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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Nu e mare diferenþa dintre
Popescu ºi noua lui soþie; ea a
terminat liceul acum doi ani ºi el
de un an a ieºit la pensie.
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Cu peste 300.000 ha administrate ºi circa 1.300 de vânãtori,
A.J.V.P.S. Dolj gestioneazã un fond cinegetic impresionant. Ajuta-
tã de noi reglementãri în domeniu, instituþia puncteazã refacerea
efectivelor de cãprior, iepure, o creºtere semnificativã la fazan ºi
realizarea cotelor de vânat, mai ales la mistreþ. Odatã cu reduce-
rea pedepselor, lupta împotriva braconajului este permanentã, iar
sprijinul Poliþiei ºi Jandarmeriei este consistent.
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Fructele mult clamatei descen-
tralizãri, în viziunea Liviu Drag-
nea, proiect altminteri de luat în
seamã, unanim acceptat, se vãd.
Mai ales cã atât funcþia de pre-
fect – reprezentantul guvernului
în teritoriu –, cât ºi cea de pre-
ºedinte de consiliu judeþean –
acesta desemnat prin vot unino-
minal la ultimele alegeri locale –
au cam fost, discret, derobate de
competenþe administrativ decizio-
nale, altminteri prevãzute formal
în legile speciale.

CAO a pus în funcþiune
o staþie plutitoare pe Dunãre

CalafatulCalafatulCalafatulCalafatulCalafatul
reprimeºte apãreprimeºte apãreprimeºte apãreprimeºte apãreprimeºte apã
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Anunþul fãcut de premier, con-
form cãruia angajaþii din sistemul
sanitar vor avea parte de creºteri
substanþiale ale salariilor, a agitat
apele în sistemul bugetar, iar din
zona învãþãmântului au apãrut zvo-
nuri care vorbesc despre o grevã
ce ar putea paraliza întregul sis-
tem educaþional. Ieri, într-o con-
ferinþã de presã, Constantin Rada,
unul dintre liderii sindicali cu re-
zonanþã în învãþãmânt, a menþio-
nat cã, deocamdatã, nu se pune
problema declanºãrii unei miºcãri
de amploare, dar nu sunt excluse
manifestaþii de protest.
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Electrica SA va concedia
peste 800 de angajaþi

Furnizorul ºi distribuitorul de elec-
tricitate Electrica SA îºi va reduce
numãrul angajaþilor din filiale cu
7,3%, pentru creºterea productivitã-
þii, potrivit informaþiilor transmise de
companie la solicitarea Mediafax.
“Printr-un proces firesc de creºtere a
productivitãþii muncii, bazat pe redu-
cerea naturalã a personalului, a reor-
ganizãrii activitãþii ºi/sau a restruc-
turãrii, numãrul de personal din filia-
le se va reduce cu 7,33%, ceea ce va
duce la o scãdere a cheltuielilor cu
salariile ºi alte beneficii ale angajaþi-
lor”, aratã compania. La sfârºitul anu-
lui trecut, grupul Electrica avea
11.740 de angajaþi. Electrica estimea-
zã pentru acest an o cifrã de afaceri
de 5,662 miliarde lei ºi un profit net
de 460,7 milioane lei. În 2014, Electri-
ca a înregistrat la nivel de grup o ci-
frã de afaceri de 5,044 miliarde lei ºi
un profit net de 401,4 milioane lei,
din care 287,84 milioane lei reprezin-
tã profitul net atribuibil acþionarilor.
Acþionarul principal al Electrica SA
este statul, reprezentat prin Ministe-
rul Energiei, Întreprinderilor Mici ºi
Mijlocii ºi Mediului de Afaceri
(48,78%), urmat de BERD, cu 8,66%.

Cod galben de ploi pânã astãzi,
în patru judeþe din þarã

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie (ANM) a emis, ieri, o aten-
þionare Cod Galben de ploi însemna-
te cantitativ, care vizeazã patru jude-
þe situate în sudul ºi sud-estul þãrii.
Atenþionarea a intrat în vigoare ieri,
la ora 14.00, ºi este valabilã pânã vi-
neri, la ora 12.00. Judeþele vizate de
Codul Galben sunt Teleorman, Giur-
giu, Cãlãraºi ºi Constanþa, unde
„vor fi mai ales averse, ce trecãtor
vor avea caracter torenþial ºi se vor
cumula izolat peste 40... 50 l/mp”. “În
intervalul menþionat, temporar va plo-
ua în cea mai mare parte a þãrii, iar în
Muntenia, Dobrogea, precum ºi în
zona Carpaþilor Meridionali ºi Occi-
dentali, cantitãþile de apã vor depãºi
local 25 l/mp”, se aratã în atenþiona-
rea meteorologilor. Conform ANM,
vremea se va menþine rece pentru
aceastã perioadã ºi în restul terito-
riului, iar în sud-est vântul va avea
intensificãri temporare, cu viteze la
rafalã de 50...55 km/h.

PSD, UNPR, ALDE ºi reprezen-
tanþii minoritãþilor urmeazã sã discute
luni dimineaþã, înaintea începerii se-
siunii extraordinare a Parlamentului,
despre modificãrile aduse ieri Codu-
lui fiscal, în întâlnirea tehnicã dintre
partidele parlamentare, au declarat,
pentru Mediafax, surse din coaliþie.
În cadrul discuþiilor, urmeazã sã se
stabileascã ºi dacã vor avea loc noi
negocieri politice între partidele par-
lamentare.

O variantã luatã în calcul este ca
toate dezbaterile politice sã aibã loc
în comisiile Parlamentului ºi în plen,
fãrã a mai fi necesarã o întâlnire cu
PNL ºi UDMR, în urma consensului
la care s-a ajuns în discuþiile de joi.
Potrivit aceloraºi surse, urmeazã însã
sã aibã loc, în perioada urmãtoare,
ºi negocieri politice asupra noii legi a salari-
zãrii unitare. Reprezentanþii partidelor pro-
pun, în urma discuþiilor tehnice de joi, ca
noul Cod Fiscal sã prevadã o scãdere a TVA

Ministrul Finanþelor, Eugen
Teodorovici, a declarat, ieri, cã
în cadrul discuþiilor tehnice care
au avut loc între reprezentanþii
partidelor parlamentare cu pri-
vire la reexaminarea Codului fis-
cal, s-a decis amânarea cu un
an a mãsurii de eliminare a su-
praaccizei pe carburanþi, aceas-
ta urmând sã fie aplicatã din
2017, nu din 2016, aºa cum era
stabilit iniþial.

“S-a ajuns la un consens, la
acest nivel cel puþin, vizavi de
amânarea a douã mãsuri. În pri-
mul rând TVA va fi la 20% de la
1 ianuarie 2016, iar de la 1 ia-
nuarie 2017, de 19%. O a doua
mãsurã propusã de PNL a fost
aceea de a amâna pentru un an
de zile eliminarea supraaccizei
pentru 2016, urmând ca acest
lucru sã se întâmple din 2017.

Conducerea CSM spune cã po-
liticienii ºi presa ar trebui sã nu mai
comenteze excesiv dosarele pena-
le, pentru cã justiþia se înfãptuieº-
te prin instanþe ºi sã nu mai expri-
me opinii “dictate de conjuncturi
socio-politice sau de interese de
grup”, care ar putea atenta la dem-
nitatea ºi imaginea persoanei.

“Având în vedere temele intens
mediatizate ºi dezbãtute public,
privitoare la unele cauze penale
aflate în instrumentarea parchete-
lor sau aflate pe rolul instanþelor
judecãtoreºti, precum ºi potenþia-
lul de direcþionare a emoþiei publi-
ce, prin instrumente media, spre
zone improprii unui stat de drept
ºi unei democraþii corect înþelese,
conducerea Consiliului Superior al

Liderii coaliþiei de guvernare Liderii coaliþiei de guvernare Liderii coaliþiei de guvernare Liderii coaliþiei de guvernare Liderii coaliþiei de guvernare vor discutavor discutavor discutavor discutavor discuta
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în trepte, respectiv 20% de la 1 ianuarie
2016 ºi 19% de la începutul lui 2017.

Eugen Nicolicea (UNPR) a menþionat, la
finalul întâlnirii de la Palatul Parlamentului,

cã au fost propuse mai multe modifi-
cãri la Codul fiscal, acestea urmând sã
se constituie în amendamente la pro-
iect. “Principalul amendament este ace-
la cã vom avea o scãdere a TVA în trep-
te – prima treaptã va fi de 20%, intra-
rea în vigoare odatã cu Codul, de la 1
ianuarie 2016 ºi, dupã aceea, de la 1
ianuarie 2017, 19%”, a spus Nicolicea.

Senatorul Haralambie Vochiþoiu a
precizat, la rândul sãu, cã în urma con-
sultãrilor s-a decis ºi ca eliminarea su-
praaccizei la alcool ºi la carburanþi sã
fie amânatã pânã la 1 ianuarie 2017. El
a adãugat cã toate celelalte mãsuri pre-
vãzute în proiect s-au pãstrat.

Vicepreºedintele ALDE Cãtãlin Be-
ciu a declarat, dupã consultãrile teh-
nice pe Codul fiscal, cã poziþia ALDE
ar pãrea singularã deoarece susþine

actuala formã a Codului, cu TVA de 19%,
arãtând cã nu a semnat acordul tehnic ºi cã
poziþia va fi stabilitã în interiorul partidului
ºi al coaliþiei.

Teodorovici: Supraacciza pe carburanþi
nu va mai fi eliminatã din 2016, ci din 2017

Magistraturii reaminteºte cã, po-
trivit Constituþiei României, justi-
þia se înfãptuieºte prin instanþele ju-
decãtoreºti”, se aratã într-un co-
municat de presã al CSM transmis
joi ºi semnat de preºedintele ºi vi-
cepreºedintele Consiliului, Marius
Tudose ºi Bogdan Gabor.

Conducerea CSM menþioneazã
cã dreptul la liberã exprimare este
un drept constituþional a cãrui în-
grãdire, mai ales dacã este în le-
gãturã cu informaþii de interes pu-
blic, nu este permisã într-un stat
democratic, dar subliniazã cã ex-
primarea în presã a unor opinii,
indiferent dacã sunt rezultatul pro-
priilor analize sau sunt “dictate de
conjuncturi socio-politice ori in-
terese de grup”, nu poate þine loc

de hotãrâre judecãtoreascã ºi nu
are voie, potrivit Constituþiei, “sã
atenteze la demnitatea ºi imaginea
persoanei”.

“Comentarea excesivã, apriori-
cã ºi într-un registru speculativ –
de cãtre persoane de formaþie ºi
vocaþie variate, cu o cunoaºtere li-
mitatã a subiectului dezbãtut, dar în
numele dreptului la liberã exprima-
re ºi a interesului public – apoate
dãuna însuºi interesului public in-
vocat ºi societãþii ca deþinãtoare a
acestuia. Încrederea cetãþeanului în
justiþie se construieºte iar respon-
sabilitatea revine, în principal, sta-
tului prin instanþele judecãtoreºti
constituite potrivit legii. Substitui-
rea acestora de cãtre instituþiile
mass-media poate crea aparenþa de

rãspuns la nevoia de dreptatea so-
cialã, ca aºteptare individualã ºi co-
lectivã, însã riscã sã fie un rãspuns
emoþional, volatil, pãgubos pe ter-
men lung ºi cu potenþial de pertur-
bare a condiþiilor obiective necesa-
re înfãptuirii actului de justiþie de
cãtre cei þinuþi prin lege la aceasta”,
se mai aratã în comunicatul citat.

Conducerea Consiliului Superi-
or al Magistraturii îºi exprimã în-
crederea cã, atât instituþiile media,
cât mai ales formatorii de opinie,
vectorii de imagine, politicienii ºi
diverºii specialiºti în variate domenii
“pot da mãsura maturitãþii, rãspun-
derii ºi rolului lor social prin înþe-
legerea autenticã a interesului pu-
blic în ceea ce priveºte înfãptuirea
justiþiei în România”.

CSM: Justiþia se face prin instanþe, politicienii
ºi presa sã nu mai comenteze excesiv dosare

Acestea au fost cele douã mã-
suri propuse de PNL”, a decla-
rat Teodorovici, la finalul discu-
þiilor, care au avut loc la Palatul
Parlamentului.

El a precizat, însã, cã þinta de
deficit bugetar de 1,2% nu va
putea fi atinsã nici acum, dupã
aplicarea acestor mãsuri de amâ-
nare. “Cifrele de astãzi, în urma
discuþiei pe cele douã mãsuri,
sunt aproximative, undeva la 0,5
– 0,6% este reducerea deficitu-
lui estimat de noi iniþial, adicã în
jurul cifrei de 2%. (...) Deci, nu
ne vom încadra în acea þintã de
1,2% impactul fiscal.

Ministrul Finanþelor a mai
spus cã în cadrul întâlnirii cu re-
prezentanþii partidelor politice s-
a solicitat ca Guvernul sã facã
trimestrial în Parlament o infor-
mare cu privire la modul în care

se realizeazã execuþia bugetarã,
astfel încât parlamentarii sã ºtie
exact cã þinta de deficit este res-

pectatã. El a arãtat cã aceste
modificãri vor fi discutate ºi cu
partenerii internaþionali.
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Compania de Apã Oltenia a
anunþat, ieri, cã se aflã în impo-
sibilitatea de a asigura furnizarea
serviciului de alimentare cu apã
potabilã în municipiul Calafat, în
regim continuu, deoarece sursa
de alimentare cu apã brutã a mu-
nicipiului este fluviul Dunãrea, iar
nivelul sãu este ºi acum extrem
de scãzut. Cei 150.000 de abo-
naþi au primit, însã, apã la robi-
nete, începând de miercuri sea-
ra, când a fost pusã în funcþiune
o staþie de pompare plutitoare
care a fost montatã pe Dunãre.
„Staþia de pompare plutitoare a
fost fãcutã pe loc, de cãtre noi,
pentru a le oferi apã oamenilor
din Calafat. Am construit-o spe-
cial pentru aceastã situaþie, dar
este totuºi o soluþie provizorie,
fiindcã nu poate asigura tot ne-

CAO a pus în funcþiune o staþie plutitoare pe Dunãre

Locuitorii din Calafat au reprimit, de mier-
curi seara, apã la robinete. Compania de
Apã Oltenia (CAO) a reuºit sã asambleze o
mini-staþie plutitoare care asigurã câteva
ore de apã rece oraºului. Autoritãþile îi asi-

gurã pe locuitorii cã programul va reveni la
normal când nivelul Dunãrii va creºte des-
tul de mult ca sã se poatã fi repusã în func-
þiune vechea staþie de pompare ce se aflã
în apele fluviului.

cesarul de apã de care are
nevoie acest municipiu. Dupã
calculele noastre, asigurã cam
300 de metri cubi pe orã, adi-
cã doar 60% din necesarul
zilnic de apã al Calafatului”,
a precizat Constantin Mitri-
þã, directorul CAO.

ªapte ore de apã pe zi
Prin intermediul staþiei plu-

titoare, reprezentanþii CAO
furnizeazã apã dupã un regim
de restricþie – dimineaþa, în-
tre orele 6.00 ºi 10.00, ºi dupã
amiaza, între orele 18.30 ºi
21.00. Potrivit primarului Mir-
cea Guþã, programul de apã
rece a fost prelungit cu încã
o orã, ieri-dimineaþã, ca urma-
re a faptului cã noua staþie de
apã a fost îmbunãtãþitã între

timp. „Lumea este mulþumitã cã
primeºte apã ºi chiar au reuºit sã
ofere o orã în plus peste progra-
mul stabilit. Am discutat cu repre-
zentanþii CAO ºi le-am sugerat cã
ar fi bine ca aceastã orã suplimen-
tarã sã fie lãsatã pentru searã,
când oamenii folosesc apã în can-
titãþi mai mari”, a declarat Mircea
Guþã. Reluarea furnizãrii serviciu-
lui de alimentare cu apã potabilã,
în municipiul Calafat, în regim
continuu, urmeazã sã fie asigura-
tã când nivelul fluviului Dunãrea
va permite aceasta.

Dunãrea continuã sã-ºi scadã
nivelul

Partea proastã este cã nivelul
Dunãrii este în scãdere continuã
ºi nu se ºtie cu exactitate când
se va putea trece la folosirea

pompelor de adâncime. Autoritã-
þile spuneau ieri cã nivelul Dunã-
rii a mai scãzut încã 4 centime-
tri, dar cã se aºteaptã totuºi o
uºoarã creºtere ca urmare a ploi-
lor din noaptea de miercuri spre
joi. „Instalaþia mare stã pe burtã,
nu poate fi folositã deocamdatã.
Dar tot rãul este spre bine, fiind-
cã s-a fãcut aceastã staþie de re-
zervã, cu conducte ºi cu tot ce îi
trebuie, pe care o putem folosi
când scade foarte mult nivelul
Dunãrii. Nu se poate asigura tot
necesarul de apã, dar tot este
bine, fiindcã sunt ºi instituþii care
nu se pot lipsi de apã”, a mai spus
primarul din Calafat. Lipsa apei

ridica o mare problemã la spita-
lul din localitate, care altfel ar fi
trebuit sã fie aprovizionat din ciº-
melele publice pe care primãria le-
a amenajat în municipiu.

O staþie plutitoare va fi achiziþi-
onatã cu fonduri europene
Staþia plutitoare de micã di-

mensiune care a fost improvizatã
acum pentru aprovizionarea cu
apã a municipiului Calafat este
prima pe care o deþine, în reþeaua
proprie, compania de apã. Vestea
bunã este însã cã municipiul de
pe malul Dunãrii va avea, totuºi,
o staþie plutitoare în adevãratul
sens al cuvântului. Conducerea

CAO a spus cã se aºteaptã, de
acum încolo, la astfel de niveluri
scãzute ale Dunãrii, punându-se
tot mai evident problema cã ve-
chea staþie nu mai poate funcþio-
na. În programul POS Mediu 2,
care se deruleazã în perioada
2014-2018, pentru Calafat este
prevãzutã achiziþionarea unei mi-
crostaþii plutitoare, iar reprezen-
tanþii CAO susþin cã se lucreazã
acum la Studiul de fezabilitate, ur-
meazã Proiectul tehnic, iar anul
viitor vor fi lansate licitaþiile de
achiziþie. Preþul unui staþii pluti-
toare de pompare este estimat la
suma de 1,5 milioane de euro.

LAURA MOÞÎRLICHE

În perioada 10-14 august, in-
spectorii de muncã au desfãºu-
rat mai multe acþiuni pe linia pre-
venirii ºi combaterii faptelor care
contravin legii, atât pe „relaþii de
muncã”, precum ºi pe „securita-
te ºi sãnãtate în muncã”. Astfel,
pe prima componentã, 24 de an-
gajatori au fost verificaþi, fiind
acordate trei amenzi contraven-
þionale, în cuantum de 31.000 de
lei, 30.000 de lei pentru „munca
la negru”, iar pentru deficienþele
constatate au fost trasate 31 de
mãsuri de remediere. În ceea ce
priveºte „securitatea ºi sãnãtatea
în muncã”, a fost vorba despre
31 de acþiuni, au fost constatate
26 de abateri, fiind acordate opt
amenzi contravenþionale, cu un
total de 56.000 de lei, ºi s-au dis-
pus 36 de mãsuri de remediere.
Angajatorii au comunicat trei eve-
nimente cu vãtãmãri corporale,
iar dupã efectuarea cercetãrilor

Peste 80.000 de lei amenzi,
în numai o sãptãmânã

se va pute stabili dacã este vorba
de accidente de muncã. De ase-
menea, începând cu 18 august,
finalitatea fiind pe 25 august, se
desfãºoarã „Campania naþiona-
lã privind identificarea ºi com-
baterea cazurilor de muncã ne-
declaratã ºi verificarea modului
de respectare a cerinþelor mini-
me de securitate ºi sãnãtate în
muncã la lucrãrile cu risc de cã-
dere de la înãlþime, pentru an-
gajatorii care îºi desfãºoarã ac-
tivitatea în domeniul construcþii-
lor”. Conform celor declarate de
Cãtãlin Mohora, ºeful Inspec-
toratului Teritorial de Muncã Dolj,
numai în primele douã zile au fost
efectuate 37 de verificãri, iar, în
urma deficienþelor constatate,
pentru un ºantier s-a dispus sis-
tarea activitãþii ºi s-a acordat o
amendã contravenþionalã de
7.000 de lei.

CRISTI PÃTRU
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Mãsurile ºi activitãþile specifi-
ce desfãºurate de poliþiºtii doljeni
pentru creºterea gradului de si-
guranþã a cetãþenilor ºi asigura-
rea unui climat optim de convie-
þuire socialã au continuat ºi în
sãptãmâna precedentã, pe raza
judeþului Dolj, în cadrul Planului

Potrivit IPJ Dolj, în
noaptea de 18/19 au-
gust, poliþiºtii Secþiei 9
Poliþie Ruralã Cetate au fost sesizaþi de
Cristian M., din Calafat cu privire la fap-
tul cã persoane necunoscute i-au sus-
tras autoturismul pe care îl lãsase cu
cheile în contact parcat la locuinþa tatã-
lui sãu, din comuna Maglavit. Au fost
alertaþi poliþiºtii de la secþiile rurale în-
vecinate, iar la scurt timp autoturismul
în cauzã a fost reperat în localitatea Po-
iana Mare, unde poliþiºtii au efectuat
semnal regulamentar de oprire, însã con-
ducãtorul acestuia ºi-a continuat depla-
sarea în direcþia localitãþii Rastul Vechi.

S-a trecut la urmãrirea autoturismu-
lui, situaþie în care ºoferul l-a abando-
nat la ieºirea din localitatea Rastul Vechi,
pe D.J. 55 A, reuºind sã fugã prin cul-
turile agricole, profitând ºi de întuneric.
Prin extinderea cercetãrilor ºi informa-
rea tuturor echipajelor de poliþie din ju-
deþ, cu sprijinul poliþiºtilor din cadrul
S.R.P.T. Craiova, suspectul a fost iden-
tificat ºi prins în Gara Craiova. Este
vorba despre un minor în vârstã de 17
ani, ª.G., din municipiul Dr. Tr. Seve-
rin, judeþul Mehedinþi, care era pus în

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au ad-
mis, marþi, propunerea procurorilor de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj ºi au
dispus prelungirea cu 30 de zile a mãsurii
arestãrii preventive luatã faþã de inginerul
George ªtefan Moþãþeanu dupã ce a fost
prins cu ºpagã: „Admite propunerea Minis-
terului Public – Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj privind prelungirea mãsurii
arestãrii preventive. În baza art. 236 Cpp
Dispune prelungirea mãsurii arestãrii pre-
ventive luatã faþã de inculpatul Moþãþeanu
George ªtefan, pe o duratã de 30 zile, cu
începere de la 23.08.2015 pânã la
21.09.2015 inclusiv. În baza art. 275 alin.
3 C. proc. pen. Cheltuielile judiciare rãmân
în sarcina statului. Cu drept de contestaþie
în 48 ore de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa Camerei de Consiliu de la
18.08.2015”, se aratã în încheierea de ºedin-
þã a Tribunalului Dolj. Inculpatul a contestat
hotãrârea instanþei, însã ieri dupã-amiazã
Curtea de Apel Craiova i-a respins contesta-
þia, hotãrârea rãmânând definitivã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Acþiunea Blocada 2015:

Peste 850 de amenzi aplicate într-o sãptãmânãPeste 850 de amenzi aplicate într-o sãptãmânãPeste 850 de amenzi aplicate într-o sãptãmânãPeste 850 de amenzi aplicate într-o sãptãmânãPeste 850 de amenzi aplicate într-o sãptãmânã
Poliþiºtii au continuat seria activitãþilor

desfãºurate în cadrul Planului de Acþiu-
ne Blocada 2015, iar în sãptãmâna 13-19
august au constatat 55 de fapte de natu-
rã penalã, precum ºi peste 850 de aba-
teri de naturã contravenþionalã, pentru

sancþionarea cãrora au aplicat amenzi în
valoare de peste 215.000 lei. În plus,
oamenii legii au reþinut în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce 48 de
permise de conducere, 14 dintre aces-
tea pentru consum de bãuturi alcoolice.
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de Acþiune Blocada 2015. Astfel,
potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
în perioada 13-19 august 2015
poliþiºtii doljeni au fost prezenþi
la datorie, organizând ample ac-
þiuni pentru prevenirea infracþio-
nalitãþii ºi pregãtirea antivictima-
lã a cetãþenilor. În aceastã sãptã-

mânã, în cadrul acþiunilor orga-
nizate au fost angrenaþi peste 450
de poliþiºti din cadrul structuri-
lor de poliþie rutierã, ordine pu-
blicã, investigaþii criminale, in-
vestigare a criminalitãþii econo-
mice, poliþie transporturi ºi ser-
viciului de arme, explozivi ºi sub-
stanþe periculoase.

Poliþiºtii doljeni au constatat, în
urma acþiunilor ºi controalelor, 55
fapte de naturã penalã, precum ºi
peste 850 de abateri de naturã con-
travenþionalã pentru sancþionarea
cãrora au aplicat amenzi în valoa-
re de peste 215.000 lei. Mai mult,
oamenii legii au reþinut în vederea
suspendãrii dreptului de a condu-
ce 48 de permise de conducere,
14 dintre acestea pentru consum
de bãuturi alcoolice la volan, iar
13 certificate de înmatriculare au
fost retrase. Totodatã, poliþiºtii
doljeni au ridicat în vederea con-

fiscãrii bunuri în valoare de aproa-
pe 1.000 lei.

Astfel, în cadrul activitãþilor
desfãºurate, pe 18 august a.c., în
jurul orei 23.15, poliþiºtii din Dã-
buleni, în timp ce patrulau pe D.N.
54A, în comuna Cãlãraºi, l-au de-
pistat în trafic pe Florin C., de 27
de ani, din localitate, în timp ce
conducea un moped neînregistrat
în circulaþie ºi cu numãr fals de
înmatriculare. De asemenea, dol-
jeanul nu poseda permis de con-

ducere ºi avea o îmbibaþie alcooli-
cã de 1,24 mg/l alcool pur în aerul
expirat. „Poliþiºtii au întocmit pe
numele doljeanului un dosar pe-
nal pentru sãvârºirea a patru in-
fracþiuni la regimul circulaþiei, res-
pectiv conducerea unui vehicul
neînregistrat în circulaþie, cu nu-
mãr fals de înregistrare, conduce-
re fãrã permis ºi conducere sub
influenþa bãuturilor alcoolice”, a
precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Minor din Severin cercetat în mai multe
cauze penale prins de poliþiºtii doljeni

Încã 30 de zile de arest preventiv
pentru inginerul CAO prins cu ºpagã

Magistraþii Tribunalului Dolj au prelungit cu 30 de zile mãsura arestãrii
preventive faþã de George ªtefan Moþãþeanu, inginerul Companiei de Apã

Oltenia prins în flagrant cu 1.000 de euro, ºpagã pe care o ceruse adminis-
tratorului unei societãþi pentru a-i elibera un aviz. Mãsura a rãmas definitivã

ieri, când Curtea de Apel Craiova a respins contestaþia inculpatului.

Reamintim cã, potrivit procurorilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, în a
doua jumãtate a lunii februarie 2015, George
Moþãþeanu, inginer în cadrul Companiei de
Apã Oltenia Craiova, i-a pretins denunþãto-
rului B. M. M., administrator al unei socie-
tãþi comerciale din Craiova, suma de 1.000
euro pentru avizarea favorabilã a fiºei teh-
nice necesare emiterii autorizaþiei de con-
strucþie privind edificarea unor construcþii
cu destinaþie comercialã (douã chioºcuri),
pe un teren folosit de denunþãtor în baza
unui contract de comodat, situat în Craio-
va. Administratorul nu i-a dat banii la mo-
mentul respectiv, însã nici n-a reuºit sã
obþinã avizele ºi, întrucât începuse sã intre
în crizã de timp, în luna iunie l-a denunþat
pe Moþãþeanu.

Pe 18 iunie s-a constituit dosar la Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj, procuro-
rii împreunã cu ofiþerii Serviciului Judeþean
Anticorupþie Dolj ºi cu suportul de speciali-
tate al SRI Dolj au stabilit cã cele povestite
de denunþãtor se confirmã, astfel cã a fost

pus la cale flagrantul. Joi, 23 iulie a.c.,
denunþãtorul ºi inginerul Companiei de Apã
Oltenia s-au întâlnit la un local din centrul
municipiului Craiova ºi, dupã ce aºtepta-
se degeaba luni de zile, Moþãþeanu s-a arã-
tat dispus sã-i remitã denunþãtorului avi-
zul favorabil din partea C.A.O. Craiova,
chiar din seara zilei de 23 iulie, fiind mo-
tivat de perspectiva primirii sumei de 1.000
euro solicitatã anterior. Dupã ce a încasat
ºpaga, George ªtefan Moþãþeanu a fost
„sãltat” ºi dus la sediul Parchetului pen-
tru audieri, a fost reþinut pentru 24 de ore,
iar o zi mai târziu a fost arestat preventiv.

Un minor de 17 ani,
fugit din Centrul de
minori „Sf. Nicodim”
Dr. Tr. Severin, a fost
prins în Gara Craiova,
dupã ce furase o
maºinã, circulase cu
ea ºi o abandonase.
Suspectat de comite-
rea mai multor furturi,
minorul a fost preluat
de poliþiºtii din Mehe-
dinþi pentru continua-
rea cercetãrilor.

urmãrire naþionalã de poliþiºtii din Me-
hedinþi întrucât a plecat voluntar din Cen-
trul de minori „Sf. Nicodim” Dr. Tr. Se-
verin. De asemenea, poliþiºtii au stabilit
faptul cã miercuri, acesta a escaladat
balconul pãrþii vãtãmate Victoria C., din
municipiul Craiova, cu intenþia de a pã-
trunde în locuinþã pentru a sustrage bu-
nuri, însã a fugit când a fost surprins
de femeie.

Din verificãrile efectuate de poliþiºtii
doljeni în colaborare cu poliþiºti de inves-
tigaþii criminale din Mehedinþi, ancheta-
torii au stabilit cã ª.G. este bãnuit de
comiterea mai multor furturi, atât din
auto, cât ºi din locuinþe, în mai multe lo-
calitãþi din judeþul Mehedinþi. „Dupã au-
dierile efectuate de poliþiºtii doljeni în
cauzele privind furtul calificat, conduce-
rea fãrã permis ºi tentativa la furt, mino-
rul a fost preluat de poliþiºtii din cadrul
IPJ Mehedinþi - Poliþia oraºului Vânju
Mare, pentru continuarea cercetãrilor pri-
vind faptele comise pe teritoriul lor de
competenþã”, a precizat subcomisar Alin
Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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În ultimii ani, Universitatea de
Medicinã ºi Farmacie din Craiova
a devenit tot mai atractivã pentru
studenþii din afara graniþelor mai
ales prin prisma faptului cã diplo-
mele care se elibereazã aici sunt
recunoscute la nivelul Uniunii
Europene. Astfel, un absolvent
al UMF poate sã se angajeze în
spitalele europene, în condiþiile
în care îºi gãseºte un loc de
muncã. Are calificarea recunos-
cutã direct, fãrã sã mai dea ceva
examene de diferenþã în oricare
stat din spaþiul european.

Un alt avantaj îl reprezintã
taxa de ºcolarizare. Pentru pro-
gramul Medicinã în limba engle-
zã, spre exemplu, aceasta ajun-
ge la 5.000 de euro, adicã mai
puþin de jumãtate faþã de ce în-
seamnã taxã de ºcolarizare pen-
tru o universitate vesticã.

Studenþii trebuie sã respecte
o serie de condiþii

Conform metodologiei pentru
primirea la studii ºi ºcolarizarea
cetãþenilor strãini din state terþe
UE în învãþãmântul de stat ºi par-
ticular acreditat din România, tre-
buie respectate mai multe condiþii.
Astfel, pot accede în sistemul na-
þional de învãþãmânt persoanele din
state terþe UE care au documente
ce atestã cetãþenia statului de pro-
venienþã ºi care solicitã înscrierea
la studii în România pe cont pro-
priu valutar. De asemenea, aceºtia

Studenþi din toatã lumeaStudenþi din toatã lumeaStudenþi din toatã lumeaStudenþi din toatã lumeaStudenþi din toatã lumea
vin sã înveþe medicinã la Craiovavin sã înveþe medicinã la Craiovavin sã înveþe medicinã la Craiovavin sã înveþe medicinã la Craiovavin sã înveþe medicinã la Craiova

În comunicatul postat ieri pe
site-ul instituþiei, reprezentanþii
Baroului Dolj au anunþat cã au
amânat soluþionarea cererii fostei
ºefe a Direcþiei de Investigare a
Infracþiunilor de Criminalitate Or-
ganizatã ºi Terorism (DIICOT),
Alina Bica, de înscriere pe Tabloul
avocaþilor definitivi cu drept de
exercitare a profesiei: “Consiliul
Baroului Dolj, întrunit în ºedinþa
din data de 20 august 2015, a ho-
tãrât amânarea soluþionãrii cere-
rii formulate de doamna Bica Ali-
na-Mihaela, prin care solicitã în-

Fosta ºefã a DIICOTFosta ºefã a DIICOTFosta ºefã a DIICOTFosta ºefã a DIICOTFosta ºefã a DIICOT, Alina Bica,, Alina Bica,, Alina Bica,, Alina Bica,, Alina Bica,
amânatã de Baroul Doljamânatã de Baroul Doljamânatã de Baroul Doljamânatã de Baroul Doljamânatã de Baroul Dolj

Consiliul Baroului Dolj a comunicat, ieri, cã a
amânat pentru 24 septembrie soluþionarea cere-
rii formulate de fostul ºef al DIICOT, Alina Bica,
prin care a solicitat înscrierea în tabloul de avo-
caþi definitivi cu drept de exercitare a profesiei ºi

înregistrarea cabinetului individual de avocatu-
rã. Alina Bica, aflatã în prezent sub control judi-
ciar, este judecatã pentru fapte de corupþie pen-
tru cã ar fi aprobat despãgubiri supraevaluate
când era membrã în comisia ANRP.

scrierea pe Tabloul avocaþilor de-
finitivi cu drept de exercitare a pro-
fesiei, pentru ºedinþa din data de

24 septembrie 2015, în vederea
completãrii dosarului cu actele ne-
cesare”, se aratã într-un comuni-

cat al Baroului Dolj.
Alina Bica a spus, joi, la ieºirea de

la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
unde s-a judecat cererea sa de ridi-
care a mãsurii controlului judiciar,
cã aºteaptã decizia Consiliului Barou-
lui Dolj, precizând cã trebuie sã lu-
creze, pentru cã nu are alte surse de
venituri. Fosta ºefã a DIICOT a fost
primitã în Baroul Dolj prin decizia
137 din 10 februarie 2011 a Consi-
liului Baroului Dolj, având calitatea
de avocat, dar fãrã a exercita profe-
sia de avocat. Bica a fost procuror-
ºef al Direcþiei de Investigare a In-
fracþiunilor de Criminalitate Organi-
zatã ºi Terorism din mai 2013 pânã
în noiembrie 2014, când a demisio-
nat din funcþie. Ea a fost magistrat
din 1996, fiind suspendatã, în 16 de-
cembrie 2014, din funcþia de pro-
curor al Parchetului Înaltei Curþi de

Casaþie ºi Justiþie, mãsura fiind luatã
de Consiliul Superior al Magistratu-
rii, ca urmare a trimiterii sale în ju-
decatã.

În dosarul “Bica 13 , fosta ºefã
a DIICOT a fost trimisã în jude-
catã, în 15 decembrie 2014, pen-
tru cã, în calitate de reprezentant
al Ministerului Justiþiei în comisia
ANRP, împreunã cu membri ai
Comisiei Centrale pentru Stabilirea
Despãgubirilor, i-ar fi aprobat omu-
lui de afaceri Gheorghe Stelian, în
2011, despãgubiri pentru un teren
de 13 hectare supraevaluat cu pes-
te 62 de milioane de euro. În do-
sarul „Bica 2”, trimis în instanþã
în februarie 2015, tot de DNA,
fosta ºefã a DIICOT este acuzatã
de luare de mitã (douã fapte), abuz
în serviciu (douã fapte) ºi favori-
zarea fãptuitorului (douã fapte).

Dupã ce în varã peste 1.000 de ab-
solvenþi de liceu au concurat pentru
locurile scoase la concurs de Universi-
tatea de Medicinã ºi Farmacie (UMF)
din Craiova, instituþia de învãþãmânt
superior pare tot mai atractivã ºi pen-

tru studenþii din strãinãtate. Tineri din
Africa, Europa, Asia ºi America de
Nord, s-au înscris în anii trecuþi sã stu-
dieze medicina la Craiova. ªi în aceas-
tã toamnã UMF Craiova organizeazã
admitere pentru cetãþenii strãini.

trebuie sã deþinã acte de studii eli-
berate de instituþii de învãþãmânt
recunoscute în þara de provenien-
þã. În plus, o altã obligaþie este ace-
ea sã-ºi fi depus dosarul în terme-
nul stabilit ºi sã opteze pentru o

instituþie de învãþãmânt de stat sau
particular acreditatã ºi o speciali-
zare sau un program de studii acre-
ditatã. Nu în ultimul rând, trebuie
sã aibã acceptul unitãþii sau insti-
tuþiei de învãþãmânt unde doresc
sã studieze.

Totodatã, în procesul de admi-
tere al cetãþenilor strãini la studii
în instituþiile de învãþãmânt supe-

rior acreditate din România se vor
aplica o serie de criterii de selec-
þie. În primul rând se cere respec-
tarea condiþiilor de eligibilitate.
Apoi, sunt luate în calcul rezulta-
tele obþinute pe parcursul studiilor

preuniversitare sau universitare.
Conteazã apoi ºi activitatea acade-
micã a candidatului în domeniul de
cunoaºtere pentru care a optat. Nu
în ultimul rând, selecþia se face în
funcþie de capacitatea de ºcolari-
zare a instituþiilor de învãþãmânt
superior acreditate ºi de alte crite-
rii impuse de universitãþi prin me-
todologia proprie.

An pregãtitor pentru a învãþa
limba românã
Cetãþenii strãini din state

terþe UE sunt înscriºi în în-
vãþãmântul universitar ºi
postuniversitar doar dupã
absolvirea anului pregãtitor
sau pe baza certificatului
care atestã cunoaºterea lim-
bii române. În timpul anu-
lui pregãtitor îºi însuºesc
cunoºtinþele necesare de
limba românã, precum ºi
cunoºtinþele specifice, co-
relate cu profilul viitoarei
pregãtiri (anatomie, fizicã,
chimie, desen tehnic), dacã
programul de studii este
organizat în limba românã.
Durata cursului pregãtitor
pentru studii preuniversita-
re ºi universitare de licenþã
este de un an ºcolar, iar pen-
tru studii universitare de
masterat, doctorat ºi studii
postuniversitare de reziden-

þiat este de cel puþin ºase luni.
La înscrierea la programe de stu-

dii cu predare în limba românã sunt
exceptate de la obligaþia de a pre-
zenta certificatul de absolvire a
anului pregãtitor persoanele care
prezintã acte de studii româneºti
(diplome ºi certificate) sau acte de
studii atestând cel puþin patru ani
de studii consecutivi urmaþi într-o

unitate ºcolarã preuniversitarã sau
cel puþin trei ani consecutivi ur-
maþi într-o instituþie de învãþãmânt
superior acreditatã din sistemul
naþional din România. De aseme-
nea, fac excepþie cei care promo-
veazã testul de limba românã, în
urma examinãrii de cãtre o comi-
sie de specialitate formatã din ca-
dre didactice având cel puþin func-
þia didacticã de lector. Examinarea
poate fi fãcutã în instituþia de în-
vãþãmânt superior la care candi-
datul doreºte sã studieze, dacã
aceastã instituþie de învãþãmânt
superior desfãºoarã o specializare
sau program de studii de limba ºi
literatura românã autorizat provi-
zoriu acreditat, ori în cadrul altei
instituþii de învãþãmânt superior
acreditate care desfãºoarã o astfel
de specializare sau un astfel de
program de studii. În urma aces-
tei examinãri se va elibera un cer-
tificat de competenþã lingvisticã.

La programele de studii acredi-
tate în care procesul didactic se
desfãºoarã în limbi strãine, UMF
organizeazã un test de limbã strãi-
nã. Sunt exceptate de la acest test
persoanele care provin din þãri
unde limba oficialã a statului este
limba în care se þin cursurile ºi cele
care deþin un atestat lingvistic cu
recunoaºtere internaþionalã.

RADU ILICEANU
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Legea vânãtorii ºi a protecþiei
fondului cinegetic nr. 407/2006 a
suferit modificãri consistente încã
de anul trecut, pentru a regle-
menta mai coerent prezervarea
fondului cinegetic. Astfel, „bra-
conajul este definit drept tentati-
va sau acþiunea desfãºuratã în
scopul dobândirii sau capturãrii
vânatului, finalizatã cu rezultat

sau nu, cu încãlcarea prevederi-
lor prezentei legi”, se precizeazã
la art. 1, lit. d. din Legea nr. 407/
2006. În plan practic, lupta îm-
potriva braconajului înseamnã, în
Dolj, acþiuni permanente ale au-
toritãþilor de a elimina folosirea
ogarilor pentru vânãtoare ºi a la-
þurilor. Cu suportul Poliþiei ºi Jan-
darmeriei campaniile de limitare
a braconajului sunt eficiente.
Dovadã stau ºi raportãrile perio-
dice ale acestor instituþii care în-
registreazã numeroase cazuri de
braconaj.

A.J.VA.J.VA.J.VA.J.VA.J.V.P.P.P.P.P.S. Dolj.S. Dolj.S. Dolj.S. Dolj.S. Dolj:::::
toleranþã zerotoleranþã zerotoleranþã zerotoleranþã zerotoleranþã zero
la braconajla braconajla braconajla braconajla braconaj

Cu peste 300.000 ha administrate ºi circa 1.300 de vânãtori, A.J.V.P.S.
Dolj gestioneazã un fond cinegetic impresionant. Ajutatã de noi reglemen-
tãri în domeniu, instituþia puncteazã refacerea efectivelor de cãprior, iepure,
o creºtere semnificativã la fazan ºi realizarea cotelor de vânat, mai ales la
mistreþ. Odatã cu reducerea pedepselor, lupta împotriva braconajului este
permanentã, iar sprijinul Poliþiei ºi Jandarmeriei este consistent.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

„Vânatul ºi-l face vânãtorul”
Conducerea Asociaþiei Judeþene a

Vânãtorilor ºi Pescarilor Sportivi
Dolj, mergând dupã principiul cã
„bunul vânãtor îºi gospodãreºte vâ-
natul”, pregãteºte din timp stocurile
de furaje pentru momente când vâ-
natul ar putea avea probleme cu hra-
na. Prin personalul de care dispune,

A.J.V.P.S. Dolj începe formarea
stocurilor de concentrate ºi sare,
dar ºi de fânuri de calitate pentru
iminenta venire a anotimpului rece.
„Am reuºit sã realizãm ºi cotele de
vânat, mai ales la mistreþ. O mulþu-
mire aparte avem ºi pentru reface-
rea efectivelor la iepure ºi cãprior”,
ne-a precizat ing. Cornel Panait,
preºedintele A.J.V.P.S. Dolj. Acesta
a mai punctat cã, politica de prote-
jare a vânatului din arealul Doljului
pentru atingerea efectivelor optime
este una dintre cele mai importante
activitãþi ale sale.

Contractul de gestionare,
pe 16 ani

În lumina noilor reglementãri,
categoriile de gestionari care pot

încheia contracte de gestiune a
faunei cinegetice sunt: organizaþii-
le vânãtoreºti, administratorul pã-
durilor proprietate publicã a statu-
lui, administratorii pãdurilor pro-
prietate privatã, administratorii pã-
durilor proprietate publicã a unitã-
þilor administrativ-teritoriale, insti-
tuþiile de învãþãmânt care au ca dis-
cipline de studiu vânatul ºi vânã-
toarea ºi cele cu obiect de activita-
te cercetarea ºtiinþificã.

Atribuirea dreptului de gestiona-
re se face direct sau prin licitaþie
publicã. Art. 9, alin. 1 al Legii nr.
407/2006 a fost modificat prin pre-
cizarea perioadei de derulare a con-
tractului de gestionare. „La încre-
dinþarea gestiunii, administratorul
încheie cu gestionarul un contract
de gestionare pentru o perioadã de
16 ani”, se prevede în textul legal.
Mãsura a fost luatã pentru a garan-
ta implicarea ºi seriozitatea celor
care au responsabilitatea fondului
cinegetic. De asemenea, dacã con-
tractul de gestiune înceteazã, pânã
la preluarea efectivã în gestiune de
cãtre noul gestionar, dar nu mai mult
de 120 de zile, grija fondul cinege-
tic o are fostul gestionar. Dacã exis-
tã prejudicii din culpa gestionaru-
lui, acesta va fi obligat la repararea
lui, în urma calculãrii fãcute de ex-
perþi tehnici judiciari. Planurile de
management cinegetic se vor în-
tocmi pentru o perioada tot de 16
ani, de cãtre personalul cu speciali-
zare cinegeticã angajat al gestiona-
rului ºi vor fi supuse aprobãrii ad-
ministratorului.

Pãºunatul, restricþionat
Printre mãsurile impuse de le-

gislaþie în vederea gestionãrii du-
rabile a faunei cinegetice sunt in-
terzicerea pãºunatului animalelor
domestice în terenul agricol între
6 decembrie ºi 24 aprilie, lãsarea
animalelor domestice libere sau
pãºunatul acestora în fondul fores-
tier. „Atragem atenþia oamenilor
cã, prin excepþie, este permis doar

pãºunatul vitelor mari aparþinând
comunitãþilor locale, în fondul fo-
restier privat, cu o condiþie. Doar
dacã suprafeþele pe care se pãºu-
neazã au arboretele rezultat prin
regenerare naturalã cu vârstã mai
mare de 15 ani sau planaþiile reali-
zate au starea de masiv încheiatã
ºi înãlþime mai mare de 3 metri”,
ne-a menþionat Cornel Panait. Noua
legislaþie în domeniu mai interzice
depozitarea în teren sau utilizarea
în combaterea dãunãtorilor vege-
tali ºi animali ai culturilor agricole
sau silvice a substanþelor chimice
toxice pentru fauna cinegeticã, fãrã
luarea mãsurilor de protecþie a
acesteia ºi de respectare a norme-
lor tehnice de utilizare a lor.

Condiþii obligatorii
pentru a vânã

Desfãºuratã în scopul de a men-
þine echilibrul în naturã, vânãtoa-
rea este o activitate conºtientã prin
care se exploateazã durabil o re-
sursã naturalã regenerabilã. Vânã-
toare se exercitã numai de cãtre
vânãtori ce trebuie sã îndeplineas-
cã cumulativ 4 condiþii. Astfel, tre-
buie sã deþinã permis de vânãtoare
eliberat în România, în cazul mem-
brilor organizaþiilor vânãtoreºti din
þarã sau permis ori licenþã valabilã
în þara lor, în cazul strãinilor; sã
aibã autorizaþie individualã de vâ-
nãtoare eliberatã pe numele sãu de
gestionar sau este înscris nominal
în autorizaþiile colective de vânã-
toare, sã posede permis de armã
pentru folosirea armelor de vânã-
toare ºi sã deþinã talon de asigura-
re pentru accidente ºi rãspundere
civilã, în legãturã cu activitatea de
vânãtor. Faþã de textul iniþial, prin
noua reglementare s-a urcat de la
3 ani la 5 ani perioada în care, cel
ce vrea sã devinã vânãtor sã nu fi
sãvârºit infracþiuni precizate în
Legea vânãtorii ºi protecþiei fon-
dului cinegetic.

Pedepsele pentru braconaj,
diminuate

Dacã, iniþial, infracþiunea de
braconaj se pedepsea cu închisoa-
re de la 3 la 7 ani sau cu amendã
de la 5.000  lei la 25.000 lei, acum
prin art. 42, alin 1 aºa cum a fost
modificat, pedeapsa pentru braco-
naj coboarã la 6 luni – 3 ani cu
închisoare sau amendã. Cea mai
uzitatã formã a braconajului rãmâ-
ne practicarea vânãtorii cu laþuri,
ogari sau metiºi de ogari. Specia-
liºtii atrag atenþia cã vânãtoarea
practicatã fãrã poliþã de asigurare
pentru accidente ºi rãspundere
civilã în legãturã cu calitatea de
vânãtor este infracþiune ºi se pe-
depseºte cu închisoarea de la 3 luni
la 3 ani sau cu amendã.
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Fructele mult clamatei descen-
tralizãri, în viziunea Liviu Drag-
nea, proiect altminteri de luat în
seamã, unanim acceptat, se vãd.
Mai ales cã atât funcþia de pre-
fect – reprezentantul guvernului
în teritoriu –, cât ºi cea de pre-
ºedinte de consiliu judeþean –
acesta desemnat prin vot unino-
minal la ultimele alegeri locale –
au cam fost, discret, derobate de
competenþe administrativ deci-
zionale, altminteri prevãzute for-
mal în legile speciale. Schimba-
rea inspectorului general de la ISJ
Dolj, Georgicã Bercea, prin or-
din al ministrului Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice, Mihai Sorin
Câmpeanu, pentru care semnea-
zã secretarul de stat, Gigel Pa-
raschiv, nu este un capãt de þarã,

MIRCEA CANÞÃR

Descentralizare prin...Descentralizare prin...Descentralizare prin...Descentralizare prin...Descentralizare prin...
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bineînþeles, numai cã, miercuri, la
ora la care se efectua „predarea-
primirea” cãtre profesoara Lavi-
nia Craioveanu, fost o vreme ad-
junct, succesorul momentan tem-
porar, în funcþia de inspector ge-
neral al ISJ Dolj, „miºcarea”, nu
era cunoscutã de prefectul de
Dolj, Sorin Rãducan, care potri-
vit legii, conduce serviciile publi-
ce deconcentrate ale ministere-
lor ºi ale celorlalte organe ale ad-
ministraþiei publice centrale din
subordinea guvernului, organiza-
te la nivelul unitãþilor administra-
tiv teritoriale. Întrebarea imedia-
tã: este sau nu este funcþia de in-
spector general ºcolar al ISJ Dolj
una circumscrisã sintagmei de
„serviciu deconcentrat”?  In-
teresante ar fi motivele acestei

basculãri, dintr-o funcþie în care
titularul ei n-are statutul de func-
þionar public, a ex-inspectorului
general, cu puþin timp înaintea
deschiderii unui nou an ºcolar. Se
va spune cã la concursul de sta-
bilizare pe postul deþinut a obþi-
nut media 6,70, ºi nu 7, pragul
minim de promovare. Este ade-
vãrat. Dar nu discutãm altceva
decât… inoportunitatea unui
“asemenea concurs”. Funcþiile de
inspector general ºi cele de ad-
juncþi ai acestuia au fost atribuite,
dintotdeauna, pe aliniament poli-
tic, ca bonusuri, ºi aºa vor rãmâ-
ne în continuare. A crede cã vii-
toarea putere, ce va succeda ce-
lei existente, va menþine structu-
rile de conducere actuale, cu sau
fãrã concurs, este o prostie. Fi-

reºte, vor urma acþiuni în instan-
þele de judecatã, dar asta este o
altã poveste. Dincolo de parti-
pris-urile la care rãmânem reci,
ultimii doi ani de învãþãmânt ºco-
lar de toate gradele au coincis, în
Dolj, cu notabile rezultate, în
care se regãseºte ºi adevãrata
proiecþie a managementului edu-
caþional mult invocat. Dacã am
folosi cuvinte mari, comparaþii
absolute, mi-e teamã cã atunci
când vom avea cu adevãrat ne-
voie de termeni de comparaþie
exacþi nu vom gãsi decât vorbe
obosite. Doi ani consecutivi,
Doljul s-a plasat avantajos, la
nivelul þãrii, prin rezultatele de la
BAC, unul din criteriile concre-
te de evaluare a calitãþii proce-
sului educaþional. Dacã mai adã-

ugãm rezultatele de excepþie la
olimpiade naþionale ºi internaþio-
nale, despre care am mai vorbit,
putem spune cã lucrurile n-au
mers rãu deloc. Dimpotrivã. Po-
litica educaþionalã de tip “bãlþat”
al unor secretari de stat din mi-
nisterul de resort ºi inclusiv a mi-
nistrului Mihai Câmpeanu rãmâ-
ne îndoielnicã: managementul
educaþional nu reprezintã o ex-
presie vidã, ci trebuie sã aibã
acoperire concretã. ªi la Dolj a
avut. În ceea ce ne priveºte, fãrã
a face din Georgicã Bercea un
pisc al competenþei manageriale,
ceea ce nici domnia sa nu crede,
putem acredita ideea cã a fost o
soluþie oportunã. Mai bunã ca al-
tele. Sã nu fie cumva regretatã
într-o zi.

În sistemul educaþional, proble-
ma a început când, conform unei
legi din 2009, salariile cadrelor
didactice trebuia sã creascã cã
50%, dar, din mai multe motive,
aceasta nu a fost pusã în aplica-
re, iar profesorii au atacat în in-
stanþã neaplicarea legii. Comple-
tele de judecatã le-au dat câºtig
de cauzã profesorilor, astfel cã
aceºtia au început sã-ºi primeas-
cã banii. „Se vehiculeazã, prin mai
multe medii, cã profesorii deja
primesc bani mulþi. Este adevã-
rat, s-au majorat salariile, dar sã
þinem cont cã, pur ºi simplu, aceº-
tia beneficiazã de drepturile lor,
câºtigate în instanþã. Acum, nu-
mai la Dolj, vom intra în perioada
efectuãrii plãþilor aferente trimes-
trului al III-lea din 2016, conform
eºalonãrii care este stipulatã pânã
în 2017. Este adevãrat, mai este
o micã restanþã, referitoare pri-
mului trimestru din 2016, iar pen-

Deocamdatã, profesoriiDeocamdatã, profesoriiDeocamdatã, profesoriiDeocamdatã, profesoriiDeocamdatã, profesorii
nu declanºeazã grevanu declanºeazã grevanu declanºeazã grevanu declanºeazã grevanu declanºeazã greva

Anunþul fãcut de premier, conform
cãruia angajaþii din sistemul sanitar
vor avea parte de creºteri substanþi-
ale ale salariilor, a agitat apele în sis-
temul bugetar, iar din zona învãþã-
mântului au apãrut zvonuri care vor-
besc despre o grevã ce ar putea pa-
raliza întregul sistem educaþional.
Ieri, într-o conferinþã de presã, Con-
stantin Rada, unul dintre liderii sin-

dicali cu rezonanþã în învãþãmânt, a
menþionat cã, deocamdatã, nu se
pune problema declanºãrii unei miº-
cãri de amploare, dar nu sunt exclu-
se manifestaþii de protest. Acesta a
mai spus cã se cere o întâlnire cu
prim-ministrul Victor Ponta, cu un
termen de graþie de douã sãptãmâni,
dupã ce i-a fost emisã ºi o scrisoare
pe aceastã temã.

tru cel de-al doilea din acelaºi an
plãþile sunt fãcute în proporþie de
peste 50%. Fac un apel la toate
Consiliile Locale din Dolj sã ur-
genteze efectuarea plãþilor, sã în-
truneascã ºedinþele de Consilii
Locale ºi sã aprobe deschiderea
liniilor de acreditare, astfel încât
la începutul lunii septembrie sã fie
virate drepturile salariale ale ca-
drelor didactice”, a spus Con-
stantin Rada (foto), preºedinte
al Uniunii Sindicatelor Indepen-
dente din Învãþãmânt – Dolj ºi vi-
cepreºedinte al Federaþiei Sindi-
catelor Libere din Învãþãmânt.

Dezbateri pe salarizarea
bugetarilor

Acesta a fost primul lucru
atins, ieri, în cadrul conferinþei de
presã, de Constantin Rada. Cel
de-al doilea subiect s-a referit la
zvonurile care duceau cãtre o
grevã generalã în învãþãmânt.

Cel puþin deocamdatã, aceasta
este exclusã. «Vreau sã fiu bine
înþeles – nu suntem împotriva
mãririi salariilor cadrelor sanita-
re, oamenii îºi cer drepturile, dar
cerem dezbaterea de urgenþã a
legii salarizãrii bugetarilor. I-am
scris premierului – cãruia îi mul-
þumim cã ne-a ajutat ºi am avut
posibilitatea sã intrãm la timp în
posesia salariilor restante, stabi-
lite prin hotãrâri judecãtoreºti ºi
sã grãbim puþin plata, deoarece
s-a înþeles cã pierderile cu tergi-
versarea sunt mult mai mari – ºi
i-am cerut o întâlnire de urgen-
þã. Pe noi ne-a surprins mane-
vra prin care s-a decis dublarea
salariilor din sãnãtate, înainte de
a fi discutatã legea salarizãrii
bugetarilor. Dacã dupã douã
sãptãmâni nu vom primi un rãs-
puns coerent ºi, mai ales, suste-
nabil economic, vom vedea ce
cale de urmat este. I-am cerut,
de asemenea, sã revinã asupra
legii pensiilor parlamentarilor, fi-

indcã ni se pare o mare mârºã-
vie. Nu se poate ca, dupã ce stã
patru ani pe un fotoliu de depu-
tat sau senator, un ales sã pri-
meascã 4.000 de lei pensie lu-
narã. Vom ataca pe toate cãile
aceastã lege, pe care, personal,
o consider idioatã.De fapt, de
aici a început toatã discuþia. De
asemenea, dacã, aºa cum am mai
spus, nu se va dezbate legea sa-
larizãrii bugetarilor în totalitate ºi
nu secvenþial, nu vom merge la
discuþii. I-am arãtat, prin mate-
rialul trimis, cã sunt posibilitãþi de
acoperire a drepturilor salariale,
una fiind reducerea aparatului
bugetar, prin dispariþia multor
posturi care nu au acoperire sau
a desfiinþãrii puzderiei de tot fe-
lul de agenþii deconcentrate», a
mai punctat Constantin Rada.

Salarii mici
În ceea ce priveºte posibilita-

tea unei greve de proporþii, vice-
preºedintele FSLI a declarat:

„Nimeni, dupã 25 de ani de de-
mocraþie, nu mai poate veni sã
spunã cã „eu, ca lider, declanºez
greva”. Este o mare prostie.
Vom lua legãtura cu toþii mem-
brii noºtri de sindicat, îi vom în-
treba ce doresc sã facem ºi, dupã
cele douã sãptãmâni în care aº-
teptãm rãspunsul prim-ministru-
lui, vom vedea ce este de fãcut.
Oricum, nu excludem nicio vari-
antã de protest, dar în limitele
legii. Revin ºi spun cã este ne-
voie de reducerea aparatului bu-
getar. Dacã noi am redus din
posturi, deoarece nu mai aveau
acoperire, o pot face ºi alþii. În
cazul în care nu se ajunge la un
consens, se poate merge chiar
la greva generalã, dar aceasta
este forma limitã. ªi, ca sã nu
mai fim blamaþi, vã spun cã sa-
lariul unui cadru didactic debu-
tant este 780 de lei net, al unuia
cu definitivat – 836 de lei, iar al
celui aflat aproape de pensiona-
re – 1.980 de lei”.

CRISTI PÃTRU
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GEORGE POPESCU

Am relatat, nu demult, în acest spa-
þiu, despre cazul oarecum singular, dacã
nu chiar bizar, al unei italience, nãscute
ºi educate într-o familie cu vederi ºi tra-
diþie comuniste, ºi idila ei cu un lider al
extremei drepte, neofasciste, pentru
care a trebuit sã suporte ani greu de
temniþã. Fapta în sine nu e, totuºi, atât
de neobiºnuitã, cât credem: cel puþin în
artã ºi în literaturã aproape prisoseºte,
de la romantici încoace, fie ºi în vari-
anta în care extremele sunt oferite de
binomul sãrac-bogat.

Un recent editorial al scriitorului ba-
sarabean Vasile Gârneþ, pe care îl ur-
mãresc cu un interes constant pentru
sagacitatea ºi resortul analitic al scrisu-
lui sãu, m-a obligat sã revin asupra aces-
tui subiect tare. Ce-i drept, dintr-o per-
spectivã care priveºte mai curând ceea
ce s-a numit psihologia creaþiei, cu eºa-
pãrile sale abisale. Interogaþia vizeazã
raportul poetului (artistului, în genere)
cu societatea, cu epoca în care ºi cu
care reuºeºte ori nu sã dialogheze ºi sã
convieþuiascã.

Vasile Gârneþ prezintã doi poeþi din
spaþiul ex-sovietic, cu poziþii opuse, în
ciuda unor biografii ce i-ar fi împins,
cel puþin teoretic, în roluri inversate
celor pe care le joacã în prezent.

Yunna Moritz, poeta ucraineanã nãs-
cutã 1937, an al maximei terori stalinis-
te, într-o familie de evrei, a reprezen-
tat, în anii cincizeci, o voce, dacã nu
criticã, atunci cel puþin nealiniatã, ceea
ce atunci era sinonim cu disidenþa, drept
pentru care a ºi fost exmatriculatã din
universitate. Mai nou, ucraineanã fiind
totuºi, s-a metamorfozat într-un veri-
tabil „trubadur al imperialismului ru-

Copiii Centrului social „Best Life”
al Arhiepiscopiei Craiovei au petrecut,
miercuri, momente speciale la Teatrul
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”. Co-
pilaºii au cãlãtorit prin lumea din spa-
tele scenei, a spectacolului care îi bu-
curã atât de mult atunci când îi gãseº-
te în ipostaza de spectatori ºi prin spa-
þiile pe care le traverseazã de obicei
povestea ieºitã din carte pentru a ajun-
ge pe scenã. Totodatã, au vãzut deco-
rul din spectacole, printre care cele
aflate în repertoriul teatrului, atelierele
de tâmplãrie, de croitorie ºi au întâl-
nit-o pe scenografa Clara Dãrângã Rãs-
novanu, care va coordona atelierul
„Recycle the sea”.

Micuþii au fost
primiþi cu mare
drag ºi de mana-
gerul Teatrului,
Adriana Teodores-
cu, au ascultat Im-
nul Festivalului
Puppets Occupy
Street 2015 – Wa-
ter Edition ºi au
avut bucuria sa îi
cunoascã pe acto-
rii implicaþi în acest
important festival.
«Copiii aºezãmân-

Copiii Centrului social „Best Life”
au urcat pe scena Teatrului „Colibri”

A n s a m b l u l
Folcloric „Maria
Tãnase” va pre-
zenta marþi, 1
septembrie, de la
ora 20.00, în sala
Filarmonicii „Ol-
tenia”, spectaco-
lul „Searã de cân-
tec românesc”.
Evenimentul va
avea loc în cadrul
Festivalului In-
ternaþional „Craiova Muzicalã” (Secþiunea „Cla-
sic”) – ediþia a 42-a, care se va desfãºura în pe-
rioada 29 august – 6 septembrie, în organizarea
Filarmonicii „Oltenia” ºi Primãriei Craiova, sub
Înaltul Patronaj al Majestãþii Sale Regele Mihai I.
Vã vor oferi o searã de folclor autentic Orchestra
Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase”, sub bagheta
maestrului Nicu Creþu, ºi soliºtii Mariana Ionescu-
Cãpitãnescu, Constantin Enceanu, Petricã Mîþu
Stoian, Ciri Mayer, Aneta ªiºu, Cristian Bãnãþeanu
ºi Liviu Dicã. Biletele s-au pus în vânzare la Agenþia
Filarmonicii „Oltenia”, la preþurile de 30 lei (tarif în-
treg) ºi 20 lei (pentru pensionari, studenþi ºi elevi).

MAGDA BRATU

„Searã de cântec românesc”
cu artiºtii Ansamblului
„Maria Tãnase”

În Salonul Medieval
al Casei de Culturã „Tra-
ian Demetrescu” are loc
astãzi, ora 18.30, o în-
tâlnire interactivã a pu-
blicului craiovean cu
Valentin Boiangiu, cu-
rator ºi artist vizual. Sub
genericul „Toate þevile
trec pe la subsol”, în-
tâlnirea „este o intersec-
þie a artei vizuale cu dia-
logul despre artã”, pre-
cizeazã organizatorii.
Valentin Boiangiu este
nãscut pe 26 ianuarie
1968, la Craiova. În
1999 a absolvit Bradford
College (Marea Brita-
nie), cu specializarea
picturã ºi gravurã, în
2001 a obþinut masteratul în arte plastice la Leeds
Metropolitan University, iar în 2006 PGCE la Univer-
sitatea din Huddersfield. În prezent este tutore la ªcoa-
la Superioarã Britanicã de Arte ºi Design din Mosco-
va. Accesul publicului la eveniment este liber.

MAGDA BRATU

Întâlnire cu artistul vizual
ºi curatorul Valentin Boiangiu

S-a terminat ºi
proba de susþine-
re oralã a compe-
tenþelor lingvisti-
ce, din cadrul se-
siunii de toamnã a
examenului de
Bacalaureat. Din
cei 385 de candi-
daþi  înscriºi  la
aceastã probã,
145 nu s-au pre-
zentat. Astãzi se
încheie proba de
competenþã digi-
talã, pentru care
ºi-au depus dosarele 359 de pretendenþi, iar de luni,
24 august, încep probele scrise.

CRISTI PÃTRU

tului social aflat în
grija Arhiepiscopiei
Craiovei au avut
prilejul sã îi reîntâl-
neascã pe prietenii
lor din cadrul Tea-
trului „Colibri”, sã
urce pe scenã ºi sã
afle câteva din tai-
nele confecþionãrii
pãpuºilor pe care
le aplaudã în spec-
tacole. Mulþumim
reprezentanþilor acestei instituþii pen-
tru deschiderea manifestatã faþã de ne-
voile copiilor noºtri, contribuind astfel

la dezvoltarea valorilor culturale ale
acestora!», au precizat reprezentanþii
Centrului social „Best Life”.

Colaborarea Centrului social
„Best Life” cu Teatrul pentru
Copii ºi Tineret „Colibri” a în-
ceput în anul 2014 ºi s-a con-
cretizat prin numeroase acþi-
uni recreativ-educaþionale în
beneficiul copiilor care provin
din familii dezavantajate social.
Astfel, cei mici au vizionat gra-
tuit mai multe spectacole puse
în scenã de actorii Teatrului
„Colibri”, au participat la un
atelier de creaþie coordonat de
scenografa Clara Dãrângã Rãs-
novanu ºi au fost implicaþi în
proiectul „Puppets Therapy”.

sesc”, cum scrie Gârneþ, scriind în ve-
chiul stil stalinist-epopeic despre iugo-
slavi ºi despre Miloºevici, fiind o adep-
tã a panslavismului putinian ºi un infai-
libil judecãtor al Occidentului ºi al SUA,
pe post de complotiºti ai Mamei Rusii.
Mai mult, independenþa Ucrainei – pa-
tria ei nativã – îi îngheaþã sângele în vine,
în timp ce anexarea Crimeii nu putea sã
nu fie cântatã în tonalitãþi – oricât de
false civic – puºkinian-maiakovskiene.

Celãlalt poet, Aleksandr Bîvºev, mai
tânãr cu aproape patruzeci de ani, nãs-
cut în Rusia, s-a afiliat, din proprie voin-
þã, acelei categorii de scriitori ºi de in-
telectuali, nu prea numeroºi, nu doar
nealiniaþi planurilor putinianiste, ci ºi
extrem de critici faþã de orientãrile aces-
tuia. Iar dacã venerabila poetã ucrainea-
nã a semnat o poezie cu titlul „Idiotul ºi
avionul”  care, apãrutã cu puþine zile
înaintea tragicei doborâri a avionului
malaysian, ºi-a câºtigat trista notorieta-
te a unei scandaloase premoniþii, Bîº-
nev a publicat un poem cu titlu-dedica-
þie „Patrioþilor ucraineni” în care îi în-
demna pe aceºtia  la luptã pentru apã-
rarea þãrii. Pentru asta a fost judecat,
condamnat, dat afarã de la catedrã ºi
lãsat fãrã niciun venit.

Destinele celor doi, oricât de emble-
matice în contururile lor opozitive, m-
au împins însã la reflecþii mai generale ºi
incitante, cel puþin, în mesajul lor intim.
M-am întrebat nu odatã ce resorturi ca-
zuistice – de conjuncturi psiho-biografi-
ce – s-au structurat la temelia unor des-
tine intelectuale încât, în chiar parcursul
afirmãrii lor, sã ajungã sã ilustreze con-
vingeri diametral opuse? Un caz ar fi, la
noi, cel al lui Adrian Pãunescu, un poet

cu un har indiscutabil, autor al unor po-
eme (disproporþionat de puþine în raport
cu cantitatea neverosimilã a scrisului)
demne de orice antologie.

L-am cunoscut în primãvara anului
1967, într-un bar bucureºtean în com-
pania câtorva membri ai redacþiei proas-
petei reviste „Amfiteatru” (Bãieºu, Mir-
cea Martin, Dinu Kivu…), recitând, vre-
me de douã ceasuri, din cartea „Fântâ-
na somnambulã” ce urma sã-i aparã:
versuri curajoase, chiar dacã în linia li-
rismului tradiþionalist, pline de o vervã
juvenilã aproape molipsitoare. ªi, nu
mult dupã aceea, trâmbiþele adulatorii –
închinate regimului ºi Bossului sãu su-
prem înãlþat demiurgic – i-au însoþit tra-
iectul sãu poetic ºi biografic pânã în
mlaºtina lui decembrie 89.

Ce anume subzistã într-un artist, un
gânditor, un poet, ori o personalitate cu
o carismã meritat câºtigatã, încât sã-ºi
închine propria-i vocaþie unei cauze
destinate, aproape în mod fatal, efeme-
ritãþii? Ori, deseori, pierzaniei.

Sociologic vorbind, e limpede cã, mai
mult decât orice altceva, conjuncturile
istoric-biografice dau seamã de o ase-
menea amendabilã convertire. Peste
care se suprapune nu o datã morbul
acela al unei supra-dimensionãri a pro-
priului eu, care devine, freudian vor-
bind, un Ego. ªi poate de aceea contra-
exemplele unei asemenea tipologii ca-
pãtã, mai devreme ori mai târziu, aure
legendare. Ca în cazul unui Blaga, ca
sã ne oprim la el. Ori, mai incitant, al lui
Bertold Brecht despre a cãrui rezisten-
þã, în chiar sistemul comunist al cãrui
avocat fusese ºi rãmãsese, voi reveni
în acest spaþiu publicistic.

La „oralul” în „limbi moderne” –
145 de candidaþi nu s-au prezentat
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Guvernul britanic va aloca 10 milioane de
euro timp de doi ani pentru primirea imigranþi-
lor ºi a refugiaþilor la Calais (nordul Franþei), în
cadrul unui acord franco-britanic care prevede
de asemenea o consolidare a cooperãrii poliþie-
neºti în lupta împotriva reþelelor de tra-
ficanþi. Planul, semnat, ieri, la Calais
între ministrul francez de Interne Ber-
nard Cazeneuve ºi omologul sãu brita-
nic Theresa May, prevede alocarea de
“mijloace suplimentare” de cãtre Ma-
rea Britanie pentru a asigura securita-
tea tunelului de sub Canalul Mânecii.
Totodatã, cele douã þãri vor crea un
“comandament unificat” pentru a lup-
ta împotriva reþelelor de traficanþi ºi o
“echipã comunã” pentru a spori expul-
zãrile de imigranþi ilegali. Pe plan uma-
nitar, acordul prevede “intensificarea
monitorizãrii” imigranþilor ºi a refugia-
þilor pentru “a-i identifica pe cei mai vul-
nerabili ºi potenþialele victime ale trafi-
cului” de fiinþe umane, în special fe-
meile ºi copiii, în ideea de a-i informa ºi
de a-i plasa într-un loc sigur. “Acest

Coreea de Nord a bombardat  o unitate
militarã sud-coreeanã la frontierã.
Seulul a ripostat

Coreea de Nord a bombardat ieri o uni-
tate a armatei sud-coreene în partea occi-
dentalã a graniþei ce divizeazã Peninsula
Coreea. La rândul sãu, Coreea de Sud a tras
zeci de obuze de cealaltã parte a graniþei cu
Nordul, ca represalii la ceea ce pare a fi fost
un atac cu rachetã lansat de Phenian, a
anunþat Ministerul sud-coreean al Apãrã-
rii. “Am lansat un contraatac cu zeci de obu-
ze cu calibrul de 155 mm”, a declarat un
purtãtor de cuvânt al ministerului menþio-
nat. “Am întãrit nivelul de alertã ºi supra-
veghem atent miºcãrile armatei nord-coree-
ne”, a adãugat sursa citatã. Cu puþin înain-
te de ora localã 16.00, sud-coreenii au de-
tectat traiectoria unei rachete ce ar fi fost
trasã de pe teritoriul nord-coreean, de-a
lungul pãrþii vestice a graniþei ce divizeazã
Peninsula Coreea, a declarat acelaºi purtã-
tor de cuvânt. Potrivit Yonhap, Biroul admi-
nistraþiei prezidenþiale de la Seul a anunþat
cã a convocat o reuniune de urgenþã a Con-
siliului pentru securitate naþionalã. Pentru
moment nu s-a precizat unitatea sud-core-
eanã vizatã de atacul nord-coreean. Un re-
prezentant al autoritãþilor locale din Yeon-
cheon, la aproximativ 60 de kilometri nord
de Seul, a afirmat cã locuitorii din mai mul-
te sate de la graniþã au primit ordin de eva-
cuare a locuinþelor. Tensiunea dintre cele
douã Corei a crescut de la începutul lunii
când o minã antipersonal a explodat în Zona
Demilitarizatã (DMZ) ºi a rãnit doi soldaþi
sud-coreeni. Seulul a acuzat Nordul de pla-
sarea acestor mine. Schimbul de focuri de
ieri intervine în contextul exerciþiilor mili-
tare comune SUA-Coreea de Sud, care au
început luni ºi pe care Nordul le considerã
drept o pregãtire de rãzboi.

Exerciþii militare maritime ruso-chineze
„fãrã precedent”, pe fondul manevrelor
NATO în Europa

Exerciþii militare maritime ruso-chineze
„fãrã precedent” se desfãºoarã, începând de
ieri, în Extremul Orient, acestea având loc
pe fondul manevrelor aeriene ale NATO în
Europa, cele mai importante de la încheie-
rea Rãzboiului Rece. La aceste exerciþii co-
mune, care au loc în Golful Petru cel Mare
de lângã Vladivostok, iau parte 22 de nave
de rãzboi, submarine, nave auxiliare, 20 de
avioane, peste 500 de puºcaºi marini ºi 40
de vehicule blindate, dupã cum a precizat
comandantul ºef adjunct al forþelor mariti-
me ruse, viceamiralul Aleksandr Fedoten-
kov. Obiectivul acestor exerciþii, care vor
dura pânã la 28 august, este îmbunãtãþirea
organizãrii de operaþiuni comune pe mare,
pe uscat ºi în aer, a indicat purtãtorul de
cuvânt al Flotei ruse din Pacific, cãpitanul
Roman Martov, citat de agenþia TASS. El a
subliniat cã aceste exerciþii sunt cel mai
ample din “istoria recentã a cooperãrii din-
tre cele douã flote”, iar viceamiralul Alek-
sandr Fedotov le-a calificat ca fiind “fãrã
precedent”. Exerciþiile de lângã Vladivos-
tok constituie a doua etapã a manevrelor
comune ruso-chineze “Cooperarea mariti-
mã – 2015”, prima etapã având loc în luna
mai în Marea Mediteranã. Ministerul rus al
Apãrãrii declara atunci cã exerciþiile mili-
tare ruso-chineze nu sunt îndreptate împo-
triva unei alte þãri ºi nu au legãturã cu si-
tuaþia politicã din regiune. Exerciþiile ma-
ritime ruso-chineze din Extremul Orient au
loc în acelaºi timp cu cel mai mare exerciþiu
aerian al NATO în Europa de la încheierea
Rãzboiului Rece, exerciþiu care se desfãºoa-
rã pe teritoriul Germaniei, Italiei, Bulgariei
ºi României ºi la care participã aproape
5.000 de militari din 11 þãri membre ale
Alianþei. Unii experþi, comentând aceastã
competiþie nedeclaratã dintre Rusia ºi Oc-
cident în privinþa numãrului de exerciþii mi-
litare ce au loc în contextul crizei din Ucrai-
na, au avertizat cã o astfel de demonstraþie
a puterii militare creºte probabilitatea unui
rãzboi în Europa.

Europa, în impas din cauza imigranþilorEuropa, în impas din cauza imigranþilorEuropa, în impas din cauza imigranþilorEuropa, în impas din cauza imigranþilorEuropa, în impas din cauza imigranþilor
MIRCEA CANÞÃRCancelarul german Angela Merkel a tras

semnalul de alarmã, la postul public de televi-
ziune ZDF, prevenind cã situaþie este „extrem
de nesatisfãcãtoare” ºi chestiunea imigranþi-
lor va trebui sã îi preocupe pe europeni, mai
mult decât Grecia ºi stabilitatea euro. Berlinul
ar putea primi pânã la 750.000 refugiaþi pânã în
2015, potrivit estimãrilor oficiale, faþã de 203.000
în 2014. Ministrul german de interne, Thomas
de Maiziere, a anunþat însã cã Germania se aº-
teaptã pe anul acesta la 800.000 de cereri de
azil, record absolut, gãsind inacceptabil numã-
rul de cereri venite din þãri din Balcani, precum
Albania, Kosovo sau Serbia. Toatã Europa este
alertatã. În iulie, numãrul sosirilor la frontierele
exterioare, potrivit agenþiei europene Frontex,
se triplase în raport cu anul trecut. Situaþia a
dobândit particularitãþi haotice în Grecia, unde
sãptãmâna trecutã 28.000 imigranþi, din care
82% sirieni, au sosit în insulele Samos ºi Kos,
adicã într-o sãptãmânã cât în primele 6 luni ale
anului trecut, potrivit Înaltului Comisariat al
ONU pentru refugiaþi (HCR). În Grecia, de la 1
ianuarie a.c. au sosit pe mare 160.000 imigranþi,
în Italia la Vintimille, sirienii ºi afganii formeazã
majoritatea potrivit Frontex. De la începutul
anului, în apele Mediteranei ºi-au pierdut viaþa
peste 2.500 de imigranþi potrivit statisticilor. Ce
poate face Europa? Cancelarul german Angela
Merkel are dreptate: europenii nu au reuºit sã

se punã de acord asupra unui plan concret de
mãsuri ºi cifrele cresc. Merkel doreºte acum o
deplinã armonizare a procedurilor de azil între
þãrile UE, ºi aceastã tematicã ar putea dobândi
concretizarea într-un proiect european. Franþa
ºi Anglia, prin miniºtrii de resort, Bernard Ca-
zeneuve ºi Theresa May, au oficializat un acord,
ieri, 20 august, dupã ce se acuzaserã mutual cã
nu fac din criza imigranþilor prioritatea lor ab-
solutã. Presa britanicã acuza Franþa cã nu îºi
asumã responsabilitãþi, în timp ce partea fran-
cezã se desolidariza de Regatul Unit, estimând
cã de fapt se urmãreºte pur ºi simplu un dum-
ping social. Încã din 2002, Parisul ºi Londra
conveniserã pe un modus operandi în privinþa
imigraþiei, în trecere spre Regatul Unit ºi în sens
invers, prin aºa numitul „tratat Touguet”. Con-
trar þãrilor continentale din UE, Marea Britanie
ºi Irlanda pãstreazã dreptul de control asupra
persoanelor la frontierele lor, mai exact nu apli-
cã Schengen, care reglementeazã libera circu-
laþie a cetãþenilor în UE, prin utilizarea sistemu-
lui de informaþii (SIS). Comisia Europeanã a fã-
cut un mare pas înainte aprobând un pachet de
2,4 miliarde de euro, pânã în 2020, ajutor þãrilor
membre pentru fluxul de imigranþi. A fost con-
damnat ºi planul premierului ungar Victor Or-
ban, lansat în construirea unui gard de 4 metri
pe toatã lungimea frontierei cu Serbia. Un cen-
tru mare de comandã ºi control fiinþeazã la Ca-

lais, având menirea de a identifica ºi demantela
grupurile de crimã organizatã specializate în tre-
cerea frauduloasã a imigranþilor. Grupul Eurotu-
nel afirma la 29 iulie cã interceptase peste 37.000
de imigranþi, de la 1 ianuarie a.c., aflux masiv
ilegal, intrat în Marea Britanie. Printre mãsuri în
materie de securitate figureazã deplasarea unui
numãr mare de poliþiºti ºi jandarmi francezi la
Calais, finanþarea de Regatul Unit a unor bariere
de securitate cu camere de supraveghere în pe-
rimetrul canalului „pe sub Mânecã”. În Calais 7
filiere albaneze au fost demantelate, fiecare rea-
lizând câte o cifrã de afaceri cuprinsã între 700.000
ºi 2 milioane euro. Guvernul britanic a promis 22
milioane de lire, a indicat „The Guardian”, pen-
tru ameliorarea situaþiei din portul Calais, deve-
nit cvasi inaccesibil. Situaþia rãmâne îngrijorã-
toare. Frontex atrage atenþia cã 340.000 de imi-
granþi au sosit în UE din ianuarie în iulie, via
Italia-Grecia ºi Ungaria, faþã de 23.500 în ace-
eaºi perioadã a anului trecut. O soluþie miracu-
loasã la criza imigraþiei clandestine nu existã ºi
cotele de imigranþi, pentru þãrile membre UE,
apoi ranforsarea Frontex, punerea în operã a
mecanismelor de întoarcere, încurajarea refor-
melor în þãrile de origine, toate acestea sunt
întoarse pe toate feþele.

Grecia a plãtit BCE o ratã de 3,4 miliarde euro
Grecia a rãscumpãrat de la Banca Centralã

Europeanã (BCE) obligaþiuni în valoare de 3,4
miliarde euro, ajunse la maturitate, din prima
tranºã, de 23 de miliarde de euro, primitã din
noul program de susþinere financiarã de 86 de
miliarde de euro, a declarat un oficial guverna-
mental. “Plata a fost fãcutã, fondurile sunt pe
drum”, a spus oficialul. Comisia Europeanã a
semnat miercuri noapte un memorandum de
înþelegere (MoU) cu Grecia, pentru un nou pro-
gram de sprijin pentru stabilitate pe trei ani,
informeazã un comunicat de presã al Executi-
vului comunitar.  În cadrul Mecanismului euro-
pean de stabilitate (MES) se va putea aloca Gre-
ciei, în urmãtorii trei ani, o sumã maximã de 86 de
miliarde de euro sub formã de împrumuturi, cu
condiþia ca autoritãþile elene sã punã în aplicare
reforme menite sã rezolve dificultãþile fundamen-
tale cu care se confruntã economia ºi societa-
tea Greciei. Punerea în aplicare va fi monitoriza-
tã de cãtre Comisie, în colaborare cu Banca
Centralã Europeanã ºi, ori de câte ori este posi-
bil, împreunã cu Fondul Monetar Internaþio-
nal. Aceastã monitorizare va lua forma unor re-
examinãri periodice. “Cu sprijinul programului,
autoritãþile elene au posibilitatea de a reinstitui

încrederea reciprocã, stabilitatea financia-
rã ºi încrederea în viitor, premise necesare
pentru ca economia Greciei sã se dezvolte
din nou. Acum este important ca reformele
convenite sã fie puse în aplicare cu celeri-
tate. În acest fel, Grecia va putea sã devinã
din nou competitivã ºi sã asigure o creºte-
re economicã durabilã”, a declarat vicepre-
ºedintele CE pentru moneda euro ºi dialog
social, Valdis Dombrovskis. “Acordul asu-
pra acestui program este o veste extraordi-
narã pentru Grecia ºi pentru Uniunea Eu-
ropeanã în ansamblul sãu ºi creeazã condi-
þiile pentru accelerarea creºterii, pentru stabilita-
te, investiþii ºi locuri de muncã”, a declarat, la
rândul sãu, comisarul european pentru afaceri
economice ºi financiare, Pierre Moscovici. În
completarea programului de ajustare ºi pentru
a-i da cele mai mari ºanse de reuºitã, la 15 iulie
Comisia a prezentat un Plan pentru locuri de
muncã ºi creºtere economicã pentru Grecia. Vor
fi puse la dispoziþie, pânã în 2020, aproximativ
35 de miliarde euro pentru investiþii în oameni ºi
în întreprinderi. Prin creºterea cu 7 puncte pro-
centuale a ratei de prefinanþare iniþialã pentru
programele de finanþare aferente perioadei 2014-

2020 în Grecia, se poate pune la dispoziþie mai
repede 1 miliard euro din alocarea de þara ca pla-
ta în avans pentru noile proiecte cofinanþate de
UE. De asemenea, Comisia îºi pregãteºte oferta
de asistenþã ºi expertizã tehnicã, prin interme-
diul noului serviciu creat în acest sens, ºi anume
Serviciul de sprijin pentru reformele structurale
(SSRS). Înfiinþat în luna iulie, acest serviciu va
servi drept platforma pentru mobilizarea experti-
zei din serviciile Comisiei, din administraþiile sta-
telor membre ºi din alte organizaþii internaþiona-
le pentru a ajuta statele membre în procesul de
elaborare ºi monitorizare a reformelor.

Londra va aloca 10 milioane de euro pe doi ani
pentru primirea imigranþilor la Calais

lucru implicã capacitãþi de gãzduire ºi de sprijin
pentru a-i împiedica astfel pe toþi cei care în-
cearcã sã exploateze sã aibã acces la aceste
persoane vulnerabile”, se aratã în acord. Toto-
datã se încearcã promovarea întoarcerilor vo-

luntare în þãrile de origine, prin instituirea unor
campanii de informare ºi a a unor programe de
ajutor pentru cei care doresc sã se întoarcã în
þãrile lor. În acelaºi timp, Marea Britanie va oferi
mijloacele necesare pentru a asigura siguranþa

Eurotunelului prin “creºterea efec-
tivelor de securitate”. O nouã ca-
merã de control va fi creatã ºi “vor
fi trimise echipe suplimentare care
vor acþiona 24 de ore din 24, 7 zile
din 7, pentru a reduce numãrul de
pasageri aflaþi în situaþie ilegalã”,
se mai spune în document. În cele
din urmã, la nivel internaþional cele
douã þãri doresc sã-ºi intensifice
dialogul cu þãrile de origine ale imi-
granþilor. Ele au convenit sã orga-
nizeze “o conferinþã la Paris, cu
alte state membre ale Uniunii Eu-
ropene, dacã este posibil pânã la
sfârºitul anului”, ºi sã ofere spri-
jin Greciei ºi Italiei în “punctele
fierbinþi” ºi în centrele unde se face
trierea refugiaþilor ºi a imigranþilor
economici aflaþi în situaþie ilegalã.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!Anunþul tãu!
1.INFORMAÞII generale privind

concedentul, în special denumirea, co-
dul fiscal, adresa, numãrul de telefon,
telefax ºi/sau adresa de e-mail ale per-
soanei de contact: Primãria Comunei
Vîrtop, Str. Principalã, nr. 374, Vîrtop, ju-
deþul Dolj, telefon. 0251.363.508, fax:
0251.363.508, email: mateielena36@ya-
hoo.com. 2.Informaþii generale privind
obiectul concesiunii, în special descrie-
rea ºi identificarea bunului ce urmeazã
sã fie concesionat: Concesionarea prin
negociere directã a terenului, în supra-
faþã de 4.400mp, situat în comuna Vâr-
top, Tarlaua 61, Parcela 286, teren apar-
þinând domeniului public al Comunei-
Vârtop, pe o perioadã de 49 de ani, des-
tinat dezvoltãrii diverselor activitaþi eco-
nomice, productive, industriale, de altã
naturã, în localitate oportune cetãþeni-
lor localitaþii cât ºi Primãriei prin realiza-
rea de investiþii pentru a se menþine în
bune condiþii de igienã, mediu, funcþio-
nalitate a acestui teren, ºi aducerea de
venituri la bugetul local al comunei. 3.In-
formaþii privind documentaþia de atribui-
re: Documentaþia de atribuire a fost în-
tocmitã în conformitate cu prevederile
OUG nr.54/3006. 3.1.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaþiei de atribuire: Documen-
taþia de atribuire poate fi cumpãratã din
data de 24.08.2015, între orele 9.00-16.00,
de la sediul Primãriei Comunei Vârtop.
3.2.Denumirea ºi adresa serviciului/
compartimentului din cadrul conceden-
tului, de la care se poate obþine un exem-
plar din documentaþia de atribuire: Bi-
roul Secretar, Primãria Comunei Vârtop,
Str. Principalãnr. 374, Vârtop, jud.Dolj.
3.3.Costul ºi condiþiile de platã pentru
obþinerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr.54/2006 pri-
vind regimul contractelor de concesiu-
ne de bunuri proprietate publicã, apro-
batã cu modificãri prin Legea nr.22/2007:
Costul documenataþiei de atribuire pen-
tru obþinerea acestui exemplar este de
50Lei, care va fi achitata la casieria din
sediul Primãriei Vârtop. 3.4.Data limitã
pentru solicitarea clarificãrilor: 07/09/
2015, Ora 12.00. 4. Informaþii privind ofer-

tele: Ofertele vor conþine cerinþele spe-
cificate prin documentaþia de atribuire
ºi instrucþiunile privind modul de ela-
borare ºi prezentare a ofertelor. 4.1.Data
limitã de depunere a ofertelor: 17/09/
2015, ora 12.00. 4.2.Adresa la care trebu-
ie depuse ofertele: Primãria Comunei
Vârtop, Str.Principalã, nr.374, Vârtop,
Jud.Dolj. 4.3.Numãrul de exemplare în
care trebuie depusã fiecare ofertã: Ofer-
ta trebuie depusã în douã exemplare.
5.Data ºi locul la care este programatã
începerea procedurii de negociere di-
rectã: 18/09/2015, ora 10.00, la Sala de
ºedinþã a Primãriei Vârtop, judeþul Dolj.
6.Denumirea, adresa, numãrul de tele-
fon, telefax ºi/sau adresa de e-mail ale
instanþei competente în soluþionarea li-
tigiilor apãrute ºi termenele pentru sesi-
zarea instanþei: Tribunalul Dolj, Secþia
de Contencios Administrativ, Str.Bres-
tei, nr.12, Craiova, Jud.Dolj, telefon 0251/
418.612, fax 0251/419.851, tr-dolj@just.ro.
7.Data transmiterii anunþului negocierii
cãtre instituþiile abilitate, în vederea pu-
blicãrii: 19/08/2015.
BOIU ADRIAN REPREZENTANT AL SC
AGRIFARM ALIPROD SRL anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deciziei eta-
pei de încadrare de cãtre APM DOLJ –
nu este necesarã efectuarea evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi nu este ne-
cesarã efectuarea evaluãrii adecvate – în
cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul ‘’COMPARTIMEN-
TARE CLÃDIRE C1, AMPLASARE CLÃ-
DIRI MODULARE PREFABRICATE ªI
PLATFORMÃ REZERVOARE COMBUS-
TIBIL - SAT URZICUÞA, COMUNA URZI-
CUÞA, JUDEÞUL DOLJ’’ propus a fi am-
plasat  în comuna URZICUÞA, satul UR-
ZICUÞA, str. Sanitarului, nr. 39, judeþul
DOLJ, titular BOIU ADRIAN REPREZEN-
TANT AL SC AGRIFARM ALIPROD SRL.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motive-
le care o fundamenteazã pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, Craiova, str. Petru
Rareº nr.1, în zilele de luni pânã vineri,
între orele 9.00-14.00 precum ºi la urmã-
toarea adresã de internet www.apmdj.an-
pm.ro. Publicul interest poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 28.08. 2015.

Buºicã Elena anunã publicul inte-
resat asupra deciziei etapei de încadrare
emisã de APM Dolj PUZ „Construire clã-
diri P+4E – Locuinþe colective” în muni-
cipiul Craiova, str. Brestei, nr. 144A, jude-
þul Dolj, - planul nu necesitã evaluare de
mediu ºi nu se supune evãluarii adecva-
te, urmând a fi supus procedurii de ad-
optare farã aviz de mediu. Documentaþia
care a stat la baza luãrii deciziei etapei de
încadrare poate fi consultatã în zilele de
luni-joi între orele 800

  - 1630 ºi vineri între
orele 800

  - 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 zilnic la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj (Fax:
0251419035, e-mail office@apmdj.an-
pm.ro), în termen de 10 zile calendaristi-
ce de la data publicãrii în mass-media.

S. C . PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIO-
VA SRL face public faptul cã doreºte sã
realizeze investiþia ,,Amenajare parcare
auto, zona de N-V Piaþa Centralã -execu-
þie” la intrarea din Strada Nicolae Balces-
cu, în suprafaþã de 394,048 mp. Valoarea
estimata a investiþiei este de 65.000 lei fara
TVA. Prin urmare cei ce doresc sã obþi-
nã informaþii privind înscrierea la licitaþie
, acte necesare, caiet de sarcini,etc., sunt
rugaþi sã solicite informaþii la sediul so-
cietãþii S.C PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIO-
VA SRL, din Calea Bucureºti, nr. 51-Piaþa
Centralã, birou Achiziþii Publice. Ofertele
se vor depune pânã la data de 27.08.2015,
ora 15.30 la sediul SC PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL. Relaþii suplimentare la
numãrul de telefon 0251/410696.

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jieþu-
lui nr. 19, primeºte înscrieri pentru anul
ºcolar 2015 – 2016 în perioada 24 august -
4 septembrie 2015, la urmãtoarele discipli-
ne: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã
popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acor-
deon, instrumente de suflat (saxofon), ba-
let, actorie, picturã, graficã, artã cinemato-
graficã, regie-teatru. Examenul de admite-
re, în anul I, se va desfãºura în perioada 7
– 10 septembrie 2015. Relaþii la telefon 0251
– 413371; între orele 09.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.
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POVEªTI CU SUPEREROI

Asociaþia de Consultanþã ºi Consiliere Economico-Socia-
lã Oltenia va gãzdui lansarea oficialã a proiectului Poveºti cu
supereroi, parte a campaniei sociale Eroi de poveste, în partene-
riat cu A.S.I.S., prin Programul de finanþare nerambursabilã sus-
þinut de Consiliul Judeþean Dolj, desfãsurat în perioada iulie –
decembrie 2015.

Proiectul urmãreºte dezvoltarea comunitarã ca modalitate de îm-
bunãtãþire a calitãþii vieþii în mediul sanitar ºi dezvoltarea unei cetã-
þenii active  prin demararea unor acþiuni colective care sã genereze
soluþii pentru problema asistenþei sociale din spitale.

Primul pas pentru atingerea obiectivului propus constã în dez-
voltarea unui program de voluntariat specializat în asistenþã socia-
lã, acesta reprezentând o modalitate de a crea o legãturã între oa-
meni ºi comunitate, de a îmbunãtãþii calitatea vieþii prin consiliere
ºi terapie pentru persoanele care ajung în contact cu mediul sani-
tar ºi de a creºte nivelul responsabilitãþii sociale în rândul tinerilor.

Beneficiarii direcþi ai proiectului vor fi:
· 80 voluntari (60 studenþi + 20 elevi de liceu)
· copiii internaþi în unul din spitalele: Clinica de Pediatrie a

Spitalului Municipal Filantropia, Spitalul Clinic de Boli Infecþioase
ºi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeº, Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã -Secþia de Oncopediatrie

· 60 de pãrinþi ce vor participa la seminarii de parenting
Elaborarea unui program de voluntariat care sã se vizeze acest

sector are consecinþe importante asupra evoluþiei atât a sistemului
sanitar, cât ºi a comunitãþii locale în ansamblu. Sarcina ºi obiecti-
vul voluntarilor va fi menþinerea, refacerea ºi dezvoltarea capacitã-
þii individuale pentru depãºirea unei situaþii de nevoie, cronice sau
de urgenþã, în cazul în care persoana sau familia este incapabilã sã
o soluþioneze singurã.

Persoanã de contact: Andreea Mihaela Niþã – Manger Proiect,
tel. 0743 108 885, e-mail: acces.oltenia@yahoo.com

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

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
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
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,
cadastru, Bistreþ – Dolj.
Telefon: 0771/773.957.

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.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.

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 co-
mercial. 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 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. Situa-
tã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Te-
lefon: 0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
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.
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INVITATIE

Primaria si Consiliul Local Urzicuta, va invita sambata, 5 septembrie 2015, la
SARBATOAREA”CUNUNA GRAULUI”

ZIUA COMUNEI URZICUTA

VA ASTEPTAM CU DRAG!

                                                         PRIMAR-ING. FLOREA GRIGORESCU
————————————————————————————————————————————————

“CUNUNA GRAULUI”-ZIUA COMUNEI URZICUTA
                                                            5 SEPTEMBRIE 2015
                                                            PROGRAMUL ZILEI
      ORA 11.30-12.00 PRIMIREA INVITATILOR(Camin Cultural)
        ORA 12.00-13.00 INAUGURAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII: REABILITARE SI MODERNIZARE GRA-

DINITA “IONELE”, CENTRU DE INGRIJIRE COPII TIP AFTERSCHOOL, TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL
ORA13.00-14.00 ALOCUTIUNI, DINEU   (Camin Cultural)
ORA 14.00-16.00 SPECTACOL  PREZENTAT DE FORMATII DE AMATORI DIN COMUNA URZICUTA SI

INVITATI DIN BAILESTI, RAST, GOICEA(Stadion Florea Martinovici)
ORA 16.00-20.00 SPECTACOL FOLCLORIC OFERIT DE ARTISTII :MARIANA IONESCU CAPITANESCU,-

CRISTIAN BABATEANU,NELU BITINA, SANDA ARGINT, ELIZA CALAFETEANU, RAZVAN MAGUREANU
ORA20.00-21.00 RECITAL CARMEN SERBAN
ORA 21.00 FOC DE ARTIFICII

STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

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

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

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
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 in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. 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
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil.
Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. 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 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.
Telefon: 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 putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/ 416.455.
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,
calorifere fontã, tele-
vizor color, preþuri
mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã . 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 Ungu-
reni 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, performant
cu douã sonde diferite.
Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate 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 vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data de
21.09.2014, a unei (1) funcþii  publice vacante respectiv:

- inspector, cls l, grad Asistent în cadrul Comp. Administrare ºi evidenþa do-
meniului public ºi privat

1)-condiþii de desfãºurare a concursului;
 -proba scrisã 21.09.2015 la sediul primãriei, str. T. Vladimirescu nr. 24, ora 10.30.
2)-termen de depunere a dosarelor, 20 zile de la publicare, la sediul primã-

riei, str. T. Vladimirescu nr. 24- Serv. Resurse umane-Salarizare.
3 )-selecþia dosarelor 5 zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor
4)- condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv stu-

dii superioare de lungã duratã absovite cu diplomã de licenþã în constructii civi-
le ºi industriale, arhitectura sau urbanism.

-condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor de 1 an
-certificat cunoºtiinþe de bazã de calculator
Dosarul de înscriere se depune la Serviciul Resurse umane-Salarizare,

ºi va cuprinde:
-formular de înscriere prevazut în anexa 3 din HG 611/2008
-copie act de identitate
-copiile diplomelor de studii ºi alte acte doveditoare care atestã studii sau

specializãri necesare ocupãrii funcþiei publice
-copie dupã cartea de muncã sau, dupã caz o adeverinþã care sã ateste

vechimea în muncã sau dupã caz în specialitatea studiilor necesare ocupãrii
funcþiei publice

-cazier judiciar
-adeverinþã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare
-declaratie pe propria rãspundere sau adeverinþã care sã ateste cã nu a des-

fãºurat activitãþi de poliþie politicã.

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.
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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 plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, burtie-
rã fãrã picior nouã 20
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.

Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
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 seriozita-
te. 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 apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garso-
nierã Craioviþa Nouã.
Telefon: 0740/336.047;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã femeie
drãguþã, muncitoare,
onestã, pentru convieþui-
re la þarã. Constantin
Constantin/Lucicã –Dãn-
ciuleºti, nr. 136, judeþul
Gorj, Agenþia Petrãchei.

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

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
Sincere condoleanþe
familiei ºi regrete
eterne la decesul su-
rorii, cumnatei ºi mã-
tuºii MÃRGINEANU
MARIA, 89 de ani, su-
flet de o bunãtate fãrã
margini. Dumnezeu
s-o ierte.

COMEMORÃRI
Veºnicã amintire,
soþului, tãtãlui ºi
bunicului nostru
Ing. IULIAN ªER-
BÃNESCU la îm-
plinirea a 6 ani de

la despãrþirea de
el. Dumnezeu sã-l
aibã în pazã! Fa-
milia ªerbãnescu.

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.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Marius Ionescu, sportiv legitimat la CSM Craiova,
va participa la noapte în proba de maraton a Campio-
natului Mondial de Atletism de la Beijing (22/30 au-
gust). Cursa e programatã la ora localã 7:35, cinci
ceasuri mai devreme în România, ºi va putea fi urmã-
ritã pe canalul Eurosport.

Pentru cel supranumit Piciul va fi un test extrem
de important în vederea abordãrii ultimei pãrþi a pre-
gãtirii pentru Jocurile Olimpice de la Rio, de anul vii-
tor. Iniþial, Ionescu nu a avut în program ºi aceastã
reuniune mondialã, nefiind sigur dacã intrã în planuri-
le Federaþiei Române de Atletism, dar dupã prestaþia
excelentã de la maratonul susþinut la Dusseldorf, unde
s-a impus, atletul craiovean a obþinut calificarea pen-
tru Beijing ºi a fost pus pe liste de cãtre oficialii foru-
lui naþional.

Marius Ionescu sperã sã prindã un loc în primii 20
la finalul cursei mondiale. “Obiectivul personal este
sã mã clasez în top 20. Pregãtirea a fost bunã, consi-
der cã sunt la un nivel bun. Urmeazã sã vedem ºi
rezultatul acum. Acest concurs reprezintã ultima sutã
de metri pentru prima etapã a pregãtirii în vederea
Jocurilor Olimpice. Dupã care vom trage linie ºi vom
analiza concluziile. De obicei nu vreau sã vorbesc îna-
inte, sã promit ceva ce nu pot realiza. Cum se obiºnu-
ieºte mai ales în fotbal, vreau sã las rezultatul sã vor-
beascã pentru mine. Am început anul ãsta cu bine,

toate cursele mi-au ieºit cum am planificat, sper sã îl
termin la fel de bine. Acest concurs nu îl aveam în
plan înainte de maratonul de la Dusseldorf, când am
confirmat ºi baremul olimpic. Nu fãceam parte din
planul federaþiei pânã atunci, dar dupã am intrat în
vederi pentru mondiale ºi a trebuit sã îl introduc în
program din mers pentru cã este un concurs impor-
tant ºi prinde foarte bine. Cel puþin ca experienþã, ori-
ce cursã la nivel mondial este un lucru pozitiv”, a
declarat Marius Ionescu.

“Piciul” a mai alergat, în carierã, în proba de mara-
ton la douã Campionate Mondiale. În 2013, la Mos-
cova (Rusia), unde s-a clasat pe locul 26, iar în 2011
la Daegu (Coreea de Sud), reuºind o clasare mai bunã,
pe poziþia a 13-a.

Ultimul mare test înainte de Rio?
Deºi Marius Ionescu se gândeºte sã mai participe

la un maraton în primãvara anului viitor, cu câteva
luni înainte de startul Jocurilor Olimpice, cursa de la
Beijing ar putea fi ultimul test de calibru pentru aces-
ta. „Din toamnã începe o altã etapã a pregãtirii pentru
Rio. Poate cã o sã mai fac în primãvarã un maraton,
dar nu sunt încã hotãrât.”, a mai spus atletul.

Un alt sportiv craiovean ce participã la CM este
Claudia ªtef, tot de la CSM, care va lua concura în
proba de marº.

ACS Podari s-a impus cu 4-0
(3-0), miercuri searã, în
deplasare, într-un joc test

Meci amical: Podariul a fãcut
spectacol la Horezu

susþinut în compania vâlcenilor
de la Flacãra Horezu. Pentru
divizionara de Liga a III-a a

punctat Dragomir, Surugiu, D.
Stancu ºi Buzãrnescu.

Formula de start folositã de
antrenorul Dragoº Bon a fost
urmãtoarea: Nedelcovici –
Socol, Rioºanu, I. Sârmon,
Marinoiu – D.Stancu, Dragomir
– Surugiu, Mirescu, Raicea –
C. Sârmon. Au mai intrat
Mecea, Chircan Buzãrnescu, Fl.
Cimpoeru, Badea, I. ªerban,
Preda ºi Geamãnu.

Mâine, ACS va disputa o
nouã partidã de verificare,
contra juniorilor A de la CS
Universitatea Craiova. Se va
întâmpla pe “Petre Deselnicu”,
cu începere de la ora 10:00.

Marþi: FC Astana (Kazahstan) – APOEL Nicosia (Cipru) 1-0 (Dzhol-
chiev 13) / BATE Borisov (Belarus) – Partizan Belgrad (Serbia) 1-0 (Gor-
deychuk 75) / Lazio Roma (Italia) – Bayer Leverkusen (Germania) 1-0
(B. Keita 77) / Manchester United (Anglia) – Club Brugge (Belgia) 3-1
(Depay 13, 43, Fellaini 90+4 / Carrick 8 aut.) / Sporting Lisabona
(Portugalia) – ÞSKA Moscova (Rusia) 2-1 (T. Gutierrez 12, Slimani 82
/ Doumbia 40).

Miercuri: FK Skenderbeu Korce (Albania) – Dinamo Zagreb (Croa-
þia) 1-2 (Shkembi 37 / Soudani 66, Pivaric 90+3) / Celtic FC (Scoþia) –
Malmo FF (Suedia) 3-2 (Griffiths 3, 61, Biton 10 / Berget 52, 90+5) /
FC Basel (Elveþia) – Maccabi Tel-Aviv (Israel) 2-2 (Delgado 39 pen.,
Embolo 88 / Zahavi 31, 90+6) / Rapid Viena (Austria) – ªahtior Doneþk
(Ucraina) 0-1 (Marlos 44) / Valencia (Spania) – AS Monaco (Franþa) 3-
1 (Rodrigo 4, Dani Parejo 59, Feghouli 86 / Pasalic 49).

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

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

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

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR –
PLAY-OFF – MANªA TUR

Rezultatele complete ºi marcatorii

DIGI SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº

– FC Voluntari, Viitorul – ACS Poli Timiºoara.
DIGI SPORT 2
18:00, 2:00 – TENIS (M) – Turneul de la Cincin-

nati, în SUA: ziua a 5-a.
DIGI SPORT 3
19:00 – HANDBAL (F) – Bucharest Trophy 2015:

CSM Bucureºti – Corona Braºov / 21:30 – FOTBAL
Franþa – Ligue 1: Montpellier – Paris SG.

DOLCE SPORT
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº

– FC Voluntari, Viitorul – ACS Poli Timiºoara / 2:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Cincinnati, în SUA: ziua a
5-a.

DOLCE SPORT 2
18:00 – TENIS (F) – Turneul de la Cincinnati, în

SUA: ziua a 5-a.

EUROSPORT
17:00 – CAIAC-CANOE - Campionatele Mondia-

le, la Milano, în Italia / 18:30 – CÃLÃRIE – Campio-
natul European, la Aachen, în Germania / 21:00 –
CICLISM – Turul Spaniei – Prezentarea echipelor /
2:30, 4:00 – ATLETISM – Campionatul Mondial, la
Beijing, în China.

EUROSPORT 2
19:00 – FOTBAL Polonia – Ekstraklasa: Pogon

Szczecin – Wisla Cracovia / 21:30 – FOTBAL Ger-
mania – Bundesliga: Hertha Berlin – Werder – Bremen
/ 23:30 – CICLISM – Challenge-ul Pro, în SUA.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Viitorul – ACS Poli Ti-

miºoara.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: ASA Tg. Mureº – FC

Voluntari.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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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 a VIII-a
Astãzi
ASA Tg. Mureº – FC Voluntari 18:30
Viitorul – ACS Poli 21:00
Mâine
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

Peste 100 de jandarmi, din ca-
drul Grupãrii de Jandarmi Mobile
Craiova, vor asigura mãsurile de
ordine publicã cu prilejul meciului
dintre CS U Craiova ºi Steaua, în
zona apropiatã ºi imediatã a stadio-
nului “Extensiv”, pe traseele de
afluire ºi defluire ale spectatorilor
ºi protecþia delegaþiilor echipelor ºi
oficialilor, cu misiunea de a preveni
sãvârºirea de fapte antisociale.

În urma desfãºurãrii ºedinþei de
cooperare a forþelor implicate în asi-
gurarea mãsurilor de ordine publicã
s-au stabilit detaliile privind organi-
zarea ºi desfãºurarea acestei partide
de fotbal, rezultând urmãtoarele:

- accesul spectatorilor în stadion
se va efectua începând cu ora
16.00, pe la porþile de acces
1,2,3,4, numai pe baza documen-
telor de acces.

- nu va fi permis accesul cu ob-
iecte care pot fi aruncate în direc-
þia terenului de joc sau a altor per-
soane. Aceste obiecte vor fi reþi-
nute la punctele special amenajate
ºi returnate la terminarea partidei.

Mãsuri de ordine publicãMãsuri de ordine publicãMãsuri de ordine publicãMãsuri de ordine publicãMãsuri de ordine publicã
la Craiova – Steauala Craiova – Steauala Craiova – Steauala Craiova – Steauala Craiova – Steaua

- accesul cu autovehicule în
parcarea stadionului va fi permis
doar celor care au documente de
acces în acest sens(40 de locuri).

Spectatorii, trebuie sã respecte
mãsurile stabilite de organizatori ºi
forþele de ordine pe traseele de de-
plasare cãtre locul de desfãºurare al
meciului, în apropierea ºi în incinta
stadionului iar la solicitarea forþelor

de ordine au obligaþia sã prezinte
documentele de acces ºi actele de
identitate, fiindu-le interzis sã pãtrun-
dã în stare vãditã de beþie, sã intro-
ducã în stadion bãuturi alcoolice,
bannere, afiºe, steaguri care conþin
texte cu conþinut obscen, materiale
pirotehnice sau alte obiecte care pot
pune în pericol securitatea partici-
panþilor la competiþia sportivã.

Nicolae Tilihoi trece prin mo-
mente grele, fiind bolnav, însã Liga
Profesionistã de Fotbal nu l-a lã-
sat la greu ºi a decis sã-l ajute fi-
nanciar pentru medicaþia de care
avea nevoie.

“Fac un tratament pentru o boa-
lã, spre cancer ca sã zic aºa. Eu
am avut nevoie de un medicament
american. Balaci s-a dus la Gino
Iorgulescu ºi m-a ajutat LPF cu
preþul acestui medicament. E în jur
de 15.000 de lei.

Gest impresionant dinGest impresionant dinGest impresionant dinGest impresionant dinGest impresionant din
partea LPF pentru Tpartea LPF pentru Tpartea LPF pentru Tpartea LPF pentru Tpartea LPF pentru Tilihoiilihoiilihoiilihoiilihoi

Am trimis dosarul meu, am fã-
cut un contract cu Liga. Vreau sã-
i mulþumesc domnului Gino Ior-
gulescu. Foarte rapid a rezolvat tot.
Îmi va plãti tot în continuare.

E un gest onest ºi mi se pare un
lucru deosebit ca în 3 zile sã re-
zolve tot. Mai ales pentru Româ-
nia. Mã repet, îi mulþumesc ºi le
doresc tuturor tot binele din lume”,
a zis Tilihoi pentru Gsp.

Originar din Brãila, Nicolae Ti-
lihoi a fost descoperit de Corneliu

Andrei Stroe la un trial în Bucu-
reºti ºi adus la ªtiinþa. A evoluat la
Universitatea mai bine de un dece-
niu, în perioada 1976-1987,  în
care a fãcut pereche cu Costicã
ªtefãnescu în centrul liniei de fund.

A cucerit douã trofee de cam-
pion ºi patru Cupe ale României.
În Divizia A a evoluat în 296 de
partide, marcând de 7 ori. Are 36
de apariþii în cupele europene ºi 10
în tricoul primei reprezentative a
României.

Ieri s-au comemorat doi ani de când ne-a pãrãsit Costicã ªtefãnes-
cu, iar o delegaþie a Universitãþii, formatã din managerul general Felix
Grigore, antrenorii Sorin Cârþu, Silviu Lung, Emil Sãndoi, Adrian Po-
pescu ºi Maximii Auricã Beldeanu, Nicolae Ungureanu, Gheorghiþã
Geolgãu ºi Costicã Donose, l-a omagiat pe Cãpitanul care a condus
echipa spre marile performanþe, depunând o coroanã de flori la mor-
mântul acestuia, din cimitirul Sineasca.

„Au trecut foarte repede aceºti doi ani. A fost un model atât în
teren, cât ºi în afara lui. Îi simþim cu toþii lipsa. Duminicã, contra celor
de la Steaua vom juca pentru Cãpitanul nostru. Le-am transmis jucã-
torilor ce a însemnat Costicã ªtefãnescu pentru Universitatea Craio-
va. Sunt sigur cã vor fi mai bine capacitaþi. Gândurile noastre se în-
dreaptã spre el”, a spus Emil Sãndoi, citat de site-ul oficial al clubului
craiovean.

La rându-i, Gheorghiþã Geolgãu a declarat: „Este greu de acceptat
cã nu mai este printre noi. Pentru mine Costicã este unul dintre oame-
nii nemuritori. Chiar dacã el a fost produs al ºcolii de fotbal Steaua,
când juca împotriva lor a dat de fiecare data maximum ºi ne-a condus
spre victorii memorabile. Aº vrea ca bãieþii sã gândeascã duminicã
exact ca ªtefãnescu: numai ºi numai la victorie.”

Totodatã, oficialii clubului alb-albastru au depus jerbe de flori ºi au
aprins lumânãri la locurile de veci ale lui Zoli Criºan ºi Cristi Neamþu.
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