelor Gorj, Vâlcea,
Argeº ºi Dâmboviþa ºi din estul ju-
deþului Timiº. ªi în Bucureºti ºi ce-
lelalte zece judeþe neavertizate cu
cod galben va fi instabilitate atmos-
fericã, dar pe intervale mai scurte
de timp, a precizat ANM.

Premierul Victor Ponta a anunþat,
ieri, la finalul discuþiilor privind sec-
torul sanitar, cã va fi adoptatã o or-
donanþã de urgenþã pentru ºedinþa
Guvernului de sãptãmâna viitoare pri-
vind majorarea de 25 la sutã a salarii-
lor pentru tot personalul sanitar, de
la 1 octombrie. Ponta a precizat cã,
pentru ºedinþa de Guvern din 26 au-
gust, se va pregãti atât OUG privind
majorarea salariilor angajaþilor din sis-
temul sanitar, cât ºi un proiect de lege
privind responsabilitatea medicilor.

“Putem de la 1 octombrie sã apli-
cãm o creºtere de 25% la salariul
actual pentru tot personalul din sis-
temul medical”, a spus Ponta, preci-
zând cã vor beneficia de aceste majorãri apro-
ximativ 181.000 de persoane în reþeaua Minis-
terului Sãnãtãþii ºi autoritãþilor publice locale ºi
peste 13.000 de persoane din ministerele care
au reþea proprie de sãnãtate. Premierul a mai
spus cã impactul bugetar anual al acestor ma-
jorãri salariale este în jurul sumei de 1 miliard
700 milioane lei. Ponta a menþionat cã, pentru
anul acesta, fondurile necesare sunt asigurate.

Prim-vicepreºedintele Federaþiei Sanitas,
Marius Sepi, a precizat cã aproximativ 224.000
de angajaþi din sistem ar urma sã beneficieze de
aceste majorãri salariale, iar efortul bugetar va
fi de aproximativ 1,3 miliarde de lei pe an.

Bãnicioiu: Salariile vor fi
dublate pânã la începutul

anului 2017
Ministrul Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicioiu, pre-

conizeazã cã salariile personalului din sistemul
sanitar vor fi dublate pânã la începutul anului
2017, dacã vor fi respectate actualele nego-
cieri, o prevedere în acest sens urmând a fi
introdusã în Legea de salarizare unicã, pregã-
titã de Ministerul Muncii. “Este o mãrire sub-
stanþialã (a salariului cu 25% de la 1 octom-
brie – n.r.) ºi trebuie continuatã cu ce discu-
tãm despre statutul medicului, nu numai pro-
fesional, cât ºi despre statutul medicului în so-
cietate. Toatã aceastã discuþie trebuie susþi-

Uniunea Naþionalã pentru
Progresul României (UNPR) a
lansat, ieri, spre dezbatere pu-
blicã cinci teme din programul
sãu naþional  “Siguranþã ºi
prosperitate pentru România”.
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UNPR a lansat în dezbatere publicã cinci
teme din programul sãu naþional

“Cele cinci teme sunt urmãtoa-
rele: Renaºterea naþionalã, func-
þionarea statului, rolul României
în lume, funcþionarea economiei
ºi noul stat social. La aproape o
sutã de ani de la Unirea din 1918

consider cã suntem obligaþi sã
definim o viziune pe termen lung
pentru România. UNPR îºi asu-
mã aceastã misiune ºi invitã toate
partidele la un dialog onest pe
aceste teme”, a spus preºedin-
tele UNPR, Gabriel Oprea, într-
o conferinþã de presã.

El a adãugat cã prima temã,
renaºterea naþionalã, se referã
la restabilirea echilibrului de-
mografic ºi este strâns legatã
de valorile familiei. «Ne pro-
punem guvernarea orientatã
spre familii ºi nu spre indivizi.
Ca mãsuri concrete propunem
susþinerea familiilor cu copii,
nu atât prin stimulente direc-
te, cât prin servicii publice de
calitate. De exemplu, creºterea
numãrului de creºe publice,
care sã poatã îngriji copiii de
la vârsta de un an, extinderea
programulu i  „ªcoa lã  dupã

ºcoalã”, gratuit  pânã la ora
18,00», a menþionat Oprea.

În ceea ce priveºte funcþio-
narea statului, liderul UNPR a
propus creºterea salariilor în
sistemul public în paralel cu
reorgan izarea  s i s temulu i .
“Funcþionarea economiei este
o altã temã vitalã pentru Ro-
mânia. Viziunea pe care UNPR
ºi-o asumã este consolidarea
competitivitãþii economiei na-
þionale, þinând cont de atuurile
ºi de oportunitãþile pe care le
avem ca þarã. Sunt cinci pâr-
ghii pe care le putem acþiona
în beneficiul României: un Cod
fiscal care sã încurajeze inves-
tiþiile, facilitãþi pentru încura-
jarea capitalului  românesc,
protejarea resursei umane înalt
calificate, agricultura ºi dezvol-
tarea transporturilor”, a men-
þionat Oprea.

nutã de clasa politicã. Lucrurile au fost posi-
bile dupã o serie de mãsuri implementate, vor-
bim aici de cardul electronic de asigurãri de
sãnãtate, ºi pot fi asumate de toate guvernele
viitoare, cu o singurã condiþie: cardul de sã-
nãtate trebuie sã rãmânã obligatoriu. Ca sã în-
þelegeþi de ce poate mult timp s-a amânat ºi de
ce nu s-a ajuns la aceste mãriri mai devreme”,
a afirmat Nicolae Bãnicioiu, ieri, la Palatul Vic-
toria, dupã ce a participat la o discuþie despre
salariile din sistemul sanitar cu premierul Vic-
tor ºi reprezentanþii sindicatelor.

Potrivit lui Bãnicioiu, dupã majorarea sala-
rialã de 25% de la 1 octombrie,
urmeazã ca în legea bugetului
de stat pe anul urmãtor sã fie
prevãzute sume ºi pentru a
doua tranºã de creºtere. “În
proiectul de buget pe 2016 vor
fi în plus alte 25 de procente.
Vom vedea exact luna în care
intrã în platã în 2016. Majora-
rea va fi de aproape 60% (pri-
mele douã tranºe – n.r.)”, a pre-
cizat ministrul.

El a explicat cã majorarea
salarialã în sistem va fi finan-
þatã din economiile obþinute în
urma introducerii cardului de
sãnãtate. “Iar o parte sunt con-
secinþele actualizãrii preþului la
medicamente. Prin aceste mã-

suri am prins doar o parte din
anul 2015, n-am prins anul în to-
talitate. În 2016, cardul va fi
funcþional tot anul, bãnuiesc cã
nu va veni nimeni sã spunã cã
preþurile medicamentelor trebu-
ie sã se dubleze... Gestiunea fon-
durilor din sistemul de sãnãtate
trebuie sã continue principiile
stabilite în 2014 ºi 2015 ºi con-
sumurile trebuie þinute în ace-
leaºi limite”, a mai afirmat mi-
nistrul Sãnãtãþii.

Bãnicioiu a vorbit, totodatã,
despre nemulþumirile manifesta-
te în sistemul sanitar faþã de o
decizie a Înaltei Curþi de Casaþie

ºi Justiþie, conform cãreia medicii din spita-
lele de stat nu pot primi plãþi suplimentare
sau donaþii de la pacienþi deoarece au statut
de funcþionar public. “Posibilitatea, dreptul
pacientului de a-ºi exprima recunoºtinþa, dacã
tot ºtim cã existã, nu trebuie sã ne mai fa-
cem cã nu existã sau cã nu ºtim. Dãm ipo-
crizia la o parte ºi trebuie sã reglementãm.
Nu poate exista absolut nimic în secolul nos-
tru fãrã sã existe chitanþã, iar medicii sã ºtiþi
cã nu asta e problema lor. Cer, de fapt, de-
cenþã în salarizare, ceea ce încercãm sã ofe-
rim, ºi o reglare foarte clarã a statutului”, a
subliniat Nicolae Bãnicioiu.
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Copiii care au fost selectaþi pen-
tru a merge în „ªcoala de varã”
s-au remarcat de-a lungul timpu-
lui prin rezultate ºcolare bune ºi
entuziasmul cu care au participat,
alãturi de World Vison, la diferite
proiecte ºi activitãþi de volunta-
riat. Atelierele de lucru, facilitate
în întregime de specialiºtii funda-
þiei, au îmbinat exerciþiile practi-

Timp de patru zile, 40 de copii din comunitã-
þile partenere World Vision în judeþul Dolj au
luat parte la „ªcoala de Varã” pe care Biroul
Zonal Dolj al fundaþiei a organizat-o, vara aceasta,
în staþiunea Voineasa. Atelierele de lucru ºi ac-

tivitãþile i-au ajutat pe copii sã capete experien-
þã în domenii precum scrierea de proiecte, co-
municare, fotografie, comportament sau volun-
tariat. Din program nu au lipsit serile cu cântec
ºi dans, jocurile de grup ºi drumeþiile.

ce cu noþiunile teoretice.
La atelierul de scriere de pro-

iecte, spre exemplu, copiii au în-
vãþat care sunt paºii necesari în
scrierea unei propuneri de proiect:
pornind de la identificarea proble-
mei, stabilirea scopului, obiecti-
velor ºi activitãþilor, pânã la reali-
zarea bugetului, alegerea grupu-
lui-þintã sau partenerilor. Ateliere-

le s-au finalizat prin scrierea a
doua proiecte vizând sprijinirea
celor mai vulnerabili copii din co-
munitate prin activitãþi de strân-
gere de fonduri ºi punerea în prac-
ticã a diferite acþiuni de militare
pentru rezolvarea problemelor din
comunitate identificate de copii.

Ateliere pentru copii
Punându-le la încercare crea-

tivitatea ºi iscusinþa, la atelierul de
fotografie, copiii au învãþat care
sunt principalele tehnici pentru a
realiza o fotografie bunã, dar ºi
cum te poþi ajuta de un proiect fo-
tografic pentru a exprima ºi a atra-
ge atenþia asupra unei situaþii. Vã-
zând ce impact mare ºi ce putere
de sensibilizare poate avea o ima-
gine, ei au plãnuit ca la întoarce-
rea acasã sã realizeze mai multe
proiecte de fotografie prin care sã
facã cunoscute ºi sã încerce sã
gãseascã soluþii pentru nevoile ºi
provocãrile cu care se confruntã
copiii de la sat.

La atelierul de comunicare,
copiii au fost provocaþi sã vor-
beascã în public. Mulþi dintre ei

au ieºit în faþã ºi s-au prezentat,
învãþând care sunt principalele
elemente de nonverbal care tre-
buie evitate sau care trebuie fo-
losite pentru a se face cât mai
bine înþeleºi ºi a lãsa o impresie
bunã. Noþiunile de la atelierul de
comunicare au fost completate
cu sfaturile primite la întâlnirile
despre un comportament adec-
vat, unde copiii au învãþat cum
sã se comporte la masã ºi în so-
cietate.

Vor aplica ce au învãþat la
ºcoala de varã în comunitãþile
din care provin

Între atelierele de lucru, copiii
au mai luat parte ºi la sesiuni in-
formative despre importanþa ac-
tivitãþilor de voluntariat sau de
conºtientizare ºi prevenire a fe-
nomenului traficului de persoa-
ne. În timpul rãmas liber, copiii
s-au bucurat de drumeþii, au vi-
zionat filme ºi s-au întrecut într-
un concurs de poezie, cântece ºi
dans lângã focul de tabãrã. La

plecare, fiecare copil ºi-a luat an-
gajamentul cã la întoarcerea acasã
va duce mai departe lucrurile în-
vãþate ºi va contribui la schim-
barea comunitãþii sale. „Simt cã
în aceste patru zile am învãþat
foarte multe lucruri noi ºi utile,
de la a scrie un proiect, ceea ce
mi se pãrea foarte dificil înain-
te, pânã la a face fotografii, ceea
ce am descoperit cã mã atrage
ºi îmi place foarte mult. Am
strâns multe cunoºtinþe pe care
am sã le împãrtãºesc cu colegii
mei pentru a le putea pune în
practicã împreunã”, a spus Lau-
ra, 13 ani.

Iniþiativele precum „ªcoala de
Varã” sunt susþinute de World Vi-
sion România prin birourile sale
zonale cu scopul de a oferi co-
piilor ºanse de dezvoltare ºi edu-
care. Ele fac parte din proiecte
complexe centrate pe bunãstarea
copilului în care sunt incluºi co-
piii alãturi de familiile ºi comuni-
tãþile din care fac parte.

RADU ILICEANU

Poliþiºtii Biroului Rutier Craiova au or-
ganizat, ieri, o acþiune, în municipiul Cra-
iova, pentru verificarea legalitãþii activi-
tãþii de transport persoane în regim taxi.
În cadrul acþiunii, poliþiºtii rutieri au ve-
rificat în trafic peste 150 de autovehicu-
le destinate transportului rutier de persoa-
ne în regim taxi, iar ca urmare a neregu-
lilor constatate oamenii legii au aplicat 21
de sancþiuni contravenþionale, valoarea
amenzilor fiind de aproape 9.000 lei. Po-
liþiºtii au reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehicule pe
drumurile publice douã permise de con-

ducere ºi au retras 4 certificate de înma-
triculare.

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj, în pri-
mele 7 luni ale anului 2015, poliþiºti ru-
tieri au organizat 9 acþiuni pentru verifi-
carea taximetriºtilor, în urma cãrora au
aplicat 548 de sancþiuni.  De asemenea,
poliþiºtii au reþinut 140 de permise de con-
ducere persoanelor care desfãºurau acti-
vitãþi de transport persoane în regim taxi
ºi au retras 79 certificate de înmatricula-
re. În plus, taximetriºtii au fost sau sunt
cercetaþi în 12 dosare penale.

CARMEN ZUICAN
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Cazul Alexandrei Goghez: un teribilCazul Alexandrei Goghez: un teribilCazul Alexandrei Goghez: un teribilCazul Alexandrei Goghez: un teribilCazul Alexandrei Goghez: un teribil
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CARMEN ZUICAN ºi MIRCEA CANÞÃR

Se aºteaptã raportul
medico-legal

Probã concludentã pentru cri-
minaliºtii care instrumenteazã
cazul, raportul medico-legal este
aºteptat de la o zi la alta. El ur-
meazã sã dea rãspunsuri la câ-
teva întrebãri, sã îngusteze sau
sã mãreascã numãrul pistelor
aflate la îndemâna anchetatori-
lor. Aflat în concediu de odihnã,
inspectorul-ºef al IPJ Dolj, co-
misar-ºef Constantin Nicolescu,
s-a prezentat la slujbã spre a se
încredinþa de stadiul investiga-
þiilor, unul din adjuncþii sãi, co-
misarul-ºef Cristi Ciocoiu, pro-
venind chiar de la Serviciul de
Investigaþii Criminale, pe care l-
a condus vreme îndelungatã, cu
bune rezultate. Fãrã a oferi amã-

Toatã lumea Craiovei nu aºteaptã decât desluºirea,
cât mai operativã a „cazului Alexandra Goghez”, tâ-
nãra de 17 ani, elevã la Liceul „Gheorghe Chiþu”, care,
în vacanþã fiind, se angajase sezonier la restaurantul
„Ciobãnaºul” din Parcul „Nicolae Romanescu”, cada-
vrul fiind descoperit sâmbãta trecutã, la mai bine de
douã sãptãmâni de la anunþarea dispariþiei ei. Comple-
xitatea cazului este una specialã, punând echipa ope-
rativã de ofiþeri criminaliºti din cadrul IPJ Dolj, care
lucreazã sub coordonarea procurorului Cristian Eu-
gen Grigorie, ºeful Secþiei de Urmãrire penalã din ca-
drul Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în faþa
mai multor ipoteze, nici una de neglijat. O observaþie:
de-a lungul timpului, criminaliºtii craioveni n-au prea
cunoscut eºecuri jenante, ceea ce întreþine, la cote
rezonabile, optimismul cetãþenilor Craiovei. De bunã
seamã îngrijoraþi de faptul cã totuºi cadavrul „victi-
mei” a fost gãsit în apropierea hipodromului, o zonã
mai puþin „cãlcatã” de vizitatorii emblematicei oaze
verzi a oraºului. Ori numai cineva care cunoºtea topo-
grafia locului putea alege zona respectivã, pentru aban-
donarea corpului neînsufleþit al victimei, ulterior sfâ-
ºiat de haitele de câini fãrã stãpân pânã la desfigurare.
Rãmâne oripilantã aceastã imagine cu scene posibile
doar în þãri africane, de unde, din când în când, mai
apare în presa europeanã câte o relatare de acest fel.
Multe nedumeriri legate de posibila derulare a filmului
morþii suspecte a Alexandrei Goghez persistã. ªi una
dintre ele vizeazã chiar interogaþia dacã întreaga po-
veste se deruleazã exclusiv în perimetrul Parcului „Nico-

lae Romanescu”. Teza simplistã, dar avutã, bineînþeles,
în vedere, ar fi aceea cã trupul neînsufleþit al victimei a
fost, timp de mai bine de douã sãptãmâni, adicã de la
data dispariþiei, acolo unde a ºi fost gãsit. Cãldura tori-
dã din intervalul de timp menþionat, care a ºi grãbit pro-
cesul de putrefacþie cu consecinþele de rigoare, dar ºi
concentrarea haitelor de câini, nu puteau sã nu atragã
atenþia echipelor de poliþiºti locali care fac rondul de zi
ºi de noapte în Parcul „Nicolae Romanescu”. Dacã-l fac.
Teza „kidnapãrii” ºi sechestrãrii Alexandrei Goghez de
fãptaºi neidentificaþi, apoi uciderea ei, spre a nu fi divul-
gaþi ºi abia apoi transportarea cadavrului unde a fost
gãsit, are ca neajuns gradul avansat de putrefacþie ºi de
sfâºiere de câinii fãrã stãpân. Ceea ce se ºtie este cã
tânãra Alexandra a pãrãsit restaurantul Ciobãnaºul la
ora 23.50 ºi dacã „a fost aºteptatã”, respectivul era o
cunoºtinþã statornicã de-a ei. Dacã avea datorii pe care
nu le putea returna, motiv pentru care urma sã fie folosi-
tã, cum se spune, „la produs”, rãmâne o tezã pe care
doar anchetatorii competenþi o vor lãmuri. Oricum, nici
un raþionament liniar, coerent, nu pare suficient de arti-
culat pentru a fi legitimat ca valid. Sãvârºirea unei tâlhã-
rii de duzinã la miez de noapte, cuplatã cu intenþia de
viol în grup organizat, într-o zonã dositã, în care nu era
posibilã prezenþa poliþiºtilor locali, cãrora li se cunoº-
tea traseul, ºi apoi abandonarea victimei în stare de in-
conºtienþã pare nu atât verosimilã, cât posibilã. Un no-
ian de ipoteze. Parcul „Nicolae Romanescu”, cu istoria
lui încãrcatã, este asociat acum cu un eveniment tragic.
Lucrurile rãmân complicate.
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nunte, dupã analiza avutã, la ni-
velul „celulei constituite”, Con-
stantin Nicolescu a rãmas încre-
zãtor în soluþionarea cazului,
deºi unele sincope evidente, în
fluxul cauzei, timpul care a tre-
cut de la înregistrarea plângerii
pãrinþilor la Secþia de poliþie,
pânã la demararea cercetãrilor
prealabile, nu vor putea fi tre-
cute cu vederea, fie ºi datoritã
faptului cã emoþia „violatorilor”
de la Vaslui a avut unde de ºoc
în toate colþurile þãrii.
O zi tristã la Goieºti

Ploaia care a pornit din senin,
ieri, la prânz, în comuna Goieºti,
în rafale, a acompaniat, într-un
fel, funeraliile celei care a fost
Alexandra Goghez. Mica comu-
nitate, rãvãºitã de tragedia care

s-a abãtut asupra fa-
miliei Goghez, a vrut
sã fie alãturi de o fii-
cã a ei. Zeci de per-
soane veniserã sã
prezinte condolean-
þe, sã aducã o coroa-
nã de flori, sã aprin-
dã o lumânare ºi sã

o conducã pe Alexandra pe ulti-
mul drum. Sãptãmâna viitoare, pe
25 august, ar fi împlinit 17 ani.
N-a mai apucat. Prãbuºiþi de du-
rere, pãrinþii Alexandrei s-au fe-
rit sã spunã ceva... Vor doar sã
afle ce s-a întâmplat ºi vinovaþii
sã plãteascã, chiar dacã asta nu
le va aduce fata înapoi ºi nici ali-
narea sufleteascã.

Era o fatã cuminte, învãþa
bine la ºcoalã, cel mai des fãcea
naveta de la Goieºti la Craiova,
în timpul ºcolii, ºi rãmânea în
cursul sãptãmânii la apartamen-
tul unchiului ei, din cartierul
Brazda lui Novac, din Craiova,
acum, în vacanþã când se anga-
jase ospãtãriþã la restaurantul
„Ciobãnaºul” din Parcul „Nico-
lae Romanescu”. Toþi pãrinþii îºi
laudã copiii. Dorinþa de a munci
pentru a avea banii ei se pare cã
a costat-o mult prea scump, fi-
ind gãsitã moartã, la câteva sute
de metri de restaurantul privat
la care se angajase.

Prietenele din copilãrie ale Ale-
xandrei  spun cã tânãra se
schimbase în ultimul timp, cam
de prin luna aprilie. Ea, care se

confesa mereu, devenise din ce
în ce mai închisã, mai puþin co-
municativã. În schimb, vorbea
foarte mult la telefon ºi se ferea
sã fie auzitã. De la ºcoalã n-a
lipsit, însã colegele cu care fã-
cea naveta la Craiova spun cã
s-a observat schimbarea ei. Au
chestionat-o, însã n-au primit
nici un rãspuns, ba, mai mult,
Alexandra n-a recunoscut cã s-
ar fi schimbat. Credeau cã ar fi
un bãiat la mijloc, aºa cum se
întâmplã de obicei la vârsta asta,
însã nu au vãzut-o pe prietena
lor într-un asemenea anturaj.

Mai mult, una dintre colege a
ne-a spus cã unchiul Alexandrei
o aºtepta frecvent în parc, sea-
ra, când termina programul la
„Ciobãnaºul”, dar cã în noaptea
dispariþiei, deºi Alexandra spuse-
se cã urmeazã sã plece cu un-
chiul ei, refuzându-le pe fetele

care voiau sã o însoþeascã, res-
pectivul ar fi fost plecat într-o
delegaþie. Era aºteptatã însã, din
datele de care dispunem, de o altã
persoanã, fiindcã în mod sigur n-
a plecat neînsoþitã. Deºi arterele
de circulaþie ale parcului, cum
mai precizam, sunt iluminate.

Cortegiul funerar ºi-a încheiat
drumul în cimitirul din localitate
ºi pe ultima cruce, înconjuratã de
jerbe de flori, este scris numele
Alexandrei Goghez. Paradoxal,
dacã data naºterii se ºtie cu exac-
titate, cea a decesului rãmâne
ambiguã. Misiunea moralã a an-
chetatorilor este de a face lumi-
nã. Viaþa unei tinere a fost cur-
matã în circumstanþe încã învã-
luite în mister. Criminaliºtii cra-
ioveni sunt în faþa unui test teri-
bil. ªi, ca întotdeauna, miza este
aflarea adevãrului. ªi dacã este
posibil, cât mai repede.
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În toamna anului 1879, prefec-
tul judeþului a propus ca o parte
din lunca situatã pe teritoriul mo-
ºiei Mofleni sã se transforme în
parc. Consiliul a trimis propune-
rea Ministerului de Finanþe care
a încuviinþat începerea lucrãrilor

de curãþire, ºoseluire ºi desecare
a smârcurilor. Lucrãrile au pornit
imediat ºi au fost executate prin
zilele de prestaþie care au fost
cedate de mai multe comune ru-
rale din vecinãtatea Craiovei. În
1882, parcul era gata. Într-o scri-
soare datând din acel an a co-
mandantului Corpului I de arma-
tã, generalul Angelescu, ºi adre-
satã primãriei se spune cã în par-
cul Mofleni se cânta muzica Re-
gimentului I Dorobanþi, în zilele de
duminicã ºi de sãrbãtori, timp de
câte douã ore ºi jumãtate. Aºa-
dar, fosta pãdure devenise un fru-
mos parc de agrement.

PrimarulPrimarulPrimarulPrimarulPrimarul
Romanescu vreaRomanescu vreaRomanescu vreaRomanescu vreaRomanescu vrea
ºi Parcul Mofleniºi Parcul Mofleniºi Parcul Mofleniºi Parcul Mofleniºi Parcul Mofleni

Situaþia juridicã se clarificã la
începutul anului 1900. Deºi avea

Ireproºabil îngrijit, puþini oameni ºtiu cã Parcului
Tineretului, cel mai nou parc al Craiovei, nu are o
istorie aºa de recentã. Destinul sãu se intersecteazã
cu cel al Parcului „Romanescu”, care rãmâne, to-
tuºi, bijuteria verde a oraºului, plasându-se cu exact
100 de ani în urmã. În preajma anului 1900, nu se
vorbea de parc, ci de o pãdure care se întindea pe
terenurile mlãºtinoase ale moºiei Mofleni. Craiova
începuse sã se ridice ca oraº, dar avea probleme cu
salubrizarea, primarul Nicolae Romanescu, care ve-
nea dupã mai multe mandate de consilier comunal,
propunându-ºi sã schimbe aerul craiovenilor. Cum?
Construind parcuri. Atunci începe planurile actualu-
lui Parc „Romanescu”, dar tot atunci se intereseazã
de un alt parc, Parcul Mofleni, care era gata fãcut.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

pe masã planurile peisagistului
francez pentru construcþia unui
nou parc, primarul Nicolae Ro-
manescu îºi doreºte ºi Parcul
Mofleni. El adreseazã o cerere
Prefecturii Dolj ca acesta sã trea-
cã în proprietatea oraºului. Con-

comitent s-a trimis o cerere ºi mi-
nistrului Domeniilor, Nicolae Fle-
va, acesta fiind rugat sã fie de
acord cu proiectul de lege prin
care se transfera oraºului Craio-
va o suprafaþã de 50 de hectare
din lunca Mofleni. La o lunã dis-
tanþã, pe 22 februarie 1900, mi-
nisterul a cedat oraºului suprafa-
þa solicitatã, iar la 21 martie 1900
Primãria Craiova a preluat Par-
cul Mofleni.
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Ca ºi Parcul „Romanescu”,
fostul Parc Mofleni are, aºadar,
o istorie de 100 de ani în spate.
În timp ce primul a fost un parc
artificial, creat de la zero, parcul
din luncã a fost, la origini, o pã-
dure redesenatã. În timp însã,

faima primului a ocultat natura-
leþea celui de-al doilea ºi, pe
mãsurã ce Parcul „Romanescu”
prindea puteri ºi devenea cu ade-
vãrat o minune verde, fosta lun-
cã se stingea. Lãsatã în voia sor-
þii, pãdurea ºi-a intrat din nou în
rol, copacii crescând la întâmpla-
re. Solul mlãºtinos ºi-a scos ºi el
colþii ºi pâlcuri din parc au înce-
put sã se usuce. Parcul a fost
salvat în 2009, când petecul de
pãdure a fost desecat ºi siste-
matizat. S-au desenat alei ºi s-a
mobilat locul cu terenuri de joa-
cã ºi de sport, primarul Antonie
Solomon punându-i ºi numele de
Parcul Tineretului.

Parcul îºiParcul îºiParcul îºiParcul îºiParcul îºi
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Cei care viziteazã acum par-
cul din fosta pãdure a Mofleniu-
lui au o surprizã extrem de plã-
cutã. Cu excepþia platformei de
la intrare care începe sã fie in-
vadatã de buruieni, oaza de ver-
deaþã emanã multã liniºte ºi te
invitã la odihnã. Aleile ce strâng
ca într-un buchet tot parcul nu
ºi-au ciobit asfaltul, ºerpuind la-

olaltã cu straturile subþiri de flori
portocalii ºi albastre. La orele di-
mineþii, parcul nu este deloc po-
pulat ºi se simte puternic aerul
curat care este filtrat prin plã-
mânii verzi ai frunzelor. O ade-
vãratã încântare sunt copacii
falnici ale cãror trunchiuri drepte
par sculptate în cearã. Puþinii vi-
zitatori se odihnesc pe bãnci ºi
contemplã liniºtiþi tot acest spec-
tacol al naturii. De departe se
aude bâzâitul maºinii de tuns ºi,

la scurt timp, inundã mirosul de
iarbã cositã. Oamenii se simt bine
aici ºi pentru faptul cã Parcul Ti-
neretului este un loc îngrijit.

TTTTTerenurile deerenurile deerenurile deerenurile deerenurile de
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Spre searã însã parcul se ani-
mã. Terenurile de sport sunt aºa
de pline, ni se spune, cã a fost

nevoie sã se introducã o taxã
de închiriere pentru a intra
mai mulþi pe arena de joc.
Pentru terenul de mini-golf se
închiriazã crose ºi mingi, iar
la terenul de tenis trebuie sã
vii cu rachetele de acasã. Alã-
turi sunt ºi terenuri pentru
baschet ºi fotbal cu piciorul.
Tot acolo sunt platformele
arcuite pentru role. Parcul
Tineretului se închide la ora
22.00, când nici un teren de
sport nu mai poate fi folo-
sit. Cum cei mai mulþi pasi-
onaþi de sport vin dupã-
amiazã, de la ora 18.00, ta-
rifele pentru terenul de fot-
bal sunt 75 de lei pe orã, pen-
tru terenul de tenis – 15 lei
pe orã, pentru terenul de
mini-golf – 7,5 lei pe orã.
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La capitolul suprafeþe irigate,
anul agricol se apropie de sfârºit ºi
autoritãþile competente în acest
segment de activitate pot, în lumi-
na cifrelor seci, sã contureze rea-
litãþile cu care judeþul Dolj se con-
fruntã de la an la an. Potrivit ulti-
mei situaþii a suprafeþelor pe care
s-au aplicat udãri la data de

17.08.2015 publicate de Agenþia
Naþionalã de Îmbunãtãþiri Funcia-
re, pe filiala judeþeanã Dunãre-Jiu
s-au aplicat udãri pe 35.011 ha.
Majoritatea suprafeþei, 34.711 ha,
este irigatã în cadrul organizaþiilor
udãtorilor de apã. Volumul de apã
livrat a fost pânã la data de
17.08.2015 de 16.255 mii mc, cu
o normã de irigaþie realizatã de
2.213 mc/ha.

Dacã privim peste cele 16 filiale
judeþene care fac obiectul ultimei
statistici a A.N.I.F., constatãm cã
Doljul este pe locul 4 în clasament
la total suprafaþã irigatã ºi volumul
de apã livratã. Dacã schimbãm
modelul de referinþã rãmânem cu
gustul amar al realitãþii. Doljul are
o suprafaþã agricolã de 585.135 ha,
dintre care arabil sunt 488.556 ha
ºi cultivate 434.397 ha, potrivit ul-
timului recensãmânt din 2013.
Dacã raportam aceastã ultimã su-
prafaþã la cea irigatã în prezent, de
circa 35.000 ha, constatãm cã doar
7% din totalul suprafeþei agricole
doljene este irigatã.

Comasarea
terenurilor,
soluþia unor
irigaþii ieftine

Specialiºtii locali în domeniul
îmbunãtãþirilor funciare spun cã o
primã soluþie pentru a creºte nu-
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greu de digeratgreu de digeratgreu de digeratgreu de digeratgreu de digerat

Preþul la energia electricã folositã în irigaþii este sub
cel practicat la abonaþii casnici. Prima umplere a canale-
lor cu apã se face gratuit de A.N.I.F. Organizaþiilor udãto-
rilor de apã ar fi cele mai potrivite pentru a mãri suprafa-
þa agricolã irigatã, spun specialiºtii. Totuºi, judeþul Dolj
nu reuºeºte sã treacã pragul de 10% terenuri irigate.

mãrul suprafeþelor irigate este co-
masarea terenurilor agricole ºi con-
stituirea de noi organizaþii ale udã-
torilor de apã. “Irigãm în baza con-
tractelor fãcute cu aceste organi-
zaþii de profil. În sud, amenajarea
Nedeia-Mãceºu, Bârca-Valea Stan-
ciului-Horezu Poienari, Nedeia-
Ghidici sunt cele mai importante

bazine de irigaþii ale Doljului. Par-
tea de umplere iniþialã a canalelor a
fãcut-o A.N.I.F”, ne-a precizat
Dumitru Ghinea, directorul filia-
lei teritoriale Dunãre-Jiu a A.N.I.F.

Cea mai mare parte a terenuri-
lor irigate în prezent este în bene-
ficial Federaþiei Nedeia-Mãceºu,
cu aproximativ 36.000 ha. Urmea-
zã Federaþia Calafat-Bãileºti cu
17.500 ha. Speranþe sunt ca su-

prafaþa totalã irigatã sã ajungã la
55.000 de hectare. Conducerea ju-
deþeanã a A.N.I.F. admite cã solu-
þia pentru a creºte zona irigatã este
formarea a cât mai multor organi-
zaþii ale udãtorilor de apã. Drept con-
secinþã ar fi negocierea contracte-
lor de irigaþii pentru suprafeþe mult
mai mari, o productivitate ridicatã
a culturilor ºi posibilitatea accesãrii
fondurilor europene. “În Nedeia-
Mãceºu se mai fac încã 4 organi-
zaþii ale udãtorilor. Lucrãm în pre-
zent la documentaþia tehnicã. Asta
înseamnã cã se înþelege cã, prin for-
me asociative se poate obþine un
real câºtig în agriculturã”, ne-a men-
þionat Dumitru Ghinea.

Energia
electricã,

de pe Bursã
Mult discutata problemã a tari-

fului la energia electricã cumpãra-
tã ºi utilizatã de A.N.I.F. în secto-
rul irigaþii genereazã discuþii tot mai
aprinse. Pe de o parte, potenþiali
fermieri se plâng de preþul prea
mare al unui metru cub de apã fo-
losit la irigat, pe de altã parte A.-
N.I.F. depune diligenþele necesare
de a obþine un preþ foarte bun la
energia electricã.

Potrivit specialiºtilor, aceastã in-

stituþie cumpãrã de pe Bursã ener-
gie electricã la preþul de 154 lei/Me-
gawatt. Dacã ne uitãm pe o facturã
de consum casnic emisã de CEZ
Oltenia vedem cã se practicã un ta-
rif de 0,23 lei/kw. La un calcul sim-
plu ajungem la 230 lei/Megawatt.
Constatãm cã din partea A.N.I.F.
eforturi se fac la capitolul cost de
achiziþie energie electricã.

Evident cã, lipsit de orice alt
sprijin din partea statului român,
fermierul autohton nu poate con-
cura cu rivalii puternici din comer-
þul agricol extern. Discuþiile despre
o eventualã subvenþionare a preþu-
lui la energia electricã au demarat
de ceva luni în Ministerul Agricul-
turii ºi Dezvoltãrii Rurale, dar apa-
ratul birocratic nu se dezminte nici
aici, deºi timpul lucreazã nemilos
cu temerarii din agriculturã.

Un viitor
plin de visare

Gulerele albe din M.A.D.R. flu-
turã pe la mai toate întâlnirile cu
asociaþiile profesionale agricole cã
banii pentru investiþii sunt aºa de
aproape de fermieri cã parcã doar
lipsa acestora de bunã-voinþã este
cea care le cauzeazã. Este drept,
fondurile europene prin noul Pro-
gram Naþional de Dezvoltare Ru-
ralã 2014-2020 sunt consistente ºi
numai în sistemul de irigaþii sunt
alocate în acest an 218 mil. euro ºi
pentru întreg intervalul 435,2 mil.
euro. Cu o agriculturã fãrãmiþatã
de zeci de ani, cu atribuirea în acte

oficiale a calitãþii de “fermier” tro-
gloditului de þãran român, cãruia
abia îi ajung banii sã-ºi încarce bu-
telia lunar ºi sã-ºi þinã în limita su-
pravieþuirii orânduiala din bãtãtu-
rã, este aproape fantasmagoric sã-
i mai creadã cineva pe cei care fac
promisiuni ºi care lasã loc de învi-
novãþiri ulterioare pe capul “parte-
nerilor sociali”. Ar fi nevoie de
aproximativ 1 miliard de euro pen-
tru refacerea sistemului de irigaþii
în România ºi de un interval cel
puþin 7-8 ani de activitate intensã
în acest sector, precizeazã specia-
liºtii A.N.I.F.

Irigaþii cu apã
din adâncime

Administraþia Bazinalã de Apã Jiu
Craiova este o altã structurã publi-
cã ce are competenþe în sectorul
de irigaþii. În prezent, un total de
16 societãþi cu profil agricol au
încheiate contracte cu instituþia ºi
beneficiazã de apã din adâncime.
Pânã în iulie 2015 a fost folositã o
cantitate de 569,47 mii mc de apã,
adicã o treime din cât se irigã prin
A.N.I.F. secþia judeþeanã. Pe în-
treaga perioadã a anului trecut s-
au utilizat 690,92 mii mc. În con-
diþiile actuale, în care debitul Du-
nãrii este de 2.300 mc/s, una din-
tre cele mai scãzute cote din ulti-
mii 30 de ani, speranþe nu ne mai
punem decât în decizii coerente ºi
implicarea specialiºtilor. Unii se
îndoiesc cã-i mai avem sau cã sunt
lãsaþi sã-ºi facã treabã.



miercuri, 19 august 2015 cuvântul libertãþii / 7actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate
BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES

GEORGE POPESCU Imigraþia – un nou exod?Imigraþia – un nou exod?Imigraþia – un nou exod?Imigraþia – un nou exod?Imigraþia – un nou exod?Valul de imigranþi într-un continuu asalt
la coastele europene a cãpãtat deja, în aces-
te ultime sãptãmâni, dimensiunea unui veri-
tabil exod, cu întreaga sa simbolisticã, in-
clusiv aceea din tradiþia biblicã. ªi creºtinã,
în general. Depãºite vizibil de acest feno-
men, al cãrui caracter de masã, aproape fãrã
precedent în istoria modernã, ar fi trebuit
anticipat ca o consecinþã logicã a „primãve-
rilor arabe”, instanþele politice de pe bãtrâ-
nul continent sunt mai mult decât descum-
pãnite, afiºând o neputinþã cronicã.

Ani de zile, sub semnul acelei bipolaritãþi
cu subtext segregaþionist, oricât de disimu-
lat acesta din urmã sub explicaþii „psiho-so-
ciologice”, delineat în dicotomia Nord-Sud.
liderii Germaniei, Olandei, Danemarcei, mai
nou ai Ungariei, Poloniei ºi ai Þãrilor Balti-
ce, ºi-au declinat competenþa, ba chiar ºi
interesul, lãsând întreaga povarã pe umerii
Italiei, eventual ai Spaniei ºi, mai nou, ai
Greciei, ºi aºa destul de încercate. Nici mã-
car o rezoluþie recentã a organismelor de la
Bruxelles privind instituirea unei cote pro-
porþionale de imigranþi n-a dat rezultate, rã-

mânând literã moartã. Politicienii – din în-
treaga zonã europeanã – sunt prinºi într-un
vãdit cerc vicios: între presiunea asumãrii
unui comportament umanitar, în forma sa
cea mai difuzã de solidaritate cu cei nãpãs-
tuiþi, ºi presiunea populismului, anti-imigra-
þionist al extremiºtilor de dreapta, beneficia-
rii direcþi ai acestui tip de discurs naþionalist
ºi anti-european.

S-a ajuns, astfel, într-un punct mort, de-
pãºindu-se cele mai crude aºteptãri, de vre-
me ce numãrul victimelor cotidiene înghiþi-
te de apele Mediteranei ating zilnic ordinul
miilor. De pe coastele Libiei, deja un tãrâm
al unui odios rãzboi civil, vase ºi nave, mul-
te învechite, improvizate, sunt instrumente-
le unei odioase afaceri, cãreia le cad pradã
zecile de mii de africani ºi, mai nou, arabi,
nãpãstuiþi de soartã. Recent, insulele greceºti
au devenit þinta unui alt val de imigranþi, si-
rieni în cea mai mare parte, îndeosebi ur-
mare a intervenþiilor armate ale Turciei con-

tra terorii islamiste de la sud. Într-un repor-
taj al unei televiziuni occidentale realizat în
insula Kos, noii veniþi din Siria nu mai sunt
cetãþeni de rând, învinºi de sãrãcie, ci cei
din clasa celor avuþi, de obicei din înflorito-
rul, cândva, Damasc, abandonând o þarã
care, aºa cum declara un profesor universi-
tar, nu mai existã.

În acest context, premierul italian Matteo
Renzi declara, luni seara, la finalul unei vizi-
te-întâlniri cu Angela Merkel în perimetrul
de la Expo-Milano, cã, în sfârºit, a reuºit s-
o convingã pe aceasta de urgenþa mobilizã-
rii, imediate ºi concrete, a tuturor organis-
melor europene ºi a liderilor tuturor statelor
membre, în soluþionarea acestui fenomen
scãpat de sub orice control.

De altfel, Merkel, ea însãºi, a recunoscut
alegaþiile lui Renzi, afirmând cã, aºa cum se
contureazã acum, valul de imigrãri repre-
zintã de departe cea mai gravã provocare pe
care o cunoaºte Europa ºi, în primul rând,

Bruxelles, menþionând cã îi telefonase deja
lui Jean-Claude Junker, cerându-i activarea
urgentã a planului cu cote pentru fiecare din
cele 27 de state membre.

Ce se va întâmpla cu adevãrat rãmâne
iarãºi de vãzut ºi de urmãrit. Cu atât mai
mult cu cât ciclurile electorale se succed
implacabil, iar în orice agendã politicã sigu-
ranþa cetãþeanului e un slogan cu rezonanþã
maximã.

Cât despre riscul teroristic, el pare încã a
încurca ºi mai mult deciziile de naturã poli-
ticã. Nu pentru cã n-ar fi real, ci fiindcã,
sub emblema lui, sunt mulþi nechibzuiþi alar-
miºti de extrema dreaptã care extind entita-
tea teroristului la cea a strãinului. Care, vor-
ba lui Umberto Eco, dacã nu existã, trebuie
inventat. Or, în circumstanþele date, el exis-
tã ºi nu ca „terorist”, nici mãcar ca „strãin”,
ci ca semen al nostru cãreia Istoria, selecti-
vã cum e dintotdeauna, lui i-a întors – ne-
meritat, tragic – spatele.

A început BAC-ul, au con-
tinuat emoþiile. Dupã prime-
le douã zile de examen –
Competenþe lingvistice în
Limba românã ºi într-o Lim-
bã de circulaþie internaþiona-
lã – nu sunt probleme difici-
le, cel puþin pânã asearã. „Nu
am înregistrat niciun eveni-
ment, dar centralizarea nu o
putem face decât dupã fina-
lizarea examinãrii orale a
competenþelor lingvistice.
Pânã acum, este foarte bine.
Însã nu trebuie sã uitãm cã
nu numai examenul de „ma-
turitate” este în aceste zile, ci ºi
alte evenimente sunt în plinã des-
fãºurare”, a precizat prof. Nicu-
ºor Cotescu, inspector general
adjunct al ISJ Dolj ºi preºedinte al
Comisiei Judeþene de Bacalaureat
ºi al Comisiei Judeþene de Admite-

Examene peste exameneExamene peste exameneExamene peste exameneExamene peste exameneExamene peste examene
A început, de luni, 17 august, sesiunea

de toamnã a Bacalaureatului. Au trecut
primele douã zile de examen ºi, din ferici-
re, pânã asearã, nu au fost înregistrate
evenimente ieºite din comun, întregul pro-

ces desfãºurându-se în regulã. Dar, am
amintit ºi zilele trecute, nu numai „BAC-
ul” este pe agenda Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, ci ºi alte activitãþi, cu adre-
sabilitate elevilor.

re în învãþãmântul liceal ºi profe-
sional de stat.

ªi la „profesional”, ºi la liceu
Cele la care se referã Nicu-

ºor Cotescu sunt etapa a II-a de
admitere în învãþãmântul profe-

sional de stat ºi cea de a
III-a în cel liceal. „Dacã
vorbim de învãþãmântul
profesional, cred cã sun-
tem pe un trend ascen-
dent. Avem, deja, câteva
zeci de elevi în plus în-
scriºi în aceastã formã
de învãþãmânt, compa-
rativ cu anul precedent,
ºi, dupã ce se vor finali-
za corigenþele, în perioa-
da 17-20 august, sperãm
ca acei copii, care îºi vor
finaliza situaþia ºcolarã,
sã se îndrepte spre învã-

þãmântul profesional. Primii care
ar trebui sã înþeleagã situaþia
sunt pãrinþii. Este, pânã la urmã,
vorba de orientare, deoarece pia-
þa muncii s-a diversificat ºi este
necesar sã þinã cont de capaci-
tãþile copilului. Este nevoie ºi de

meseriaºi, iar, bine îndrumaþi,
elevii pot învãþa o meserie, cu
atât mai mult cu cât, în ºcolile
profesionale de stat, cursanþii
primesc ºi o bursã – 200 de lei/
lunã – bani pe care îi pot folosi
cum cred de cuviinþã. În prezent,
au rãmas 635 de locuri, din cele
peste 1.300 aprobate, libere”, a
mai spus Nicuºor Cotescu. În
ceea ce priveºte cea de-a III-a
etapã a admiterii la liceu, inspec-
torul general adj. Nicuºor Cotes-
cu a completat: „Avem în pre-
zent, 290 de locuri disponibile
în învãþãmântul liceal de stat –

25 la „vocaþional”, 178 la „se-
ral” ºi 66 la „frecvenþã redusã”.
Practic, cea de-a III-a etapã se
va desfãºura începând cu 31
august, când elevii vor fi repar-
tizaþi, de aceastã datã, necom-
puterizat, pe locurile rãmase li-
bere. Este vorba de cei care nu
au participat la etapele anterioa-
re, care ori ºi-au depus numai
cererea, fãrã dosar, ori, din va-
rii motive nu au þinut cont de re-
partizare. Locurile repartizate ºi
neocupate au rãmas vacante.
Oricum, este o varã lungã.

CRISTI PÃTRU

În primãvarã, a avut loc cea de-
a VIII-a sesiune a Concursului
naþional de selecþie a cadrelor di-
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la experþii managerialila experþii managerialila experþii managerialila experþii managerialila experþii manageriali

dactice, pentru constituirea Cor-
pului naþional de experþi în mana-
gementul educaþional. Rezultatele

de atunci le-am fãcut cunoscute
ºi noi. Acum este în pregãtire cea
de-a IX-a sesiune, care se va des-
fãºura în toamnã.

Poate, la prima vedere, þinând
cont de calendarul desfãºurãrii
concursului de selecþie (21 sep-
tembrie – 5 octombrie), pare de-
plasatã aducerea în faþa opiniei
publice a unui astfel de program.
Dar, reprezentanþii Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj îºi iau mã-
suri din timp, pentru a nu întâmpi-
na greutãþi pe parcurs.

 «Calitatea de membru al Corpu-
lui naþional de experþi în manage-
ment educaþional se dobândeºte prin

înscrierea în Registrul naþional al
experþilor în management educaþi-
onal, în urma promovãrii concur-
sului de selecþie, conform legisla-
þiei în vigoare. La concurs poate
participa orice cadru didactic, care
îndeplineºte mai multe condiþii: face
dovada acumulãrii a 60 de credite
transferabile în cadrul unor progra-
me acreditate de formare în dome-
niul managementului educaþional;
este titular în învãþãmântul preuni-
versitar/într-o unitate de învãþãmânt
ºi are cel puþin gradul II didactic; a
obþinut, în ultimii patru ani, califi-
cativul „foarte bine”, la inspecþiile
periodice, ºi nu a fost sancþionat dis-

ciplinar în anul ºcolar curent; nu a
fost lipsit de dreptul de a ocupa o
funcþie de conducere sau de îndru-
mare ºi control în învãþãmânt, prin
Hotãrâre judecãtoreascã definitivã
de condamnare penalã; nu a fost
exclus, conform legislaþiei, din Re-
gistrul naþional al experþilor în ma-
nagementul educaþional. Sunt ce-
rinþe care trebuie respectate, deoa-
rece de aceste funcþii depinde ºi
calitatea învãþãmântului românesc»,
a declarat prof. Alexandru Drag-
nea, inspector pentru Managemen-
tul Instituþional în cadrul Inspecto-
ratului ªcolar Judeþean Dolj.
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Circa 20.843 de imigranþi au sosit în
Grecia sãptãmâna trecutã pe mare, a
anunþat, ieri, Înaltul Comisariat al ONU

Vladimir Putin
i-a avertizat pe tãtarii
din Crimeea sã nu încerce
sã obþinã statut special

Preºedintele rus, Vladimir Putin, i-a
avertizat pe tãtarii din Crimeea sã nu încerce
sã obþinã statut special în peninsula ucrai-
neanã anexatã de Rusia anul trecut. Musul-
manii tãtari reprezintã mai mult de zece la
sutã din populaþia Crimeei ºi s-au opus în
mare parte anexãrii peninsulei la Rusia anul
trecut, din cauza deportãrilor în masã
ordonate de Moscova în perioada sovieticã.
Ei au fost supuºi presiunilor pentru a
respecta noile autoritãþi. În timpul unei vizite
de trei zile în Crimeea pentru a promova
turismul ºi dezvoltarea, Putin s-a întâlnit luni
cu reprezentanþii mai multor minoritãþi,
inclusiv cu cei ai tãtarilor, în satul Opolzne-
voe. „Relaþiile interetnice sunt o problemã
delicatã”, a afirmat Putin în cadrul întâlnirii.
„Consider cã orice speculaþie privind
drepturi speciale pentru o anumitã etnie este
extrem de periculoasã”, a adãugat el.
Preºedintele a mai spus cã Moscova nu va
permite organizaþiilor strãine pentru
apãrarea drepturilor omului sã destabilizeze
peninsula sub pretextul problemelor cu care
se confruntã tãtarii, cel mai mare grup etnic
din Crimeea dupã ruºi ºi ucraineni. Rusia a
fost criticatã de Organizaþia pentru Securita-
te ºi Cooperare în Europa (OSCE), ONU,
Consiliul Europei ºi Turcia pentru tratamen-
tul aplicat minoritãþii tãtare. Dupã anexarea
Crimeei în 2014, forþele de securitate ruse au
efectuat raiduri la Consiliul reprezentanþilor
tãtarilor din Crimeea (Mejlis) ºi i-au evacuat
din sediu. Rusia a închis de asemenea postul
de televiziune al tãtarilor, ATR. Mai mulþi
activiºti tãtari locali au fost uciºi, bãtuþi sau
daþi dispãruþi, iar doi lideri ai comunitãþii au
primit interdicþie de intrare în Crimeea.
Moscova a fãcut însã ºi câteva gesturi de
conciliere faþã de tãtarii din Crimeea,
reabilitându-i alãturi de alte minoritãþi
etnice care au avut de suferit în perioada lui
Stalin ºi acordând statut oficial limbii lor. În
timp ce a încercat sã inhibe activitatea
tãtarilor din Crimeea loiali Kievului,
Moscova a cãutat sã promoveze noi organi-
zaþii ale tãtarilor care ar fi dispuse sã
coopereze cu Kremlinul.

Japonia: Exerciþii
militare anuale de
amploare la poalele
Muntelui Fuji

Forþele de autoapãrare japoneze au
început marþi exerciþii militare ce au loc în
fiecare an la poalele Muntelui Fuji, în
contextul în care prerogativele armatei
japoneze sunt pe cale de a fi extinse. Aproxi-
mativ 2.300 de soldaþi, 80 de tancuri ºi
vehicule militare, precum ºi 60 de tunuri ºi 20
de elicoptere participã la acest antrenament
ce are loc la poalele celui mai cunoscut
vulcan din Japonia, la aproximativ 80 km
sud-vest de Tokio. Aceste demonstraþii
anuale, care sunt prezentate publicului ca un
spectacol viu, au de asemenea ca obiectiv
punerea în valoare a elementelor forte ale
armatei japoneze (de aproximativ 240.000 de
oameni) ºi crearea posibilitãþii de se alãtura
unor trupe ale cãror misiuni sunt de aseme-
nea de naturã sã intervinã pentru a salva
vieþi în cursul unor catastrofe naturale.
Aceste exerciþii au loc în timp ce în Parla-
ment sunt dezbãtute legile propuse de
guvernul premierului conservator Shinzo Abe
prin care se doreºte sã se acorde armatei
japoneze posibilitatea de a susþine un aliat în
dificultate, în cadrul unei scheme numite „de
apãrare colectivã”. Aceste texte de lege
modificã interpretarea Constituþiei Japoniei,
extinzând la teatru de conflict exterior
noþiunea de apãrare a intereselor Japoniei,
în locul limitãrii la teritoriul naþional.
Exerciþiile, care vor dura timp de patru zile,
coincid cu manevrele comune efectuate în
Coreea de Sud de cãtre armatele americanã
ºi sud-coreeanã, manevre ce au început luni,
17 august, ºi se vor încheia la 28 august.

Principalele surse de riscuri ºi ameninþãri
externe la adresa securitãþii naþionale a Bulga-
riei le constituie conflictele în desfãºurare în
Orientul Mijlociu ºi în Ucraina, dar ºi situaþia
de crizã din Macedonia, indicã analize ale
Ministerului de Interne de la Sofia. Conform
unor experþi din minister, relaþiile între comu-
nitatea euro-atlanticã ºi Rusia se transformã
treptat dintr-o crizã temporarã într-o opoziþie
pe termen lung. Conflictul din Ucraina a de-
venit o ameninþare atât pentru stabilitatea mi-
litarã ºi politicã, cât ºi pentru dezvoltarea eco-
nomicã ºi socialã a statelor din regiunea Mãrii
Negre, precum ºi pentru structura de ansam-
blu a arhitecturii de securitate europene. Pe
de altã parte, opoziþia interetnicã rãmâne unul
dintre principalii factori de risc în zona Bal-
canilor Occidentali. În Macedonia, conflictul
interpartinic ºi acþiunile extremiºtilor albanezi
au rezultat într-o crizã cu potenþial destabili-
zator pentru toatã zona Balcanilor. O instabi-
litate regionalã suplimentarã în plan econo-

Organizaþia teroristã sunnitã Stat Islamic
îndeamnã poporul turc, într-o înregistrare
video, sã îl înlãture de la putere pe preºedin-
tele „trãdãtor” Recep Tayyip Erdogan, pe
care îl acuzã cã a vândut Turcia „america-
nilor ºi ateilor kurzi”. Mesajul video, trans-
mis de un „emir” al reþelei teroriste Stat Is-
lamic care vorbeºte în limba
turcã, este o reacþie la bom-
bardamentele Turciei împotri-
va poziþiilor islamiste din Si-
ria ºi la oferirea bazei aeriene
Incirlik pentru tranzitul avioa-
nelor militare americane. „Po-
porul turc trebuie sã se revol-
te împotriva preºedintelui Re-
cep Tayyip Erdogan care a
vândut jumãtate de þarã ame-
ricanilor ºi jumãtate ateilor
kurzi”, transmite reprezentan-
tul reþelei teroriste Stat Isla-
mic. În înregistrarea video,
organizaþia teroristã a prezen-
tat imagini cu Recep Tayyip

pentru Drepturile Omului. Acest numãr
reprezintã aproape 50% din totalul imi-
granþilor sosiþi pe mare în Grecia în 2014,

total care se ridicã la
43.500, a precizat
Înaltul Comisariat,
subliniind cã „ritmul
sosirilor nu face de-
cât  sã creascã în
aceste ultime sãptã-
mâni”. Numai în luna
iulie au sosit 50.242
de imigranþi ,  mai
mult decât în tot anul
2014. În ceea ce pri-
veºte cei sosiþi sãp-
tãmâna trecutã, ma-
rea majoritate provi-
ne din Siria (82%).

Afganii reprezintã 14%, iar irakienii 3%.
„Cea mai mare majoritate dintre cei sosiþi
ar trebui sã primeascã statutul de refu-
giat”, precizeazã Înaltul Comisariat. „De
o lunã de zile, Înaltul Comisariat a lansat
avertismente cu privire la criza crescân-
dã a refugiaþilor pe insulele greceºti”,
adaugã agenþia Naþiunilor Unite, care cere
o întãrire „de urgenþã” a structurilor de
primire pe insule ºi în restul teritoriului
acestei þãri. Agenþia le „recomandã auto-
ritãþilor greceºti sã punã în funcþiune o
structurã unicã, menitã sã coordoneze
rãspunsul de urgenþã” la aceastã crizã ºi
sã „punã în aplicare un mecanism de asis-
tenþã umanitarã adecvat”. Þãrile europe-
ne ar trebui sã susþinã Grecia în aceastã
sarcinã, mai subliniazã Înaltul Comisariat
al ONU.

Bulgaria, ameninþatã de conflictele din Orientul

Mijlociu ºi din Ucraina ºi de crizã din Macedonia
mic creeazã actuala crizã din Grecia, aratã
analiza Ministerului de Interne de la Sofia,
potrivit cãreia terorismul rãmâne însã princi-
pala ameninþare la adresa securitãþii internaþi-
onale ºi naþionale. În Bulgaria, numãrul în
permanentã creºtere al imigranþilor împovã-
reazã considerabil sistemele de asistenþã so-
cialã ºi de sãnãtate ºi creeazã dificultãþi supli-
mentare în rezolvarea anumitor probleme eco-
nomice. Integrarea socialã ºi pe piaþa muncii
a refugiaþilor va fi una din problemele dificil
de soluþionat în urmãtorii ani, susþin experþii
bulgari. În plus, imigraþia masivã înrãutãþeºte
situaþia infracþionalitãþii în Bulgaria ºi activea-
zã reþelele de traficanþi de persoane aflate în
strânsã legãturã cu grupãrile de crimã orga-
nizatã. În acelaºi timp, alocarea de resurse
umane considerabile pentru paza frontierelor
reduce aparatul de securitate în interiorul þãrii
ºi diminueazã capacitatea acestuia de a com-
bate infracþionalitatea. Conform datelor Mi-
nisterului de Interne, 4.477 de cetãþeni strãini

au fost reþinuþi la graniþa bulgarã în prima ju-
mãtate a acestui an, un numãr dublu faþã de
perioada similarã din 2014. În 94% din ca-
zuri, aceºtia au fost reþinuþi la frontiera cu
Turcia. Majoritatea au fost sirieni (53%) ur-
maþi de afgani (24%) ºi irakieni (17%). Tot
în primul semestru, 3.624 de imigranþi au fost
reþinuþi în timp ce încercau sã pãrãseascã teri-
toriul bulgar, de peste patru ori mai mulþi decât
în ianuarie-iunie 2014, 84% dintre reþineri fi-
ind operate la graniþa cu Serbia. În acelaºi in-
terval, 3.319 de imigranþi ilegali au fost desco-
periþi în operaþiuni de poliþie desfãºurate în in-
teriorul þãrii, majoritatea în capitalã ºi în regiu-
nea Sofia. Centrele speciale de gãzduire ºi cen-
trul de distribuire de la Elhovo, în sudul þãrii,
lucreazã la 12-22% din capacitatea maximã,
mai spun autoritãþile, precizând cã Ministerul
de Interne coopereazã strâns cu Organizaþia
Internaþionalã pentru Migraþii (OIM) pentru a-
i încuraja ºi ajuta pe imigranþi sã opteze pentru
revenirea voluntarã în þãrile de origine

Erdogan alãturi de preºedintele SUA, Barack
Obama, precum ºi secvenþe cu Abdullah
Ocalan, liderul organizaþiei insurgente Parti-
dul Muncitorilor din Kurdistan (PKK). „Po-
porul turc trebuie sã iniþieze cât mai curând
rãzboiul împotriva ateilor ºi oamenilor de afa-
ceri care asupresc musulmanii din Turcia”,

adaugã „emirul” reþelei teroriste Stat Islamic.
Turcia a lansat, pe 24 iulie, o operaþiune „an-
titeroristã”, atacând poziþii militare kurde din
Irak ºi militanþi ai reþelei sunnite Stat Islamic,
în Siria. Turcia a iniþiat raidurile aeriene ca
reacþie la atacul terorist din oraºul Suruc,
soldat cu 32 de morþi ºi revendicat de reþeaua

teroristã Stat Islamic. Este pri-
ma datã în ultimii doi ani când
armata turcã atacã poziþii ale
Partidului Muncitorilor din Kur-
distan (PKK), o grupare para-
militarã care luptã de zeci de
ani pentru obþinerea autonomiei
în Turcia ºi care este implica-
tã, de circa un an, în confrun-
tãri cu reþeaua teroristã Stat
Islamic. Aripa militarã a PKK
a revendicat recent uciderea a
doi poliþiºti turci care ar fi co-
laborat cu organizaþia teroristã
sunnitã Stat Islamic, activã în
Siria, Irak, nordul Egiptului ºi
nordul Libiei.
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I Origins

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Doctorand în domeniul biologiei
moleculare, Ian Gray (Michael Pitt)
rãmâne fascinat de femeia misterioasã,
Sofi (Astrid Berges-Frisbey), ai cãrei
ochi îi fotografeazã în timpul unei
petreceri. Deºi aceasta dispare fãrã ca
Ian sã-i afle identitatea, tânãrul om de
ºtiinþã, printr-o serie de coincidenþe ºi
întâmplãri neobiºnuite, ajunge sã o
regãseascã. Cercetarea sa academicã-
discreditarea teoriei creaþioniste prin
noi dovezi ale evoluþiei ochiului uman,
îl conduce la o descoperire importantã,
însã providenþa îl aruncã într-un joc...

Strada Hanovra

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Americanul David Halloran este
omul misiunilor dificile din
spatele liniilor inamice. Într-o zi,
alergând dupã mijlocul de trans-
port comun, întâlneºte o fatã
frumoasã.
Face tot posibilul ºi aflã cã lu-
creazã ca voluntarã, la spitalul
militar, ºi se numeºte Margaret
Selinger. Reuºeºte sp o cucereas-
cã în scurt timp, implicându-se
într-o relaþie amoroasã pânã aflã
cã în viaþa ei existã ºi un domn
Selinger, Paul.

Deja mort

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora  21:30

Când poliþia nu reuºeºte sã îl
gãseascã pe ucigaº, psihoterapeu-
tul lui Archer (Christopher Plum-
mer, A Beautiful Mind) îl îndruma
spre o agenþie care lucreazã sub
acoperire, specializatã în vânãtoa-
rea de criminali. Pornit acum pe
urmele celui care i-a ucis fiul,
Archer se confruntã cu o decizie
care va avea consecinþe devasta-
toare, într-o dramã despre rãzbuna-
re, plinã de suspans...

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 19 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 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
18:00 DUPÃ 25 DE ANI
18:50 Fãrã compromisuri
2010
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Turneul Internaþional

Stradivarius
00:00 Transformarea
01:00 Dosar România
02:00 Cãlãtori în lumi paralele

(R)
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Un doctor pentru

dumneavoastrã
04:55 DUPÃ 25 DE ANI
05:35 Garantat 100%

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:00 Faimoºii
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând pentru Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Capcana iubirii
1941, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
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
20:00 Amfitrion Radu F.

Alexandru
20:10 Un rege la New York
1957, Marea Britanie, Comedie,

Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Naturã ºi aventurã
00:30 Europa 360 °
01:00 Profil. Poveste. Personaj

TVR 2

07:40 Marea aventurã Lego
09:20 Bãtrânul de 100 de ani care

a ieºit pe fereastrã ºi a dispãrut
11:15 Doi prieteni ºi un seducãtor
12:50 Linie de urgenþã pentru

veterani
13:35 Transformers: Extermi-

narea
16:20 Don Juan DeMarco
18:00 În pragul dezastrului
18:30 Jucãtorii
19:00 Detectivii din California
20:00 I Origins
21:50 Sin City: Am ucis pentru ea
23:30 Povestea lui Lizzie Borden
00:55 Trage tare ºi te scoþi
03:05 Regina tãcerii

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 Deja mort
2007, SUA, Thriller
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 Deja mort (R)
2007, SUA, Thriller
04:30 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Caribbean Flower (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 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)

07:30 Vorbeºte lumea
09:15 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:30 Noul Domn Jordan (R)
14:30 Cowboy ºi idioþi (R)
16:30 Alice în Þara Minunilor

(R)
18:30 Alice în Þara Minunilor
20:30 Strada Hanovra
22:45 Lucy ºi Joe
00:45 Strada Hanovra (R)
02:45 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 !
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei
21:30 Te Pui Cu Blondele
23:30 iComedy
01:00 Observator (R)
02:00 Te Pui Cu Blondele (R)
04:00 Un cãþel detectiv
1997, Australia, Aventuri
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Feriha (R)
2011, Turcia, Dramã, Romantic
08:30 O mãrit pe mama soacrã!
10:30 Primãvara bobocilor
1985, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Fraþii Jderi
1974, România, Aventuri, Istoric
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 Secrete de stil (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

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

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 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
2011, Comedie, Reality TV
20:30 Cronica Netului
21:00 Vreau sã divorþez
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click! (R)
00:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:00 Fete bune (R)
02:30 Cronica Netului (R)
03:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester United -
Club Brugge

14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester United -
Club Brugge

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Dã-i

bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK:

Episodul 466
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Super-

stars

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 19 august - max: 28°C - min: 15°C

$
1 EURO ........................... 4,4235 ............. 44235
1 lirã sterlinã................................6,2696....................62696

Cursul pieþei valutare din 19 august 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9967........39967
1 g AUR (preþ în lei)........143,8251.....1438251
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Anunþul tãu!
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.

ANUNT LICITATIE

CONSILIUL LOCAL LEU cu sediul în comuna Leu
,str Puturi ,nr 2 ,judeþul Dolj, cod fiscal 4553631, tele-
fon /fax 0251373259, email: leu@cjdolj.ro organizeazã
licitaþie în vederea concesionãrii pe o perioadã de 20 ani
a suprafeþei de 42000 mp din care luciu de apã 35000
mp situatã în comuna Leu ,sat Leu  aflatã în domeniul
public al comunei Leu.

Obiectul concesiunii îl constituie suprafaþa de 42000 mp
din care luciu de apã 35000 mp  situatã în comuna Leu, T
110 P 971 aflatã în domeniul public

Pot participa la licitaþie: persoane juridice, persoane fizi-
ce care fac dovada achitãrii taxei de particpare în sumã de
500 lei, garanþiei de participare în sumã de 5% din valoa-
rea imobilului, achitãrii contravalorii caietului de sarcini
în sumã de 200 lei.

Persoanele interesate pot procura documentaþia de atri-
buire de la sediul Primãriei comunei Leu compartimentul
secretariat.

Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor: 03.09.2015
ora 16.

Ofertele vor fi depuse la sediul Primariei comunei Leu
pânã la data de 08.09.2015 ora 16.

Plicul exterior al ofertei va purta menþiunea numelui so-
cietãþii, adresa, nr. de telefon al ofertantului.

Plicul exterior va trebui sã conþinã:
a) o fiºã cu informaþii privind ofertantul si o declaraþie de

participare, semnatã de ofertant, farã îngroºãri, ºtersãturi
sau modificãri;

b) acte doveditoare privind calitãþile ºi capacitãþile ofer-
tanþilor;

c) acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului
de sarcini.

Ofertele vor fi depuse în 2 exemplare.
Licitaþia publicã se va desfãºura la sediul Primãriei co-

munei Leu în data de 09.09.2015 ora 12
Soluþionarea litigiilor apãrute pe parcursul desfãºurãrii pro-

cedurii de concesionare se realizeazã potrivit Legii contencio-
sului administrativ nr 554/2004 cu modificãrile ulterioare

Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Consiliului
Local Leu, compartimentul secretariat sau telefon
0251373259

Data transmiterii anuntului cãtre instituþiile abilitate în
vederea publicãrii: 30.07.2015.

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ
anunþã publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul MODERNI-
ZARE DJ 643D, DN 65C (Bulzesti) -
Prejoi-Infrãþirea-Fraþila Limita Jude-
tului Valcea, Km 8+000 –Km 16+000
– ELIMINARE RISC DE ALUNECA-
RE A BENZII CAROSABILE CU-
PRINSÃ INTRE KM 11+390-11+950,
propus a fi amplasat pe teritoriul co-
munei Bulzeºti.

Informaþii privind proiectul propus
pot fi consultate  la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº nr1 Craiova ºi la se-
diul CJ Dolj str . Unirii nr 19 Craiova
în zilele de luni pânã vineri, între orele
8.00-16.00.

Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, str. Petru Rareº
nr 1, fax 0251/419035 sau la sediul
Consiliului Judeþean Dolj str. Unurii nr
19. Telefon: 0251/408.200.
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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.

OFERTE SERVICIU
ªCOALA Goicea
scoate la concurs 0,5
normã secretar, în
data de 27.08.2015.
Relaþii la telefon:
0251/256.353.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã con-
tabilã. Telefon:
0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
cu îmbunãtãþiri
Valea Roºie
(Piaþã) Telefon:
0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cã-
min str. Putnei.
Telefon: 0768/
437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 ca-
mere decomanda-
te etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
DOUÃ camere
decomanda te
bloc. Telefon:
0351/ 803.050.
Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Tele-
fon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

Vând apartament 4
camere, bilateral,
ultracentral. Tele-
fon: 0721/290.286.
Vând apartament
3 camere deco-
mandate Brazdã
parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând   casã mare
boiereascã cu toa-
te utilitãþile superîm-
bunãtãþitã  în comu-
na Lipovu cu  teren
7000 mp. Telefon:
0764/ 492.029.
Vând casã locuibi-
lã comuna Periºor
+ dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã,  teren
5500 mp, livadã cu
pruni, vie . Telefon:
0765/ 291.623.
Vând casã Mogo-
ºeºti - Goieºti. Telefon:
0760/024.474;0351/
460.839.
Urgent! Ocazie.
Vând casã P+M
130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centra-
lã pe lemne + ma-
gazie diverse, zona
Catargiu Nou. Tele-
fon: 0773/769.467.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Dioºti, casã super-
bã - 3 camere ºi de-
pendinþe, teren
3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã locuibi-
lã, cadastru, Bistreþ
– Dolj. Telefon:
0771/773.957.
Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci , 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Tele-
fon: 0351/455.617.
Vând casã 5 ca-
mere, teren 2500
m, vie, pomi, apã ºi
gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon:
0765/795.649.
Vând casã Coþofe-
nii din Dos, sat Mi-
hãiþa. Telefon:
0748/503.599.
Vând vilã Segar-
cea - Dolj, toate
utilitãþile, ultramo-
dernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter +
etaj 1 + mansardã
- 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie
open space, 3 bal-
coane, centralã pe
lemne ºi centralã
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.
Particular vând casã
Craiova 5 camere
încãlzire centralã,
izolatã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 ca-
mere, pãtul ºi ma-
gazie, 3000 mp te-
ren comuna Gogo-
ºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan, zona Metro,
900 mp, preþ nego-
ciabil. Telefon:
0766/689.036.

Vând teren Craio-
va 1114 mp. Tele-
fon: 0769/913.671.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în
Craiova. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000
mp în satul Urzica
Mare, la strada prin-
cipalã, ultra-central,
cu utilitãþi. Preþ 1,5
Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp te-
ren intravilan la 7 km
de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
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STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

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

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

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând 3690 mp te-
ren intravilan în
Cârcea, Tarlaua
17. Telefon: 0721/
995.405.
Vând 2 loturi 500
mp  cartier ªimni-
cu de Jos la DJ,
cadastru fãcut.
Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300.
Telefon: 0752/
234.638.
SOLENZA –
2004, benzinã, cu-
loare alb, econo-
micã - 90.000 km,
4000 RON nego-
ciabil, stare exce-
lentã. Telefon:
0749/059.070.

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

STRÃINE
Unic proprietar -
vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, dis-
tribuþie schimbatã
recent, ulei, filtre,
plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor ne-
gociabil. Telefon:
0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800
euro negociabil.
Telefon: 0766/
899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBI-
NÃ JOHN DEE-
RE 730 - masa de
5,2. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0772/
096.357.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu- Si-
naia- Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/ 456.609.
Vând robot patise-
rie 3 funcþii (mala-
xor, creme, spu-
me) 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
nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând acvariu 47
litri, foarte conve-
nabil. Telefon:
0767/116.092.

Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic
+ saltea, polizor
2500 W, sobã tera-
cotã cu toate furni-
turile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistrã alu-
miniu nouã 20 litri,
reductor oxigen su-
durã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã D 600.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru meta-
lic inox nou pentru
handicap, masã
sufragerie 6 per-
soane, pret nego-
ciabil, telefon:
0351/446918.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Tele-
fon: 0351/468.838;
0771/232.167.
Vând urgent 2 lo-
curi de veci cimiti-
rul Ungureni Tele-
fon: 0769/669.736.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 cu-
loare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând ecograf foar-
te convenabil, per-
formant cu douã
sonde diferite. Tele-
fon: 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.
Vând albine, fami-
lii bine dezvoltate
cu 5 rame cu puiet
- Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.

Vând loc de veci ci-
mitirul Sineasca –
Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufra-
gerie 500 lei, ºifo-
nier sculptat. Tele-
fon: 0769/360.741.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metali-
ce jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu
geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
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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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc,
presã balotat
mase plastice, bi-
cicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon:
0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon:
0755/074.742.
Vând cãruciar co-
pil, saltea copil,
aspirator, sãpun
rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã,
maºinã de cusut,
fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase tabu-
rele (scaune) din
lemn melamina-
te. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plas-
tic- cutii de bere, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4
de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 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
Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol depen-
dinþe, 1500 mp cur-
te  comuna Cioro-
iaºi pentru o came-
rã cãmin Valea
Roºie parter sau
etaj 1. Telefon:
0754/ 220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada Doljului. Tele-
fon: 0744/572.056.
Garsonierã com-
plet mobilatã, etaj
1, 45 mp -Bucureºti
– Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/
lunã. Telefon:
0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez aparta-
ment 2 camere
mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând
apartament 2 ca-
mere Valea Roºie
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875

Închiriez apartament
2 camere mobilat
zonã bunã (cãldurã,
curent, gaze, TV in-
trã în chirie - 800
RON). Telefon:
0770/682.710.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la gar-
sonierã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0740/336.047;
0762/117.160.

MATRIMONIALE
Pensionar 66
ani, 1,60, do-
resc cunoºtinþã
femeie drãgu-
þã, muncitoare,
onestã, pentru
convieþuire la
þarã. Constan-
tin Constantin /
Lucicã – Dãn-
ciuleºti, nr. 136,
judeþul Gorj,
Agenþia Petrã-
chei.

Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânã-
rã pentru prietenie
sau cãsãtorie. Tele-
fon: 0251/421.727.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Divizionara de Liga a III-a,
ACS Podari, s-a impus cu 1-0,
într-o partida amicalã disputa-
tã, ieri, pe teren propriu, în
compania echipei secunde a clu-
bului Pandurii Târgu Jiu (dea-
semnea Liga a III-a). Ionuþ ªer-
ban a înscris unicul gol al par-

MECI AMICAL:  Podãreni i ,MECI AMICAL:  Podãreni i ,MECI AMICAL:  Podãreni i ,MECI AMICAL:  Podãreni i ,MECI AMICAL:  Podãreni i ,
victorie scurtã cu Panduri i  I Ivictorie scurtã cu Panduri i  I Ivictorie scurtã cu Panduri i  I Ivictorie scurtã cu Panduri i  I Ivictorie scurtã cu Panduri i  I I

tidei, în minutul 53, mijlocaºul
executând-ul pe goalkeeper-ul
advers cu un ºut plasat, din in-
teriorul suprafeþei de pedeapsã,
dupã o pasã excelentã a lui
Dina.

Dragoº Bon a utilizat echipa:
Mecea – Nuþã, Dina, Chircan,

Ciocioanã – Sãceanu, Marinoiu
– Preda, I. ªerban, Badea – Cim-
poieru. Au mai intrat: Dan Bu-
zãrnescu, Dragomir, Surugiu,
Dãnuþ Stancu, Raicea..

Urmãtorul amical pentru ACS
Podari va avea loc astãzi, de la
ora 18.00, cu vâlcenii de la Fla-
cãra Horezu, în deplasare.

S-a stabilit þintarul Ligii a III-a!
Ieri s-a stabilit programul

competiþional în Liga a III-a,
care va debuta pe 29 august.
Astfel, în Seria 3, CS Podari va
debuta pe teren propriu cu
Sporting Roºiori, în timp ce în
Seria a 4-a, nou-promovata CS

Universitatea II Craiova va juca,
tot acasã, cu CSM Lugoj, iar
CSO Filiaºi se va deplasa în fief-
ul Cetãþii Deva. În runda a doua
este programat derby-ul doljean
CSO Filiaºi – CS U II Craiova.

„Ne dorim ca debutul în Liga
a III-a sã fie de bun augur.
Vrem un parcurs bun, dar cel
mai important este ca aceºti
copii sã creascã într-un mediu
de competiþie mult mai ridicat
decât pânã acum. Este bine ca
Liga a III-a sã aducã un plus-
valoare juniorilor noºtri“, a spus
Silviu Bogdan, managerul Cen-
trului de copii ºi juniori al Uni-
versitãþii Craiova.

CS U II ºi-a aflat ºi adversarul
din Cupa României

CS Universitatea II va întâlni
echipa învinsã de Podarã în ami-
calul de ieri, Pandurii II Tg Jiu, în
turul IV al Cupei României, în urma
tragerii la sorþi de ieri, de la sediul
FRF. Meciul va avea loc marþi, 25
august, la Iºalniþa, cu începere de
la ora 17:30. Pânã acum, trupa lui
Daniel Mogoºanu le-a eliminat, în
ordine, pe Viitorul Municipal Cra-
iova (2-1), ACSO Filiaºi (5-0) ºi
Minerul Motru (4-1), în timp ce
gorjenii, care au stat în primele
douã runde, au trecut cu 4-1 de
hinedorenii de la ªoimul Bãiþa.

Irina-Camelia Begu, locul 28
WTA, s-a calificat, ieri-noapte, în
turul doi la Cincinnati (SUA), tur-
neu de categorie Premier 5 dotat
cu premii în valoare totalã de

Astãzi, 21:45

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)

Asearã dupã închiderea ediþiei

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)

 Returul va avea loc sãptãmâna viitoare, în 25/26 august.

 Echipele câºtigãtoare ale acestor duble vor accede în faza
grupelor competiþiei, acolo unde sunt deja calificate Barcelona, Real
Madrid, Atletico Madrid, Sevilla (toate Spania), Chelsea, Manches-
ter City, Arsenal (toate Anglia), Bayern Munchen, Wolfsburg, Mon-
chengladbach (toate Germania), Juventus, AS Roma (ambele Ita-
lia), Benfica, FC Porto (ambele Portugalia), Paris SG, Lyon (ambe-
le Franþa), Zenit St. Petersburg (Rusia), PSV Eindhoven (Olanda),
Dinamo Kiev (Ucraina), Gent (Belgia), Galatasaray (Turcia) ºi Olym-
piakos (Grecia).

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

DIGI SPORT 2

18:00, 2:00 – TENIS (M) – Turneul de la Cincin-
nati, în SUA: ziua a 3-a.

Begu, în turul doi la Cincinnati
2.701.240 de dolari, dupã ce a dis-
pus cu un dublu 6-4, de Alize Cor-
net (Franþa, nr. 27), la capãtul
unui meci întins pe durata unei ore
ºi 34 de minute.

Urmãtoarea adversarã a lui
Begu s-a decis azi-noapte, odatã
cu disputarea partidei dintre Ag-
nieszka Radwanska (Polonia),
cap de serie numãrul 13 ºi locul
15 WTA, ºi Anna Karolina
Schmiedlova (Slovacia), jucãtoa-
re venitã din calificãri ºi poziþia
41 în clasamentul mondial.

Begu s-a întâlnit de douã ori cu
Radwanska ºi a pierdut ambele
întâlniri, iar cu Schmiedlova a
avut trei meciuri, câºtigând o datã

Pentru calificarea în turul doi
la Cincinnati, Irina-Camelia Begu
va primi 60 de puncte WTA ºi
un cec în valoare de 14.160 de
dolari.

O altã româncã prezentã pe ta-
bloul principal este Simona Ha-
lep (nr. 3 WTA). Finalistã dumi-
nicã, la Toronto, când a abando-
nat din cauza unor probleme me-
dicale disputa cu Belinda Bencic,
ea va juca direct în turul doi (ad-
versar încã nestabilit).

La competiþia americanã au mai
participat Monica Niculescu, Ale-
xandra Dulgheru ºi Andreea Mitu,
toate eliminate în calificãri.

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR –
PLAY-OFF – MANªA TUR

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 3

17:00 – HANDBAL (M) – Supercupa României:
HCM Minaur Baia Mare – ACS Energia Tg. Jiu /
20:00 – HANDBAL (F) – Supercupa României: CSM
Bucureºti – HCM Baia Mare.

DOLCE SPORT

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Rapid Vie-
na – ªahtior Doneþk.

DOLCE SPORT 2

18:00 – TENIS (F) – Turneul de la Cincinnati, în
SUA: ziua a 3-a / 21:45 – FOTBAL – Liga Campio-
nilor: Valencia – AS Monaco / 2:15 – TENIS (F) –
Turneul de la Cincinnati.

EUROSPORT

15:30 – CÃLÃRIE – Campionatul European, la
Aachen, în Germania.

EUROSPORT 2

23:00 – CICLISM: Challenge-ul Pro, în SUA.
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1. Astra 7 4 2 1 14-12 14
2. Dinamo 7 3 4 0 7-2 13
3. Viitorul 7 3 4 0 13-9 13
4. CSMS Iaºi 7 3 2 2 5-6 11
5. ASA 7 2 4 1 7-3 10
6. Steaua 7 2 4 1 6-4 10
7. Pandurii 7 2 3 2 6-8 9
8. CFR Cluj 7 3 3 1 9-6 6
9. Craiova 7 1 3 3 5-6 6
10. Botoºani 7 1 3 3 5-7 6
11. Concordia 7 1 2 4 8-11 5
12. ACS Poli 7 1 2 4 4-8 5
13. Voluntari 7 0 4 3 4-10 4
14. Petrolul 7 1 4 2 6-7 1

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

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

Sorþii n-au fost tocmai darnici
cu Universitea, soþându-i în cale,
ieri, în runda inauguralã a Cupei
Ligii Adeplast, una dintre cele mai
în formã echipe ale acestui start
de sezon, Viitorul lui Gicã Hagi.
Mai mult, ciocnirea, programatã
într-o singurã manºã, va avea loc
pe terenul dobrogenilor, la Ovidiu.

Cele douã s-au aflat deja faþã-
n faþã în acest campionat, nu mai
departe de miercurea trecutã,
când Viitorul a plecat cu toate
punctele de pe “Extensiv”, dupã
un succes cu 2-1, mai clar decât
o aratã scorul.

“Vrem sã ne luãm revanºa
dupã rezultatul din campionat”

Managerul general Felix Gri-
gore, reprezentantul Univeristãþii
la tragerea la sorþi gãduitã de se-
diul LPF, a declarat cã alb-albaº-
trii þintesc revanºa dupã rezulta-
tul din Liga I, menþionând cã
ªttinþa pune preþ pe competiþie,

Liga I – etapa VII

Petrolul – FC Botoºani 2-1
Au marcat: V. Rusu 55, D. Varga 64 / Dimitrov 80.
ACS Poli – “U” Craiova 1-1
Au marcat: Elek 57 / Nuno Rocha 88.
Steaua – ASA Tg. Mureº 1-1
Au marcat: Adi Popa 31 / Jazvic 54
FC Voluntari – Astra 1-2
Au marcat: H. Kone 85 / Alibec 2, De Amorim 78.
CSMS Iaºi – Dinamo 0-0
Viitorul – Concordia 3-1
Au marcat: F. Tãnase 5 pen., Nedelcu 38, Chiþu 88 / Serediuc 74.
Pandurii – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Momcilovic 35 / C. Lopez 43.

Andrei Vlad, convocat la Naþionala U17Andrei Vlad, convocat la Naþionala U17Andrei Vlad, convocat la Naþionala U17Andrei Vlad, convocat la Naþionala U17Andrei Vlad, convocat la Naþionala U17
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Craiova, Andrei Vlad, a
primit o telegramã de
convocare la selecþionata
Under 17,  în perspectiva
uneo duble test cu Scoþia,
programatã în 25 ºi 27
august, la Buftea, dar ºi
pentru un turneu în Polonia,
la Syrenka Cup, unde s-a
stabilit primul din cele trei
jocuri: cu Norvegia pe 1
septembrie. Urmãtoarele
douã adversare se vor
decide în funcþie de rezulta-
tul obþinut în partida cu
scandinavii.

Cum am notat deja mai sus,
prezent la tragerea la sorþi a
“optimilor” Cupei Ligii, mana-
gerul general al lui CS Univer-
sitatea Craiova, Felix Grigore,
a vorbit ºi despre derby-ul cu
Steaua, de duminicã, declarând
pentru Digisport cã îi este foar-
te fricã de arbitraj având în ve-
dere atacul furibund pornit de
gruparea bucureºteanã împotri-
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va brigãzii de arbitri conduse de
Sebastian Colþescu ºi a condu-
cerii CCA, dupã greºelile de la
meciul cu Astra, scor 0-2 în eta-
pa a 6-a

“Jucãm cu Steaua, dar ei îna-
inte de a veni la Craiova au un
meci foarte important în cupe-
le europene, cu Rosenborg.
Vom vedea în ce formulã vor
veni, oricum noi nu-i aºteptãm

cu covorul roºu. La ce linºaj
mediatic s-a fãcut dupã meciul
cu Astra, pot spune cã ne este
foarte fricã de arbitraj în parti-
da cu Steaua.

Nu am vãzut jocul de al Giur-
giu, nu ºtiu ce s-a întâmplat,
deºi am vãzut cã pãrerile sunt
împãrþite, însã am vãzut me-
ciul Stelei de la Botoºani. ªi
dupã acel joc nu am vãzut nici-
un linºaj mediatic asupra bri-
gãzii de arbitri”, a spus Grigo-
re, care ar fi solicitat atbitri
strâini pentru meciul Steaua.
ªansele sã se întâmple asta
sunt însã aproape nule, pentru
cã pânã la meci mai sunt foar-
te puþine zile ºi oricum fede-
raþia a anunþat în mai multe
rânduri cã nu agreazã reveni-
rea la aceste practici. Atât pen-
tru a da cât mai multã încre-
dere românilor, dar mai ales
pentru a nu fi nevoitã sã piar-
dã subvenþia de la UEFA pen-
tru sectorul de arbitri.

Partidele se vor desfãºura pe 9 ºi 10 septembrie, într-o singurã
manºã, pe terenul primei echipe. Steaua ºi ASA, graþie locurilor 1
ºi 2 ocupate în sezonul trecut al Ligii I, nu au participat la trage-
rea la sorþi, fiind direct calificate în sferturile de finalã.

Programul meciurilor
din optimile de finalã

FC Viitorul – Universitatea Craiova
FC Voluntari – Astra Giurgiu
Pandurii Tg. Jiu – Dinamo
Concordia Chiajna – FC Botoºani
CSMS Iaºi – CFR Cluj
ACS Poli Timiºoara – Petrolul

dorind sã avanseze în fazele su-
perioare: „Este o echipã care a
început bine acest campionat,
este neînvinsã. Noi vrem sã ne
luãm revanºa dupã rezultatul din
campionat ºi nu mai este nevoie
sã aºteptãm returul. Ne dorim cu
toþii sã avansãm în fazele superi-
oare ale acestei competiþii”, a
spus Felix Grigore.

“U” ºi Viitorul au mai fost ri-
vale într-un “eliminatoriu” ºi în
toamna anului trecut, când câºtig
de cauzã au avut alb-albaºtrii, 2-
1, dupã prelungiri, pe “Ion Oblo-
menco”, în optimile de finalã ale
Cupei României.

Sezonul trecut, Uni-
versitatea a pãrãsit Cupa
Ligii încã din runda preli-
minarã (era alt sistem de
defãºurare), dupã 0-1, în
deplasare, cu Rapid, în
timp ce Viitorul a ajuns
pânã în sferturi, fiind eli-
minatã de Astra, la Giur-
giu, scor 1-3.
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