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- Popescu, în tinereþe, la femei
fãcea faþã, acum face feþe-feþe.
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Piaþa Gãrii este
prima care va fi re-
construitã de la zero
de municipalitate.
Dacã pentru Piaþa „1
Mai”, din apropierea
Spitalului Judeþean,
autoritãþile au ales
varianta concesiunii,
urmând sã devinã
piaþã privatã, la Piaþa
Gãrii se vor investi
toþi banii necesari de
la buget pentru a
arãta ca la carte.
Consilierii municipali
au aprobat, luna tre-
cutã, o finanþare de
560.000 de lei, condu-
cerea SC Pieþe ºi
Târguri pregãtindu-se
acum sã înceapã
lucrãrile de execuþie.
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N-am spune cã vuieºte Cra-
iova de reverberaþiile „cazului
Alexandra Goghez”, tânãra de 17
ani, angajatã sezonier la resta-
urantul „Ciobãnaºul”, al cãrui
cadavru a fost gãsit, la mai bine
de douã sãptãmâni de la dispa-
riþie, în apropiereea hipodromu-
lui din Parcul „Nicolae Roma-
nescu”, nu departe de locul de
muncã menþionat. Dar o oare-
care emoþie, de circumstanþã,
poate fi evocatã, dupã relatãrile
din presa localã, rezemate în
documentarea proprie, puþinele
informaþii accesibile, dar ºi pru-
denþa fireascã, din motive, asu-
pra cãrora nu mai stãruim.
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Ar trebui sã fie cea mai
mare bucurie a pãrinþi-
lor. Câteva semne, apa-
rent inofensive, preves-
tesc un destin nedorit.
Nici nu încep bine sã
meargã, cã lungul drum
al recuperãrii aºteaptã
startul. Micuþele vieþii
afectate de tulburãri cu
spectru autist trag dupã
ele alte istorii familiale,
de multe ori þinute fere-
cate în suflet.
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Ponta: Este foarte important
sã avem sãptãmâna viitoare
Codul fiscal aprobat cu 20% TVA

Premierul Victor Ponta a decla-
rat, ieri, cã pentru continuarea dez-
voltãrii economice este nevoie ca
sãptãmâna viitoare noul Cod fiscal
sã fie votat în Parlament ºi promul-
gat de preºedinte, având în cuprin-
sul sãu prevederea privind cota ge-
neralã de TVA de 20%, nu de 19%.
“Vreau sã ne ducem mai departe cel
mai important obiectiv: sã avem
creºtere economicã. Dupã primul
semestru, 3,7% creºtere economicã
cred cã e un lucru destul de bun, cu
modestie o spun. (...) Din acest punct
de vedere, este foarte important ca
sãptãmâna viitoare sã se termine
bãtãlia politicã ºi sã avem Codul
fiscal aprobat de Parlament ºi pro-
mulgat de preºedinte. Cred în con-
tinuare ca un tehnocrat ce sunt, alã-
turi de domnul Teodorovici, cã im-
portant este sã dãm mesajul funda-
mental pentru economie ºi pe zona
socialã cu 20% TVA, nu 19%. 20%
cotã generalã, cu 9% la alimente
înseamnã 16% media”, a afirmat
prim-ministrul, la începutul ºedin-
þei de Guvern. Ponta a adãugat cã
restul mãsurilor cuprinse în noul
Cod fiscal care privesc “taxe ºi im-
pozite pot fi discutate de oamenii
politici”. “Ce e important pentru
noi, 20% acel TVA”, a punctat el.

Preºedintele s-a întâlnit
cu primul-ministru

Preºedintele Klaus Iohannis s-a
întâlnit, ieri, cu premierul Victor
Ponta, pe agenda discuþiilor aflân-
du-se prioritãþile legislative din
aceastã toamnã, fiind abordatã, în
cadrul acestei consultãri instituþi-
onale, inclusiv tema Codului fiscal,
a anunþat Administraþia Preziden-
þialã. Pe de altã parte, surse politi-
ce susþin cã ºi vicepremierul ºi lide-
rul UNPR Gabriel Oprea a fost, ieri-
dimineaþã, la Palatul Cotroceni,
pentru o discuþie cu Iohannis. Con-
form surselor citate, printre temele
în discuþie s-a aflat ºi Codul fiscal,
întâlnirea având loc cu o zi înainte
de consultãrile tehnice dintre par-
tidele politice legate de acest pro-
iect, trimis spre reexaminare Parla-
mentului de Klaus Iohannis.

Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt
(FSLI) considerã cã decizia de majorare a salariilor
angajaþilor din sãnãtate este justã, dar avertizeazã cã
dacã nu vor creºte ºi veniturile din învãþãmânt, Exe-
cutivul trebuie sã se aºtepte la proteste de amploare.

Sindicaliºtii FSLI reamintesc Guvernului cã în
Programul de guvernare mai existã un domeniu
prioritar – educaþia, iar dupã majorãrile substanþi-
ale acordate înalþilor demnitari ºi cele anunþate pen-
tru angajaþii din sistemul sanitar, Executivul trebu-
ie sã regândeascã, împreunã cu sindicatele, calen-
darul creºterilor salariale stabilit prin Acordul sem-
nat anul trecut, conform cãruia salariile ar urma sã
creascã cu 34 la sutã pânã la finalul anului 2017.
“Acest procent de 34 la sutã, faþã de cel de 100 la
sutã promis a se acorda salariaþilor din sãnãtate
tot pânã la finalul anului 2017, ar crea o nedreptate
inacceptabilã ºi un dezechilibru major între cele
douã domenii strategice”, a spus, ieri, preºedinte-
le FSLI, Simion Hancescu, citat într-un comunicat
de presã al federaþiei sindicale.

FSLI aminteºte cã, dupã majorarea din luna mar-
tie, salariul net al unui învãþãtor debutant este de 780
de lei, al unui profesor debutant este de 830 de lei, al
unui profesor cu definitivatul este de 836 de lei, iar al
unui profesor la final de carierã este de 1.825 de lei.

În acest context, conducerea FSLI avertizeazã
cã, dacã nu vor fi gãsite soluþii ºi pentru majorarea
veniturilor angajaþilor din învãþãmânt, sindicaliºtii
iau în calcul declanºarea unor proteste de amploa-
re. “Dacã Guvernul nu va face efortul de a gãsi o

Guvernul a aprobat, ieri, o Hotã-
râre prin care completeazã procedu-
ra de monitorizare a modului de creº-
tere ºi îngrijire a copiilor cu cel pu-
þin un pãrinte plecat la muncã în
strãinãtate, serviciile de care aceºti
copii pot beneficia, precum ºi mo-
dul de lucru al autoritãþilor publice
cu atribuþii în domeniul asistenþei
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soluþie de majorare suplimentarã ºi pentru salaria-
þii din învãþãmânt, cu siguranþã cã numeroasele
mesaje de revoltã, pe care le-am primit, se vor trans-
forma în fapte, ceea ce înseamnã cã Executivul tre-
buie sã se aºtepte la proteste de amploare. Ne-am
dori ca, pe 14 septembrie, anul ºcolar sã înceapã în
cele mai bune condiþii pentru elevi ºi dascãli”, a
declarat liderul FSLI.

ªi Federaþia Sindicatelor din Educaþie “Spiru
Haret” a cerut Guvernului ca ºi angajaþilor din în-
vãþãmânt sã le fie majorate salariile, dupã decizia
de creºtere a salariilor din sistemul sanitar. “În toa-
te discursurile publice reprezentanþii Guvernului
au declarat cã educaþia ºi sãnãtatea vor fi priorita-
re. Observãm cã jumãtate din promisiuni au fost
îndeplinite, prin decizia de astãzi. Aºteptãm ca, în
perioada imediat urmãtoare, sã avem o întâlnire cu
prim-ministrul pentru a stabili ºi majorãrile din edu-
caþie. Considerãm cã trebuie, în regim de urgenþã,
finalizate discuþiile privind proiectul Legii salarizã-
rii bugetarilor, astfel încât de la 1 octombrie a.c., ºi
angajaþii din învãþãmânt sã beneficieze de majorãri
în concordanþã cu importanþa activitãþii prestate.
În condiþiile în care observãm cã anumite categorii
de salariaþi precum demnitarii, parlamentarii ºi func-
þionarii din aparatul central al Guvernului ºi al pre-
ºedinþiei sunt favorizate, ne întrebãm care sunt de
fapt prioritãþile politicienilor”, a declarat Marius
Ovidiu Nistor, preºedintele FSE “Spiru Haret”.

Federaþia avertizeazã membrii Guvernului cã
majorãrile salariale acordate în ultima perioadã unor

categorii de personal în detrimentul altora au dus
deja la o exacerbare a stãrii de nemulþumire în rân-
dul angajaþilor din învãþãmânt, care poate condu-
ce la posibile acþiuni de protest cu ocazia începerii
noului an ºcolar.

Mesajul lui Victor Ponta privind
salariile poliþiºtilor ºi

profesorilor: Deocamdatã se
poate doar pentru medici

Premierul Victor Ponta a declarat, marþi, cã ma-
jorarea salarialã se va face “deocamdatã doar pen-
tru medici”, anunþul fiind fãcut în contextul în care
profesorii ºi poliþiºtii au reacþionat dupã decizia
Guvernului de a creºte salariile în sistemul medical
ºi au cerut ºi ei bani mai mulþi. “Atunci când a fost
vorba despre mãririle la profesori, pe care le pri-
mesc anul asta, medicii nu au fost contra. Acum,
când avem posibilitatea, prin economii în sistem,
cred cã aºa este corect faþã de medici. În rest, toatã
lumea îºi doreºte un salariu mai mare. Deocamdatã
se poate doar pentru medici. Azi, cu banii pe care îi
avem putem sã majorãm pentru medici, aºa cum
anul trecut am fãcut pentru profesori. Când se
poate, se poate”, a spus premierul, la postul de
televiziune România TV.

Premierul Victor Ponta a anunþat, marþi, la fina-
lul discuþiilor privind sectorul sanitar, cã va fi ad-
optatã o ordonanþã de urgenþã pentru ºedinþa
Guvernului de sãptãmâna viitoare privind majora-
rea de 25 la sutã a salariilor pentru tot personalul
sanitar, de la 1 octombrie. El a precizat cã, pentru
ºedinþa de Guvern din 26 august, se va pregãti
atât OUG privind majorarea salariilor angajaþilor
din sistemul sanitar, cât ºi un proiect de lege pri-
vind responsabilitatea medicilor.

“Putem de la 1 octombrie sã aplicãm o creºtere
de 25% la salariul actual pentru tot personalul din
sistemul medical”, a spus Ponta, precizând cã vor
beneficia de aceste majorãri aproximativ 181.000
de persoane în reþeaua Ministerului Sãnãtãþii ºi
autoritãþilor publice locale ºi peste 13.000 de per-
soane din ministerele care au reþea proprie de sã-
nãtate. Premierul a mai spus cã impactul bugetar
anual al acestor majorãri salariale este în jurul su-
mei de 1,7 miliarde lei.

Guvernul aprobã noi reglementãri privitoare
la copiii ai cãror pãrinþi muncesc în strãinãtate

sociale ºi protecþiei copilului.
“Completãrile legislative au în

vedere aprobarea unor instrumente
unitare la nivel naþional privind iden-
tificarea ºi monitorizarea situaþiei tu-
turor copiilor aflaþi în risc de sepa-
rare de familie, inclusiv a copiilor ai
cãror pãrinþi sunt plecaþi în strãinã-
tate, precum ºi de reglementare de-

taliatã a etapelor ºi responsabilitãþi-
lor ce revin autoritãþilor publice în
instrumentarea acestei cazuistici”,
se precizeazã într-un comunicat al
Guvernului.

Modificãrile aduse prin Hotãrârea
aprobatã ieri vizeazã sprijinirea ºi efi-
cientizarea procesului de identifica-
re a tuturor copiilor cu pãrinþi plecaþi
la muncã în strãinãtate, precum ºi a
celor care au revenit în þarã dupã o
experienþã de migraþie de cel puþin 12
luni. Astfel, sunt menþionate modali-
tãþile concrete prin care unitãþile ºco-
lare ºi serviciile publice de asistenþã
socialã trebuie sã colaboreze în spri-
jinul acestei categorii de copii.

Potrivit actului normativ, servi-
ciul public de asistenþã socialã va
solicita în ultimul trimestru al fiecã-
rui an unitãþilor ºcolare aflate pe raza
lor administrativ-teritorialã, informa-
þii cu privire la copiii cu un singur
pãrinte plecat în strãinãtate, cu am-
bii pãrinþi plecaþi în strãinãtate, cu
pãrintele unic susþinãtor plecat în
strãinãtate ºi a celor reveniþi în þarã
dupã ce au fost plecaþi cel puþin 12
luni, iar ºcolile vor fi obligate sã tri-
mitã serviciului public de asistenþã
socialã listele nominale cu toþi copi-
ii aflaþi în aceste situaþii, în cel mult
15 zile de la solicitare.

De asemenea, reprezentantul ser-
viciului public de asistenþã socialã
va trebui sã urmãreascã randamen-
tul ºcolar al copilului ºi, în cazul scã-
derii acestuia, va trebui sã îl infor-
meze în scris pe învãþãtor sau diri-
ginte care, la rândul sãu, are obliga-
þia de a solicita sprijinul consilieru-
lui ºcolar.

“Învãþãtorul sau dirigintele copi-
lului cu pãrinþi plecaþi la muncã în
strãinãtate are obligaþia de a solici-
ta sprijinul consilierilor ºcolari din
cadrul centrului judeþean de resur-
se ºi asistenþã educaþionalã ºi, în
cazul în care, în termen de trei luni
de la înscrierea la ºcoalã, situaþia
ºcolarã ºi integrarea în mediul ºco-
lar nu se îmbunãtãþesc. Nu în ulti-
mul rând, reprezentantul serviciului
public de asistenþã socialã va soli-
cita sprijinul unui psiholog sau al
direcþiei generale de asistenþã so-
cialã ºi protecþia copilului atunci
când existã suspiciuni de afectare a
stãrii emoþionale a copilului”, se mai
precizeazã în comunicatul de presã.

Conform datelor centralizate la
nivel naþional, în evidenþele autori-
tãþilor administraþiei publice locale se
aflau, la 30 septembrie 2014, aproxi-
mativ 83.000 de copii cu cel puþin un
pãrinte plecat în strãinãtate.
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N-am spune cã vuieºte Craio-
va de reverberaþiile „cazului Ale-
xandra Goghez”, tânãra de 17 ani,
angajatã sezonier la restaurantul
„Ciobãnaºul”, al cãrui cadavru a
fost gãsit, la mai bine de douã sãp-
tãmâni de la dispariþie, în apro-
piereea hipodromului din Parcul
„Nicolae Romanescu”, nu depar-
te de locul de muncã menþionat.
Dar o oarecare emoþie, de cir-
cumstanþã, poate fi evocatã, dupã
relatãrile din presa localã, reze-
mate în documentarea proprie,
puþinele informaþii accesibile, dar
ºi prudenþa fireascã, din motive,
asupra cãrora nu mai stãruim.
Cazul Alexandrei Goghez rãmâ-

MIRCEA CANÞÃR
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se va vorbi multã vremese va vorbi multã vremese va vorbi multã vremese va vorbi multã vremese va vorbi multã vreme

ne legat într-un fel, nu cauzal, de
Parcul „Nicolae Romanescu”, o
efigie a Craiovei. Vegheat în per-
manenþã, adicã zi ºi noapte, de
echipaje de poliþiºti locali, care îºi
fac teoretic rondul, era conside-
rat, aproape unanim, ca un peri-
metru verde, de siguranþã rezo-
nabilã, dacã nu maximã. Statisti-
ca evenimentelor, de tot felul, din
ultimii ani, nu reþine nici un pre-
cedent, dar nici mãcar consisten-
te derapaje conflictuale, ca sã nu
mergem mai departe cu gândul.
Iluminatul arterelor de circulaþie,
prezenþa cum spuneam a poliþiº-
tilor locali, de cele mai multe ori
vizibili, la orice orã din zi ºi din

noapte, inhiba orice demers cri-
minal, oricât de bine ar fi fost
conceput. Fireºte, în orice raþio-
nament de aceastã naturã, ar tre-
bui judecat cu mintea fãptaºului
sau... fãptaºilor. ªi totuºi, necla-
rã rãmâne evitarea „patrulãrii”
zonei în care a fost gãsit cada-
vrul victimei, adicã teritoriul din
vecinãtatea imediatã a hipodro-
mului, chiar dacã s-ar putea adu-
ce drept argument faptul cã este
unul neiluminat. Puse cap la cap,
anumite informaþii succinte de
care dispunem nu ne ajutã prea
mult, fiindcã însãºi comportamen-
tul victimei, potrivit relatãrilor
celor care o cunoscuserã ºi so-

cializaserã, se schimbase mult,
introvertindu-se de-a dreptul.
Cazul e complex, cum mai spu-
neam într-un numãr anterior al
cotidianului nostru. Se aºteaptã
raportul medico-legal pentru unele
clarificãri ale „echipei de crimi-
naliºti”, ce instrumenteazã cazul
Alexandrei Goghez. ªi dacã are
„rateuri”, invocându-se gradul
avansat de desfigurare al cada-
vrului victimei, pradã a haitelor de
câini fãrã stãpân? Expertiza me-
dico-legalã se regãseºte proce-
dural ca necesarã în toate speþe-
le juridice, cu aspecte medicale,
ºi în toate cazurile medicale cu
aspecte juridice. S-a apelat deja

la INML „Mina Minovici”, ceea
ce este salutar. Neîndoielnic, teh-
nicile de investigare s-au sofisti-
cat mult în anii din urmã, tot ce
era clasic devenind aproape o
amintire. Ceea ce întreþine încre-
derea într-un deznodãmânt cât
mai grabnic. Fiindcã miza cazului
e imensã, nefiind vorba doar de o
rezolvare a circumstanþelor unei
crime, prin identificarea fãptaºi-
lor, cât mai ales de redarea încre-
derii depline a locuitorilor Craio-
vei, nu puþini practicanþi ai plim-
bãrilor recreative ºi ai joggingu-
lui, pe arterele Parcului „Nicolae
Romanescu”, la cele mai târzii ore
din noapte, indiferent de anotimp.

Piaþa va fi, pentru început, dez-
afectatã bucatã cu bucatã. Potri-
vit conducerii SC Pieþe ºi Târguri,
va fi tãiat acoperiºul de la primul
rând de stâlpi ºi se va înainta spre
centrul pieþei. Când se va termina
aceastã primã lucrare, toate con-
strucþiile din perimetrul pieþei vor
trebui sã fie dislocate. Autoritãþile
spun cã nu se va mai pãstra nimic
din ceea ce a fost, în proiectul de
hotãrâre privind casarea bunurilor
existente fiind trecute hala, grupul
sanitar, platforma de gunoi ºi aco-
periºul. „Modificãrile fãcute în ul-
timele zile în Piaþa Gãrii vizeazã o
reorganizare a meselor, în pregãti-
rea lucrãrilor de reamenajare a
acestei pieþe, ce vor începe în ur-
mãtoarea perioadã. Noi ne dorim
ca atât modernizarea Pieþei Gãrii,
cât ºi cea a Pieþei Dezrobirii sã fie
finalizate chiar în cursul acestui
an”, a declarat Adrian Dinu, pur-
tãtor de cuvânt al SC Pieþe ºi Târ-
guri Craiova.

Lucrãri minime
în cei 40 de ani de funcþionare

Piaþa Gãrii a fost construitã în
1974 ºi, în cei 40 de ani de exis-
tenþã, s-au fãcut doar douã lucrãri
mai mari. În 1992 a fost ridicat
galantarul pentru lactate, care se
gãseºte ºi acum în centrul pieþei,
iar în 2010 a fost extins acoperi-

Piaþa Gãrii este prima care va fi re-
construitã de la zero de municipalitate.
Dacã pentru Piaþa „1 Mai”, din apropie-
rea Spitalului Judeþean, autoritãþile au
ales varianta concesiunii, urmând sã de-
vinã piaþã privatã, la Piaþa Gãrii se vor

investi toþi banii necesari de la buget
pentru a arãta ca la carte. Consilierii
municipali au aprobat, luna trecutã, o
finanþare de 560.000 de lei, conducerea
SC Pieþe ºi Târguri pregãtindu-se acum
sã înceapã lucrãrile de execuþie.

ºul. Deºi este una dintre cele mai
frecventate pieþe, dat fiind faptul
cã se aflã lângã gara Craiova, alte
investiþii mari nu s-au mai fãcut
acolo. Piaþa Gãrii a fost dintotdeau-
na prima poziþie pe lista de investi-
þii, fãrã ca sã se gãseascã vreoda-
tã suficienþi bani pentru a se face
ceva acolo. De aceastã datã, mu-
nicipalitatea are ºi proiect, are ºi
bani pentru a reconstrui spaþiul
agroalimentar. În ºedinþa ordinarã
de luna trecutã, consilierii munici-
pali au aprobat atât studiul de fe-
zabilitate, cât ºi lista de investiþii în
care se prevede suma de 560.000
de lei pentru dezafectare ºi refa-
cere. Banii provin în totalitate de
la bugetul SC Pieþe ºi Târguri.

Noua piaþã,
o copie a Halei Mãcelarilor

Piaþa Gãrii va fi gata în nouã luni,
acesta fiind termenul de execuþie
fixat de proiectanþi. Potrivit datelor
din SF-ul aprobat de consilierii
municipali, piaþa va avea o formã
pãtratã, cu o lungime ºi o lãþime de
21 de metri, ºi va fi împrejmuitã cu
panouri termoizolante de tip san-
dwich. Pe laterale se vor gãsi spaþii
comerciale, iar pe latura care va
închide litera „U” vor fi galantarul
pentru brânzã ºi lapte ºi sediul ad-
ministraþiei. În partea din mijloc se
va afla hala de fructe ºi legume,

care va fi acoperitã. Când va fi gata
lucrarea, Piaþa Gãrii va fi de nere-
cunoscut. Cu totul nouã, construc-
þia va semãna cu Hala Mãcelarilor
care se gãseºte în Piaþa Centralã.
Hala a fost mutatã, la rândul ei, din
fosta Piaþã Marºeu care exista, la
începutul secolului 2XX, pe tere-

nul pe care se aflã acum clãdirea
Teatrului Naþional „Marin Sorescu”.

Se cautã o soluþie
pentru mutarea comercianþilor

Ce se va întâmpla cu negustorii
de fructe ºi legume nu se ºtie deo-
camdatã. Comercianþii vindeau,

ieri, liniºtiþi la mese ºi spuneau cã
nu au fost înºtiinþaþi de o eventua-
lã mutare. „Nu ni s-a transmis ni-
mic, dar am auzit ºi noi cã vor în-
cepe sã construiascã aici. Poate o
sã ne mute peste drum”, spunea o
comerciantã care tocmai încheia-
se o micã altercaþie cu un cum-

pãrãtor din Hunedoara. Cu excep-
þia planºelor cu fotografiile noii
Pieþe care puteau fi studiate pe un
perete, nici la biroul administrativ
nu se cunoºtea mai multe amãnun-
te despre varianta care va fi pusã
la dispoziþia celor 55 de comer-
cianþi care vând fructe ºi legume

acolo. „La început au fost 91 de
mese, dar capacitatea s-a restrâns
ºi, odatã cu reconstrucþia, vor fi
mutaþi ºi aceºtia. Nu putem sã spu-
nem nici noi unde”, a afirmat ad-
ministratorul Pieþei Gãrii.

Aglomeraþie ºi condiþii proaste
Într-o zi obiºnuitã, piaþa nu

aratã deloc bine. Galantarul de
brânzeturi este, de fapt, o im-
provizaþie din geamuri pe dea-
supra cãrora se degajã miro-
sul de zer ºi lapte fermentat.
Inevitabil, roiurile de muºte se
învârt ameþite pe deasupra lo-
cului. Deºi sunt încãrcate din
belºug cu struguri, piersici,
prune ºi legume despre care
comercianþii spuneau cã se
vând la cele mai bune preþuri,
nici tarabele nu au un aspect
plãcut, fiind mult înghesuite
una în alta. Prin faptul cã nu
este deloc împrejmuitã, pra-
ful ºi cãldura care vin din stra-
dã nu pot fi oprite încât bieþii
comercianþi trebuie sã-ºi fe-
reascã produse aºa cum pot,
mai ºtergându-le cu câte o bu-

catã de hârtie sau înviorându-le cu
câte un strop de apã. Deºi nu sunt
condiþii mai deloc, cumpãrãtori se
gãsesc destui, comercianþii admi-
þând ºi ei cã, dupã Piaþa Centralã,
care este cea mai cãutatã, Piaþa
Gãrii are un vad bun datoritã apro-
pierii de gara Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, ieri, în jurul prânzului, Io-
nuþ Croitoru, de 24 de ani, din co-
muna Cârcea, în timp ce condu-
cea un Opel Astra înmatriculat în
Bulgaria, pe DN 6, dinspre Leu
cãtre Craiova, la efectuarea vira-
jului la stânga pentru a intra pe o
alee de acces într-un service auto
nu a acordat prioritate de trecere
altui Opel Zafira (de ºapte locuri),
condus de Florin Nica, de 42 de

ªapte rãniþi în accident la Cârceaªapte rãniþi în accident la Cârceaªapte rãniþi în accident la Cârceaªapte rãniþi în accident la Cârceaªapte rãniþi în accident la Cârcea
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

ªapte persoane au fost rãnite, ieri, într-un accident
petrecut pe raza comunei Cârcea, în care au fost im-
plicate trei autoturisme. Poliþiºtii de la Serviciul

Rutier Dolj au stabilit cã vinovat de producerea eveni-
mentului este un tânãr de 24 de ani, din localitate,

care nu a acordat prioritate de trecere altui autotu-
rism. În cauzã a fost întocmit dosar penal, iar poliþiº-
tii continuã cercetãrile sub aspectul comiterii infrac-

þiunii de vãtãmare corporalã din culpã.

ani, din Craiova, pe care l-a pro-
iectat pe sensul opus de circula-
þie unde a fost izbit de un Volkswa-
gen Touareg la volanul cãruia se
afla Dan Vanea, de 59 de ani, din
Bucureºti.

În urma impactului violent,
ºoferul Opelului Zafira ºi cei ºase
pasageri aflaþi în maºinã au fost
rãniþi, fiind transportaþi la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova. Este vorba despre Florin

Nica ºi Victor Amza, de 26 de ani,
din Celaru, Lucia Brozban, de 60
de ani, din Celaru, Constantina
Sandu, de 38 de ani, tot din Cela-
ru, Vintilã Lihu, de 48 de ani, din
Lihuleºti, judeþul Gorj, Elena Fe-

raru, de 34 de ani, din Apele Vii,
ºi Petre Mircea, de 60 de ani, din
Târgu Jiu. Potrivit poliþiºtilor, sta-
rea rãniþilor nu este gravã, însã au
primit îngrijiri ºi au fost investi-
gaþi la spital. „În cauzã a fost în-

tocmit dosar penal, cercetãrile fi-
ind continuate sub aspectul comi-
terii infracþiunii de vãtãmare cor-
poralã din culpã”, a precizat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

La sfârºitul sãptãmânii trecute, vineri, 14
august a.c., s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care Ioan Kovacs, de 40 de ani, din
Craiova, a fost trimis în judecatã pentru comi-
terea infracþiunii de trafic de influenþã. În re-
chizitoriul întocmit la finalizarea cercetãrilor,
procurorii au stabilit cum a ajuns bãrbatul, care
nu avea nici o calitate oficialã în cadrul Servi-
ciului Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor (SPCLEP) Craiova, sã aibã chiar
un birou al sãu în instituþie ºi o cartelã de ac-
ces în zona destinatã exclusiv funcþionarilor
angajaþi. Astfel, potrivit anchetatorilor, dupã
anul 2007, Kovacs s-a oferit, ca voluntar, sã
participe la acþiunile organizate de Asociaþia
pentru Protecþia Drepturilor Rromilor Dolj, care
aveau ca scop integrarea persoanelor de etnie
rromã în societate. În concret, inculpatul tre-
buia sã ajute solicitanþii documentelor care erau
analfabeþi sã-ºi completeze cererile adresate
conducerii unitãþii. Aceastã activitate, pe care
la început a desfãºurat-o sporadic, avea drept
bazã protocolul pe care Asociaþia pentru Pro-
tecþia Drepturilor Rromilor îl încheiase cu Di-
recþia de Evidenþa Persoanelor Craiova, pen-
tru perioada anilor 2007-2012 ºi nu era o acti-
vitate remuneratã.

A ajuns sã aibã propriul birou
Pentru a câºtiga încrederea personalului

Direcþiei de Evidenþa Persoanelor, Ioan Kovacs
a început sã desfãºoare diverse activitãþi gos-
podãreºti, în special în curtea instituþiei, loc
unde se întâlnea cu potenþialii solicitanþi, cãro-
ra le oferea sprijinul, completându-le cererile
de eliberare a documentelor, dupã cum spun
anchetatorii. Cu toate acestea, deºi nu mai exista
nici un temei legal care sã justifice prezenþa
inculpatului la sediul instituþiei, acesta a înce-
put sã vinã zilnic, respectând programul per-
sonalului angajat, deºi el nu avea aceastã cali-

tate. În cursul anului 2014, inculpatul a ajuns
sã cunoascã legislaþia aplicabilã, procedura de
eliberare a documentelor ºi tariful legal aplicat
pentru eliberarea fiecãrui document în parte,
astfel încât, în baza cunoºtinþelor dobândite
oferea consultaþii cu caracter juridic persoa-
nelor ce intrau în contact cu el.

Odatã câºtigatã încrederea personalului, in-
culpatul a avut acces nerestricþionat în toate
birourile instituþiei, care nu sunt deschise ac-
cesului publicului. De menþionat cã unitatea
prin specificul sãu, de operator de date perso-
nale, are un acces restricþionat chiar ºi între
compartimentele funcþionale. „Poziþia incul-
patului în cadrul instituþiei s-a consolidat în
cursul anului 2014, când acesta, cu acordul
conducerii instituþiei, avea cartela de acces
în corpul de clãdire unde erau situate birou-
rile în care publicul nu avea acces, de la ba-
riera porþii de intrare în curtea instituþiei ºi
alte încãperi, ajungându-se pânã la a deþine
cheile de la biroul ºi fiºetele din biroul direc-
torului. Toate aceste facilitãþi au culminat
cu darea în folosinþã a biroului nr. 3, situat
alãturi de biroul directorului executiv, unde
avea acces exclusiv, deþinând cheile acestuia
ºi utilizându-l ca pe biroul sãu”, se aratã în
rechizitoriu.

Aºa a ajuns Ioan Kovacs sã racoleze per-
soane din rândul celor care se prezentau la
SPCLEP Craiova în vederea obþinerii
unor documente de stare civilã, de la
care pretindea sume cuprinse între
50 ºi 250 euro sau 100 de lei, pentru
rezolvarea în regim de urgenþã a ce-
rerilor lor. Dupã ce, în baza unor
plângeri, s-a înregistrat dosar penal
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, pentru prinderea bãrbatului s-a
autorizat folosirea unui investigator
sub acoperire.

Prins în flagrant pe 4 februarie
Astfel, pe 4 februarie a.c., în ju-

rul orei 13.00, investigatorul, având

în buzunar 300 de euro (6 bancnote marcate
criminalistic), l-a sunat pe Ioan Kovacs, în-
tâlnindu-se un sfert de orã mai târziu, în faþa
sediului instituþiei, pe strada „Unirii” din Cra-
iova. Investigatorul i-a spus cã este din ora-
ºul Rovinari, ºi-a pierdut cartea de identitate
ºi doreºte sã obþinã una nouã, cu reºedinþa pe
municipiul Craiova, întrucât intenþioneazã sã
susþinã un examen auto. Ioan Kovacs s-a ofe-
rit sã-1 ajute ºi, aflând cã investigatorul nu
deþine certificat de naºtere i-a propus sã-i fa-
ciliteze obþinerea unei cãrþi de identitate pro-
vizorii spunându-i cã are nevoie de o persoa-
nã care sã-1 ia în spaþiu.

“Treaba” era aranjatã, unchiul ºi mãtuºa in-
vestigatorului fãcându-ºi apariþia cu actul de
proprietate al imobilului ºi certificatul de no-
menclaturã stradalã. Kovacs i-a luat pe toþi în
holul instituþiei, a completat o cerere pentru
eliberarea actului de identitate pe numele in-
vestigatorului, cei doi au intrat apoi în secreta-
riatul unitãþii ºi de aici în biroul directoarei
SPCLEP, Madlen Voicinovschi, de unde au
plecat în incinta Poºtei de pe strada „Unirii”,
unde au fost fãcute fotografiile necesare obþi-
nerii cãrþii de identitate provizorii. Au revenit
în sediul SPCLEP Craiova, la rudele investiga-
torului, cãrora le-au lãsat toate documentele,
apoi au ieºit din nou din curte.

Odatã aflaþi în stradã, Ioan Kovacs i-a ce-

rut investigatorului sub acoperire suma de 250
euro spunându-i „dã-mi 200 pentru ºefa ºi
dã ºi ceva pentru mine, cât vrei tu”. Investi-
gatorul i-a înmânat lui Kovacs suma de 200
euro ºi 1-a întrebat dacã „50 e bine”, iar sus-
pectul a fost de acord, primind de la investiga-
tor încã 50 de euro, în total suma de 250 eu-
ro, dupã cum au consemnat procurorii în re-
feratul prin care s-a cerut arestarea preventivã
a bãrbatului. Kovacs a intrat în magazinul din
vecinãtatea sediului SPCLEP, de unde l-a “sãl-
tat” echipa operativã.

A spus cã banii de ºpagã erau pentru
plata… facturii la CEZ

La percheziþia fãcutã asupra sa, oamenii
legii au descoperit, în total, 50 de dolari, 270
lei, o carte de identitate pe numele unei femei,
250 de euro ºi 7 timbre fiscale în valoare de 2
ron fiecare. În buzunarul din spate al panta-
lonilor au fost gãsite cele 5 bancnote din cu-
piura de 50 euro marcate criminalistic ºi încã
15 lei. Cu privire la aceste sume de bani, sus-
pectul a declarat cã sunt bani personali, iar
cei 250 euro gãsiþi în buzunarul din spate al
pantalonilor au fost primiþi de la un bãiat pen-
tru a plãti o facturã la CEZ.

Dupã flagrant a urmat o percheziþie la lo-
cuinþa lui Kovacs, unde a fost descoperit un
numãr foarte mare de documente ºi acte de

stare civilã, în copie ºi original,
destinate obþinerii de cãrþi de iden-
titate ºi acte de stare civilã. S-a
stabilit cã inculpatul a facilitat, în
schimbul unor sume de bani, ob-
þinerea unui numãr foarte mare de
acte de identitate sau de stare ci-
vilã, o parte dintre cei “rezolvaþi”
fiind titulari ai actelor gãsite la
domiciliul sãu. Mare parte din do-
cumente au fost restituite de an-
chetatori titularilor. Pe 5 februa-
rie Ioan Kovacs a fost arestat pre-
ventiv, iar de pe 8 mai este sub
control judiciar.

Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au
finalizat cercetãrile ºi l-au trimis în judecatã, sub control
judiciar, pe Ioan Kovacs, craioveanul de 40 de ani acuzat
de trafic de influenþã la Serviciului Public Comunitar Lo-
cal de Evidenþã a Persoanelor (SPCLEP) Craiova. Bãrba-

tul a fost arestat pe 5 februarie, dupã ce a fost prins în
flagrant cu 250 de euro primiþi pentru a “rezolva” rapid
eliberarea unei cãrþi de identitate provizorii. Anchetato-
rii au stabilit cã inculpatul cerea între 50 ºi 200 de euro
pentru a facilita obþinerea documentelor de identitate.
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Meningita apare, de obicei, la
copii, adolescenþi ºi adulþi tineri,
dar ºi oamenii în vârstã ºi cei care
au probleme de sãnãtate sunt su-
puºi riscului de a face boala. Me-
ningita viralã este cauzatã de vi-
ruºi, iar cea bacterianã, de bacte-
rii, însã în cazuri rare, poate fi
provocatã ºi de alte organisme sau
medicamente. Aceºti germeni pot
trece uºor de la o persoanã la alta,
prin tuse, strãnut ori contact apro-
piat, aºa cã boala este contagioa-
sã. Meningita viralã afecteazã
anual 80-92% din copiii mici ºi
sugari. Aceasta poate fi transmi-

Patru cazuri de meningitã în DoljPatru cazuri de meningitã în DoljPatru cazuri de meningitã în DoljPatru cazuri de meningitã în DoljPatru cazuri de meningitã în Dolj
În primele ºapte luni ale anului, în

judeþul Dolj s-au înregistrat patru ca-
zuri de meningitã, o boala foarte gra-
vã, declanºatã de o bacterie sau de
un virus, care apare cu o frecvenþã
mai mare în lunile de varã ºi la înce-

putul toamnei. Trei dintre acestea au
fost virale ºi una bacterianã. În faza
incipientã, simptomele meningitei pot
fi confundate cu cele ale gripei. Pa-
cientul are febrã cu sau fãrã frisoa-
ne, indispoziþie ºi stare de rãu.

sã prin mâncare, apã ºi obiecte
contaminate.

Primele semne
ale meningitei

Cele mai comune simptome în
rândul adolescenþilor ºi adulþilor ti-
neri sunt o înþepãturã ºi o durere a
gâtului, mai ales când încearcã sã
îºi ducã bãrbia la piept, febrã, du-
rere de cap, vomã, stare de som-
nolenþã sau crize. Copiii, adulþii în
vârstã ºi persoanele cu probleme
medicale se pot confrunta cu alte
probleme. Astfel, la copii simpto-
mele pot fi confundate cu cele ale

unei rãceli, pot tuºi ºi pot avea pro-
bleme de respiraþie. Adulþii în vâr-
stã ºi oamenii cu probleme de sã-
nãtate pot avea doar o uºoarã du-
rere de cap ºi febrã. Simptomele
mai puþin cunoscute ale meningi-
tei presupun durere ºi slãbiciune
muscularã, senzaþii ciudate, pre-
cum furnicãturi, sensibilitatea ochi-
lor ºi intoleranþã la lumina puterni-
cã sau iritaþii pe piele.

Bolnavul trebuie
sã se prezinte

imediat la medic
În cazul în care apar semne ale

bolii este foarte important ca bol-
navul sã se prezinte la medic de-
oarece numai specialiºtii poate sta-
bili cu exactitate dacã este menin-
gitã ºi ce tip de tratament se impu-
ne. Pentru confirmarea diagnosti-
cului, medicul va adresa pacientu-
lui suspect de meningitã câteva
întrebãri legate de simptomele re-
simþite ºi va efectua unul sau mai
multe teste. Printre acestea se nu-
mãrã puncþia lombarã ce se face
pentru depistarea prezenþei de mi-
croorganism care pot cauza me-
ningita. De asemenea, se efectu-
eazã teste de sânge, tomografie
computerizatã ºi teste de imagisti-
cã prin Rezonanþã Magneticã.

Meningita bacterianã poate fi
tratatã cu antibiotice prescrise la
recomandarea medicului, dar

uneori poate fi necesarã ºi admi-
nistrarea de medicamente pe bazã
de steroizi. Pacientul necesitã in-
ternare ºi supraveghere permanen-
tã pentru observarea evoluþiei bo-
lii ºi pentru a identifica efectele
medicaþiei. Meningita viralã, în
schimb, poate fi tratatã la domi-
ciliu cu medicamente antiinflama-
toare ºi prin consum ridicat de li-
chide, care grãbesc vindecarea.
Tratatã corespunzãtor, aceastã
formã uºoarã de meningitã poate
fi vindecatã în mai puþin de douã
sãptãmâni.

Pentru a preveni îmbolnãvirea
de meningitã, este importantã vac-
cinarea copiilor. Nu toate tipurile
de meningitã pot fi prevenite prin
vaccinare, însã vaccinarea este un
mod eficient de profilaxie. Existã
mai multe tipuri de vaccinuri îm-
potriva meningitei printre care vac-
cinul împotriva pojarului, a oreio-
nului ºi a rubeolei, administrat de
rutinã la copiii de 12 luni-15 luni.

Vaccinul împotriva varicelei

(vãrsatul de vânt) este recoman-
dat la copii cu vârste mai mici de
18 luni, la copii mai mari, adoles-
cenþi ºi la adulþi care nu au avut
vãrsat de vânt. Vaccinul HIb (anti
Haemophilus influenzae de tip B)
se recomandã la toþi copiii cu vâr-
ste între 2 luni-5 ani, la toate per-
soanele cu vârste peste 5 ani care
au siclemie (anemie cu hematii în
secerã) sau au sistemul imunitar
slãbit. Vaccinul meningococic
este recomandat la persoanele cu
risc crescut de infecþie, precum
vârstnicii, copiii ºi adulþii cu sis-
temul imunitar slãbit. Administra-
rea vaccinului nu îi va oferi copi-
lului imunitate pentru tot restul
vieþii împotriva meningitei deoa-
rece aceasta poate fi cauzatã ºi de
alte bacterii ºi virusuri. Acest vac-
cin se va administra intramuscu-
lar si va proteja nou-nãscuþii dupã
2-3 doze în proporþie de 95%, fi-
ind în special recomandat celor
trecuþi de vârsta de 2 luni.

RADU ILICEANU

Hotãrârea de Guvern
aprobatã ieri modificã ºi
completeazã normele metodo-
logice de aplicare a OUG 111/
2010 privind concediul ºi
indemnizaþia lunarã pentru
creºterea copiilor.

De asemenea, actul norma-
tiv stipuleazã explicit condiþii-
le în care pãrinþii care benefi-
ciazã de indemnizaþie pentru
creºterea copilului pot realiza,
concomitent, venituri supuse
impozitãrii de pânã la 3.000
de lei anual, limitã stabilitã
prin Legea 126/2014 privind
concediul ºi indemnizaþia
lunarã pentru creºterea
copiilor, precum ºi pentru
stabilirea unor mãsuri în
vederea recuperãrii debitelor
înregistrate cu titlu de indem-
nizaþie pentru creºterea

Indemnizaþia de creºtere a copilului, plãtitã dacã
persoana dovedeºte întreruperea unei activitãþi
Persoanele care realizeazã concomitent venituri impozitate din

mai multe activitãþi vor beneficia de concediu ºi de indemnizaþia
pentru creºterea copilului dacã dovedesc suspendarea a cel puþin

uneia dintre activitãþi, dar pierd dreptul la indemnizaþie dacã suma
veniturilor rãmase depãºeºte 3.000 lei.

copilului.
Astfel, în perioada conce-

diului pentru îngrijirea copilu-
lui, persoana care beneficiazã
de indemnizaþie pentru
creºterea copilului poate
realiza venituri supuse impo-
zitului pânã la limita de 3.000
de lei anual prin desfãºurarea
efectivã a unei activitãþi, cu
condiþia ca activitatea care a
stat la baza stabilirii dreptului
la indemnizaþie sã rãmânã
întreruptã/suspendatã.

În situaþia în care ambii
pãrinþi solicitã succesiv
dreptul la concediu ºi indem-
nizaþie pentru creºterea
copilului, limita de venituri de
3.000 de lei pe care o pot
realiza anual concomitent cu
primirea indemnizaþiei se
aplicã fiecãruia, în funcþie de

opþiunea de concediu.
Persoanele care beneficia-

zã de indemnizaþie pentru
creºterea copilului, în cazul
în care depãºesc limita
veniturilor anuale de 3.000
de lei obþinute ca urmare a
desfãºurãrii unor activitãþi,
au obligaþia sã depunã la
primãrie o notificare în acest
sens, care va fi transmisã
agenþiei teritoriale, iar aceas-
ta va verifica respectarea
limitei de venituri. În cazul în
care persoanele care benefi-
ciazã de indemnizaþie pentru
creºterea copilului realizeazã
venituri peste limita de 3.000
de lei anual, indemnizaþia
pentru creºterea copilului se
considerã a fi acordatã
necuvenit ºi se recupereazã
în condiþiile legii.

Un alt element de noutate
adus este faptul cã în cazul
în care apare o situaþie de
naturã sã genereze un nou
drept, la stabilirea bazei de
calcul a indemnizaþiei pentru

creºterea copilului vor fi
luate în considerare ºi
veniturile realizate pe perioa-
da concediului de îngrijire a
copilului în limita a 3.000 de
lei anual.
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Sunt foarte tineri, micuþi, fru-
moºi, veseli, energici, dar dincolo
de toate acestea o mânã nevãzutã
ºi-a pus amprenta definitiv pe tot
parcursul vieþii lor. Abia ieºiþi de sub
supravegherea extremã a familiei,
copiilor, ce nici nu încep bine sã
meargã, le sunt confirmate cele
mai sumbre temeri ale familiei ºi
specialiºtilor: diagnosticarea cu tul-
burãri de spectru autist (TSA). O
tulburare severã de dezvoltare ale
cãrei cauze nu se cunosc. Afecþi-
unea apare la naºtere sau la vârsta
de 18 luni – 2 ani. Toþi copiii cu
TSA manifestã deficienþe de so-
cializare, de comunicare verba-
lã sau nonverbalã ºi comporta-
mente repetitive ºi stereotipe.
Fiecare dintre aceste simptome se
manifestã în grade ºi prin compor-
tamente diferite la fiecare copil/
persoanã cu autism.

Servicii de specialitate cu titlu
gratuit, prin D.G.A.S.P.C.

Doljul nu a fãcut excepþie de la
existenþa acestei categorii de afec-
þiune. În consecinþã, Direcþia Ge-
neralã de Asistenþã Socialã ºi Pro-

Autismul,
o lacrimã
pe obrazul
îngerilor

Ar trebui sã fie cea mai mare bucurie a pãrin-
þilor. Câteva semne, aparent inofensive, preves-
tesc un destin nedorit. Nici nu încep bine sã mear-
gã, cã lungul drum al recuperãrii aºteaptã star-
tul. Micuþele vieþii afectate de tulburãri cu spec-
tru autist trag dupã ele alte istorii familiale, de
multe ori þinute ferecate în suflet.

tecþia Copilului (D.G.A.S.P.C.)
Dolj s-a implicat pe mãsurã ºi poate
oferi, în prezent, o structurã insti-
tuþionalã, prin care se asigurã, gra-
tuit, o serie de servicii adecvate
tuturor celor înscriºi în programul
de activitate.

“Centrul de Consiliere ºi Asis-
tenþã Specializatã pentru Persoanele
cu Tulburãri de Spectru Autist ºi
Familiile Acestora are misiunea de
a preveni abandonul ºi instituþio-
nalizarea copiilor diagnosticaþi cu
tulburãri de spectru autist, prin asi-
gurarea unor activitãþi de îngrijire,
abilitare-reabilitare, recreere-socia-
lizare, educaþie, consiliere, dezvol-
tarea deprinderilor de viaþa inde-
pendentã, sprijin în vederea orien-
tãrii ºcolare ºi profesionale pentru
copii, cât ºi sprijin pentru pãrinþi
sau reprezentanþii legali, precum ºi
pentru alte persoane care au îngri-
jire copii”, ne-a declarat Carmen
Lavinia Oprea, ºef al Centrului de
Consiliere ºi Asistenþã Specializatã
pentru Persoanele cu Tulburãri de
Spectru Autist Craiova ºi Familiile
Acestora.

Centrul are o capacitate de 100

de locuri ºi deserveºte pe cei cu
domiciliul în Dolj. Conducerea in-
stituþiei þine sã remarce cã este sin-
gurul Centru de profil în care re-
cuperarea este gratuitã, iar progra-
mul zilnic urcã pânã la ora 20.00.
Mãsura orarului prelungit a fost
luatã pentru a veni în întâmpina-
rea pãrinþilor al cãror serviciu nu
permite aducerea copiilor mai de-
vreme la activitãþile de recupera-
re. În prezent, sunt 42 de copii
înscriºi în programul de activitãþi
al Centrului.

Autiºtii muncesc mai mult
decât un copil obiºnuit

Copiii sunt trataþi gratuit la Cen-
trul de Consiliere ºi Asistenþã Spe-
cializatã pentru Persoanele cu Tul-
burãri de Spectru Autist ºi Familii-
le Acestora Craiova pânã la vârsta
de 18 ani. De asemenea, revizui-
rea copiilor afectaþi este anualã în
scopul de a constata progrese sem-
nificative. “Cu cât se vine mai re-
pede de la data diagnosticãrii, cu
atât se pot face schimbãri majore
în comportamentul copilului cu
tulburãri de spectru autist. Este si-
tuaþia celor care ajung la noi încã
de la vârsta de 3 ani, unde parcur-
sul evolutiv al recuperãrii este vi-
zibil ºi permite chiar încadrarea la
cursuri în ºcoli speciale”, ne-a pre-
cizat Carmen Lavinia Oprea.

Activitatea Centrului este susþi-
nutã de personal specializat, res-
pectiv psihologi, educatori specia-
lizaþi, logopezi, kinetoterapeuþi,
medic de recuperare, asistent so-
cial, instruit în intervenþii terapeu-
tice pentru persoanele cu TSA.
Centrul dispune de sãli bine dotate
pentru terapie cognitiv-comporta-
mentalã, salã kinetoterapie, birou
echipã multidisciplinarã, salã de
aºteptare, spaþii igienico-sanitare,
dotate conform standardelor de
calitate în domeniu.

 Munca cu cei mici nu se opreºte
la ieºirea din Centru, ci continuã
aproape pe tot parcursul zilei, prin
alte programe de recuperare con-
tracost. Tocmai acest efort mãrit
depus de cei cu afecþiuni TSA îi
face pe specialiºti sã aprecieze cã
autiºtii muncesc mai mult decât un
copil obiºnuit.

Vulnerabilitatea psihicã
a pãrinþilor

Un asemenea diagnostic nu este
deloc o veste plãcutã pentru pã-
rinþi ºi, luând în seamã ºi efortul
pe care aceºtia trebuie sã-l probe-
ze în orice clipã pentru îngrijirea
copiilor cu tulburãri de spectru au-
tist, conducerea Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj a decis ca pãrinþii sau
bunicii în cauzã sã poatã beneficia

de consiliere psihologicã gratuitã.
Stresul din familiile cu autism

este extrem de puternic, estimãrile
precizând chiar cã, 4 din 5 cupluri
cu copii cu autism divorþeazã.
Pentru a-ºi recupera copiii, fami-
liile au nevoie de servicii speciali-
zate. Mâine, la ora 11.00, Centrul
de Consiliere ºi Asistenþã Speciali-
zatã pentru Persoanele cu Tulbu-
rãri de Spectru Autist ºi Familiile
Acestora va organiza ªcoala Pã-
rinþilor cu tema “Buburuza jucãu-
ºã”. Scopul specialiºtilor este de a-
i face pe pãrinþi sã conºtientizeze
cã, numai lucrând ca o echipã pot
face minuni.

Îndemn la terapie
Din pãcate, numãrul copiilor

care au afecþiuni TSA este mai
mare decât cel precizat în eviden-
þele D.G.A.S.P.C. Dolj. ªi asta pen-
tru cã existã prejudecata cã atri-
buirea unui certificat de încadrare
în grad de handicap ar fi o patã
neagrã pe imaginea familiilor în
cauzã. Autoritãþile îndeamnã pãrinþii
sã nu ezite sã oficializeze afecþiu-
nea copilului ºi sã acorde acestuia
ºansa sã intre cât mai repede în
programul de recuperare oferit de
Centrul de Consiliere ºi Asistenþã
Specializatã pentru Persoanele cu
Tulburãri de Spectru Autist Craio-
va ºi Familiile Acestora.
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ªcoala, între corigenþele
anului trecut ºi planificarea
pe 2015/2016

În perioada 17-20 august se desfãºoarã etapa de susþinere
a examenelor de corigenþã, de cãtre elevii clasei a VIII-a în-
scriºi în anul ºcolar 2014/2015, atât la învãþãmântul de stat,
cât ºi la cel particular. Din cei 6.139 de elevi care au început
cursurile, 317 au avut situaþia neîncheiatã (din varii motive,
majoritatea extra-ºcolarã), 185 se aflau în situaþie de corigen-
þã, 34 în abandon ºcolar, 245 fiind declaraþi repetenþi. Altfel,
planul de ºcolarizare aferent anului 2015/2016, aprobat de
Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, pentru judeþul Dolj,
la clasa a IX-a, învãþãmânt de „zi”, aratã astfel: 165 de clase,
cu 4.620 de elevi, din care pe filiera „teoreticã” sunt 81 (2.268
de elevi ) – „real” – 46, „uman” – 35 (980 de elevi); filiera
„tehnologicã” – 71 (1.988 de cursanþi), din care 35 (980 de
ºcolarizabili) pe profil „tehnic”, 26 (728 de elevi) pe „servicii”
ºi 10 (280 de potenþiali admiºi) pe „resurse naturale ºi protec-
þia mediului”; filiera „vocaþionalã” – 13 clase (364 de elevi): la
„sportiv” ºase clase (168 de elevi), la „teologic” – douã clase
cu un total de 56 de cursanþi, iar la „muzicã” o singurã clasã,
cu numãrul de 28 de elevi.

La competenþele lingvistice în
Limba românã – 119 absenþi

Au trecut primele trei zile ale sesiunii de toamnã a Bacalau-
reatului ºi putem face cunoscute câteva rezultate, dupã zilele
de susþinere a competenþei lingvistice la Limba românã. Tota-
lul candidaþilor pentru „maturitatea” din august 2015 este 1.831,
dintre care 360 la competenþe lingvistice în Limba românã.
„Conform datelor centralizate, s-au prezentat 241 de candi-
daþi la prima probã. Pentru limbile moderne, unde avem în-
scriºi 385 candidaþi, cei mai mulþi la englezã (331), nu avem,
deocamdatã, toatã situaþia, deoarece de abia astãzi (n.r. – ieri)
s-a terminat examinarea”, a declarat prof.  Nicuºor Cotescu,
inspector general adjunct al Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj ºi preºedinte al Comisiei Judeþene de Bacalaureat.

Un nou inspector general
în învãþãmântul doljean

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj are, de ieri, un nou
inspector general. Profesorului  Georgicã Bercea Florea i
s-a încheiat mandatul ºi nu i-a mai fost prelungit, astfel cã,
prin ordin al Ministrului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
noul inspector general al învãþãmântului doljean va fi prof.
Lavinia Craioveanu, pânã de curând inspector general
adjunct al ISJ Dolj. „Sunt pe post pânã pe 31 august”, a
declarat Lavinia Craioveanu. Mandatul se poate prelungi,
prin dispoziþii ministeriale, pânã la susþinerea concursului
pentru ocuparea postului.

Grupaj realizat de CRISTI PÃTRU

Întâlnirile de la tejgheaua revistei
on-line „Prãvãlia culturalã” nu mai
sunt, din august 2015, doar virtua-
le, cum se întâmpla pânã acum, ele
urmând sã fie gãzduite lunar de Casa
de Culturã „Traian Demetrescu”, în
cadrul proiectului „Prãvãlia cultu-
ralã îþi dã rendez-vous la Tradem”.

Primul rendez-vous pe care re-
dactorii revistei îl propun craioveni-
lor va avea loc marþi, 25 august, de
la ora 18.00, în Salonul Medieval.
Potrivit iniþiatorilor proiectului,
«tema care va aduna „la tejghea” pe
oricine doreºte sã-ºi spunã pãrerea
(sau doar sã asculte) este liberta-
tea (în comunism ºi în postcomu-
nism, în Est ºi în Vest, în teorie ºi în
practicã, a þãrilor ºi a indivizilor –
orice abordare e la „liberã” alegere)».
Moderator al întâlnirii va fi Cornel

„„„„„Prãvãlia culturalãPrãvãlia culturalãPrãvãlia culturalãPrãvãlia culturalãPrãvãlia culturalã”””””
îþi dã rendez-vous la Tîþi dã rendez-vous la Tîþi dã rendez-vous la Tîþi dã rendez-vous la Tîþi dã rendez-vous la Trademrademrademrademradem

Mihai Ungureanu, iar intrarea publi-
cului va fi liberã.

„Prãvãlia culturalã” (http://prava-
liaculturala.ro/) este o revistã on-line
care apare în fiecare lunã, pe data de
8, ºi a cãrei apariþie a fost iniþiatã la
Craiova în anul 2006. Pe rafturile ei
ºi-au gãsit locul, de-a lungul vremii,
„mãrfuri” produse de nume cunoscute
ale spaþiului cultural românesc: Ana
Blandiana, Dinu Flãmând, Dumitru
Þepeneag, Simona Popescu, Gabriel
Andreescu, Liviu Antonesei, Andrei
Cornea, ªerban Foarþã, Marta Petreu,
Liviu Ioan Stoiciu, T.O. Bobe, Dan
Lungu, Lucian Dan Teodorovici, Ro-
bert ªerban, Bogdan Suceavã, Horia
Gârbea, ªtefan Borbely, Irina Petraº,
Daniel Vighi, Costi Rogozanu, Dan
Perjovschi ºi multe-multe altele.

MAGDA BRATU

Nemulþumirile cadrelor didactice din în-
vãþãmânt þin sã depãºeascã „nivelul de ava-
rie”. Profesorii îºi aratã insatisfacþia faþã
de creºterile salariale pentru bugetari, ca-
tegoria în speþã fiind absolvitã de la aceastã
mãsurã, pânã la urmã, beneficã, dar cu
sustenabilitate bugetarã. Cadrele didacti-
ce vor sã afle de ce nu sunt ºi ele cuprinse
în legislaþia care se pregãteºte, cu atât mai
mult cu cât, pentru o altã categorie, s-au
anunþat creºteri salariale. Contactat tele-
fonic, prof  Constantin Rada,preºedin-
tele Uniunii Sindicatelor Independente din
Învãþãmânt – Dolj ºi, în acelaºi timp, se-
cretar general al Federaþiei Sindicatelor
Independente din Învãþãmânt  din Româ-
nia, ne-a declarat: „Sunt nemulþumiri ale
întregului corp didactic. Mai multe vã voi
spune mâine (n.r. – astãzi), în cadrul unei
conferinþe de presã. Atunci putem discuta
despre problemele învãþãmântului”.

CRISTI PÃTRU
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ies la ivealã astãziies la ivealã astãziies la ivealã astãziies la ivealã astãziies la ivealã astãzi

În jur de 600 de posturi, norme
ºi fracþiuni de norme sunt, pânã în
prezent, disponibile pentru cei care
au dreptul de a le ocupa. Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Dolj a sta-
bilit douã Centre de repartizare –
Liceul „Charles Laugier” ºi Liceul
de Arte „Marin Sorescu”, ambele
din Craiova.

«Avem de la completãri de nor-
me didactice pânã la supliniri ºi ti-
tularizãri. În zilele de 20-21 august
sunt etapele de detaºare în interesul

ªi profesoriiªi profesoriiªi profesoriiªi profesoriiªi profesorii
au partea lorau partea lorau partea lorau partea lorau partea lor
de concursde concursde concursde concursde concurs

Nu numai elevii sunt în „focuri”, în aceste zile, ci ºi
cadrele didactice au concursurile lor. Acestea vor par-
ticipa la completarea posturilor, fracþiunilor sau nor-
melor didactice, necesare ocupãrii unui loc în sistemul
de învãþãmânt.

învãþãmântulu i ,
cele în care este

implicatã Comisia de mobilitate din
fiecare unitate ºcolarã. Pe 21 august
se va face reactualizarea posturilor,
pe 24 va avea loc detaºarea „la ce-
rere”, iar pe 25 august se va desfã-
ºura repartizarea posturilor pentru
angajarea  pe perioadã determinatã
a candidaþilor care au media minimã
5, obþinutã în sesiunea din aceastã
varã. În 26 august, va avea loc eta-
pa de suplinire, când cei care înde-
plinesc condiþiile legale pot ocupa
locuri, pe perioadã determinatã, iar

pe 27 august va fi reactualizatã baza
de date, cu locurile rãmase libere
dupã sesiunea despre care am amin-
tit», a declarat prof. Janina Vaºcu,
inspector general adjunct al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean.

Tot în acelaºi spectru ºi în numã-
rul scos la concurs se aflã ºi postu-
rile titularizabile. În iulie, dupã finali-
zarea examenului de titularizare, mai
sunt disponibile 17 catedre, din cele
25 scoase la titularizare, cele mai
multe – 12 – fiind la „vocaþional”, la
Liceu de Arte „Marin Sorescu”.

CRISTI PÃTRU
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Cu o majoritate covârºitoare, Parla-
mentul german a adoptat, ieri, al treilea
pachet de salvare a Greciei din ultimii
cinci ani, îndepãrtând astfel un obsta-
col important în acordarea unor noi
împrumuturi ºi evitând un default în
criza datoriei. Rezultatul votului a pãrut
totodatã sã disipeze speculaþii potrivit
cãrora Merkel s-ar fi confruntat cu di-
ficultãþi în interiorul blocului conserva-
tor în adoptarea acordului. Planul de
salvare a fost adoptat cu 454 de voturi
la 113 ºi 18 abþineri. Votul german este
unul dintre ultimele în parlamente euro-
pene. Olandezii au supus planul la vot
ieri dupã-amiaza, dupã care Grecia ur-
meazã sã primeascã o primã tranºã din
cele 86 de miliarde de euro prevãzute
prin pachet. Atena are nevoie de bani pentru a
efectua astãzi o rambursare. Aprobarea Parla-
mentului german nu a fost niciodatã pusã la în-
doialã, dupã un vot similar, luna trecutã, când 60
de membri ai blocului conservator al lui Merkel
au votat împotrivã, iar unele publicaþii locale au
speculat cã ºi mai mulþi urmau sã se opunã ieri,
în contextul în care germanii sunt tot mai scep-
tici în a le acorda grecilor noi sume de bani. În
pofida faptului cã nu era disponibilã imediat o
numãrãtoare pe partide a voturilor, rezultatul su-
gereazã cã parlamentarii lui Merkel au votat mai
degrabã în confrmitate cu recomandãrile cance-
larului. Ministrul german al Finanþelor Wolfgang

Ucraina: Întâlnire
Hollande-Merkel-
Porosenko, luni,
la Berlin

Cancelarul german Angela
Merkel ºi preºedintele francez
Francois Hollande, îl vor
întâlni luni dupã amiazã la
Berlin pe preºedintele Petro
Poroºenko pentru a discuta
situaþia pe fondul escaladãrii
conflictului între armata
ucraineanã ºi rebelii pro ruºi.
Ue ºi secretarul german al ONU,
Ban-Ki-moon au denunþat
violenþele, în tomp ce Vladimir
Putin a reiterat acuzaþiile la
adresa Kievului. La 23 iulie
a.c., Francois Hollande, Angela
Merkel, Petro Poroºenko, într-o
conveorbire telefonicã au
convenit asupra aplicãrii
încetãrii focului, respectãrii
angajamentelor de la Minsk din
februarie a.c.. La 10 iulie
Angela Merkel ºi Francois
Hollande au discutat cu Petro
Poroºenko salutând reforma
constituþionalã, vizând descen-
tralizarea, creºterea puterii
regionale, ºi insistând asupra
„statutului special” al zonelor
controlate de separatiºti.

Cel mai mare
exerciþiu aerian
al NATO de la Rãz-
boiul Rece, în patru
state membre

Aproape 5.000 de militari din
11 þãri membre ale NATO
participã la cel mai mare
exerciþiu aerian al Alianþei în
Europa de la încheierea Rãzboiu-
lui Rece, care se desfãºoarã pe
teritoriul Germaniei, Italiei,
Bulgariei ºi României.  «”Swift
Response 15” este cea mai mare
acþiune de antrenament aerian a
Aliaþilor de pe continent de la
sfârºitul Rãzboiului Rece»,
indicã un comunicat al armatei
americane din Grafenwohr, în
sudul Germaniei. Potrivit sursei,
peste 4.800 de militari din 11 þãri
membre ale NATO (Bulgaria,
Franþa, Germania, Grecia,
Italia, Olanda, Polonia, Portu-
galia, Spania, Marea Britanie ºi
SUA) participã timp de patru
sãptãmâni, pânã pe 13 septem-
brie, la “operaþiuni aeropurtate
multinaþionale simultane” pe
teritoriul Germaniei, Italiei,
Bulgariei ºi României. Scopul
exerciþiului este de a ajuta forþele
aliate de reacþie rapidã sã
acþioneze în comun ºi “sã
demonstreze capacitatea Alianþei
de a desfãºura trupe rapid ºi de
a interveni în sprijinul menþine-
rii unei Europe puternice ºi
sigure”, se precizeazã în comu-
nicatul armatei americane.
Partea cea mai importantã a
exerciþiului va avea loc pe 26
august, când avioane de rãzboi
ale Aliaþilor vor lansa peste
1.000 de paraºutiºti ºi echipa-
mente în zona de antrenament
Hohenfels, în Germania.
Manevre similare vor avea loc
în aceeaºi zi în Bulgaria, la
baza de antrenament Novo Selo.

Turcia se îndreaptã cu repezi-
ciune spre alegeri anticipate dupã
eºecul negocierilor pentru forma-
rea unui guvern de coaliþie, a de-
clarant, ieri, ºeful statului, isla-
mo-conservatorul Recep Tayyip
Erdogan. “Ne îndreptãm rapid
spre alegeri. Din cauza eºecului
de a forma un guvern, trebuie sã
cãutãm o soluþie prin consulta-
rea voinþei poporului”, a afirmat
Erdogan, cu prilejul primirii la pa-
latul prezidenþial a unor aleºi lo-
cali, întâlnire transmisã în direct
la televiziune. Pe 13 august, Ah-
met Davutoglu, liderul Partidului
Justiþiei ºi Dezvoltãrii (AKP),
care a pierdut majoritatea în urma
alegerilor din 7 iunie, anunþa eºe-
cul negocierilor cu opoziþia pen-
tru formarea unui guvern de coa-

Un „spion estonian” deþinut de Rusia, Es-
ton Kohver a fost condamnat miercuri pen-
tru spionaj, de un tribunal rus la 15 ani de
închisoare, a declarat avocatul sãu Evgheni
Aksionov. Arestat în septembrie 2014 de au-
toritãþile ruse, poliþistul Eston Kohver, a sus-
þinut cã se afla pe teritoriu þãrii sale. Uniunea
Europeanã a condamnat cazul solicitând Ru-
siei „eliberarea imediatã” a prizonierului. ªefa
diplomaþiei europene, Frederica Mogherini a
emis un comunicat considerând ilegalã în-
carcerarea în Rusia a lui Kohver, ºi mai mult,
o violare flagrantã a dreptului internaþional.
Pe de altã parte Eston Kohver, ar fi fost pri-
vat de dreptul la un proces imparþial, el nea-
vând parte de o audiere publicã, ºi însuºi con-

Schaeuble, un oficial de rang înalt în cadrul Uni-
unii Creºtin-Democrate (CDU) a lui Merkel, unul
dintre cei mai duri critici ai Greciei, ar fi contri-
buit la adoptarea planului, îndemnându-i pe par-
lamentari, înainte de vot, sã susþinã al treilea plan
de salvare a Greciei din ultimii cinci ani, în lumi-
na unei schimbãri majore în abordarea Guver-
nului de la Atena. Votul în favoarea planului a
fost susþinut, de asemenea, de cãtre Partidul So-
cial-Democrat (SPD), partenerul de coaliþie al
lui Merkel, ºi de cãtre Verzi, aflaþi în opoziþie. În
Olanda, parlamentarii ºi-au întrerupt vacanþa de
varã pentru a dezbate cu privire la susþinerea de
cãtre Guvern a planului de salvare a Greciei. Geert

Wilders, un parlamentar antiislamist, an-
tieuropean ºi care s-a pronunþat împo-
triva acordãrii unui ajutor financiar Gre-
ciei, a deschis dezbaterile numindu-l pe
premierul Mark Rutte un “Pinocchio al
Þãrilor de Jos”, pentru cã ºi-a încãlcat
angajamentul din campanie de a nu apro-
ba alt plan de salvare. Rutte nu are ne-
voie de ajutorul Parlamentului pentru a
aproba planul, dar este puþin probabil
sã facã acest lucru fãrã susþinerea ma-
joritãþii parlamentarilor. Înainte de dez-
bateri, Partidul Poporului pentru Liber-
tate ºi Democraþie al lui Rutte a anunþat
cã susþine planul, la fel ca Partidul La-
burist, partenerul sãu de coaliþie, ºi Par-
tidul Democraþii 66, ceea ce-i oferã o
majoritate confortabilã în Legislativ.
Premierul grec Alexis Tsipras reflec-

teazã dacã sã cearã sau nu un vot de încredere
în Guvernul pe care-l conduce, în urma unei
rebeliuni în interiorul Partidului Syriza (extre-
mã stânga) din cauza planului de salvare a þãrii.
El s-ar gândi, de asemenea, sã organizeze ale-
geri legislative anticipate luna viitoare, dupã
obþinerea planului. Syriza lui Tsipras a câºtigat
alegerile din ianuarie promiþând, între altele, sã
punã capãt mãsurilor de austeritate, însã, dupã
mai multe luni de negocieri cu creditorii þãrii, a
fost nevoitã sã revinã asupra promisiunii, pen-
tru ca Atena sã poatã primi banii ºi ca Grecia sã
rãmânã în zona euro.

liþie, declarând ca foarte proba-
bilã convocarea de alegeri anti-
cipate. “Nu am reuºit sã asigu-
rãm o bazã propice pen-
tru formarea unui go-
vern”, le-a declarat Davu-
toglu jurnaliºtilor, la fina-
lul unei ultime reuniuni cu
Kemal Kliçdaroglu, preºe-
dintele Partidului Republi-
can al Poporului (CHP, so-
cial-democrat). Ahmet
Davutoglu a fost însãrci-
nat pe 7 iulie, în mod ofi-
cial, de ºeful statului, Re-
cep Tayyip Erdogan, cu
formarea unui nou gu-
vern. Premierul desemnat
avea la dispoziþie 45 de zile
pentru alcãtuirea unui nou
executiv, termen ce expi-

rã pe 23 august, când preºedin-
tele Erdogan poate convoca ale-
geri anticipate. Potrivit unor son-

daje, intenþiile de vot ale alegãto-
rilor au rãmas în mare parte ne-
schimbate faþã de rezultatul scru-

tinului din iunie. Cri-
za politicã din Turcia
intervine pe fondul
rãzboiului declanºat
de Ankara luna trecu-
tã pe douã fronturi:
rebeliunea kurdã a
Partidului Muncitori-
lor din Kurdistan
(PKK) ºi organizaþia ji-
hadistã Statul Islamic
în Siria. Conform cri-
ticilor preºedintelui
Erdogan, campania
militarã împotriva PKK
a reuºit sã mobilizeze
din nou electoratul na-
þionalist turc.

sulul estonian n-a fost autorizat sã fie pre-
zent la audiere. Înaltul reprezentant pentru
afaceri externe al UE considerã arestarea lui
Eston Kohver în septembrie 2014, drept o
„lucrare” a serviciilor secrete ruse (FSB) pe
teritoriul estonian. La rândul lor serviciile spe-
ciale ruse afirmã cã arestarea a avut loc în
N-V Rusiei lângã frontiera estonianã, în timp
ce fãptaºul efectua operaþiuni de informare.
Potrivit FSB poliþistul estonian avea asupra
lui un pistolet, muniþie, 5000 de euro ºi echi-
pamente speciale înregistrãrilor ilegale. Jus-
tiþia estonianã susþine cã Kohver a fost cap-
turat de necunoscuþi veniþi din Rusia, ridicat
în forþã în timp ce îºi fãcea serviciul pe teri-
toriul þãrii sale.
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Don Juan DeMarco

Se difuzeazã la HBO, ora 08:45

Un tânãr fermecãtor, cu mascã ºi
spadã crede cã dacã sare în gol
va pune capãt tuturor probleme-
lor sale. Lumea îl salveazã ºi
prima soluþie gãsitã este aceea
de a-l duce la psihiatru. Primul
psihiatru gãsit este unul puþin
atipic: în pragul pensionãrii,
plictisit de cazurile ciudate care
i-au trecut prin birou, doctorul
Jack Mickler, interpretat de
Marlon Brando, se întâlneºte cu
acest om, care este convins cã
este Don Juan.

Attila, cuceritorul

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 23:00

Europa anilor 434. Rãzboinicul
Attila ºi fratele sãu preiau
conducerea hunilor, popor
nomad. Dupã moartea fratelui,
Attila vrea sã formeze un impe-
riu care sã domine lumea, reu-
neºte prin lupte succesive
triburile de huni ºi viseazã sã
cucereascã imperiul roman.
Dorinþa de putere a tânãrului
hun îi neliniºteºte pe slabul
împãrat roman Valentin ºi pe
ambiþiosul general Flavius, care
se aliazã cu vizigoþii împotriva
lui Attila. Dar Attila nu poate fi
uºor învins pe câmpul de luptã.

Unde dai ºi unde crapã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  23:00

Hoþul de diamante ºi curierul Franky
"Four Fingers" , interpretat de Benicio
Del Toro, poposeºte la Londra, în
drumul sãu spre New York, unde urma
sã-i livreze un diamant uriaº sefului sãu,
Avi. În cursul misiunii sale de livrare a
micilor pietre preþioase vãrului lui Avi,
Doug "The Head" (Doug "Capul" - Mike
Reid), ºi celorlalþi bijutieri locali din
Hatton Gardens, el este ademenit de
cãtre Boris "The Blade" (Boris "Lama" -
Rade Sherbedgia) sã parieze la un meci
ilegal de box...

sursa: cinemagia.ro
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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 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 COOLmea DISTRACÞIEI
18:00 Lozul cel mare
18:30 Istorii de buzunar
18:40 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 Margaret Thatcher-O

biografie neoficialã
23:40 COOLmea DISTRACÞIEI
00:40 Dosar România
01:40 Zestrea românilor
02:05 Cãlãtori în lumi paralele

(R)
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
02:55 Sport
03:10 Telejurnal
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Ferma
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi sãnãtate
11:45 Teleshopping
12:00 Transformarea
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 Prinþesã pentru o lunã
1934, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:30 Europa 360 °
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Casa mea e plinã de

oglinzi
2010, Biografic
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Motomagia
00:30 A doua emigrare
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:30 Pelerin
01:50 Cartea cea de toate zilele
02:00 Mituri muzicale româneºti
03:00 Cap compas
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2

TVR 2

08:45 Don Juan DeMarco
10:25 Belle
12:10 Scooby-Doo! Un meci de

fotbal teribil
12:35 I Origins
14:25 Nu
16:20 Pe platourile de filmare
16:50 Stalingrad
19:00 Detectivii din California
20:00 Toto ºi surorile lui
21:35 Apel de urgenþã
23:10 Ray Donovan
00:10 Casa minciunilor

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
20:00 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:00 Fotbal play-off UEFA

Europa League: FC Steaua
Bucureºti – Rosenborg BK

23:00 ªtirile Pro Tv
23:30 Super Trip
00:30 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister
01:30 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
02:30 ªtirile Pro Tv (R)
03:30 În mintea criminalului (R)
2008, SUA, Crimã, Dramã, Mister

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 Alice în Þara Minunilor (R)
16:30 Cowboy ºi idioþi (R)
18:30 Cumplitul adevãr
20:30 Vãlul pictat
23:00 Unde dai ºi unde crapã
01:00 Vãlul pictat (R)
03:15 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 Splash! Vedete la apã
23:00 Attila, cuceritorul
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric, Rãzboi
01:00 Observator (R)
02:00 Teroarea din adâncuri
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF
03:45 Attila, cuceritorul (R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric, Rãzboi
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:30 Fraþii Jderi
1974, România, Aventuri,

Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Masca de argint
1985, România, Aventuri
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 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Râzi ºi câºtigi
09:00 Click! Poftã bunã! (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 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Imperiul
2005, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric
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 Imperiul (R)
2005, SUA, Acþiune, Dramã,

Istoric
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 Jurnalul STV Junior (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 Rezumate UEFA Cham-

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

bãtaie''
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Extreme Rules
01:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Averse de
ploaiejoi, 20 august - max: 25°C - min: 14°C

$
1 EURO ........................... 4,4305 ............. 44305
1 lirã sterlinã................................6,2915....................62915

Cursul pieþei valutare din 20 august 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................4,0137........40137
1 g AUR (preþ în lei)........144,9671.....1449671

programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
ANUNÞ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2015,
luna 09 ziua 22. In temeiul art.162 alin.
(1)din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003 privind Codul de Procedura Fis-
calã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, se face cunos-
cut cã în ziua de 22, luna 09, anul 2015,
ora 10.00, în localitatea Bechet, sediul
SFO Bechet, str. Nicolae Titulescu, nr.
27, se vor vinde prin LICITAÞIE PUBLI-
CÃ urmãtoarele bunuri mobile aparþi-
nând urmãtorilor debitori: - Stingaciu
Ionel, cu domiciliul fiscal în localitatea
Bechet, CNP 1690218161041: - Banzic
vertical, stare întreþinere satisfãcãtoa-
re-pret pornire licitaþie 1830 lei. - An-
ghel Anghel, cu domiciliul fiscal în lo-
calitatea Bechet CNP 1760601161035:
- Banzic vertical. stare întretinere sa-
tisfãcãtoare - preþ pornire licitaþie 1480
lei. - Scafucea Gheorghe, cu domiciliu
fiscal în localitatea Bechet, CNP
1490422161053: - anzic vertical, stare
întreþinere satisfãcãtoare, preþ porni-
re licitaþie 1480  lei. - Vircan Marius, cu
domiciliul fiscal în localitatea Dãbuleni
CNP 1850607162680, - Volkswagen
Passat 1.9 TDI stare întretinere rea -
preþ pornire licitaþie 5340 lei. *)Cota de
taxã pe valoare adaugatã pentru vân-
zarea bunurilor mobile este de 24% /
neimpozabil, în conformitate cu pre-
vederile art. 140, alin. (3), lit. b)  din Le-
gea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,
cu modificãrile ulterioare ºi pct. 4,  alin.
3 din Normele Metodologice de apli-
care a Titlului VI din Codul Fiscal apro-
bate prin Hotãrârea Guvernului nr. 44
/ 2004, cu modificãrile ulterioare. Invi-
tãm pe cei care pretind vreun drept
asupra acestor bunuri sã înºtiinþeze
despre aceasta organul de executare
înainte de data stabilitã pentru vânza-
re. Cei interesaþi în cumpãrarea bunu-
rilor sunt invitaþi sã prezinte, pânã la
termenul de vânzare sau, în cazul vân-
zãrii prin licitaþie, pânã în ziua prece-
dentã termenului de vânzare: oferte de
cumpãrare; în cazul vânzãrii la licita-
þie, dovada plãþii taxei de participare,

reprezentând 10%din preþul de porni-
re a licitaþiei sau scrisoare de garanþie
bancarã; împuternicirea persoanei
care-l reprezintã pe ofertant; pentru
persoane juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de Oficiul Regis-
trului Comerþului; pentru persoane ju-
ridice strãine, actul de înmatriculare,
tradus în limba romanã; pentru per-
soanele fizice române, copie de pe
actul de identitate; pentru persoanele
fizice strãine, copie de pe paºaport;
dovada (certificat de atestare fiscalã),
emisã de creditorii fiscali, cã nu are
obligaþii fiscale restante urmând sã se
prezinte la data stabilitã pentru vân-
zare ºi la locul fixat în acest scop. Im-
potriva prezentului înscris, cel intere-
sat poate introduce contestaþie la in-
stanþa judecatoreascã competentã, în
termen de 15 zile de la comunicare, în
conformitate cu prevederile art.172-
173 din Ordonanþa Guvernului nr. 92/
2003, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. Potrivit dispo-
ziþiilor art. 9, alin.(2), lit. d) din Ordo-
nanþa Guvernului nr. 92/2003, republi-
catã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, când urmeazã sã se ia mâ-
surile de executare silitã, nu este obli-
gatorie audierea contribuabilului. Pen-
tru informaþii suplimentare vã puteþi
adresa la sediul nostru sau la nr. de
telefon 0251 336 795. Data afiºãrii:
19.08.2015.

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

ANUNÞ privind informarea ºi
consultarea publicului în conformita-
te cu ordinul nr. 2701/010 al MDRT
asupra propunerilor preliminare din
’’ELABORARE P.U.D. ªI OBÞINERE
AVIZE  PENTRU CONSTRUIRE ATE-
LIER AUTO PARTER’’ municipiul Cra-
iova, ALEEA 1 SIMNIC, nr. 11C, MUNI-
CIPIUL CRAIOVA, beneficiar ROMAN
ION ºi ROMAN IRINA pentru STOICA
IONEL, proiectant C.I.A. BALÃªOIU
MIHAELA. Publicul este rugat sã
transmitã observaþii asupra docu-
mentaþiei expuse/disponibile la sediul
Primãriei Municipiului Craiova – Ser-
viciul de urbanism, str. A.I. Cuza nr.7
sau pe pagina de internet a Primãriei
Municipiului Craiova: www.primaria
craiova.ro – în perioada 21.08.2015 -
28.08.2015, între orele 8.00-16.00. Pu-
blicul este invitat sã participe la co-
mentarea propunerilor supuse pro-
cesului de avizare ºi elaborarea pro-
punerii finale, care include toate ob-
servaþiile ºi se supune procedurii de
transparenþã decizionalã. Raspunsul
la observaþiile  transmise va fi publi-
cat pe pagina de internet a Primãriei
Craiova si va fi prezentat timp de 10
zile de la încheierea perioadei de con-
sultare a publicului, la sediul propriu.

Consiliul Local al comunei Ciuper-
cenii Noi, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea postului de ºofer
profesionist, compartiment deservire
generalã, pe duratã nedeterminatã.
Condiþii de participare prevãzute în le-
gea 286/ 2011; studii medii. Concursul
se organizeazã la sediul Primãriei Ciu-
percenii Noi, judeþul Dolj, strada Dunã-
rii, nr. 2, în data de 11 septembrie 2015
ora 11.00, proba scrisã ºi în data de 14
septembrie 2015, ora 11.00 interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se vor
depune la sediul primãriei în maxim 10
zile de la publicare ºi trebuie sã conþinã
documentele, prevãzute în legea 286/
2011. Condiþiile de participare la con-
curs, bibliografia stabilitã ºi alte relaþii
suplementare se pot obþine la sediul pri-
mãriei sau la telefon: 0251/321.002.
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Anunþul tãu!
CABINETUL MEDICAL INDIVI-

DUAL DR. SCHENKER MICHAEL, cu
sediul în Craiova, B-dul 1 Mai, bloc 18,
scara 2, ap. 9,  titular  al:   PLANULUI
URBANISTIC ZONAL – ZONA INTER-
SECÞIE STRADA TABACI CU STRADA
GHEORGHE DONICI pentru: CON-
STRUIRE CENTRU DE ONCOLOGIE
„SF. NECTARIE” SPITAL DE ZI – CER-
CETARE CLINICÃ - CRAIOVA, STR. TA-
BACI, NR. 50,  anunþã publicul interesat
asupra  deciziei etapei de încadrare emi-
sã de  Agenþia  pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, în procedurã de reglementare
conform HG nr. 1076 / 2004:  planul nu
necesita evaluare de mediu si nu se
supune procedurii  de evaluare adec-
vatã urmând a fi supus procedurii de
adoptare fãrã aviz de mediu. Documen-
taþia care a stat la baza luãrii deciziei
etapei de încadrare se poate consulta
în zilele de luni-joi între orele 0800 - 1600

ºi vineri între orele 0800 - 1400, la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
str. Petru Rareº nr. 1, Craiova sau pe
site-ul APM Dolj http://apmdj.anpm.ro.
Observaþiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj (fax: 0251.419.035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro) în termen de 10
zile calendaristice de la publicarea
anunþului în mass-media.

Todea Gheorghe anunþã publicul
interest asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul CONSTRUIRE 3 TÂRGUL MO-
ÞILOR3  CU VÂNZARE  ZILNICÃ DE
CHERESTEA, REORGANIZARE STIVE
ªI REAMPLASARE 8 MAGAZII-CON-
STRUCÞII TEMPORARE(INTRARE IN
LEGALITATE)  propus a fi amplasat în
Com. Podari, sat Balta Verde, T8 P16,
17, 18.Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj Craiova,
str.Petru Rareº nr. 1 ºi la sediul unde se
desfaºoarã activitatea: com. Podari, sat
Balta Verde, T8 P16, 17, 18, în zilele de
luni pânã joi, între orele 8.00-16.30 ºi vi-
neri între orele 8.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, str.Petru Rareº nr.1, fax:0251/
419 035, email:office@apmdj.anpm.ro.
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CONCURS PENTRU POSTUL DE  ªOFER  (1 normã)

PRIMARIA COMUNEI LEU organizeazã concurs de ocupare a postului de ºofer, categoria D,
pentru microbuzul ºcolar (transport preºcolari ºi elevi) - 1 normã.

Concursul va avea loc pe data de:
a)  21 .09.2015 , proba scrisã la ora 10,00
b)  23.09.2015 interviul(proba practica) la ora 10
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiþii:

o au cetãþenie românã,
o cunosc limba românã scris ºi vorbit.
o au vârsta minimã reglementatã de prevederile legale.
o au capacitate deplinã de exerciþiu.
o au o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã dovedita cu adeverinta

medicala
o îndeplinesc condiþiile de studii ºi vechime sau alte condiþii specifice potrivit postului scos la

concurs.
o nu au fost condamnaþi definitiv pentru sãvârºirea unei infracþiuni

TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
      Proba scrisã

Interviu

DOSARUL DE CONCURS
Pentru înscrierea la concurs candidaþii vor prezenta pânã la data de  16.09.2015 ora 16,00 la secre-

tariatul unitãþii, un dosar care va conþine urmãtoarele documente :
• opis (2 exemplare, unul rãmâne la dosar altul la candidat);
• cerere pentru participare la concurs;
• curriculum vitae;
• cetãþean român, cu domiciliul în România;
• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;
• copie xerox permis de conducere categoria „D” - obligatoriu minim 3 ani vechime;
• copie xerox dupã atestat profesional pentru conducãtorii auto care efectueazã transport public de

persoane în termen de valabilitate;
• fisa medicalã;
• aviz psihologic de la cabinet autorizat ministerul transporturilor;
• cazier judiciar;
• cazierul conducãtorului auto de la Serviciul circulaþie al judeþului Dolj ;
• copie xerox dupã cartelã tahograf electronic valabilã;
• adeverinþã privind vechimea / copie xerox dupã cartea de muncã din care sã reiasã experienþa pro-

fesionalã în calitate de sofer profesionist;
• recomandare de la ultimul loc de muncã, vizata de conducãtorii unitãþilor respective dacã e cazul.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220;  0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îm-
bunãtãþiri Valea Roºie
(Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.
CAMERE CÃMIN

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

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.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
DOUÃ camere deco-
mandate bloc. Telefon:
0351/ 803.050.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Vând casã mare boie-
reascã cu toate utilitã-
þile superîmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 0764/492.029.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie . Telefon:
0765/291.623.
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. Telefon:
0773/769.467.
Vând casã locuibilã,
cadastru, Bistreþ – Dolj.
Telefon: 0771/773.957.

Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie,
pomi, apã ºi gaze la
poartã - Negoieºti. Te-
lefon: 0765/795.649.
Vând casã Coþofenii
din Dos, sat Mihãiþa.
Telefon: 0748/503.599.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciu-
lui, 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 bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã 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 în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2 ca-
mere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
Vând teren Craiova
1114 mp. Telefon:
0769/913.671.
Vând teran intravilan
700 mp Craiova. Tele-
fon: 0745/ 791.801.
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:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ,
0744/563.640.
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.
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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”!

Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.

Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Te-
lefon: 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 putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/ 416.455.

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu- Sina-
ia- Izvor, cripte suprapu-
se, lucrare marmurã. Te-
lefon: 0722/ 456.609.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, cre-
me, spume) bol inox 6
litri marcã Germanã,
cuier hol. Telefon:
0752/236.667.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.

Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Tele-
fon: 0729/977.036.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu nouã 20 litri,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446918.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.

Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Cra-
iova dimensiuni  1,50
x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 20 august 2015

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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.

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.

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.

Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - 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,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.

Vând cãrucior pentru
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 electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
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 dependin-
þe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cã-
min Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0754/ 220.151.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp
-Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie
- 800 RON). Telefon:
0770/682.710.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garso-
nierã Craioviþa Nouã.
Telefon: 0740/336.047;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã fe-
meie drãguþã, munci-
toare, onestã, pentru
convieþuire la þarã.
Constantin Constantin/
Lucicã –Dãnciuleºti, nr.
136, judeþul Gorj, Agen-
þia Petrãchei.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
CONDOLEANÞE
Decesul fiicei ºi al
soþului au înrãutãþit
permanent starea de
sãnãtate lui Maria
(Mioara) Popovici
care a culminat cu
decesul ei cu mare
durere sufleteascã
familiile George So-
coteanu ºi Silviu Le-
felman îi aduc un
pios omagiu. Toto-
datã îi transmit lui
Ionuþ ºi micuþei Silvia
(nepoatã) sincere
condoleanþe!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

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
formaþiile SCM Craiova, Univer-
sitatea Cluj-Napoca, CSM Ploieºti
ºi CS Mãgura Cisnãdie – nou-pro-
movatã în Liga Naþionalã.

Dacã iniþial se stabilise ca SCM
sã întâlneascã, în ordine, pe CSM
Ploieºti ºi “U” Cluj, ulterior s-a
hotârât ca alb-albastrele sã înfrunte
în prima partidã pe Mãgura Cisnã-
die, iar mai apoi pe CSM Ploieºti.

Programul cel nou aratã
astfel:

Vineri: CSM Ploieºti –  “U” Cluj
(16:30), SCM Craiova – CS Mã-
gura Cisnãdie (18:30).

Sâmbãtã: “U” Cluj – CS Mã-
gura Cisnãdie (10:00), SCM Cra-
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iova – CSM Ploieºti (12:00).
Anul trecut, SCM-ul a pãstrat

trofeul acasã, dupã 29-24 cu
HCM Tâmnicu-Vâlcea, în ulti-
mul joc.

Acestea reprezintã ultimele me-
ciuri de verificare pentru fetele Si-
monei Gogârlã înaintea debutului
campionatului, programat în we-
ekend-ul 29-30 august, când
SCM se va deplasa la Brãila, pen-
tru confrunatarea cu Dunãrea.

Amintind cele întâmplate în
amicalele disputate pânã acum,
alb-albastrele au încheiat pe locul
secund un turneu 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 Polivalentã, în faþa cam-
pioanei CSM Bucureºti, pentru ca

finalmente, în urmã cu câteva zile,
sã termine pe poziþia a treia un tur-
neu gãzduit de Baia Mare, dupã
17-33 cu gazdele ºi vicecampioa-
nele de la HCM, respectiv 29-28
cu deþinãtoarea titului din Slova-
ciei, Iuventa Michalovce.

“Dupã turneul de la Baia Mare,
câteva dintre jucãtoare au proble-
me de sãnãtate. În special pivotul
Alexandra Iovãnescu, care a su-
ferit o întindere la piciorul de bã-
taie ºi va avea 10 zile de repaus.
Plus cã Ane Eidem este încã în
recuperare. Încercãm sã integrãm
cât mai bine în acest turneu jucã-
toarele strãine, pentru cã suferim
la acest capitol. Echipa este în
procesul de omogenizare undeva
la 60 la sutã”, a spus, ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã, teh-

nicianul Simona Gogârlã.
SCM a înregimentat în aceastã

varã nu mai puþin de opt jucãtoa-
re: Laurise Landre (pivot, de la Le
Havre/Franþa), douã jucãtoare cu
acelaºi nume, Jelena Zivkovic,
ambele sârboaice, una inter
dreapta (de la Podravka/Croaþia),
iar cealatã portar (de Ardesen/Tur-

cia), Dana Bãbeanu (inter stânga
sau centru/HCM Roman), Ana
Maria Horobeþ (extremã dreapta/
HCM Roman), Alexandra Iovã-
nescu (pivot/U Neptun Constan-
þa), Alexandra Ciucã (centru, ju-
nioare Energetic Râmnicu Vâlcea)
ºi Diana Munteanu (portar/U
Neptun Constanþa).

Aºa dupã cum am anunþat în numrãul de ieri, Uni-
versitatea II va evolua contra echipei Pandurii II în
turul 4 al Cupei României, conform tragerii la sorþi
efectuate marþi, la sediul FRF. Meciul se va disputa
tot într-o zi de marþi, 25 august, de la ora 17:30, pe
stadionul din Iºalniþa, noua casã a alb-albaºtrilor în
acest sezon. „Este un derby între echipele secunde
ale cluburilor olteneºti din Liga 1. Se anunþã un joc

Astãzi
ASTRA GIURGIU – AZ Alkmaar (Olanda)

(ora 19:00, Digi Sport 1)

STEAUA – Rosenborg (Norvegia)

(ora 21:00, PRO TV)

FK Qabala (Azerbaidjan) – Panathinaikos (Grecia)

Dinamo Minsk (Belarus) – RB Salzburg (Austria)

Ajax Amsterdam (Olanda) – FK Jablonec (Cehia)

FK Krasnodar (Rusia) – HJK Helsinki (Finlanda)

Sparta Praga (Cehia) – FC Thun (Elveþia)

PAOK Salonic (Grecia) – Brondby IF (Danemarca)

Slovan Liberec (Cehia) – Hajduk Split (Croaþia)

Molde FK (Norvegia) – Standard Liege (Belgia)

Zorya Luhansk (Ucraina) – Legia Varºovia (Polonia)

Milsami Orhei (Moldova) – Saint Etienne (Franþa)

Young Boys (Elveþia) – Karahah Agdam (Kazahstan)

Rabotnicki Skopje (Macedonia) – Rubin Kazan (Rusia)

Atromitos Atena (Grecia) – Fenerbahce (Turcia)

MSK Zilina (Slovacia) – Ath. Bilbao (Spania)

Bordeaux (Franþa) – Kairat Almaty (Kazahstan)

Odds BK (Norvegia) – Dortmund (Germania)

Rheindorf Altach (Austria) – Belenenses (Portugalia)

Viktoria Plzen (Serbia) – Vojvodina Novi Sad (Serbia)

Lech Poznan (Polonia) – Videoton (Ungaria)

Southampton (Anglia) – FC Midtjylland (Danemarca)

Returul e programat joia viitoare.
Câºtigãtoarele acestor duble

vor accede în faza grupelor
competiþiei, urmând sã l-i se
alãture cele 10 echipe eliminate
din play-off-ul Ligii Campioni-
lor plus alte 16 calificate din
oficiu: Tottenham, Liverpool
(ambele Anglia), Augsburg,
Schalke (ambele Germania),
Fiorentina, Napoli (ambele
Italia), Villarreal (Spania),
Braga (Portugalia), Marseille
(Franþa), Lokomotiv Moscova
(Rusia), Groningen (Olanda),
Dnipro (Ucraina), Anderlecht
(Belgia), Beºiktaº (Turcia),
Asteras Tripolis (Grecia), FC
Sion (Elveþia).

Marþi
FC Astana (Kazahstan) – APOEL Nicosia (Cipru) 1-0
BATE Borisov (Belarus) – Partizan Belgrad (Serbia) 1-0
Lazio Roma (Italia) – Bayer Leverkusen (Germania) 1-0
Manchester United (Anglia) – Club Brugge (Belgia) 3-1
Sporting Lisabona (Portugalia) – ÞSKA Moscova (Rusia) 2-1

Miercuri, dupã închiderea ediþiei
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)
• 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, Manchester City, Arsenal
(toate Anglia), Bayern Munchen, Wolfsburg, Monchengladbach (toate Germania), Juventus, AS Roma (ambele
Italia), Benfica, FC Porto (ambele Portugalia), Paris SG, Lyon (ambele Franþa), Zenit St. Petersburg (Rusia),
PSV Eindhoven (Olanda), Dinamo Kiev (Ucraina), Gent (Belgia), Galatasaray (Turcia) ºi Olympiakos (Grecia).

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

FOTBAL

Dupã ce Universitatea II ºi-a aflat rivala din Cupã:
“Sã fie un meci frumos ºi noi sã mergem mai departe“

interesant, cu jucãtori tineri ºi de-o parte ºi de alta.
Cu cât avansãm în competiþie partidele vor fi mai di-
ficile. Pandurii II este o echipã valoroasã, care evolu-
eazã de ani buni la nivelul Ligii a III-a. Ne dorim sã fie
un meci frumos ºi noi sã mergem mai departe“, a
spus Silviu Bogdan, managerul Centrului de copii ºi
juniori al Universitãþii.

Pânã acum, trupa lui Daniel Mogoºanu le-a elimi-
nat, în ordine, pe Viitorul Municipal
Craiova (2-1), ACSO Filiaºi (5-0) ºi
Minerul Motru (4-1), în timp ce gor-
jenii, care au stat în primele douã run-
de, au trecut cu 4-1 de hunedorenii
de la ªoimul Bãiþa.

În turul al cincilea al Cupei Româ-
niei vor participa cele 18 echipe cali-
ficate din runda a patra, plus cele 18
echipe din Liga 2, care nu au intrat
pânã acum în competiþie. Etapa a cin-
cea a Cupei României este programa-
tã sã se dispute pe 8 ºi 9 septembrie
2015, de la ora 16.30.

FOTBAL – LIGA EUROPA –
PLAY-OFF – MANªA TUR

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – MANªA TUR
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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 18:00
Astra – CSMS Iaºi 21:00
Luni
Concordia – CFR Cluj 21:00

Una dintre cele mai mari rivali-
tãþi din fotbalul românesc, începutã
acum aproape 51 de ani, mai exact
în 30 august 1964, îºi disputã du-
minicã un nou episod. Al 95-lea,
în campionat, între Craiova ºi Stea-
ua, fie cã prima echipã a oraºului
s-a numit ªtiinþa, FC Universitatea
sau, cum se intituleazã actualmen-
te, CS Universitatea.

În cele ce urmeazã vom încer-
ca o prezentare a celor mai fru-
moase victorii alb-albastre înregis-
trate contra Stelei, în Bãnie, ade-
vãrate meciuri de poveste, meciuri
de neuitat.

“Careul” lui Cârþu (25 iunie
1983: Craiova – Steaua 5-2)
40.000 de fani au venit sã-i în-

curajeze pe Balaci ºi ai lui într-o
partidã fabuloasã pe stadionul Cen-
tral. Era ultimul meci pe teren pro-
priu al unui sezon în care Craiova
câºtiga Cupa ºi termina pe doi în
campionat. Ce vremuri!

Echipa de aur a ªtiinþei, “Craio-
va Maxima”, din care nu lipseau
jucãtori precum Balaci, Lung sau
Þicleanu dãdeau piept cu echipa ce
avea sã reuºeascã peste puþini ani
cea mai mare performanþã din is-
toria fotbalului românesc, cuceri-

rea Cupei Campionilor. Belodedici,
Duckadam sau Balint nu lipseau din
echipa Stelei.

Primul gol a cãzut chiar înainte
de pauzã (44), actualul director
tehnic al Univeristãþii, Sorin Cârþu
(foto 1) descãtuºându-i pe olteni.
De altfel, Sorinaccio, aºa cum este
cunoscut acum, avea sã fie eroul
meciului.

În minutul 47, Balaci a centrat
ºi Cârþu a marcat din nou. Steaua
a redus din diferenþã prin Mure-
ºan, sperând într-o revenire. Pe
teren însã era un jucãtor care fã-

Amintiri nepreþuite din duelurile cu SteauaAmintiri nepreþuite din duelurile cu SteauaAmintiri nepreþuite din duelurile cu SteauaAmintiri nepreþuite din duelurile cu SteauaAmintiri nepreþuite din duelurile cu Steaua

 94 de partide în campionat au jucat pânã acum Universitatea ºi Steaua, iar bilanþul e favorabil
bucureºtenilor, 50 de victorii, 21 de remize ºi 23 de înfrângeri (golaveraj 158-105)
 În cele 47 de partide de la Craiova, ªtiinþa a învins de 19 ori, a remizat în 15 ocazii ºi a pierdut

13 jocuri (golaveraj 73-62).
 În capitalã, U s-a impus de doar 4 ori (antologicã rãmâne victoria din 3 iunie 1973, scor 6-2), a

terminat la egalitate în 6 rânduri ºi a pierdut de 37 de ori (golaveraj 32-96).
 Craiova n-a mai învins Steaua de 13 ani, din 1 septembrie 2002, 3-1 pe “Ion Oblemenco”

(Verdeº 2 ºi Vlãdoiu).
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cea unul dintre cele mai bune jo-
curi ale sale în tricoul Craiovei.
Cârþu reuºeºte tripla în minutul 60,
dupã o pasã a lui Þicleanu.  Ulte-
rior obþine ºi un penalty, într-un
duel cu Belodedici, dar rateazã. O
greºealã care avea sã fie reparatã
cinci minute mai tîrziu. Balaci dã a
doua sa pasã de gol, iar Cîrþu
puncteazã pentru a patra oarã.
Pânã la finalul meciului, Tudorel
Stoica a mai marcat pentru Stea-
ua, respectiv Þicleanu pentru Cra-
iova.

Universitatea Craiova: Lung –
Negrilã, Tilihoi, ªtefãnescu, Ungu-
reanu – Þicleanu, Geolgãu, Irimes-
cu, Balaci – Cârþu, Cãmãtaru.

Steaua: Duckadam – Anghelini,
Belodedici, Florin Marin, Fodor –
Balint, Stoica, Mureºan, Majearu
– Câmpeanu, Turcu.

De 9 ori în plasã, de 3 ori în barã
(18 iunie 1986:

Craiova – Steaua 5-4)
Dupã un alt 5-2 în 1985, cu ade-

vãrat fantastic avea sã fie ce s-a
petrecut un an mai târziu. Cu mai
bine de o lunã înainte Steaua câºti-
ga Cupa Campionilor Europeni.
Devenise “regina” Europei, lucru
însã care nu i-a impresionat prea

mult pe olteni. Steaua era deja cam-
pioanã, iar Ienei a decis sã mena-
jeze cîþiva din jucãtorii de bazã.

Cei 35.000 de fani veniþi sã ur-
mãreascã aceastã partidã cu sigu-
ranþã nu au fost dezamãgiþi de ceea
ce au vãzut. Zeci de ratãri, trei
ºuturi în barã, nouã goluri ºi trei
penalty-uri a fost ilanþul unui meci
extraordinar. Marian Bâcu, ultimul
golgheter al “Craiovei Maxima”, a
fost cel care a deschis balul.

Au marcat: Bâcu (min 16 ºi 58),
Cârþu (23), O. Popescu (25), Ba-
dea (66), respectiv Piþurcã (20, 41,

79), Radu II (90)
Universitatea Craiova: Lung –

Ad. Popescu, Sãndoi, Cioroianu,
Stãnescu – Gh. Popescu, Badea,
Irimescu, Bâcu – O. Popescu,
Cârþu.

Steaua: Stîngaciu – D. Petres-
cu, Petcu, Stancu, Weissenbacher
- Bãlan, Gheorghe, Majearu, Bãr-
bulescu - Piþurcã, Radu II

La fotografie (7 iunie 1992:
Craiova – Steaua 5-4)

Ion Crãciunescu a fost cel care
a abitrat meciul din Bãnie. Un meci
spectaculos într-un sezon în care
Dinamo câºtiga titlul, Steaua ter-
mina pe doi ºi Craiova pe patru.
Doi dintre protagoniºtii meciurilor
de poveste dintre Craiova ºi Stea-
ua stãteau acum pe bãncile celor
douã echipe. Cârþu la ªtiinþa ºi Pi-
þurcã la echipa din Ghencea.

Cu Gicã Craioveanu ºi Cristes-
cu în echipã, Craiova avea sã obþi-
nã victoria în minutul 86, autorul
golului fiind Ciurea, care a înche-
iat cu un hattrrik.

Au marcat: Cristescu (11), Ciu-
rea (22, 41, 86), Badea (38) / An-
draºi (4, 32), State (11, 75)

Universitatea Craiova: Dumitru
– Cojocaru, Barbu, Ad. Popescu,

Mogoºanu – Ciurea, Sil-
vian Cristescu, Olaru, Ba-
dea – Craioveanu, Pigulea.

Steaua: Gherasim –
Cristescu, Mirea, Doboº,
Ungureanu – Gâlcã, Mi-
nea, Panduru, Stan – An-
draºi, State.

“Brazilieni” în alb-
albastru (17 mai 1997:
Craiova – Steaua 3-2)
Cu Ionel Luþu (foto 2)

în zilele lui bune, cu Gabi
Popescu extraordinar ºi
Cristescu cu o mare poftã
de gol, jucãtorii antrenaþi
pe atunci de Silviu Lung ºi
Irimescu nu ºi-au dezamã-
git fanii, veniþi în numãr de
35.000.

Dupã una din cele mai bune
reprize avute pânã atunci de Cra-
iova, care a condus cu 3-1 la pau-
zã.

Au marcat: Cristescu (13, 32),
Luþu (44) / C. Munteanu (28),
Roºu (70).

Universitatea Craiova: David –
Nãstãsie, Naicu, Crãciunescu, Mi-
triþã – Cristescu, G.Popescu, Luþu,
Frãsineanu – Vrãjitoarea, Ungur.

Steaua: Gherasim – Miu, Rãchi-
tã, Baciu – Reghecampf, D. ªer-
ban, Rotariu, C. Munteanu, Mili-
taru – Lãcãtuº, Stan.
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