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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Dacã se spune “orele doispre-
zece”, e normal, Popescule, sã se
spunã ºi “orele unusprezece” sau
“orele ºasesprezece”.
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Mai sunt douã sãptãmâni ºi
noul an ºcolar începe, readu-
cându-i pe copii dintr-o lungã
ºi frumoasã vacanþã de varã.
La Cãlãraºi, unde sunt mai
multe ºcoli ºi grãdiniþe, pregã-
tirile sunt aproape gata: sãlile
de clasã au fost igienizate, po-
delele spãlate, bãncile ºi scau-
nele sunt aliniate, iar un aer
proaspãt de curãþenie se simte
peste tot. Nu mai puþin de
1.168 de elevi sunt aºteptaþi sã
treacã pragul celor douã grã-
diniþe, douã ºcoli generale ºi
Liceului  Tehnologic „Petre
Baniþã” din localitate. Primã-
ria Cãlãraºi se îngrijeºte îndea-
proape ca toþi aceºti elevi ºi
profesori sã înceapã ºcoala în
cele mai bune condiþii.
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Un bãrbat de 55 de ani, din
comuna Dobreºti,  a fost
arestat preventiv pentru 30 de
zile, ieri, sub acuzaþia de omor
calificat, dupã ce ºi-a omorât
în bãtaie soþia, pentru cã o
bãnuia cã-l înºealã. Potrivit
procurorilor Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, Ion Ver-
de ºi-a omorât în bãtaie soþia,
pe Crina Verde, de 50 de ani,
la locuinþa comunã, din satul
Murta, comuna Dobreºti. An-
chetatorii au fost anunþaþi luni
dimineaþã, în jurul orei 3.00,
cã în locuinþa familiei s-a pe-
trecut o tragedie.
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Mai sunt doar câteva zile
pânã la obligativitatea folosi-
rii cardului pentru servicii
medicale. Aproape jumãtate
de milion de carduri de sãnã-
tate au fost distribuite în
Dolj. Totuºi, peste 10.000 de
asiguraþi sunt aºteptaþi la
C.A.S. Dolj pentru a le ridi-
ca. Sunt aºteptaþi ºi asigura-
þii la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
pentru a primi 2.351 de car-
duri. Cei care au dreptul la
adeverinþe înlocuitoare tre-
buie sã le pãstreze perma-
nent,  având valabil itate
3 luni.
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Voicu: Legea votului prin
corespondenþã trebuie sã fie
adoptatã cel târziu la începutul
lunii noiembrie
Vicepreºedintele PNL Mihai Voicu afir-

mã cã în noua sesiune parlamentarã parti-
dele trebuie sã se mobilizeze astfel încât
proiectul legii votului prin corespondenþã
sã fie adoptat pânã cel târziu la începutul
lunii noiembrie. El susþine cã proiectul PNL
al legii votului prin corespondenþã este
singurul care conþine prevederi agreate cu
Diaspora. “Începutul noii sesiuni parla-
mentare trebuie sã aducã o mobilizare rea-
lã, în ritm accelerat, a tuturor forþelor politi-
ce, pentru adoptarea, pânã cel mai târziu la
începutul lunii noiembrie, a legii cu privire
la votul prin corespondenþã. Acest pro-
iect nu este doar un angajament al preºe-
dintelui Klaus Iohannis sau al Partidului
Naþional Liberal, ci ar trebui sã reprezinte o
datorie a întregii clase politice faþã de mili-
oanele de compatrioþi care locuiesc ºi lu-
creazã în strãinãtate, dar care sunt la fel de
implicaþi ca fiecare dintre noi în participa-
rea politicã ºi civicã”, aratã Voicu, într-un
comunicat remis, ieri, Agerpres.

Concurs pentru 22 de posturi de
magistrat-asistent la Înalta Curte
Plenul Consiliului Superior al Magistra-

turii (CSM) anunþã cã a aprobat organi-
zarea la Bucureºti, în perioada 25 august
– 25 noiembrie, a unui concurs pentru
ocuparea a 22 de posturi vacante de ma-
gistrat-asistent la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie. Concursul este organizat de
CSM ºi Institutul Naþional al Magistratu-
rii. Conform unui comunicat al CSM trans-
mis ieri, cele 22 de posturi sunt repartiza-
te astfel: cinci la Secþia I civilã, trei la Sec-
þia a II-a civilã, ºapte, cu specializare în
materia penalã, în cadrul Secþiilor Unite –
Complete pentru soluþionarea recursuri-
lor în interesul legii, Complete pentru dez-
legarea unor chestiuni de drept ºi Com-
plete de 5 judecãtori, un post la Secþia
penalã ºi ºase la Secþia de contencios-
administrativ ºi fiscal. La concurs se pot
înscrie persoanele cu o vechime de cel
puþin cinci ani în funcþiile prevãzute de
lege, la data expirãrii perioadei de depu-
nere a cererilor de înscriere. Înscrierea can-
didaþilor la concurs se face la sediul CSM,
pânã la data de 15 septembrie inclusiv,
taxa fiind de 450 lei. Examinarea candida-
þilor se face prin susþinerea unui test-gri-
lã de verificare a cunoºtinþelor teoretice
ºi a unei probe scrise practice. Detalii
despre concurs sunt publicate pe site-ul
CSM, www.csm1909.ro, ºi al Institutului
Naþional al Magistraturii, www.inm-lex.ro.

Ordonanþa de urgenþã prin care salariile
personalului din sãnãtate vor fi majorate
cu 25%, de la 1 octombrie, ar urma sã fie
discutatã în ºedinþa Guvernului de astãzi,
premierul Victor Ponta cerând ministrului
Sãnãtãþii, Nicu Bãnicioiu, sã prezinte Exe-
cutivului spre aprobare acest act normativ.

Dupã întâlnirea avutã în urmã cu o sãp-
tãmânã cu liderii sindicatelor din sistemul
sanitar, premierul Victor Ponta anunþa cã
pentru ºedinþa de Guvern din 26 august
vor fi pregãtite atât o ordonanþã de urgen-
þã privind majorarea salariilor angajaþilor din
sistemul sanitar, cât ºi un proiect de lege
privind responsabilitatea medicilor. “Putem,
de la 1 octombrie, sã aplicãm o creºtere de
25% la salariul actual pentru tot personalul
din sistemul medical”, spunea Ponta, preci-
zând cã vor beneficia de aceste majorãri
aproximativ 181.000 de angajaþi din reþeaua
Ministerului Sãnãtãþii ºi autoritãþilor pu-
blice locale ºi peste 13.000 de persoane din minis-
terele care au reþea proprie de sãnãtate.

Premierul mai spunea cã impactul bugetar anual
al acestor majorãri salariale este de aproximativ 1,7
miliarde lei, anual, dar pentru acest an banii vor fi
asiguraþi de la bugetul Ministerului Sãnãtãþii ºi din
cel al Casei Asigurãrilor de Sãnãtate, economii re-
zultate în urma implementãrii cardului de sãnãtate.

De asemenea, tot atunci premierul i-a cerut mi-
nistrului Justiþiei, Robert Cazanciuc, sã elaboreze
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Ilie Sârbu ar urma sã se retragã de la
ºefia grupului PSD din Senat, o decizie
urmând a fi luatã în cadrul ºedinþei parla-
mentarilor social-democraþi la care va par-
ticipa ºi preºedintele interimar al parti-
dului, Liviu Dragnea, ºi care este pro-
gramatã pentru duminicã, au precizat sur-
se din PSD.

Potrivit surselor citate, în partid au
existat discuþii informale cu privire la in-
tenþia lui Ilie Sârbu de a se retrage din func-
þia de lider al grupului PSD din Senat. În
cadrul aceloraºi discuþii au fost avansate
ºi propuneri pentru înlocuirea lui Sârbu,
printre candidaþii cu ºanse figurând Mi-
hai Fifor, preºedintele Comisiei pentru
transporturi ºi energie. Fifor a fost propus
ºi pentru postul de ministru al Transpor-
turilor, în locul demisionarului Ioan Rus,

Preºedintele interimar al PSD, Li-
viu Dragnea, a declarat, luni, cã are
încredere în Victor Ponta, cã acesta
este prietenul sãu ºi cã premierul

un proiect de lege care sã elimine rãspunderea
penalã a personalului din sistemul sanitar în cazul
în care contribuþiile primite de la pacienþi nu sunt
condiþionate, sunt oferite post-tratament ºi sunt
fiscalizate, astfel încât aceºtia sã nu mai fie consi-
deraþi funcþionari publici ºi anchetaþi penal în ca-
zul primirii unor “contribuþii suplimentare” din par-
tea pacienþilor.

“Vreau sã lãmuresc ºi sã fie foarte clar: medicii
nu mai sunt funcþionari prin decizia pe care Guver-

nul a adoptat-o anul trecut, ordonanþa 2/2014,
care i-a scos pe medici din sistemul funcþiona-
rilor publici. Legea a fost, de altfel, aprobatã
de Parlament, deci, din punctul acesta de ve-
dere, pe Statutul medicului, nu avem ce sã
schimbam. În plus, e vorba de responsabilita-
tea penalã. Am discutat cu ministrul Justiþiei,
care a fost la întrevederi ºi care, împreunã cu
reprezentanþii sistemului medical, va veni cu
un proiect de lege, nu cu o ordonanþã de ur-
genþã, pentru cã e o chestiune totuºi delicatã
care trebuie discutatã mai mult în Parlament ºi
reglementatã într-o formã mult mai bunã”, sus-
þinea premierul.

Federaþia Sanitas a transmis, luni, cã a ne-
gociat cu Guvernul doar creºteri salariale ºi
facilitãþi pentru personalul din sistemul de sã-
nãtate, în timp ce demersul Executivului de a
legaliza plãþile de la pacienþi ca urmare a deci-
ziei ICCJ a venit în urma presiunii medicilor.
Alianþa Medicilor, creatã pe Facebook, a criti-

cat intenþia Guvernului de a legaliza plãþile fãcute
de pacienþi, arãtând cã în nicio þarã civilizatã un
pacient nu dã o “atenþie” medicului ºi cã “aceastã
practicã a ºpãgii din sistemul sanitar” trebuie opri-
tã odatã pentru totdeauna. ªi Transparency Inter-
national România a susþinut cã legalizarea plãþilor
informale în sãnãtate ar reprezenta un atac la dem-
nitatea medicului ºi nu ar elimina riscurile juridice,
pentru cã existenþa unei condiþionãri este extrem
de dificil de stabilit.

Dragnea: Am încredere în Victor Ponta,
e prietenul meu, are susþinerea mea ºi a PSD

se bucurã de susþinerea partidului.
“Am încredere foarte mare în Vic-
tor Ponta, este prietenul meu, este
camaradul meu, este colegul meu

ºi are susþinerea mea
ºi a partidului din care
face parte, totalã, în
fruntea Guvernului Ro-
mâniei”, a spus Drag-
nea, într-o emisiune a
postului Antena 3.

Referitor la Codul
fiscal, Dragnea a men-
þionat cã el ºi premie-
rul, de comun acord,
au cerut ministrului
de Finanþe ca, în urma
cererii de reexaminare
a proiectului, sã facã
o nouã analizã pentru
a vedea dacã îngrijo-
rãrile preºedintelui au
temei. “Noi am cerut,
ºi eu ºi premierul Vic-
tor Ponta, cam acum

douã-trei sãptãmâni, de comun
acord, ministrului de Finanþe Teo-
dorovici, sã luãm în serios solicita-
rea preºedintelui României, care
probabil cã a avut niºte elemente
care l-au determinat sã întoarcã
Codul fiscal în Parlament ºi sã facã
din nou o analizã, o refundamenta-
re, o prognozã, pentru a vedea dacã
îngrijorãrile preºedintelui au temei
sau dacã în cadrul Ministerului Fi-
nanþelor calculele ºi analizele spun
cã, aºa cum a fost adoptat Codul
fiscal în Parlament, poate merge mai
departe”, a spus Dragnea.

Preºedintele interimar al PSD a
mai explicat cã liderii politici au
convenit sã aibã loc o discuþie teh-
nicã sãptãmâna trecutã, însã deci-
zia finalã asupra acestei chestiuni
aparþine liderilor politici, pentru cã
este vorba de asumarea unei res-
ponsabilitãþi foarte mari. Dragnea
a opinat cã este mai bine sã fie amâ-
natã dezbaterea pe cererea de ree-

xaminare a Codului fiscal trimisã de
preºedinte, “sã fim siguri cã este o
decizie luatã în cunoºtinþã de cauzã”.

“Premierul a avut o întâlnire cu
preºedintele României, am înþeles,
ºi cu vicepremierul Oprea. S-a dis-
cutat despre posibilitatea modifi-
cãrii variantei iniþiale. Oricând apa-
re aceastã posibilitate înseamnã cã
au apãrut ceva elemente ºi atunci
am zis cã e bine pentru toþi, ºi pen-
tru noi în coaliþie, ºi pentru colegii
din Opoziþie sã ne mai acordãm câ-
teva zile, pentru cã nu se întâmplã
nimic dacã noi vom avea votul în
final sãptãmâna viitoare, în sesiu-
nea normalã, dar, atunci când luãm
decizia, sã fim siguri cã este o deci-
zie luatã în cunoºtinþã de cauzã”, a
declarat Liviu Dragnea. Liderul
PSD a mai spus cã, în ºedinþa de
luni, a fãcut propunerea în acest
sens colegilor de coaliþie, toþi cole-
gii fiind de acord, inclusiv premie-
rul Victor Ponta.

Ilie Sârbu ar urma sã se retragã de la ºefia
grupului PSD din Senat. Cine l-ar putea înlocui

însã nominalizarea sa a fost respinsã de
preºedintele Klaus Iohannis, în iulie.

Printre propunerile avansate de social-
democraþi mai figureazã Constantin Mitu,
preºedinte al Comisiei de muncã, dar ºi fos-
tul ministru al Educaþiei, Ecaterina Andro-
nescu,. Un alt nume luat în calcul a fost cel
al lui Ioan Chelaru, care însã va rãmâne, cel
mai probabil, vicepreºedinte al Senatului.
Surse din PSD susþin cã ºi senatorul Nicoa-
le ªerban ar fi vrut sã îºi depunã candidatu-
ra pentru ºefia grupului.

La începutul sesiunii parlamentare ordi-
nare, fiecare grup parlamentar îºi alege lide-
rul, viceliderii ºi secretarii, dar ºi reprezen-
tanþii în Biroul Permanent al fiecãrei Camere.
Singurii care sunt aleºi pentru un mandat de
patru ani sunt preºedintele Camerei Depu-
taþilor ºi preºedintele Senatului.
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În comuna Cãlãraºi, ºcoala
este acum în prim-plan, pregãti-
rile pentru noul an ºcolar fiind pe
ultima sutã de metri. Dacã des-
chizi uºa oricãrei sãli de clasã a
ªcolii nr. 1, te întâmpinã o liniºte
neobiºnuitã, dar ceea ce sesizezi
este curãþenia cu care cadrele di-
dactice se strãduiesc sã îi pri-
meascã pe copii. Pe tot parcursul
verii, dupã cum ne spune direc-
torul structurii ºcolare Cãlãraºi,
Dan Delcea, s-au fãcut lucrãri de
reperaþii, acolo unde a fost nevo-
ie, s-au igienizat toate corpurile
de clãdire, inclusiv grupurile sa-
nitare, ºi s-a fãcut curãþenie ge-
neralã, astfel cã sãlile de clasã
aratã acum impecabil. „În câteva
zile, cadrele didactice se întorc la
ºcoalã ºi urmeazã sã-ºi expunã
materialul didactic pe pereþii cla-
selor, în funcþie de materia pe care
o predau. În rest, noi am fãcut
totul, ºcoala poate sã înceapã
chiar mâine”, a precizat acesta.

Microbuz ºcolar
pentru elevii din Sãrata

Tot pe perioada verii, s-a încer-
cat sã se procure ºi lemnele pen-
tru încãlzirea claselor din timpul
iernii. Pentru ºcoala din Sãrata,
potrivit directorului structurii ºco-
lare, s-a cumpãrat tot necesarul de
lemne, iar pentru ºcoala din Cãlã-
raºi existã bani ºi urmeazã sã se
organizeze licitaþia de achiziþie. „În
ceea ce priveºte liceul tehnologic,

avem motorina asiguratã în pro-
porþie de 70% pentru centrala ter-
micã. Nu putem sã cumpãrãm o
cantitate mai mare deoarece nu
avem unde sã o depozitãm. Însã
niciodatã nu am avut probleme cu
încãlzirea”, a mai spus directorul
Dan Delcea. Primarul localitãþii
Cãlãraºi, Vergicã ªovãilã, a preci-
zat cã ºcolilor le-au fost repartiza-
te toate fondurile necesare pentru
igienizare ºi combustibil. Anul
acesta, s-a primit ºi un microbuz

ªcolile din Cãlãraºi,ªcolile din Cãlãraºi,ªcolile din Cãlãraºi,ªcolile din Cãlãraºi,ªcolile din Cãlãraºi,
pregãtite sã-ºi întâmpine eleviipregãtite sã-ºi întâmpine eleviipregãtite sã-ºi întâmpine eleviipregãtite sã-ºi întâmpine eleviipregãtite sã-ºi întâmpine elevii

Mai sunt douã sãptãmâni ºi noul an ºcolar începe, readucân-
du-i pe copii dintr-o lungã ºi frumoasã vacanþã de varã. La Cã-
lãraºi, unde sunt mai multe ºcoli ºi grãdiniþe, pregãtirile sunt
aproape gata: sãlile de clasã au fost igienizate, podelele spãla-
te, bãncile ºi scaunele sunt aliniate, iar un aer proaspãt de cu-
rãþenie se simte peste tot. Nu mai puþin de 1.168 de elevi sunt
aºteptaþi sã treacã pragul celor douã grãdiniþe, douã ºcoli ge-
nerale ºi Liceului  Tehnologic „Petre Baniþã” din localitate.
Primãria Cãlãraºi se îngrijeºte îndeaproape ca toþi aceºti elevi
ºi profesori sã înceapã ºcoala în cele mai bune condiþii.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Rigolele se
decolmateazã cu
oamenii de la 416

Primãria Cãlãraºi a iniþiat o acþi-
une de curãþare a rigolelor de scur-
gere a apelor pentru ca ploile de
toamnã sã nu creeze probleme. În
aceste zile, oamenii aflaþi în platã
la Legea 416, a ajutorului social,
muncesc la decolmatarea ºanþurilor de pe marginea drumului, dar ºi la
întreþinerea celor cinci ciºmele publice. La Primãria Cãlãraºi figureazã
129 de dosare, primind ajutor social 194 de persoane. O familie cu douã
persoane primeºte o sumã de 255 de lei ºi trebuie sã efectueze 41 de ore
în folosul comunitãþii, iar o persoanã primeºte 142 de lei, fiind obligatã sã
presteze 23 de ore pe domeniul public.

Centru social
pentru bãtrânii
din Cãlãraºi

Cel mai devreme anul viitor, în
comuna Cãlãraºi va funcþiona un
centru de îngrijire pentru persoa-
nele vârstnice. Ideea îi aparþine în
totalitate primarului Vergicã ªovãi-
lã care a ºi fãcut primele demer-
suri în acest sens. „ªcoala nr. 2 a

fost scoasã din structura ºcolarã, acolo învãþând doar douã clase – clasa
a V-a ºi a VI-a, în total 30 de elevi. Copiii au fost comasaþi la celelalte
ºcoli, iar acest sediu îl vom amenaja ca un centru social pentru bãtrâni,
în parteneriat cu Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copi-
lului Dolj”, a menþionat primarul Vergicã ªovãilã. Centrul ar urma sã aibã
o capacitate de 90 de paturi, iar persoanele internate aici vor beneficia ºi
de servicii medicale.

Sala de festivitãþi
de la Sãrata,
un ºantier rapid

Centrul civic ce se construieº-
te în centrul satului Sãrata avan-
seazã rapid. În doar o lunã de la
pornirea ºantierului, s-a turnat
fundaþia ºi se lucreazã în forþã ca
sã se ajungã la un stadiu cât mai
înaintat pânã când vremea se va rãci. Potrivit primarului Vergicã ªovãilã,
construcþia se va termina în primãvara lui 2016 ºi va avea o mare o mare
salã de festivitãþi la parter.

ºcolar pentru copiii din Sãrata care
merg la liceu. Vor fi scutiþi de o
distanþã de 6 kilometri pe care o
parcurgeau pânã acum cu bicicle-
tele sau pe jos.

Una dintre cele mai mari
structuri ºcolare din judeþ

Structura ºcolarã din Cãlãraºi
este una dintre cele mai mari din
judeþ. În satul Sãrata existã o grã-
diniþã ºi o ºcoalã generalã, cu cla-
sele I-VIII, iar în satul de centru
mai existã încã o grãdiniþã ºi o
ºcoalã generalã, tot cu opt clase.
Într-un alt corp de clãdire, situat
la limita cu oraºul Dãbuleni, se aflã
ºi Liceul Tehnologic „Petre Bani-
þã”, care are cinci profiluri – agri-
culturã, mecanicã, industrie-ali-
mentarã, comerþ ºi economic. În
total sunt 20 de clase, elevii ur-
mând aici patru ani de studiu. Tot
în cadrul liceului, mai funcþionea-
zã ºi o ºcoalã profesionalã, cu trei
clase – agriculturã, horticulturã ºi
mecanicã. Se mai adaugã ºi clasa
de seral, unde sunt înscriºi elevi
care urmeazã trei ani de studiu.
Tot la Cãlãraºi funcþioneazã ºi o
ºcoalã postlicealã, cu profil sani-
tar, dar aceasta este privatã.

Elevii de nota 10
ai ºcolii din Cãlãraºi

ªcoala din Cãlãraºi se mândreº-
te ºi cu elevii sãi, îndeosebi cei care
terminã clasele generale. La exa-
menul de Evaluare Naþionalã, de

la sfârºitul lunii iunie, ºcolile din
Cãlãraºi au obþinut un procent de
promovabilitate de 99%. Directo-
rul Dan Delcea vorbeºte cu mul-
þumire despre foºtii elevi care
acum au ajuns la unele dintre cele
mai bune licee. Victoria ªtefania
Tudor a obþinut nota 10 la Evalua-
re ºi este, începând din toamnã,
elevã a Colegiului Naþional „Fraþii
Buzeºti” din Craiova, la profilul
Matematicã-Informaticã bilingv.
Alþi opt elevi care au terminat ºcoa-

la generalã la Cãlãraºi au fost ad-
miºi la licee din Craiova, iar doi
bãieþi la Liceul Militar din Breaza.
„Fiindcã pãrinþii nu au posibilitãþi
materiale sã îi þinã la licee în Cra-
iova, sunt copii cu medii foarte
bune, aproape de 10, care au mers
la liceul din Dãbuleni. Au venit ºi
la liceul tehnologic câþiva fiindcã
se orienteazã spre o meserie”, a
explicat directorul structurii ºco-
lare. De altfel, Liceul Tehnologic
„Petre Baniþã” din Cãlãraºi are câ-
teva performanþe pe profilul agri-
col. În anul  ºcolar trecut, Maria
Georgiana Enceanu ºi Marius
Alexandru Diaconu-Pasmagia
au obþinut fiecare premiul I la faza
judeþeanã a Olimpiadei de Resurse
Naturale ºi Protecþia Mediului.

Lucrãrile de canalizare se
extind în toatã comuna

În aceastã perioadã sunt în pli-
nã desfãºurare ºi lucrãrile de ca-
nalizare a comunei. Potrivit repre-
zentanþilor Serviciului Achiziþii
Publice din cadrul Primãriei Cãlã-
raºi, pe Masterplanul de apã ºi ca-
nal se aflã în lucru o reþea de ali-
mentare cu apã de 10 kilometri ºi
canalizare pe o lungime de 19 ki-
lometri. Pe OUG nr. 28, urmeazã
sã se extindã alimentarea cu apã
pe încã 7 kilometri. „Avem bani
alocaþi de la bugetul de stat, licita-
þia este fãcutã ºi aºteptãm firma
sã vinã ºi sã înceapã lucrãrile.
Când se va termina ºi aceastã ex-
tindere – care se face pe extremi-
tãþile satelor Cãlãraºi ºi Sãrata –
localitatea va avea apã 100%”, a
explicat primarul Vergicã ªovãilã.
În ceea ce priveºte canalizarea,
toatã comuna va fi beneficia de
aceste utilitãþi dupã ce se vor mai
executa încã 25 de kilometri de
canal – 14 kilometri în Sãrata ºi 9
kilometri în Cãlãraºi. ªi aceastã
porþiune de canalizare se va face
tot cu bani europeni, fiind inclusã
în faza II a Masterplanului iniþiat
la nivelul întregului judeþ de cãtre
Consiliul Judeþean Dolj.
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Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, luni dimineaþã, în jurul orei
10.00, pe DC 58, în localitatea Ple-
niþa, Liviu Telea, de 43 de ani, din
localitate, care nu posedã permis
de conducere pentru nici o cate-
gorie de vehicule, în timp ce con-
ducea, sub influenþa bãuturilor al-
coolice, un autoturism Ford Ka, l-
a acroºat pe Florea Firu, de 64 de
ani, din comuna Verbiþa, Dolj care
se deplasa pe partea carosabilã în
aceeaºi direcþie de mers cu auto-
turismul. Imediat dupã producerea
accidentului, ºoferul a pãrãsit lo-
cul faptei, fiind identificat ºi prins

Potrivit procurorilor Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, Ion Verde ºi-
a omorât în bãtaie soþia, pe Crina Ver-
de, de 50 de ani, la locuinþa comunã,
din satul Murta, comuna Dobreºti. An-
chetatorii au fost anunþaþi luni diminea-
þã, în jurul orei 3.00, cã în locuinþa fa-
miliei s-a petrecut o tragedie. În urma
cercetãrilor efectuate de poliþiºti ºi pro-
curori s-a stabilit cã, Ion Verde, dupã
ce a consumat din plin bãuturi alcooli-

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
poliþiºtii din Ostroveni au fost sesi-
zaþi, luni, de  Costel C., de 51 de ani,
din comuna Ostroveni, cu privire la
faptul cã, în perioada 9-15 august,
persoane necunoscute au pãtruns în
locuinþa sa, de unde au sustras mai
multe bunuri. Echipa operativã ajunsã
la faþa locului a demarat investigaþii-
le, iar în urma activitãþilor specifice
desfãºurate a fost identificat Petri-
ºor Barbu, de 32 de ani, din aceeaºi
localitate, recidivist.

„Suspectul a sustras, în noap-
tea de 09/10.08.2015, din lo-
cuinþa pãrþii vãtãmate un lãn-
þiºor din aur, de 15 grame, douã
camere video, un aparat foto ºi
o cheie de autoturism, bunuri
pe care ulterior le-a vândut în
municipiul Caracal, judeþul
Olt. Prejudiciul cauzat, în va-
loare de 5.000  lei, a fost recu-
perat în proporþie de circa 50%

Potrivit reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, luni seara, în
jurul orei 22.30, la Punctul de Tre-
cere a Frontierei Calafat, judeþul
Dolj, s-a prezentat pe sensul de
intrare în þarã, la volanul unui au-
tocamion marca Renault, un cetã-
þean turc care transporta, conform
documentelor de însoþire a mãrfii,
frigidere din Turcia pentru o so-
cietate din Franþa. Cu ocazia con-
trolului de frontierã, echipa comu-
nã de control formatã din poliþiºti
de frontierã români ºi bulgari a

În arest pentru furt din locuinþã
Judecãtoria Craiova a dispus, ieri dupã-amiazã, arestarea

preventivã pentru 30 de zile a unui bãrbat de 32 de ani, din comu-
na Ostroveni, cu antecedente penale, dupã ce s-a stabilit cã a

spart casa unui consãtean ºi a sustras de acolo bunuri în valoare
de aproximativ 5.000 de lei, pe care le-a vândut.

ºi restituit persoanei vãtãmate, iar
pe numele celui în cauzã a fost în-
tocmit dosar de cercetare penalã
pentru furt calificat”, a precizat
agent-ºef adjunct Amelia Barbu, din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

În aceeaºi zi, în baza probato-
riului administrat în cauzã de poli-
þiºti, Petriºor Barbu a fost reþinut
pe bazã de ordonanþã pe o perioada
de 24 ore ºi introdus în arestul IPJ
Dolj, iar ieri dupã-amiazã, Judecã-
toria Craiova i-a emis mandat de
arestare preventivã pentru 30 de zile.

Fãrã permis ºi bãut la volan,Fãrã permis ºi bãut la volan,Fãrã permis ºi bãut la volan,Fãrã permis ºi bãut la volan,Fãrã permis ºi bãut la volan,
a accidentat grav un pieton ºi a fugita accidentat grav un pieton ºi a fugita accidentat grav un pieton ºi a fugita accidentat grav un pieton ºi a fugita accidentat grav un pieton ºi a fugit

Un bãrbat de 43 de ani, din comuna
Pleniþa, bãut ºi fãrã sã aibã permis de
conducere, a urcat la volan ºi a acciden-
tat grav un pieton de 63 de ani. Fãrã sã-i
pese de starea victimei, ºoferul a dispã-

rut de la faþa locului. Poliþiºtii au pus mâna
pe el, l-au reþinut, luni, pentru 24 de ore,
iar ieri dupã-amiazã l-au prezentat Ju-
decãtoriei Bãileºti, care i-a emis mandat
de arestare preventivã pentru 30 de zile.

la scurt timp de poliþiºtii din ca-
drul Poliþiei municipiului Bãileºti.

 „Întrucât conducãtorul auto
emana miros de bãuturi alcoolice,
i s-a solicitat sã fie testat cu apa-
ratul alcooltest, însã a refuzat
acest lucru, totodatã refuzând ºi
recoltarea de probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei. În
urma accidentului a rezultat rãni-
rea gravã a bãrbatului de 63 de
ani, care a fost transportat la Spi-
talul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova”, a precizat agent-ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Oamenii legii au întocmit dosar
penal pe numele lui Liviu Telea
pentru vãtãmare corporalã din cul-
pã, conducerea unui vehicul fãrã
permis de conducere, refuz recol-
tare a probelor biologice în vede-
rea stabilirii ºi pentru pãrãsirea lo-
cului accidentului fãrã încuviinþa-
rea organelor de poliþie. În urma
analizãrii materialului probatoriu
împreunã cu procurorul de caz, în
cursul zilei de luni s-a dispus reþi-
nerea lui Liviu Telea pe bazã de
ordonanþã de reþinere.

Ieri dupã-amiazã a fost prezen-
tat la Judecãtoria Bãileºti cu pro-

punere de arestare preventivã, ad-
misã de instanþã: „Admite propu-
nerea Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Bãileºti. Dispune aresta-
rea preventivã a inculpatului Telea
Liviu pe o duratã de 30 de zile, de

la 25 august 2015 la 24 septem-
brie 2015 inclusiv. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 de ore
de la pronunþare/comunicare. Pro-
nunþatã în Camera de Consiliu azi,
25 august 2015”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ªi-a omorât nevasta în bãtaie

ce ºi s-a îmbãtat, pe fondul geloziei,
suspectând-o cã-l înºealã, a luat-o la
bãtaie pe soþia sa, lovind-o repetat cu
pumnii ºi picioarele pânã când aceasta
nu a mai miºcat. Medicii de pe ambu-
lanþa solicitatã la faþa locului n-au mai
putut decât sã constate decesul femeii.

În urma autopsiei, medicii legiºti au
stabilit cã femeia avea leziuni din cap
pânã-n picioare (traumatism cranio-ce-
rebral, fracturi costale etc.) rezultat al

agresiunii suferite. Autorul a fost adus
la Craiova, la sediul Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost audiat de
procurorul de caz ºi a fost reþinut pen-
tru 24 de ore, în cursul zilei de luni, iar
ieri a fost arestat preventiv: „Dispune
arestarea preventivã a inculpatului Ver-
de Ion pe o duratã de 30 de zile, înce-
pând cu data de 25.08.2015 pânã la
data de 23.09.2015 inclusiv. Cu drept
de contestaþie în termen de 48 de ore
de la pronunþare. Pronunþatã în Came-
ra de Consiliu, azi 25.08.2015”, se
aratã în încheierea de ºedinþã a Tribu-
nalului Dolj.

Un bãrbat de 55 de ani, din comuna Dobreºti, a fost arestat preventiv
pentru 30 de zile, în cursul zilei de ieri, sub acuzaþia de omor calificat,
dupã ce ºi-a omorât în bãtaie soþia, pentru cã o bãnuia cã-l înºealã.

A încercat sã intre în RomâniaA încercat sã intre în RomâniaA încercat sã intre în RomâniaA încercat sã intre în RomâniaA încercat sã intre în România
ascuns pe osia unui camionascuns pe osia unui camionascuns pe osia unui camionascuns pe osia unui camionascuns pe osia unui camion
Poliþiºtii de la

Punctul de Trecere
a Frontierei (PTF)
Calafat au descope-
rit, luni searã, un
bãrbat care a încer-
cat sã intre ilegal în
România ascuns pe
osia unui camion ce
venea din Turcia.

descoperit un bãrbat ascuns sub
remorcã, aºezat pe suportul roþi-
lor de rezervã.

Persoana în cauzã nu avea asu-
pra sa niciun document de identi-
tate ºi nu vorbea nici o limbã de
circulaþie internaþionalã. Conform

protocolului româno – bulgar, atât
ºoferul cât ºi bãrbatul ascuns au
fost preluaþi de Poliþia de Frontierã
Bulgarã în vederea continuãrii cer-
cetãrilor ºi dispunerii mãsurilor le-
gale ce se impun, dupã cum au
precizat reprezentanþii STPF Dolj.
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GEORGE POPESCU O „poveste” nemþeascã,O „poveste” nemþeascã,O „poveste” nemþeascã,O „poveste” nemþeascã,O „poveste” nemþeascã,
dincolo de dincolo de dincolo de dincolo de dincolo de îngeriîngeriîngeriîngeriîngeri ºi  ºi  ºi  ºi  ºi demonidemonidemonidemonidemoniA fãcut ceva vâlvã difuzarea în media,

mai pretutindeni (în Germania, în alte þãri
europene, la noi, ca ºi peste Atlantic), a câ-
torva zeci de pagini incendiare necenzurate
din cartea de memorii „Die Kohl Protokol”
a fostului cancelar Helmut Kohl.

Trecând peste circumstanþele1 – contex-
tul, ambientul, condiþionãrile – genezei aces-
tei lucrãri, de-acum uºor de consultat în
mediul online, ceea ce incitã la o reflecþie în
plus, dincolo de importanþa mãrturiilor fos-
tului cancelar, unificator al Germaniei ºi cu
siguranþã unul dintre actorii actualei „ordini
politice” mondiale (alãturi de Reagan ºi de
Gorbaciov), sunt dezvãluirile sale despre
biografia ºi comportamentul fizio-psiholo-
gic al moºtenitoarei sale, Angela Merkel. De
altfel, cu câteva puþine ºi insignifiante ex-
cepþii (catalogãrile ironice ale unor membri
din familia regalã britanicã, ori chiar tuºele
de-a dreptul rãutãcioase faþã de fostul lider
al Perestroikãi), dezvãluirile ce-o vizeazã pe
actuala „Doamnã de Fier”, alias puternica
Angela Merkel, au atins deja zona unui scan-
dal de proporþii.

ªi cum era ºi este de aºteptat, gustul scan-
dalului odatã descãtuºat, riscul unui specta-
col de cancan, ba chiar cu ceva culoare tele-
novelistã, e mai mult decât plauzibil, sfârºind,
aproape sigur, prin a compromite tot setul de
dezvãluiri transferându-le în zona falimenta-

rã a disputelor pro ºi contra. Cã lucrurile stau
aºa s-a putut constata încã de la început prin
distribuþia celor douã poziþii: de o parte cei
care nu cred în autenticitatea sursei ºi, deci,
a dezvãluirilor ca atare, ºi cei care, cu ace-
eaºi intemperanþã, s-au grãbit spre frontul
„anatemelor”. Inutil de subliniat cã niciuna
dintre cele douã atitudini nu e recomandabi-
lã. Personal, cred cã mai instructivã, inclusiv
în perspectiva stadiului actual în care a anco-
rat politica (modus politicandi) ºi în care
Angela Merkel îi e mai mult decât un pion
central, îmi pare reflecþia detaºatã, nepãtima-
ºã, lucidã pe cât posibil.

În definitiv, depãºirea stãrii dilematice
asumate de o manierã „bigotã” (somaþia alb
sau negru) e pe cât de manifestã în spaþiul
public de azi pe atât de contraproductivã:
cred cã vremea catalogãrilor forþate ºi, nu o
datã, fortuite (de genul comunist vs antico-
munist, occidental/liberal/democrat vs estic/
stângist/totalitar etc.) s-a scurs, iar astfel de
etichetãri nu fac decât sã alimenteze, la foc
deschis, o lungã ºi pernicioasã confuzie ob-
staculând nemeritat un râvnit orizont al de-
cantãrilor constructive.

Revenind la dezvãluirile fostului cancelar
Kohl, cred cã, la o lecturã mai atentã, vãdu-

vitã, cum spuneam, de prejudecãþi pãtima-
ºe, dincolo de nota de picanterie eu nici nu
cred cã ar aduce cine ºtie ce… revelaþii. În
fond, zona de bãnuieli, unele documentate,
ne era la îndemânã: Frau Angela nu fusese,
în fosta RDG, vreo voce  disidentã ºi nu
numai cã n-au existat mãrturii despre vreo
bravurã a sa anti-regim, parcursese, la pas,
întregul deºert est-german, pentru ca apoi,
amirosind cu fler briza schimbãrii, sã se
poziþioneze, cu flerul politicianului de suc-
ces, mai spre „capul trebii”.

Cã ºi-a îngãduit sã-ºi „ucidã” maestrul,
rectè pe Kohl însuþi, iarãºi nu e cine ºtie
noutate, lumea lor, a tranºeelor politicianis-
te, geme de astfel de exemple. Cu totul alt-
ceva mi se pare însã demn de acea reflecþie
pe care o anticipam ºi o propuneam ca temã
de dezbatere: cameleonismul D-nei Merkel
(vizibil în comportamentul faþã de guverne
de stânga ºi faþã de þãrile lor, cazul Greciei),
dar mai ales al chibiþilor d-sale, de la noi dar
ºi de aiurea, convertindu-i poziþii, reale ori
doar sugerate, în maximalizate credinþe ideo-
logice.

Nici nu mai are importanþã dacã Angela
Merkel a fost ori nu membrã a ex-partidului
comunist din RDG, nici cã nu ºi-a riscat

cariera, ori chiar viaþa, printr-o poziþie anti-
regim fãþiºã (la urma urmei, aºa cum am
mai scris aici, mulþi, milioane, am fost „di-
sidenþi” în… bãile din apartamente ori la
ºpriþul de la grãtarul cu vecinul!). Ceea ce
ar trebui sã conteze însã ar fi, ºi este, depã-
ºirea oribilei schisme ce ne distribuie – ca
indivizi, dar, din pãcate, ºi ca etnii, ca naþii,
ca state – cu o aroganþã bicisnicã în exclu-
sivi rãi ºi exclusivi buni; ºi, de aici, mai de-
parte, în democraþi ºi anti-democraþi, în pro-
gresiºti ºi în retrograzi, în vizionari ºi con-
servatori, dacã nu chiar reacþionari. Cu alte
cuvinte, în îngeri ºi demoni.

Este, cred, unica (umilã?) învãþãturã de
deprins din aceastã recentã poveste…
nemþeascã.

1 Toatã întâmplarea e pusã în seama jur-
nalistului ºi scriitorului Heribert Schwan
cãruia Kohl i-a încredinþat pregãtirea pen-
tru tipar a mãrturiilor sale realizate între
2001 ºi 2002 în locuinþa sa din Ludwig-
schaffen care, amendând interdicþia auto-
rului de a include în carte intervenþii ceva
mai personale, conservate  dupã ce interlo-
cutorul i-a cerut cele 200 de casete, a decis
sã le dea publicitãþii.

Cadre didactice, fiecare cu ti-
pul sãu de specializare, s-au pre-
zentat la Liceul „Charles Laugier”
ºi Liceul de Arte „Marin Sores-
cu”, pentru a participa, în ºedinþe
publice, la repartizarea pe posturi.
La „Marin Sorescu”, au fost, în
prima zi, foarte multe nemulþu-
miri, în ceea ce priveºte respec-
tarea legalitãþii. Fiind Centru de re-
partizare, acolo au fost prezenþi
ºi cei care îºi doresc posturi în
învãþãmânt, obþinute legal.Dar nu
au lipsit acuzele.

Fãrã sã-ºi decline identitatea,
douã profesoare ºi-au exprimat
nemulþumirile: „Nu vrem sã apã-
rem în presã, însã atragem aten-
þia cã, în comuna Pleºoi, sunt
foarte multe lucruri care sunt pe
lângã lege. La specializarea Fizi-
cã-Chimieavem o profesoarã care
a obþinut note mici, i s-a dat con-
tinuitate, s-a încercat titularizarea
ei ºi, din câte ºtim, apare ca pro-
fesor titular pe post. Cunoaºtem
cã a luat sub nota 7 la concurs,
în 2013, iar acum apare cu o no-
tare superioarã, în condiþiile în
care în 2014 a ieºit din concurs.

Mobilitatea cadrelor didacticeMobilitatea cadrelor didacticeMobilitatea cadrelor didacticeMobilitatea cadrelor didacticeMobilitatea cadrelor didactice
nu este lipsitã de scandalurinu este lipsitã de scandalurinu este lipsitã de scandalurinu este lipsitã de scandalurinu este lipsitã de scandaluri

Repartizarea cadrelor didactice, pe norme, fracþi-
uni din acelaºi tip, titularizare etc. a debutat, pe 24
august, relativ bine. Dar, ca la orice astfel de con-
curs, sunt ºi nemulþumiri, unele îndreptãþite, altele…

Admiterea la profesionalã, în plinã desfãºurare
În zilele de 20 ºi 21 august

a început cea de-a doua eta-
pã de admitere în învãþãmân-
tul profesional, pe baza „fiºe-
lor de înscriere în învãþãmân-
tul profesional de stat cu du-
rata de trei ani”, aºa cum sti-
puleazã metodologia. În ulti-
ma zi amintitã, s-au afiºat lis-
tele cu candidaþii înscriºi în
aceastã formã de învãþãmânt,
precum ºi a graficului de des-
fãºurare a probei de preselec-
þie sau a celei suplimentare de admitere, acolo unde
este cazul. Pe 24 ºi 25 august urma sã aibã loc exami-
narea suplimentarã, dar, în Dolj, nu a fost cazul. „Avem

cereri de înscriere, le vom anali-
za ºi vom vedea numãrul celor
admiºi. Practic, la începutul lu-
nii septembrie vom ºti câþi au
fost admiºi, dupã cea de-a doua
etapã, în învãþãmântul profesio-
nal, cu durata de trei ani, dupã
care se va intra în cea de-a treia
etapã”, a declarat prof. Simona
Ciulu, inspector de specialitate
în cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Cea de-a treia eta-
pã va începe pe 3 septembrie ºi

se va adresa celor care n-au participat la admiterile an-
terioare, din varii motive.

CRISTI PÃTRU

Doamna respectivã apare cu ore
ºi la Pleºoi ºi la Bulzeºti, în ultima
localitate nefiind prezentã nicio-
datã”. Cele douã nu ºi-au declinat
identitatea, din motive cât de cât
de înþeles, dar, în acelaºi timp, nici
nu se poate face cunoscut nume-
le celei acuzate, pânã când nu se
poate apãra.

O reclamaþie
de la „învãþãmântul special”

Altfel se prezintã problema la
„Charles Laugier”. Acolo, dupã o
defecþiune tehnicã, repartizarea s-
a desfãºurat în bune condiþii. Ci-
neva a þinut sã-ºi expunãpãrerea.
Este vorba despre prof.  Olivia
Chiorescu: „Sunt profund ne-
mulþumitã. Lucrez de foarte mulþi
ani în învãþãmântul special, la
CJRAE Dolj (n.r. – Centrul Jude-
þean de Resurse ºi de Asistenþã
Educaþionalã), ºi cred cã am fost
datã la o parte, deoarece posturi-
le au fost acordate altcuiva, chiar
dacã nu avea dreptul. Am înþeles
cã s-a mers pe continuitate, dar
parcã noi suntem fraierii care dãm

examen, iar alþii ocupã posturile.
I-am expus problema ºi directoa-
rei CJRAE, Daniela Dumitres-
cu, dar nu m-a ascultat. I-am ex-
plicat cã este foarte greu de lu-
crat cu copii aflaþi în situaþii spe-
ciale ºi este diferenþã între consi-
lier psihologic ºi asistent. Eu do-
resc sã rãmân la CJRAE, am luat
7,80 la ultimul examen de titulari-
zare ºi ºtiu cã nu sunt mai mult
de 15 posturi pe învãþãmântul spe-
cial. Sunt convinsã cã posturile,
la CJRAE sunt ocupate de unii
care nu au dreptul”.

Reacþiile autoritãþilor
Dupã atâtea acuze, sunt ne-

cesare ºi punctele oficiale de ve-
dere ale celor îndreptãþiþi. „Nu
am fãcut decât sã respectãm

metodologia. ªtim
cã mai sunt persoa-
ne care se considerã
neîndreptãþite, însã
noi nu putem decât
sã aplicãm legea” –
prof. Janina Vaºcu,
inspector general
adjunct al Inspecto-
ratului ªcolar Jude-
þean Dolj, preºedinte
al Comisiei Judeþene
de Mobilitate a Per-
sonalului Didactic
Dolj. La rândul sãu,
Daniela Dumitrescu
a precizat: „Doamna
Olivia Chiorescu ne
contestã de foarte
mult timp. Noi am aplicat legea,
iar dacã se considerã nemulþumitã

are alte pârghii la dispoziþie”.
CRISTI PÃTRU

Janina
Vaºcu
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Începând cu data de 1 sep-
tembrie 2015, cardul naþional de
sãnãtate  devine unicul instru-
ment de decontare ºi validare a
serviciilor medicale în sistemul
public de sãnãtate pentru asigu-
raþii cu vârsta de peste 18 ani.
În consecinþã, ieri, la sediul Ca-
sei Judeþene de Asigurãri de Sã-
nãtate Dolj, conducerea institu-
þiei a organizat o conferinþã de
presã pentru a atrage atenþia cã
10.295 de carduri nu au fost ri-
dicate de asiguraþi.

Asiguraþii care nu au intrat încã
în posesia cardului pot sã verifi-
ce dacã li s-a emis acest docu-
ment prin accesarea serviciului
pus la dispoziþie de CNAS la adre-
sa http://www.cnas.ro/page/ve-
rificare-asigurat.html  sau se pot
adresa caselor de asigurari de sã-
nãtate în evidenþa cãrora se aflã
pentru verificare ºi, dupã caz, eli-
berarea cardului de sanatate. Cei
cãrora pânã la aceastã datã nu li
s-a emis cardul de sãnãtate  pot
beneficia de servicii medicale
fãrã prezentarea acestuia, cu con-
diþia obþinerii adeverinþei înlocui-
toare, care face dovada calitãþii
de asigurat.

O treime
din cardurile

returnate de Poºtã,
încã la C.A.S. Dolj
„Peste 450.000 de carduri de

sãnãtate au fost tipãrite ºi dis-
tribuite în Dolj de la 19.01.2015.
Poºta Românã a returnat la
C.A.S. Dolj un numãr de 35.358

Mai sunt doar câteva zile pânã la obligativi-
tatea folosirii cardului pentru servicii medica-
le. Aproape jumãtate de milion de carduri de

sãnãtate au fost distribuite în Dolj. Totuºi,
peste 10.000 de asiguraþi sunt aºteptaþi la

C.A.S. Dolj pentru a le ridica. Sunt aºteptaþi ºi
asiguraþii la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru a

primi 2.351 de carduri. Cei care au dreptul la
adeverinþe înlocuitoare trebuie sã le pãstreze

permanent, având valabilitate 3 luni.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

de carduri, pe care nu a reuºit
sã le predea asiguraþilor la do-
miciliul acestora”, a precizat
Cristina Mîndreci, purtãtor de
cuvânt al C.A.S. Dolj. Pânã ieri,
din numãrul acestor carduri re-
turnate, 13.481 au fost predate
asiguraþilor care au venit la
C.A.S. Dolj pentru ridicarea lor,
iar 11.287 de carduri au fost ri-
dicate de medicii de familie pen-
tru pacienþii din listele proprii.
“La acestea se mai adaugã 295
de cereri în curs de rezolvare,
astfel încât la sediul C.A.S. mai
sunt 10.295 de carduri de dis-
tribuit pentru asiguraþii care,
deocamdatã, nu le-au solicitat”,
a menþionat Cristina Mîndreci.

Adeverinþa
înlocuitoare

stã la asigurat
 Cei care, din motive personale

sau religioase, refuzã utilizarea
cardului de sãnãtate, vor depune
o cerere în scris la C.A.S. Dolj,
în care vor menþiona motivele re-
fuzului ºi vor restitui cardul de
sãnãtate, în cazul în care l-au pri-
mit. Accesul la servicii medicale
se va realiza pentru aceºti asigu-
raþi în baza unei adeverinþe de în-
locuire a cardului de sãnãtate cu
termen de valabilitate 3 luni.
“Adeverinþa nu trebuie sã rãmâ-
nã la furnizorul de servicii medi-
cale, ea va fi prezentatã ori de
câte ori asiguratul solicitã un ser-
viciu”, a atras atenþia Cristina
Mîndreci.

C.A.S. Dolj a eliberat 147 ade-

verinþe pt. persoane asigurate care
au refuzat cardul din motive reli-
gioase sau de conºtiinþã. „Preci-
zãm cã persoanele care au refu-
zat cardul vor prezenta o datã la
trei luni dovada calitãþii de asigu-
rat în vederea emiterii unei noi ade-
verinþe”, a punctat Cristina Mîn-
dreci.

De asemenea, în cazul în care
o persoanã care a refuzat iniþial
cardul revine asupra acestei de-
cizii, îºi poate recupera cardul de
la sediul C.A.S. Dolj, acesta fiind
operat în Sistemul Informatic de
la starea de „blocat” la starea de
„inactiv”, urmând ca persoana sã
îl activeze la medic.

Poºta a primit 1.284
de carduri duplicat

Asiguraþii care au pierdut sau
deteriorat cardul de sãnãtate vor
solicita eliberarea unui card dupli-
cat la C.A.S. Dolj, unde vor de-

pune o cerere ºi vor plãti contra-
valoarea noului card ºi a cheltuie-
lilor de distribuire prin servicii
poºtale, în valoare de 15,5 lei.
Pânã  la primirea noului card de
sãnãtate, asiguraþii vor avea ac-
ces la servicii medicale în baza
unei adeverinþe de înlocuire a car-
dului de sãnãtate, ce li se va în-
mâna în momentul în care vor
depune cererea pentru emiterea
cardului duplicat. Pânã la data de
21.08.2015 au fost înregistrate
2.598 de cereri pentru eliberare
carduri duplicat, pentru situaþii de
furt, pierdere, deteriorare sau mo-
dificare a datelor personale. Deja
Oficiul Judeþean de Poºtã Dolj are
spre distribuire 1.284 de carduri
duplicate.

Cardul nu trebuie
solicitat,

se genereazã
automat

 Pentru asiguraþii care împlinesc
vârsta de 18 ani ºi/sau dobândesc
calitatea de asigurat se genereazã
automat din sistem comanda de
tipãrire ºi distribuire a cardului de
sãnãtate. Nu este necesarã solici-
tarea în scris a  asiguratului pen-
tru eliberarea cardului. Aceºtia vor
primi cardul naþional de sãnãtate
prin servicii poºtale, la domiciliul
înscris în cartea de identitate. Ofi-

ciul Judeþean de Poºtã Dolj urmea-
zã sã primeascã alte 15.800 de car-
duri de sãnãtate pentru persoanele
care au împlinit 18 ani sau ºi-au
început calitatea de asigurat.

Asiguraþii
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
ridicã de la C.A.S.

Dolj
Pânã la data de 13.08.2015,

C.A.S. Dolj a primit 2.894 de
carduri de sãnãtate pentru asi-
guraþii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. –
Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a
Apãrãrii, Ordinii Publice, Sigu-
ranþei Naþionale ºi Autoritãþii Ju-
decãtoreºti. Dintre acestea au
fost distribuite prin C.A.S. Dolj,
pânã ieri, doar 543. Din 2012,
în sistemul informatic al CNAS
(SIUI) a fost introdus CID-ul
(Codul de asigurat) care a fost
proiectat astfel încât sã fie com-
patibil cu codurile de asigurat
folosite în statele U.E. ºi urmea-
zã sã înlocuiascã, progresiv,
CNP-ul ca element de identifi-
care a asiguraþilor. Reprezentan-
þii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atrag
atenþia cã pe toate cardurile sunt
tiparite doar numele, prenume-
le, codul de asigurat (CID), nu-
mãrul de document ºi data ex-
pirãrii. Nu este tipãrit CNP-ul.

Numãrul cardurilor de sãnãtate care mai sunt de distribuit la nivel
naþional se ridicã la 225.000, iar aproape 10.000 de carduri au fost
solicitate dar au rãmas neridicate în capitalã, a declarat ieri, într-o
conferinþã de presã, preºedintele Casei Naþionale de Asigurãri de Sã-
nãtate (CNAS), Vasile Ciurchea. „În Bucureºti mai avem 75.000 (car-
duri de distribuit – n.r.) incluzând cele 10.000 de carduri dupã care
nu a venit nimeni. O parte considerabilã le-am distribuit prin medicii
de familie, circa jumãtate din medicii de familie din Bucureºti au venit
ºi ne-au solicitat cardurile. (...) La nivel naþional mai sunt de distribuit
diferenþa de la 75.000 pânã la sub 300.000 la momentul zilei de astãzi –
225.000. Carduri activate în sistem sunt 8.600.000, dar în decursul
unui an aproximativ 6.000.000 de cetãþeni interacþioneazã cu sistemul,
au nevoie de un serviciu medical. Ceea ce înseamnã cã sunt mai multe
carduri activate decât, de regulã, cetãþenii acceseazã sistemul. Ceea ce
este un lucru îmbucurãtor”, a spus preºedintele CNAS.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Spre deosebire de ediþiile prece-
dente, majoritatea evenimentelor ar-
tistice va avea loc în Piaþa Fraþii
Buzeºti din centrul istoric al Craio-
vei, recent renovat, festivalul ad-
optând titulatura „Open Air Edition”.
Dintre acestea, 30 se desfãºoarã în
aer liber, în ideea de a oferi unui
numãr cât mai mare de iubitori ai
muzicii posibilitatea sã participe la
festival. În cifre, „Craiova Muzica-
lã” 2015 înseamnã 42 de evenimente
în 9 zile ºi aproximativ 100.000 de
spectatori aºteptaþi la concertele cu
adresabilitate cãtre toate categoriile
de melomani.

Un alt element inedit îl reprezin-

Pregãtirile pentru prima ediþie în aer liber a
Festivalului Internaþional „Craiova Muzica-
lã” au intrat în linie dreaptã. Evenimentul se
va deschide oficial sâmbãtã, 29 august, la ora
20.00, în centrul vechi al oraºului – Piaþa „Fra-
þii Buzeºti”, cu un concert susþinut de ansam-
blul cameral elveþian „Tharice Virtuosi”, cu
artistul Liviu Prunaru în dublã ipostazã – violo-
nist ºi dirijor. Cea de-a 42-a ediþie aduce 42 de

evenimente muzicale, care vor avea loc pânã
pe data de 6 septembrie ºi vor fi susþinute de
muzicieni din 15 þãri. Evenimentul se desfãºoa-
rã în anul în care se împlinesc 111 ani de la pri-
mul concert al Societãþii Filarmonice din Cra-
iova, sub Înaltul Patronaj al Majestãþii Sale
Regele Mihai I, fiind organizat cu sprijinul Pri-
mãriei Craiova ºi al Asociaþiei „Craiova, Capi-
talã Europeanã a Culturii 2021”.

Începând de astãzi, pânã duminicã, inclusiv, cartierele craiovene vor rãsuna de
acorduri muzicale. Într-un concept gândit sub semnul spectaculosului, Opera Ro-
mânã Craiova propune spre audiþie, în stagiunea estivalã „Operissima” 2015, o
trupã din Republica Moldova, al cãrei renume a depãºit de mult graniþele Europei.
Este vorba despre CONCERTINO Accordion-Band, care vine pentru prima datã
în Bãnie pentru a oferi o reprezentaþie unicã prin spectaculozitate.

Formaþia a câºtigat 18 premii mari ºi locuri I participând la festivaluri din lumea
întreagã – Canada, Coreea de Nord, Italia, Rusia, Austria, Cehia. S-a constituit în
urmã cu mai bine de zece ani ºi a colaborat, de-a lungul timpului, cu doi maeºtri ai
acordeonului: Frank Marocco ºi Richard Galliano. În aceastã primãvarã, publicul
din România i-a putut vedea pe cei nouã interpreþi, membri ai grupului,  ajungând în
Marea Finalã „Românii au Talent”, de la ProTV.

«Alãturi de Corpul de balet al Operei Române Craiova ºi de Clubul Sportiv „Star
Dance”, concertele susþinute de CONCERTINO Accordion-Band vor fi o adevãratã
demonstraþie de creativitate. Energia pozitivã se va manifesta la cote incendiare în
cartierele Craiovei», spun reprezentanþii Operei. Primul concert are loc chiar astã-
searã, de la ora 21.00, în Craioviþa Nouã (strada „George Enescu”, lângã Poºtã).

Vor urma alte patru reprezentaþii, toate cu începere de la ora 21.00: mâine, 27
august – cartierul Valea Roºie (strada „Împãratul Traian”, lângã bisericã); vineri,
28 august – cartierul Brazda lui Novac (parcarea dintre blocurile G5 ºi WIN);
sâmbãtã, 29 august – cartierul Rovine (parcul situat pe strada „Nicolae Iorga”);
duminicã, 30 august – cartierul 1 Mai (loc de joacã, punct Trafo, în spatele hiper-
marketului Carrefour).

Potrivit reprezentanþilor Filarmo-
nicii „Oltenia”, preþul biletelor
este unic, 15 lei, pentru concer-
tele susþinute în sala Filarmonicii
(secþiunea „Clasic”) ºi pentru cele
gãzduite în incinta Muzeului de Artã
(secþiunea „Cameral”). Pentru
concertele în aer liber, melomanii
vor avea la dispoziþie 200 de scau-
ne, la acelaºi preþ, de 15 lei locul,
accesul fiind gratuit pentru publi-
cul care stã în picioare. La secþiu-
nile „SymphoKIDS”, „Alternativ”
ºi „Extra” accesul este liber.

tã împãrþirea manifestãrilor în
cinci secþiuni care acoperã gus-
turile unui public divers: „Cla-
sic” (concerte simfonice, vocal-
simfonice ºi corale), „Came-

ral” (recitaluri de tip solo, duo ºi
cvartet desfãºurate în spaþiul rafi-
nat al Muzeului de Artã), „Sympho-
KIDS” (ateliere muzicale pentru
copii), „Extra” (concerte de blues,
jazz, rock ºi muzicã medievalã) ºi
„Alternativ” (concerte cu muzicã
de divertisment ºi alternativ-expe-
rimentalã). Festivalul dedicã un ge-
neros spaþiu de manifestare unor
artiºti renumiþi pe plan naþional ºi
internaþional: dirijorii Theo Wolters
(Olanda), Gheorghe Costin, Cris-
tian Oroºanu, Mihail ªtefãnescu,
Constantin Grigore, Anna Ungurea-
nu; soliºtii Liviu Prunaru, ªtefan Ta-
rara, Graf Mourja – Federaþia Rusã

(vioarã), Rãzvan Suma (violoncel),
Dan Kajetanowicz (Austria), Andrei
Licareþ, Remus Manoleanu, Rebe-
ca Omordia, Inna Oncescu (pian),

Dimitri Illarionov (Federaþia Rusã)
– chitarã, Barbara Kajetanowicz
(Austria), Bianca Manoleanu ºi Dia-
na Þugui (soprane), Claudia Co-

dreanu (mezzosopranã).
Ansambluri simfonice ºi forma-

þii camerale invitate sunt Orchestra
de camerã „Tharice Virtuosi” – El-
veþia, Corul Naþional de Camerã
„Madrigal” – Bucureºti, Kamerata
Kronstadt – Braºov, Orchestra ºi
Corala Academicã „Euphonia” ale
Filarmonicii „Ion Dumitrescu” –
Râmnicu Vâlcea, Camerata Regalã
– Bucureºti, Cvartetul „Transilvan”
– Cluj-Napoca, Ansamblul de su-
flãtori „Horn Quartet”, Ansamblul
de muzicã veche „Flauto Dolce” –
Cluj-Napoca, Ansamblul Folcloric
„Maria Tãnase” ºi Muzica Militarã
a Garnizoanei Craiova.

Teatrul pentru Copii ºi Tineret „Colibri” vã invi-
tã astãzi, ora 20.30, la vernisajul Expoziþiei „Car-
tea, pãpuºa, povestea – in memoriam Cristina
Pepino”, care are loc la Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”. Expoziþia este realizatã în
parteneriat cu instituþia-gazdã, în cadrul Festiva-
lului „Puppets Occupy Street” – Water Edition
2015, desfãºurat la Craiova în perioada 25 august
– 1 septembrie. Exponatele prezentate aparþin ce-
lor douã instituþii partenere, Teatrul „Colibri” ºi Bi-
blioteca Judeþeanã „Aman”. O altã expoziþie din
cadrul festivalului, de scenografie ºi fotografie, in-
titulatã „Puppet’s Meeting”, a fost vernisatã asea-
rã, la Centrul Multifuncþional.

Cristina Pepino a fost un scenograf de mare va-
loare care a avut o importanþã majorã în teatrul de
animaþie românesc. Ea este cea care a revoluþionat
cromatica spectacolelor, aducând în scenã o explozie

Expoziþia „Cartea, pãpuºa, povestea”, în memoria scenografei Cristina Pepino
de culori, ºi a introdus pentru prima datã în reprezen-
taþii ca „Pinocchio” ºi „Motanul încãlþat” pãpuºile
compuse care ofereau personajelor un puternic efect
de teatralitate. A realizat scenografia, în þarã, pentru
zeci de piese de teatru de pãpuºi ºi a colaborat inclu-
siv cu Teatrul „Colibri” din Craiova, pentru spectaco-
le precum „Pinocchio”, „Cavalerii Mesei Rotunde”,
„Inimã de piatrã” ºi altele.

În memoria sa, în toamna anului trecut a fost lan-
sat, în cadrul celei de-a XXIV-a ediþii a Festivalului
Naþional de Teatru din capitalã, un album de sceno-
grafie intitulat simplu „Cristina Pepino: Scenogra-
fie”, apãrut la Editura UNATC Press Bucureºti. Car-
tea prezintã toate creaþiile scenografice realizate de
Cristina Pepino, de la piesa „Scene din viaþa unui
bãdãran” din 1977 pânã la „Zulenka” din 2012,
montatã la Teatrul de Animaþie din Alba Iulia. Cristina
Pepino s-a stins din viaþã în august 2013.

„Operissima” 2015 – Summer CONCERTINO,
în cinci cartiere craiovene. Astã-searã, în Craioviþa Nouã!

Primãria Craiova anunþã cã pentru desfãºurarea ma-
nifestãrilor programate în cadrul stagiunii estivale a Ope-
rei, în perioada 26-30 august circulaþia rutierã va suferi
restricþii temporare, dupã cum urmeazã:
 Astãzi, în intervalul orar 14.00-24.00, se închi-

de circulaþia pe:
- bulevardul „Tineretului”, tronsonul cuprins între in-

tersecþia cu strada „Magnoliei” ºi intersecþia cu bule-
vardul „Oltenia” (zona Materna);

- strada „George Enescu”, tronsonul cuprins între
intersecþia cu strada „Micºunele” ºi intersecþia cu bule-
vardul „Tineretului”;
Mâine, 27 august, în intervalul orar 14.00-24.00,

se închide circulaþia rutierã pe strada „Împãratul Tra-
ian”, tronsonul cuprins între sensurile giratorii amenaja-
te în intersecþiile cu strada „Spania” ºi cu strada „Henri
Coandã”;
 Vineri, 28 august, în intervalul orar 10.00-24.00, se închide circulaþia rutierã prin parcarea

amenajatã în interiorul perimetrului delimitat de blocurile H3, H4, P3, P4, G5, H1, H2, D29 ºi D30
din cartierul Brazda lui Novac;
 Duminicã, 30 august, în intervalul orar 10.00-24.00, se închide circulaþia rutierã în prin

parcarea amenajatã în interiorul perimetrului delimitat de blocurile C1, B8, B7, B6, B5 ºi fosta
Grãdiniþã „Confecþii” din cartierul 1 Mai.



RENAªTAREA
NAÞIONALÃ

 UNPR considerã cã renaºterea
naþionalã este strâns legatã de valo-
rile familiei. Familia trebuie sã fie în
centrul tuturor preocupãrilor clasei
politice. Munca, solidaritatea, iubi-
rea de þarã ºi de semeni, credinþa,
toate se învaþã în familie. Siguranþa
ºi prosperitatea sunt mai valoroase
când benefciarul direct este familia.
ªi nu în ultimul rând, familia este ga-
ranþia pãstrãrii identitãþii naþionale.

 Prin urmare ceea ce propunem
nou pe scena politicã este guverna-
rea orientatã spre familii ºi nu spre
indivizi. Familia trebuie sã fie princi-
palul beneficiar al politicilor guver-
namentale, iar acest lucru trebuie sã
se regãseascã în toate domeniile ad-
ministrate public.

 Ca mãsuri concrete, renaºterea
naþionalã presupune susþinerea fa-
miliilor cu copii nu atât prin stimu-
lente directe, cât prin servicii publi-
ce de calitate care sã rãspundã ne-
voilor reale pe care le au pãrinþii.

De exemplu, propunem creºterea
numãrului de creºe publice care sã
poatã îngriji copiii începând de la
vârsta de un an, atunci când ma-
mele se reîntorc la muncã; propu-
nem extinderea programelor de tip
ºcoalã dupã ºcoalã gratuite, pânã
la ora 18.00, pentru armonizarea
programului elevilor cu programul
pãrinþilor.

 Tot pe direcþia renaºterii naþiona-
le, pe relaþia cu diaspora, trebuie sã
ne uitãm mai bine la nevoile reale pe
care le au familiile de români din afa-
ra graniþelor. Se cheltuie prea mulþi
bani pe festivaluri folclorice ºi expo-
zitii de artã, în loc ca unele din aceste
fonduri sã fie cheltuite pentru ºcoli
sau mãcar cursuri de istoria români-
lor ºi de limba românã.

Gabriel Oprea, preºedinte UNPR, viceprim-ministru al guvernului
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A
m spus mereu cã UNPR este partidul interesului
naþional. Iar interesul naþional înseamnã siguranþã
ºi prosperitate pentru România. Când vorbim de-

spre siguranþã, ne referim la siguranþa publicã, la siguran-
þa locului de muncã, la siguranþa zilei de mâine, dar ºi la
siguranþa ºi securitatea României. Când vorbim despre
prosperitate, ne referim la prosperitatea þãrii, dar ºi a fie-
cãrei familii în parte.

 Cele cinci teme de interes major din Planul Politic Naþio-
nal “Siguranþã ºi Prosperitate pentru România”, sunt: renaº-
terea naþionalã, funcþionarea statului, rolul României în lume,
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 FUNCÞIONAREA
STATULUI

Trebuie sã fim conºtienþi cã sun-
tem departe de ceea ce-ºi doresc ro-
mânii de la statul român. Educaþia ºi
sãnãtatea sunt gratuite doar pe hâr-
tie, iar administraþia publicã, deºi su-
pradimensionatã, nu îndeplineºte ce-
rinþele în ceea ce priveºte competen-
þa ºi eficienþa.

 Ca mãsuri concrete, vizãm evi-
dent o creºtere a salariilor în siste-
mul public. Însã trebuie sã fim con-
ºtienþi cã aceste salarii nu sunt sus-
tenabile fãrã o reorganizare a siste-
mului public. De asemenea, trebuie
sã fim conºtienþi cã majorarea sala-
riilor nu va duce de la sine la o îmbu-
nãtãþire a serviciilor publice.

Administraþia produ-
ce astãzi prea multe hârtii
ºi prea puþine soluþii. Tre-
buie sã aducem în sistem
avantajele evoluþiilor
tehnologice, trebuie sã re-
compensãm competenþa
ºi, mai ales, sã regândim
toate procesele adminis-
trative astfel încât servi-
ciile oferite sã se ridice la
nivelul aºteptãrilor.

 De asemenea, un alt
set de mãsuri trebuie sã
ducã la o separare a ape-
lor între sistemul public
ºi cel privat, mai ales în
domeniile sãnãtate ºi
educaþie. Astãzi, atât pro-
fesorii cât ºi medicii, sunt
nevoiþi, din cauza salarii-
lor mici, sã îºi ia jumãtate
de normã ºi în sistemul
privat. Însã lucrurile nu pot funcþiona
eficient aºa.

Între sistemul public ºi cel privat
trebuie sã existe competiþie realã ºi
nu o complicitate. Reforma în educa-

þie ºi sãnãtate trebuie sã însemne un
salariu aproape dublu pentru profe-
sori ºi medici.

 În egalã mãsurã, trebuie sã însem-
ne profesori ºi medici care 8 ore pe zi
sunt efectiv la cursuri ºi, respectiv,
în spital.

ROLUL ROMÂNIEI
ÎN LUME

UNPR considerã cã România trebuie
sã-ºi asume mai clar destinul sãu isto-
ric în regiune, în special pe relaþia cu
Republica Moldova.

 Principala misiune pe care o avem
este aceea de a semnala ºi de a explica
întregii comunitãþi internaþionale ºi în
special partenerilor noºtri, importanþa
pe care Moldova o are în evoluþiile geo-
politice din regiune.

Suntem membri NATO, suntem par-
teneri de încredere ºi ne-am câºtigat
pe merit dreptul de a vorbi cu o voce
mai puternicã în spaþiul internaþional.

Astãzi trebuie sã ne asumãm ºi be-
neficiile locului pe care îl ocupãm în

angrenajul euro-atlantic. Singurul
parcurs realist pentru Republi-
ca Moldova este cel spre
Uniunea Europeanã ºi
spre NATO. Iar Româ-
nia trebuie sã se impli-
ce cu toatã forþa ºi cu
toatã energia ca un
astfel de parcurs sã de-
vinã realitate.     

FUNCÞIO-
NAREA ECO-
NOMIEI

Viziunea pe care ne-o asumãm este
consolidarea competitivitãþii economi-
ce naþionale, þinând cont de atuurile ºi
oportunitãþile pe care le avem ca þarã.

Sunt astfel cinci pârghii pe care le

putem acþiona în beneficiul României:
un cod fiscal care sã încurajeze in-
vestiþiile, facilitãþi pentru încurajarea
capitalului românesc, protejarea resur-
sei umane înalt calificate, agricultura
ºi dezvoltarea transporturilor.

 Toate partidele au vorbit pânã
acum despre aceste subiecte. Însã
ceea ce UNPR vrea sã aducã nou este
o asumare clarã, tranºantã a intere-
sului naþional în economie.

Nu este normal ca multinaþionale-
le sã fie mai protejate în România
decât sunt IMM-urile cu capital au-
tohton.

Nu este normal ca un strãin sã
poatã cumpãra terenuri mai uºor
decât poate cumpãra un agricultor
român.

Nu este normal sã ne complacem
într-o economie de consum ºi sã to-
lerãm exportul de resurse ºi importul
de produse finite.

 Suntem o þarã europeanã, dar sã
nu încercãm sã fim mai europeni de-
cât alte þãri din Uniunea Europeanã.
De exemplu, Franþa are politici draconi-
ce când vine vorba despre vânzarea te-
renurilor cãtre strãini. Germania are in-
strumente extrem de eficiente în a-ºi
susþine IMM-urile cu capital autohton.
Nu vãd de ce România ar trebui sã rã-

mânã naivul Europei. Trebuie sã cãdem
cu toþii de acord cã apãrarea intereselor
economice naþionale este vitalã ºi cã
România trebuie sã înveþe sã mai spunã
ºi NU în faþa intereselor altora.

 NOUL STAT
SOCIAL

Accentul trebuie sã se extindã
treptat dinspre protecþia de naturã
materialã, adicã de la ajutoarele so-
ciale, cãtre protecþia de naturã juridi-
cã, în relaþiile de muncã ºi în relaþiile
de naturã comercialã.

 Mãsurile pe aceastã direcþie vi-
zeazã restabilirea echilibrului acolo
unde el a fost rupt în anii tranziþiei.
Concret, trebuie restabilit echilibrul
între angajaþi ºi angajatori, între con-
sumatorii ºi furnizorii de utilitãþi, în-
tre cei cu venituri foarte mari ºi cei
cu venituri foarte mici.

Astfel, susþinem taxarea supli-
mentarã a marilor averi ºi a profituri-
lor excepþionale, susþinem ca amen-
zile sã fie proporþionale cu cifra de
afaceri ºi susþinem ca instituþiile sã
vegheze cu mai multã atenþie la mo-
dul în care multinaþionalele respectã
legislaþia muncii.

Consider cã vremea în care Ro-
mânia era þara tuturor posibilitãþilor
a trecut. Astãzi România trebuie sã
fie þara tuturor cetãþenilor ei.

 Cele cinci teme pe care le propu-
nem sub titlul „Siguranþa ºi Prospe-
ritatea României” au la bazã viziunea
UNPR despre interesul naþional, de-
spre valorile familiei ºi despre valori-
le naþionale. ªtiu cã urmeazã un an
electoral în care partidele vor propu-
ne proiecte ºi soluþii.

Însã îmi doresc ca aceastã bazã
de discuþie pe care UNPR o lansea-
zã astãzi sã încurajeze soluþiile res-
ponsabile ºi sã descurajeze populis-
mul. Indiferent de partidul din care
facem parte, avem aceeaºi obligaþie
faþã de Români ºi faþã de România.

 UNPR îºi va asuma în continua-
re rolul de punte de dialog în politi-
ca româneascã ºi va face tot posibi-
lul ca partidele parlamentare sã
ajungã la consens pe cele mai im-
portante teme pentru viitor.

Sper sã gãsim aceeaºi bunã-cre-
dinþã din partea partenerilor ºi, mai
ales, îmi doresc ca întreaga socie-
tate sã participe la formularea solu-
þiilor pe care clasa politicã sã ºi le
asume de acum înainte.

funcþionarea economiei ºi noul stat social. La aproape 100
de ani, de la Unirea din 1918, consider cã suntem obligaþi sã
definim o viziune pe termen lung pentru România.

UNPR îºi asumã aceastã misiune ºi invitã toate partidele
la un dialog onest pe aceste teme. România are nevoie de
mãsuri coerente ºi consecvente, care sã depãºeascã orizon-
tul unui mandat de 4 ani. Pentru noi, Planul Politic Naþio-
nal “Siguranþã ºi Prosperitate pentru România” este punc-
tul de plecare în aceste discuþii. Prin urmare, voi prezenta
viziunea UNPR pe fiecare dintre temele menþionate.
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VVVVVaroufakis, superstar în Franþaaroufakis, superstar în Franþaaroufakis, superstar în Franþaaroufakis, superstar în Franþaaroufakis, superstar în Franþa
MIRCEA CANÞÃR

Fostul ministru de finanþe al guvernului Alexis
Tsipras, Yanis Varoufakis, demisionar la 10 iulie
2015, înlocuit cu Euclid Tsakalatos, mult mai pon-
derat, s-a aflat duminicã, 23 august a.c, la „sãrbã-
toarea trandafirului” în Franþa, la Fragny en Bres-
se (Saone et Loire) rãspunzând unei invitaþii a fos-
tului ministru francez al economiei, Arnaud Mon-
tebourg. Cotidianul grec „Efimerida” pomeneºte
de 80 de canale de televiziune, care au prezentat

imagini cu starul grec. Provocator, idealist,
arogant, Yanis Varoufakis, absolvent al Uni-
versity of Essex ºi University of Birmingham,
fascineazã în mãsura în care agaseazã. N-a
votat cel de-al treilea plan de ajutor, în valoa-
re de 86 miliarde euro, opinând cã Alexis Tsi-
pras, demisionar ºi acesta la 20 august a.c.,
s-a predat creditorilor internaþionali, Atena
fiind astfel pedepsitã. „Capitularea” lui Tsi-
pras va duce þara în prãpastie, în opinia lui
Varoufakis, prin opacitatea Eurogrupului,
care n-a dorit ieºirea Greciei din zona euro,
dar nici... menþinerea ei. Discuþiile lui Varou-
fakis cu oficialii Comisiei Europene, BCE ºi
FMI sunt descrise pe larg, într-un interviu
acordat celor de la „Le Monde”, la vila sa din
insula Egine unde locuieºte. Marea lecþie:
zona euro – embrionul unui guvern european
- este zona economicã realmente puternicã,

în care miniºtri finanþelor nu negociazã unul cu
altul ºi executã doar comenzile decidenþilor poli-
tici. Programul de mãsuri acceptat de Atena este
sumbru, pentru economia elenã ºi nu va putea fi
materializat, ºi-atunci dr. Wolfgang Schauble, mi-
nistrul german al finanþelor va ºtii ce trebuie fãcut.
De fapt, în opinia lui Varoufakis, Grecia este un
laborator al austeritãþii ºi memorandumurile nu
sunt altceva decât experimente, înainte de export,

„aºteptatã” fiind Franþa, cu statul ei providenþial,
anteprizele naþionale, adevãrate þinte ale finanþe-
lor germane. Yanis Varoufakis ºtie însã ºi ceea ce
nu spune: de 14 ori, începând din februarie a.c.,
mari creditori din zona euro s-au reunit fizic pen-
tru a discuta „dosarul grec”. Unul dificil din cale
afarã. Doar douã rendez-vous-uri s-au dovedit
constructive, cel din 20 februarie a.c. când Euro-
grupul a acceptat prelungirea celui de-al doilea
plan de ajutor (pânã la 30 iunie) ºi când partenerii
eurozonei, dupã ce au cerut în scris, la 11 august
a.c. acceptul Atenei au gãsit un acord, de fapt al
treilea plan de ajutor (86 miliarde euro) în urma
cãruia Alexis Tsipras a demisionat. Anterioarele
planuri de ajutor (memorandumuri) datau din 2 mai
2010 (110 miliarde euro) ºi 21 februarie 2012 (237
miliarde euro). Yanis Varoufakis are însã dreptate
când vorbeºte de „capitulare”, de umilirea Greciei:
marþi 18 august a.c. guvernul de la Atena a oficia-
lizat „vânzarea” a 18 aeroporturi regionale Germa-
niei, scrie „Die Tageszeitung”. Privatizãrile coman-
date ºi acceptate prin reforme structurale, creºte-
rea TVA din 15 iulie a.c. de la 13 la 23% pentru
hoteluri ºi restaurante, ºi de la 6 la 13% pentru
produsele agro-alimentare nu înseamnã altceva
decât mãsuri draconice, în faþa cãrora grecii sunt
debusolaþi.

Bulgaria a trimis blindate la patru
puncte de frontierã cu Macedonia în
sprijinul poliþiei de frontierã, în cazul
unui posibil aflux de imigranþi, a anun-
þat, ieri, Ministerul bulgar al Apãrã-
rii. „În aceastã etapã vom consolida
preventiv paza frontierei asiguratã de
poliþia de frontierã”, a declarat Niko-
lai Karavainov, un responsabil pen-
tru operaþiuni în Ministerul Apãrãrii
de la Sofia. 25 de soldaþi ºi vehicule
blindate au fost trimise la punctele
de frontierã dintre Bulgaria ºi Mace-
donia, dar „numãrul lor ar putea creº-
te în cazul în care situaþia se înrãutã-
þeºte”, a spus el. Bulgaria este deo-
camdatã scutitã de afluxul de imi-
granþi care sosesc din Grecia în Ma-
cedonia. „Noi estimãm cã riscul (unui
astfel de aflux) este relativ limitat,
deoarece Bulgaria respectã procedu-
rile de înregistrare, ceea ce nu este
cazul în Grecia, Macedonia ºi Ser-
bia”, a declarat ministrul de Interne,
Rumiana Bachvarova, pentru postul
de televiziune Nova.  Bulgaria a gãz-
duit de la începutul anului 15.000 de
imigranþi ilegali, inclusiv sirieni ve-

Francois Hollande,

apel la vigilenþã în lupta

împotriva terorismului
Atacul contra trenului Thalys

de pe ruta Amsterdam-Paris
aratã cã ‘’trebuie sã ne pregãtim
ºi pentru alte atacuri ºi deci sã ne
protejãm’’, a declarat, ieri,
preºedintele francez Francois
Hollande. „Suntem mereu expuºi
ºi agresiunea care s-a produs
vineri ar fi putut degenera într-
un carnagiu monstruos fãrã
curajul mai multor pasageri, în
special militari americani”, a
spus Hollande într-un discurs în
cadrul reuniunii anuale a
diplomaþiei franceze, organizatã
la Paris. În opinia ºefului
statului francez, Daesh (acroni-
mul în limba arabã al grupãrii
Statul Islamic) constituie cel mai
mare pericol. „Aceastã organiza-
þie controleazã un teritoriu vast,
dispune de resurse importante
legate de trafic de toate felurile
ºi are ramificaþii în întreaga
lume. Ea înroleazã ºi îndoctri-
neazã pentru a ucide la scarã
mare. În faþa terorismului,
recurgerea la forþã este necesa-
rã”, a continuat preºedintele
francez. Hollande a mai vorbit ºi
despre pericolul reprezentat în
Africa de gruparea nigerianã
Boko Haram. El a anunþat cã
Franþa va propune þãrilor
implicate în combaterea grupu-
lui islamist Boko Haram sã se
reuneascã la Paris pentru a
discuta eventuale acþiuni
comune. „În aceste zile, îl voi
primi din nou pe preºedintele
nigerian (Muhammadu) Buhari
ºi îi voi confirma cã Franþa este
gata sã reuneascã toþi actorii în
lupta împotriva Boko Haram. (...)
Toate þãrile din regiune sunt
vizate, Nigeria, Camerun, Chad,
Niger”, a spus Hollande. Islamiº-
tii radicali din Boko Haram sunt
consideraþi responsabili de
moartea a peste 15.000 de
oameni într-un interval de ºase
ani, în principal în regiunea de
nord-est a Nigeriei.

Coreea de Sud ºi Coreea

de Nord au ajuns la un acord
Dupã trei zile de negocieri

intense, Coreea de Sud ºi Coreea
de Nord au ajuns la un acord
menit sã punã capãt tensiunilor
generate la graniþa dintre cele
douã state. Dupã trei zile de
negocieri intense, Coreea de Sud
ºi Coreea de Nord au ajuns la un
acord menit sã punã capãt
tensiunilor generate la graniþa
dintre cele douã state.  Ca parte
a acordului, Coreea de Nord ºi-a
exprimat regretul pentru un atac
cu mine plasate în zona de
graniþa, care a provocat rãnirea
mai multor soldaþi sud-coreeni.
Drept rãspuns, Coreea de Sud a
convenit cã în zece ore de la
semnarea acordului sã opreascã
transmisiunile propagandistice ºi
sã închidã toate difuzoarele
plantate de-a lungul liniei de
frontierã. Astfel, cele douã pãrþi
au stabilit sã înceteze orice fel de
activitate în zona de graniþã care
ar putea fi calificatã drept
provocare ºi au convenit sã
participe la o noua reuniune
bilateralã în care sã discute ºi
alte aspecte care þin de relaþiile
dintre cele douã state coreene.

Statele Unite urmeazã sã trimitã „foarte curând”
avioane de vânãtoare de tip F-22 în Europa, în ca-
drul unui efort mai larg de susþinere a membrilor
est-europeni ai NATO îngrijoraþi de intervenþia
Rusiei în Ucraina, a anunþat luni Deborah James,
secretarul Forþelor Aeriene. James nu a oferit deta-

niþi din Turcia. Imigranþii reþinuþi în
Bulgaria sunt plasaþi în mai multe ta-
bere de refugiaþi înainte de a ajunge
la un statut care sã le permitã, în cel
mai bun caz, sã cãlãtoreascã în UE
fãrã a se instala aici. „Bulgaria îºi pã-
zeºte bine frontierele sale, în timp ce
imigranþii trec prea uºor prin insulele
greceºti pentru a se îndrepta spre
Europa de Vest via Macedonia ºi
Serbia”, a subliniat ministrul bulgar
de Externe, Daniel Mitov, într-o in-
tervenþie la televiziunea bTV.  Bulga-
ria a construit la frontiera sa cu Tur-
cia un gard de 30 de km pe care in-
tenþioneazã sã-l extindã ºi menþine
circa 1.000 de grãniceri pentru a îm-
piedica intrarea imigranþilor ilegali. În
Ungaria, o altã þarã afectatã de aflu-
xul de refugiaþi, un numãr record de
peste 2.000 de imigranþi au trecut,
luni, graniþa sârbã. În total, 2.093 de
imigranþi, cel mai mare numãr înre-
gistrat într-o singurã zi, au trecut gra-
niþa sârbo-ungarã în apropiere de
satul ungar Roszke, a anunþat poliþia
într-un comunicat. Ei au intrat în
Ungaria cu doar câteva zile înainte

ca autoritãþile locale sã termine in-
stalarea barierei destinate sã împie-
dice sosirea imigranþilor, anunþatã
pentru 31 august de guvernul ungar.
Acest gard este prevãzut sã se întin-
dã de-a lungul celor 175 de kilometri
ai frontierei sârbo-ungare. Aceºti
imigranþi fac parte din grupul de 7.000
de persoane care încearcã sã ajungã
în Europa de Vest ºi a cãror cãlãtorie
a fost blocatã sãptãmâna trecutã
dupã ce Macedonia a decretat stare

de urgenþã ºi ºi-a închis frontierele,
fiind copleºitã de afluxul de refugiaþi.
Mai mulþi imigranþi au afirmat cã au
traversat într-o primã fazã Macedo-
nia, apoi Serbia.  Criza refugiaþilor este
cea mai gravã cu care s-a confruntat
Europa dupã cel de-Al Doilea Rãz-
boi Mondial. De la începutul acestui
an, în Ungaria au sosit peste 100.000
de solicitanþi de azil, mai mult decât
dublu faþã de anul 2014. În 2012 doar
2.000 de imigranþi au sosit în þarã.

lii despre numãrul exact de avioane, data sau locul
în în care vor fi trimise, dar a subliniat cã aceastã
mobilizare urmeazã îndemnul secretarului Apãrãrii
Ash Carter la o abordare mai echilibratã faþã de
Rusia. Aceastã primã mobilizare în Europa a avioa-
nelor de vânãtoare de tip F-22 produse de Lockhe-

ed Martin Corp, în afara
show-urilor aeriene, este
perceputã ca o mãsurã
care rãspunde îngrijorã-
rilor tot mai mari în rân-
dul aliaþilor NATO faþã
de agresiunea militarã
rusã. Forþele Aeriene fo-
losesc avioane de vânã-
toare de tip F-22 invizibi-
le pe radar în unele ata-
curi împotriva grupãrii
Statul Islamic, acestea fi-
ind de altfel ºi primele
misiuni de luptã ale ace-
tor aeronave. „Activita-
tea militarã a Rusiei în
Ucraina continuã sã ne

provoace îngrijorãri mari atât nouã, cât ºi aliaþilor
noºtri”, a declarat James luni într-o conferinþã de
presã la Pentagon. „În opinia US Air Force, o mo-
bilizare a F-22 reprezintã, cu siguranþã, un atu”, a
subliniat ea. ªeful Statului Major al Forþelor Aerie-
ne, generalul Mark Welsh a declarat cã aceastã
primã mobilizare în misiuni de antrenament în Eu-
ropa le va permite forþelor americane sã se antre-
neze împreunã cu parteneri NATO, în întreaga Eu-
ropã, în vederea testãrii capacitãþii avioanelor de a
comunica ºi lupta alãturi de avioane de tip Euro-
fighter ºi de alte tipuri avansate de avioane de
rãzboi. James a apreciat cã mobilizarea le va oferi
piloþilor F-22 experienþã pe teren european. Forþe-
le Aeriene au mobilizat, anterior, acest tip de avion
în Japonia ºi Coreea de Sud. Welsh a declarat, de
asemenea, cã aceastã mobilizare le va permite
avioanelor de vânãtoare sã utilizeze instalaþii care
ar putea fi folosite în viitoare conflicte. Aeronava
monopost cu douã motoare, tacticã ºi invizibilã pe
radar, a fost conceputã de Lockheed and Boeing
Co ca un avion de vânãtoare superior, dar poate fi
folositã ºi pentru atacuri la sol, în rãzboiul ciberne-
tic ºi în misiuni în domeniul informaþiilor.
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Trãind printre demoni

Se difuzeazã la HBO, ora 21:55

Doi specialiºti în paranormal, Ed ºi
Lorraine Warren, sunt chemaþi de
familia Perron, terorizatã de prezenþa
unor spirite întunecate la ferma lor.
Forþaþi sã confrunte puternicul
demon, cei doi au de-a face cu cel
mai terifiant caz din cariera lor. Bazat
pe o poveste adevãratã, The Conju-
ring îi aduce în rolurile principale pe
Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron
Livingston ºi Lili Taylor. Distribuþia
este completatã de Joey King,
Shanley Caswell, Haley McFarland,
Mackenzie Foy, Kyla Deaver ºi
Sterling Jerins.

Ninja

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Un american, Casey, care
studia Ninjitsu în Japonia, e
rugat de Sensei sã se întoar-
cã la New York pentru a pro-
teja legendarul Yoroi Bitsu,
un cufãr care conþinea arme-
le ultimului Koga Ninja (înte-
meietorul acelei ºcoli de
Ninjitsu).
Regia:
Isaac Florentine
Cu:
Scott Adkins, Todd Jensen

Jaful de pe Baker Street

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  23:30

Un vânzãtor de maºini cu un trecut
dubios, Terry, a evitat întotdeauna
loviturile mari. Dar cand Martine, o
cunoºtinþã din copilãrie, îi spune cum
sã prade inexpugnabila bancã din Baker
Street, Terry nu rateazã ocazia. El ºi
echipa lui îºi vor da seama curând cã
seifurile pline de bani ºi bijuterii conþin
ºi anumite informaþii care vor arunca în
aer întregul regat al Marii Britanii, cãci
nemãrginita reþea de corupþie ºi scandal
implicã atât lumea criminalã din Lon-
dra, cât ºi vârfurile puterii britanice...

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 26 august

07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
09:55 Dosar România
10:50 Teleshopping
11:30 Wild Carpathia (R)
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
18:00 DUPÃ 25 DE ANI
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Wild Carpathia
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Fraþi de suflet
2008, SUA, Comedie, Muzical
23:55 Discover România
00:00 Transformarea
01:00 Dosar România
02:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
1999, Canada, Familie
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:00 Vorbeºte corect!
05:05 DUPÃ 25 DE ANI
05:35 Garantat 100%

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:10 Faimoºii
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Raul din adancuri
1932, Dramã
17:30 Dobro urban
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Pelerin
19:30 Amfitrion Radu F.

Alexandru
19:40 Luminile rampei
1952, SUA, Comedie, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Naturã ºi aventurã
00:30 Europa 360 °
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:30 Cap compas
02:00 Dreptul la memorie
02:50 Cartea cea de toate zilele

TVR 2

07:50 New York Melody
09:35 Weekend în familie
11:20 Viaþa nu este pentru laºi
12:55 Pe platourile de filmare
13:25 Mandela: Lungul drum

spre libertate
15:50 Planeta Maimuþelor:

Revoluþie
18:00 În pragul dezastrului
18:30 Jucãtorii
19:00 Detectivii din California
20:00 Prãdãtor de noapte
21:55 Trãind printre demoni
23:45 Magnolia
02:50 Adopþia

HBO

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

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

Romantic
15:00 Vorbeºte lumea
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Ninja
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
23:00 ªtirile Pro Tv
23:30 Super Trip
00:30 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:30 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
02:30 Ninja (R)
2009, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
03:45 ªtirile Pro Tv (R)
04:30 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Acasã în bucãtãrie
06:00 Daria, iubirea mea (R)

08:15 La bloc (R)
10:00 La bloc
11:30 Ultimul orizont (R)
14:30 Dracula: Un mort iubãreþ (R)
16:30 Singurul supravietuitor (R)
18:30 Singurul supravietuitor
20:30 Oameni de onoare
23:30 Jaful de pe Baker Street
01:45 Oameni de onoare (R)
1992, SUA, Dramã
04:15 Cine A.M.
06:45 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA

10:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi!
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Ochi de vultur
2008, SUA, Dramã, Thriller
22:30 Attila, cuceritorul
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric, Rãzboi
00:30 Ochi de vultur (R)
2008, SUA, Dramã, Thriller
02:30 Observator (R)
03:15 Observator special (R)
03:45 Attila, cuceritorul (R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric, Rãzboi
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:30 Pastila de râs
11:00 O mãrit pe mama soacrã!
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Mama mea e cea mai

bunã (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 Ochii din umbrã
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
03:15 Un destin la rãscruce (R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
04:45 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Flavours, 3 bucãtari (R)
07:45 Secrete de stil (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Secretele mentaliºtilor (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucãtari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse
20:30 Cronica Netului
21:00 Vreau sã divorþez
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Cronica Netului (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Cearta-n bucate (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Focus (R)
06:45 TeleshoppingFocus din

inima României
23:30 Click! (R)
00:00 Fete bune (R)
01:30 Cronica Netului (R)
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Cearta-n bucate (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

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

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

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

bãtaie"
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK:

Episodul 467
00:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În general
seninjoi, 26 august - max: 29°C - min: 16°C

$
1 EURO ...........................4,4384 ............. 44384
1 lirã sterlinã................................6,0821....................60821

Cursul pieþei valutare din 26 august 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,8493........38493
1 g AUR (preþ în lei)........142,6052.....1426052
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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: Primaria Calopãr,
Str. Principalã, nr. 572, Calopãr, judeþul
Dolj, telefon: 0251.350.558, fax:
0251.350.558, email: primaria_calopar-
08@yahoo.com. 2. Informaþii generale
privind obiectul concesiunii, în special
descrierea ºi identificarea bunului care
urmeazã sã fie concesionat: Concesi-
onarea unui numãr de cinci camere ºi
un hol, din clãdirea dispensarului uman
Calopãr pentru farmacie, proprietatea
publicã a Consiliului Local Calopãr, Ju-
deþul Dolj. 3. Informaþii privind docu-
mentaþia de atribuire: Documentaþia a
fost întocmitã în conformitate cu pre-
vederile OUG nr. 54/2006 privind regi-
mul contractelor de concesiune de bu-
nuri proprietate publicã cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. 3.1. Modali-
tatea sau modalitãþile prin care persoa-
nele interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribui-
re: Persoanele interesate pot intra în po-
sesia unui exemplar al documentaþiei
de atribuire, înaintând o cerere la se-
diul Primãriei Comunei Calopãr, jude-
þul Dolj, prin care sã îºi exprime dorinþa
de participare. 3.2. Denumirea ºi adre-
sa serviciului/compartimentului din ca-
drul concedentului, de la care se poate
obþine un exemplar din documentaþia
de atribuire: Documentaþia de atribui-
re se poate obþine de la serviciul secre-
tariat din cadrul Primãriei Comunei Ca-
lopãr, Judeþul Dolj. 3.3. Costul ºi condi-
þiile de platã pentru obþinerea acestui
exemplar, unde este cazul, potrivit pre-
vederilor Ordonanþei de urgenþã a Gu-
vernului nr. 54/2006: Costul ºi condiþiile
de platã pentru obþinerea unui exem-
plar al documentaþiei de atribuire - nu
este cazul. 3.4. Data limitã pentru soli-
citarea clarificãrilor: 04/09/2015, ora
10.00. 4. Informaþii privind ofertele: Ofer-
tele vor fi întocmite conform OUG nr.
54/2006, privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate pu-

blicã cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare. 4.1. Data limitã de depunere a
ofertelor: 17/09/2015, ora 09.00. 4.2.
Adresa la care trebuie depuse oferte-
le: Consiliul Local Calopãr, Judeþul Dolj,
str.Principalã, nr. 572. 4.3. Numãrul de
exemplare în care trebuie depusã fie-
care ofertã: Oferta va fi depusã în douã
exemplare: original ºi copie. 5. Data ºi
locul la care se va desfãºura sedinþa
publicã de deschidere a ofertelor: 17/
09/2015, 10.00. ªedinþa publicã de des-
chidere a ofertelor se va desfãºura la
sediul Primãriei Comunei Calopãr, ju-
deþul Dolj. 6. Denumirea, adresa, numã-
rul de telefon, telefax ºi/sau adresa de
e-mail ale instanþei competente în so-
luþionarea litigiilor apãrute ºi termene-
le pentru sesizarea instanþei: Tribuna-
lul Dolj, str. Brestei, nr. 12, Mun.Craio-
va, judeþul Dolj, Tel.0251-418.612, Fax:
0251-419.851. 7. Data transmiterii anun-
þului de licitaþie cãtre instituþiile abilita-
te, în vederea publicãrii: 24/08/2015.

Se convoacã adunarea generalã a
ASOCIAÞIEI VÂNÃTORILOR ªI PESCA-
RILOR SPORTIVI „ARTEMIS”- CRAIO-
VA în data de 09.09.2015, ora 14.00, la
sediul asociaþiei din Craiova, Bulevra-
dul 1 Mai  nr. 42, judeþul Dolj, având ur-
mãtoarea ordine de zi: 1. Aprobarea bi-
lanþului contabil pe anul 2014; 2. Apro-
barea bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2015; 3. Primirea/excluderea de
noi membri aiasociaþiei; 4. Diverse. Pre-
ºedintele asociaþiei UDREA VALENTIN.

PREDA SERGIU anunþã publicul
interesat asupra depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Construire imobil P+4 cu
destinaþia de spaþii comerciale ºi locuin-
þe colective” propus a fi amplasat în
mun. Craiova, str. Tineretului, nr. 2B jud.
Dolj. Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele luni pânã
joi, între orele 8:00-16:00 ºi vineri între
orele 8:00-14:00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM Dolj
din Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

Anunþul tãu!
Popa Adrian Primar pentru Co-

muna Secu titular al proiectului „Îm-
bunãtãþirea structurii drumurilor de
exploataþie agricolã ºi rutã alternati-
vã pentru traficul agricol în comuna
Secu, judeþul Dolj”, anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei
de încadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu
se supune evaluãrii impactului asu-
pra mediului ºi nu se supune evaluã-
rii adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediu-
lui ºi de evaluare adecvatã pentru pro-
iectul „Îmbunãtãþirea structurii dru-
murilor de exploataþie agricolã ºi rutã
alternativã pentru traficul agricol în
comuna Secu, judeþul Dolj” propus a
fi amplasat în Comuna Secu, extravi-
lan De 1654, De 1613, De 1809, jude-
þul Dolj. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj din Mu-
nicipiul Craiova, str. Petru Rareº nr.
1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, intre
orele 0800-1630 ºi vineri între orele 0800-
1400, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet http://apmdj.anpm.ro. Pu-
blicul interesat poate înainta comen-
tarii/observaþii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ,
pânã la data de 31.08.2015.

ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19, primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2015 – 2016
în perioada 24 august - 4 septembrie
2015, la urmãtoarele discipline: can-
to clasic, muzicã uºoarã, muzicã po-
pularã, pian, vioarã, chitarã, orgã,
acordeon, instrumente de suflat (sa-
xofon), balet, actorie, picturã, grafi-
cã, artã cinematograficã, regie-teatru.
Examenul de admitere, în anul I, se
va desfãºura în perioada 7 – 10 sep-
tembrie 2015. Relaþii la telefon 0251 –
413371; între orele 09.00 – 15.00 sau
pe www.scoalacornetticraiova.ro.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã 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 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.

Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10- Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
DOUÃ camere deco-
mandate bloc. Tele-
fon: 0351/803.050.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. 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 VÂND casã co-
muna Castranova, sat
Puþuri, 17.000 Euro.
Tel. 0741/536.356,
0251/457.800.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã locuibilã, ca-
dastru, Bistreþ – Dolj.
Telefon: 0771/773.957.

Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
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 casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.

Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon: 0769/
669.736; 0769/670.907.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izolatã
termic sau schimb cu
2 apartamente 2 ca-
mere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

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

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
Vând teren Craiova
1114 mp. Telefon:
0769/913.671.
Vând teran intravilan
700 mp Craiova. Te-
lefon: 0745/ 791.801.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
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. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
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Primãria comunei
Drãgoteºti, judeþul Dolj,

organizeazã pe 29
August, sâmbãta de
ziua cornului, în satul
Popânzãleºti mare
bâlci cu tiribombe,

mici, bere ºi multe alte
modalitãþi de a vã

distra ºi de a vã face
sã vã simþiþi bine.

Vã aºteptãm
cu mare drag!

SC ERPIA SA CRAIOVA, str. Si-
retului nr. 35

Angajeazã pe perioadã determina-
tã, septembrie-decembrie 2015, con-
tabil evidenþã primarã pentru punc-
tul de lucru din com. Carpen, jud.
Dolj. Pentru persoanele cu domici-
liul în zona, aceasta constituie un
avantaj, nefiind obligatoriu.

CV-urile se depun la secretariatul so-
cietãþii din Craiova, str. Siretului nr.
35, prin fax la nr.0251/464030, sau on-
line pe adresa erpiacraiova@yahoo.-
com, pânã la data de 28 august 2015.

Interviul în vederea angajãrii per-
soanei se va desfãºura pe 31 august
2015, orele 11 la sediul societãþii, iar
anunþarea rezultatelor se va face în
aceeaºi zi în termen de 2 ore de la
finalizarea interviului.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638.
Vând Logan culoare
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.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0772/096.357.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând 1+1/2 sobã tera-
cotã verde nemontat,
Tv color D 102 cm,
polizor 2500 Waþi dia-
film, pat mecanic +
saltea. 0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane douã
compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon: 0765/ 002.522;
0351/ 410.383.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, cre-
me, spume) bol inox 6
litri marcã Germania,
cuier hol. Telefon:
0752/236.667.

Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 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 toate
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 urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor 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 handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, performant
cu douã sonde diferite.
Telefon: 0251/412.966.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.

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 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 vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
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Semnãtura:..........................................

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

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. 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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. 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, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.

Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte  comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1.
Telefon: 0754/ 220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada Doljului. Tele-
fon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp
-Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.

Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chi-
rie - 800 RON). Tele-
fon: 0770/682.710.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 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 cunoºtin-
þã femeie drãguþã,
muncitoare, onestã,
pentru convieþuire la
þarã. Constantin Con-
stantin/Lucicã –Dãn-
ciuleºti, nr. 136, jude-
þul Gorj, Agenþia Pe-
trãchei.
Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

DIVERSE
Caut o persoanã care
sã mã îngroape. Îi plã-
tesc dãrile blocului, îi
rãmâne pensia ºi locul
de veci. Telefon: 0748/
056.602.
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.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

“Satelitul” Univeristãþii Craiova a trecut, asearã,
la Iºalniþa, cu 2-1 (0-1) de echipa secundã a Pandu-
riilor, calificându-se în turul cinci al Cupei Româ-
niei. Golul victoriei a venit în al prelungirile partidei
ºi a purtat semnãtura lui Armãºelu. Pentru alb-alba-
trii a mai marcat Mazarache (55), în timp ce reuºita
gorjenilor, a fost consemnatã în chiar primul minut,
când Lãzãrescu a înscris în propria poartã.

Daniel Mogoºanu a utilizat echipa: L. Popescu –
Ghincea, Ciocotealã, Lãzãrescu (Georgescu), Bri-
ceag – Gârbiþã, Iuga (Armãºelu) – Scarlat, Manea,

Univeristatea II, calificareUniveristatea II, calificareUniveristatea II, calificareUniveristatea II, calificareUniveristatea II, calificare
dramaticã în Cupãdramaticã în Cupãdramaticã în Cupãdramaticã în Cupãdramaticã în Cupã

Bancu (Petre) – Mazarache.
În turul al cincilea al Cupei României vor partici-

pa cele 18 echipe calificate din runda a patra, plus
cele 18 echipe din Liga 2, care nu au intrat pânã
acum în competiþie. Meciurile se vor disputa în 8 ºi
9 septembrie 2015, de la ora 16.30. Turul al cince-
lea este ultimul înaintea intrãrii în luptã a echipelor
de Liga I.

Altfel, dupã acest joc cu Pandurii, pentru “satelit”
urmeazã debutul în Liga a III-a, programat sâmbã-
tã, tot la Iºalniþa, contra celor de la CSM Lugoj.

Proaspãt împrumutat de
Udinese, la Osmanlispor, în
prima ligã turcã, internaþiona-
lul român Gabriel Torje (25 de
ani) a marcat, luni searã, un
super-gol în campionat, prin
care nou-promovata a câºtigat
incredibil, cu 2-1, pe teren
campioanei Galatasaray.

Mijlocaºul tricolor l-a
învins pe sud-americanul

Veste excelentã pentru Iordãnescu

Torje, eurogol de trei
puncte pe terenul Galatei

Fernando Muslera cu un ºut
surprinzãtor de la circa 25 de
metri, expediat din lateral
stânga. Portarul uruguayan a
rãmas fãrã replicã la execuþia
magistralã a lui Torje, care nu
se aflã la primul eurogol din
Turcia.

Reuºita îi oferã mijlocaºului
un moral excelent în perspec-
tiva dublei de foc pe care

naþionala României o va
disputa cu Ungaria (4 septem-
brie, Budapesta) ºi cu Grecia
(7 septembrie, Bucureºti), în
preliminariile Euro 2016.

“Trebuie sã fii norocos sã
marchezi dintr-o asemenea
poziþie. Am vãzut portarul ieºit
în faþã, am tras ºi am avut
ºansa mea. Este nevoie de
noroc împotriva echipelor
mari. Anul trecut am mai
marcat un astfel de gol
important. Este dificil de jucat
împotriva echipei Galatasaray.
Suntem foarte fericiþi cã am
câºtigat cele trei puncte. Am
luptat mult pentru aceastã
victorie”, a declarat Torje
pentru presa turcã, citat de
sportnews.ro.

La Osmanlispor a ajuns
recent ºi Raul Rusescu,
utilizat în ultima jumãtate de
orã cu Galata, dar ºi Takayuki
Seto, înregimentat de la Astra,
ºi Lukasz Sukala, fost la
Steaua.

Sportiva Andreea Chiþu a câº-
tigat medalia de argint la cate-
goria 52 de kilograme de la Cam-
pionatele Mondiale de judo de la
Astana (Kazahstan), dupã ce a

DIGI SPORT 2
8:00, 14:00 – JUDO (M,

F) – Turneul World Cham-
pionships, la Astana, în
Kazahstan / 19:00 – FOTBAL
ÎN SALÃ – Supercupa
României: Autobergamo Deva
– City’us Tg. Mureº / 21:45
– FOTBAL Anglia – Cupa
Ligii: Barnsley – Everton.

DOLCE SPORT
21:45 – FOTBAL –

Liga Campionilor:
Bayern Leverkusen –
Lazio Roma / 2:00 –
TENIS (F) – Turneul
de la New Haven, în
SUA: ziua a 2-a.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL –

Liga Campionilor: Club
Brugge – Manchester
United.

Andreea Chiþu, medaliatã
cu argint la Campionatele

Mondiale de judo
fost învinsã, ieri, în finalã, de ja-
poneza Misato Nakamura.

Anterior, Chiþu a trecut de
Hela Ayari (Tunisia) în turul doi,
de Distria Krasniqi (Kosovo) în

optimile de finalã, de
Odette Giuffrida
(Italia) în sferturile
de finalã ºi de Gulba-
dam Babamuratova
(Turkmenistan) în
semifinale.

Andreea Chiþu, în
vârstã de 27 de ani,
a mai câºtigat meda-
lia de argint la CM-
2014, de la Celia-
binsk, ºi medalia de
bronz la CM-2011,
de la Paris.

Tot la categoria 52
de kilograme, Larisa
Florian a fost învin-
sã, în turul doi, de
Lenaria Mingazova
(Kazahstan), dupã
ce dãpãºise anterior
pe Quynh Nguyen
Thi (Vietnam).

Astãzi, ora 21:45            în tur

APOEL Nicosia (Cipru) – FC Astana (Kazahstan) 0-1

Partizan Belgrad (Serbia) – BATE Borisov (Belarus) 0-1

Bayer Leverkusen (Germania) – Lazio Roma (Italia) 0-1

Club Brugge (Belgia) – Manchester United (Anglia) 1-3

ÞSKA Moscova (Rusia) – Sporting Lisabona (Portugalia) 1-2

Asearã dupã închiderea ediþiei

Dinamo Zagreb (Croaþia) – FK Skenderbeu Korce (Albania) 2-1

Malmo FF (Suedia) – Celtic FC (Scoþia) 2-3

Maccabi Tel-Aviv (Israel) – FC Basel (Elveþia) 2-2

ªahtior Doneþk (Ucraina) – Rapid Viena (Austria) 1-0

AS Monaco (Franþa) – Valencia (Spania) 1-3

Mâine

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

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

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR –
PLAY-OFF – MANªA SECUNDÃ SPORT LA TV, ASTÃZI –

TRANSMISII ÎN DIRECT
EUROSPORT
13:30 – ATLETISM –

Campionatul Mondial, la
Beijing, în China / 17:00 –
CICLISM – Turul Spaniei:
etapa a 5-a / 4:30 – ATLE-
TISM – CM, la Beijing.
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1. Astra 8 5 2 1 18-13 17
2. Viitorul 8 4 4 0 17-9 16
3. Dinamo 8 4 4 0 9-2 16
4. ASA 8 3 4 1 9-4 13
5. Steaua 8 3 4 1 8-5 13
6. Pandurii 8 3 3 2 8-8 12
7. CSMS Iaºi 8 3 2 3 6-10 11
8. Concordia 8 2 2 4 10-12 8
9. CFR Cluj 8 3 3 2 10-8 6
10. Craiova 8 1 3 4 6-8 6
11. Botoºani 8 1 3 4 5-9 6
12. ACS Poli 8 1 2 5 4-12 5
13. Voluntari 8 0 4 4 5-12 4
14. Petrolul 8 1 4 3 6-9 1

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a IX-a

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

Liga I – etapa a VIII-a
Vineri
ASA Tg. Mureº – FC Voluntari 2-1
Au marcat: R. Costa 9, 59 / Pancu 4.
Viitorul – ACS Poli Timiºoara 4-0
Au marcat: Aganovic 5, I. Hagi 22, Tãnase 45, Nicoliþã 68.
Sâmbãtã
FC Botoºani – Pandurii 0-2
Au marcat: Hora 36, M. Roman 90+5.
Dinamo – Petrolul 2-0
Au marcat: Essombe 19, Gnohere 73.
Duminicã
“U” Craiova – Steaua 1-2
Au marcat: Vãtãleju 39 pen. / Stanciu 19, Tade 85 pen.
Astra – CSMS Iaºi 4-1
Au marcat: Budescu 8, 54, D. Florea 42, De Amorim 49 / V. Gheor-

ghe 69.
Luni
Concordia – CFR Cluj 2-1
Au marcat: M. Cristescu 19, 88 / Beleck 74.

Bãlgrãdean: Nu i se poate im-
puta nimic. Din contrã, a avut câ-
teva intervenþii excelente, cea
mai importantã fiind la un ºut de
la distanþã al lui Filip.

Achim: Se vede cã a jucat pu-
þin. Meciul cu Steaua a fost doar
al treilea în care a fost utilizat,
dupã Timiºoara el mai apãrând în
primul 11 tocmai în runda inau-
guralã, cu Botoºani. Din zona lui
a venit centrarea de 0-1.

Dumitraº: Dupã neferictul
episod de pe Bega, când a “ui-
tat” sã iese la ofsaid prilejuindu-
le gazdelor deschiderea scorului,
de astã datã a provocat penalty-
ul ce a consfiinþit rezultatul fi-
nal, deºi faza nu impunea nici pe
departe asta. A fãcut o eroare
mare ºi în finalul primei reprize,
când l-a scãpat din marcaj pe
Chipciu, care a luat la þintã “trans-
versala”.

Acka: A alternat momentele si-
gure cu cele de absenþã totalã.
Impardonabilã rãmâne greºeala de
la golul lui Stanciu, când s-a po-
ziþionat greºit, iar stelistul, deºi de-
favorizat net de talie, a reluat cu
o loviturã de cap din spetele sãu.

Vãtãjelu: A fãcut mare risipã
de energie. Încet dar sigur devi-

Mijlocaºul bulgar al Universi-
tãþii Craiova, Hristo Zlatinski, a
fost solicitat la naþionala þãrii sale
pentru douã meciuri capitale din
preliminariile Euro 2016. Repre-
zentativa de la Sud de Dunãre va
evolua la Sofia, în compania Nor-
vegiei (3 septembrie), ºi la Pa-
lermo, cu Italia (6 septembrie).
Ultimul jucãtor sosit la Universi-
tatea va reveni în Bãnie imediat
dupã partida contra „Squadrei
Azzura“.

La finele sãptãmânii trecute mai
primiserã telegrame de convocare
iordanianul Bawab ºi capvedienii
Nuno Rocha ºi Kay.

Iordania va evolua pe 3 ºi 8 sep-
tembrie cu reprezentativele state-
lor Kyrgyzstan, respectiv Bangla-
desh. Naþionala lui Bawab este li-
der al grupei B, din care face parte
ºi Australia.

Zlatinski, convocat la naþionalãZlatinski, convocat la naþionalãZlatinski, convocat la naþionalãZlatinski, convocat la naþionalãZlatinski, convocat la naþionalã

Cât priveºte selecþionata Capu-
lui Verde, aceasta va juca, în de-
plasare, cu Libia (4 septembrie),
în preliminariile Cupei Africii pe

Naþiuni 2017. Dupã prima etapã,
naþionala „Rechinilor Albaºtri“ este
pe primul lor, graþie unei victorii cu
7-1 cu Sao Tome ºi Principe.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Mutat din flancul drept în centrul de-
fensivei, ce-i drept din lipsã de soluþii –
date fiind indisponibilitãþiile, Andrei Du-
mitraº poartã pe umeri povara a douã din
ultimele trei goluri încasate de Universi-
tatea, în remiza, 1-1, de la Timiºoara ºi la
reuºita prin care Steaua a plecat cu toate
punctele din Bãnie.
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ne principalul executant al penal-
ty-urilor, dupã ce înscrise de la
punctul cu var ºi cu Viitorul,
într-un meci încheiat, din pãca-
te, cu acelaºi rezultat. La golul
de 0-1 s-a aflat ºi el în imediata
apropire a lui Stanciu, însã nu
poartã nicio vinã. Cine s-ar fi aº-
teptat ca Acka sã intre pe sub
acea centrare?

Madson: S-a zbãtut mult, dar cu
rezultate modeste. ªi la el se vede
cã a jucat puþin în acest sezon.

Mateiu: A intrat bine în meci,
dovedind cã este unul dintre cei
mai în formã alb-albaºtri. Dupã
pauzã însã uºor-uºor s-a stins,
de altfel cum au fãcut toþi coe-
chipierii.

Herghelegiu: N-a ieºit în evi-
denþã mai deloc. Locul în primul
11 pare, mãcar deocamdatã, o
pãlãrie mult prea mare pentru el.

Ivan: Omul numãrul 1 al ªtiin-
þei, ºi asta nu doar prin prisma pe-
nalty-ului obþinut. “Puºtiul” i-a hãi-
tuit în permanenþã pe bucureºteni,
iar pe Chipciu l-a fãcut arºice la faza
obþinerii loviturii de la 11 metri, în-
torcându-l în douã rânduri mai ca
în curtea ºcolii. Din nefericire, la
finele unei ore de joc a rãmas fãrã
“benzinã”, fiind schimbat.

Zlatinski: A început energic,
dându-i mari emoþii lui Niþã, cu
un ºut de la distanþã care a ocolit
poarta. Numai cã treptat ºi-a pier-
dut aplomul, “înnotând” practic
pe teren, pe care l-a pãrãsit în
minutul 79. Oricum, ceva mia
bine ca la Timiºoara.

Nuno Rocha: A alergat mult,
dar n-a prea avut mingi. ªi când
a avut, n-a prea ºtiut ce sã facã
cu ele. Are ºi scuza de anu fi fost
sprijinir suficient.

Bancu: L-a înlocuit pe Ivan
în minutul 61 ºi s-a remarcat doar
prin câteva ºuturi la distanþã mare
de butul advers.

Bawab: A prins ultimul sfert
de orã, cu tot cu prelungiri (l-a
substituit pe Zlatinski), cãutând
din rãsputeri sã intre iarãºi în
graþiile lui Cârþu ºi Sãndoi. Nu
ºtim dacã a reuºit, dar mãcar a
încercat.

Bãluþã: Suspendarea de la Ti-
miºoara l-a sãrit din formula de
start. A fost aruncat în luptã în
abia în minutul 87 (în locul lui
Madson), trecându-ºi în cont ul-
tima oportunitate a Universitãþii
– loviturã de cap cãtre colþul lung
al porþii lui Niþã, care s-a întins
ºi a reþinut mingea.


