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Se aratã o toamnã plinã ºi prolificã pentru Consiliul Jude-
þean Dolj. Douã ºantiere sunt în desfãºurare, ambele prin fi-
nanþãri europene ºi  contribuþia bãneascã a legislativului dol-
jean. Practic, pânã la sfârºitul anului Craiova se va schimba ºi
va putea sã se mândreascã cu investiþii de anvergurã euro-
peanã. Ieri, staff-ul Consiliului Judeþean Dolj a fost în vizitã
pe fronturile de lucru de la Aeroportul Internaþional Craiova ºi
de la Centrul Turistic pentru Agrement ºi Sport, din apropiere.

Douã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imaginea
nouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craiovei
Douã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imaginea
nouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craiovei
Douã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imaginea
nouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craiovei
Douã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imaginea
nouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craiovei
Douã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imaginea
nouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craiovei
Douã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imaginea
nouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craiovei
Douã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imaginea
nouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craiovei
Douã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imaginea
nouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craiovei
Douã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imagineaDouã ºantiere pentru imaginea
nouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craioveinouã a Craiovei

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Norocul nostru, Popescule,
este cã-n Marea Neagrã n-avem
piraþi.

- Dar nu mai avem nici flotã!

Niºte mãsurãtoriNiºte mãsurãtoriNiºte mãsurãtoriNiºte mãsurãtoriNiºte mãsurãtori
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Sociologul Marius Pieleanu a co-
mentat marþi seara, în emisiunea „Edi-
þie specialã” de la Antena 3, datele
unor mãsurãtori sociologice, realiza-
te de „Avangarde”, în perioada, 15-
25 august, pe un eºantion de 800 de
persoane. Cum însuºi Marius Pielea-
nu ºi-a exprimat rezervele faþã de
datele culese în luna august, opi-
nând cã aºteaptã luna septembrie,
pentru a vedea cum se aºeazã lucru-
rile, orice concluzie pare hazardatã.
Cu toate acestea, „Avangarde” pro-
iecteazã un top al încrederii de care
se bucurã momentan decidenþii po-
litici, în faþa populaþiei: Klaus Iohan-
nis (61%), Victor Ponta (38%), Ga-
briel Oprea (37%), Liviu Dragnea
(36%), Alina Gorghiu (20%), Elena
Udrea (8%).

TTTTTrei eliminaþirei eliminaþirei eliminaþirei eliminaþirei eliminaþi
la proba de profilla proba de profilla proba de profilla proba de profilla proba de profil
de la Bacalaureatde la Bacalaureatde la Bacalaureatde la Bacalaureatde la Bacalaureat

Cea de-a doua probã a exa-
menului de Bacalaureat, de
profil (Matematicã la real, Is-
torie la uman) s-a desfãºurat
în condiþii normale în Dolj. Din
pãcate, s-au înregistrat trei
cazuri de eliminare din timpul
susþinerii lucrãrii, tot din cau-
za încercãrii de fraudare cu aju-
torul telefonului mobil, la Cen-
trele de Examen de la Liceul
Tehnologic de Transporturi
Auto, Colegiul Naþional Econo-
mic „Gheorghe Chiþu”, respec-
tiv Colegiul Tehnic Energetic.
De asemenea, s-au înregistrat
312 absenþi din totalul de 1.119
înscriºi.

CRISTI PÃTRU

E oficial! SalariileE oficial! SalariileE oficial! SalariileE oficial! SalariileE oficial! Salariile
personaluluipersonaluluipersonaluluipersonaluluipersonalului
din Sãnãtatedin Sãnãtatedin Sãnãtatedin Sãnãtatedin Sãnãtate
cresc cucresc cucresc cucresc cucresc cu
25 la sutã25 la sutã25 la sutã25 la sutã25 la sutã

Craiova, animatãCraiova, animatãCraiova, animatãCraiova, animatãCraiova, animatã
de spectaculoºide spectaculoºide spectaculoºide spectaculoºide spectaculoºi
artiºti pãpuºariartiºti pãpuºariartiºti pãpuºariartiºti pãpuºariartiºti pãpuºari
din ºapte þãri!din ºapte þãri!din ºapte þãri!din ºapte þãri!din ºapte þãri!
Astãzi – 13 spectacole, 4
ateliere de creaþie, un concert
ºi proiecþii de filme!
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Va fi inaugurat Comandamentul
NATO de la Bucureºti
Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mircea

Duºa, a declarat, ieri, în Poligonul Smâr-
dan din judeþul Galaþi, cã, pe data de 3
septembrie, vor fi inaugurate simultan,
în toate cele ºase state de pe graniþa de
est a Uniunii Europene, comandamen-
tele de tip NFIU – unitate de integrare a
forþelor – inclusiv la Bucureºti. “Pe data
de 3 septembrie, vom inaugura simul-
tan, la ora 11.00, în toate cele ºase state
de pe graniþa de est a Uniunii Europe-
ne, comandamentele de tip NFIU, oca-
zie cu care se va ridica drapelul NATO
ºi va fi inaugurat Comandamentul
NATO care va funcþiona la noi, la Bu-
cureºti”, a spus Duºa.

Cazierul fiscal se va elibera
inclusiv în format electronic
Guvernul a aprobat, ieri, un set de re-

glementãri privind cazierul fiscal meni-
te sã contribuie, pe de o parte, la apli-
carea unor mecanisme mai echitabile ºi
mai simple în ceea ce priveºte înscrie-
rea ºi radierea faptelor din cazierul fis-
cal, bazate pe principiul proporþionali-
tãþii, iar pe de altã parte, sã îmbunãtã-
þeascã conduita fiscalã a contribuabi-
lului. Principalele elemente de noutate
aduse vizeazã înscrierea ºi scoaterea din
evidenþa cazierului fiscal, eliberarea
acestui document ºi organizarea ºi ges-
tionarea istoricului cazierului fiscal.
Unul dintre actele normative creeazã
baza legalã pentru depunerea cererilor
ºi eliberarea certificatului de cazier fis-
cal în format electronic, dar prevede ºi
posibilitatea eliberãrii cazierului fiscal de
orice organ fiscal competent în elibera-
rea certificatului de cazier fiscal, indife-
rent de domiciliul contribuabilului.

Preºedintele Klaus Iohannis
s-a întâlnit cu vicepremierul
Gabriel Oprea
Preºedintele Klaus Iohannis s-a întâl-

nit, ieri, la Palatul Cotroceni, cu vicepre-
mierul Gabriel Oprea, în contextul în care
azi vor avea loc noi discuþii politice pe
tema Codului Fiscal. Potrivit unor surse
politice, Gabriel Oprea a mers la Palatul
Cotroceni în jurul orei 14.00, la scurt timp
de la terminarea ºedinþei de Guvern. Dis-
cuþia dintre cei doi a durat aproximativ
20 de minute.

Victor Ponta s-a declarat de acord cu
începerea unui program naþional pentru
irigaþii propus de ministrul Agriculturii
pentru combaterea secetei, adãugând cã
un astfel de proiect este necesar pentru
cã nu se poate sta “tot timpul la voia
naturii”.

“Am discutat ºi sunt de acord cu pro-
iectul pe care domnul ministru al Agri-
culturii l-a anunþat de mai mult timp ºi
anume un program naþional pentru iriga-
þii. Numai când e secetã ne aducem aminte,
cât a fost bine – 3 ani la rând am uitat de
irigaþii. Deci, haideþi acum sã facem pro-
gramul, cã nu poþi sã stai tot timpul la
voia naturii ºi cred cã aºa cum l-aþi pro-
pus e un proiect viabil, alãturi de fondu-
rile europene pentru infrastructura se-
cundarã ºi terþiarã pentru ceea ce trebuie
sã finanþãm pe termen de ºapte ani, aºa cum aþi
propus”, a declarat, ieri, premierul Victor Ponta,
la ºedinþa sãptãmânalã a Executivului.

În replicã, ministrul Agriculturii, Daniel Con-
stantin, a precizat cã nu a uitat niciodatã cã poate
apãrea seceta. “Eu am propus pe ºapte ani, dar

O adeverinþã medicalã cu date privind suferinþe
patologice ale copilului ºi un aviz epidemiologic
prin care se atestã dacã acesta are semne de boalã
transmisibilã sunt necesare pentru înscrierea în fie-
care an ºcolar, atât la ºcoalã, cât ºi la grãdiniþã,
potrivit unui proiect în dezbatere publicã. Preve-
derile sunt cuprinse într-un proiect de ordin co-
mun al ministerelor Educaþiei ºi Sãnãtãþii.

“Am elaborat un ordin comun al Ministerului
Sãnãtãþii ºi Ministerului Educaþiei pentru a pre-
zenta explicit condiþiile medicale necesare înscrie-
rii copiilor în unitãþile de învãþãmânt, la începutul
anului ºcolar. Începând din anul ºcolar 2015-2016,
elevii vor prezenta un aviz epidemiologic semnat
de medic prin care se atestã faptul cã respectivul
copil sau elev are sau nu are semne ºi simptome
sugestive de boalã transmisibilã”, a declarat agen-
þiei Mediafax, Oana Grigore, purtãtorul de cuvânt
al Ministerului Sãnãtãþii.

Potrivit proiectului Ministerului Sãnãtãþii ºi Mi-
nisterului Educaþiei, documentele medicale necesa-
re la înscrierea / frecventarea fiecãrui an de învãþã-
mânt / terminarea unui ciclu de învãþãmânt sunt:
adeverinþã medicalã ºi aviz epidemiologic. Adeve-
rinþa medicalã cuprinde date privind suferinþe pato-

Aproximativ 85.000 de salariaþi din
sistemul bugetar s-ar putea solidari-
za, pe 1 septembrie a.c., cu greva an-
gajaþilor ROMATSA, a anunþat, ieri,
printr-un comunicat, Alianþa Naþiona-
lã a Sindicatelor Bugetarilor SED LEX.

„Biroul Executiv al Alianþei Naþio-
nale a Sindicatelor Bugetarilor SED
LEX, reunit astãzi, 26 august 2015, în
ºedinþã extraordinarã, a hotãrât, în
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vreau sã spun cã noi nu am uitat niciodatã cã
poate apãrea seceta ºi am început programul pe
infrastructura secundarã ºi terþiarã din 2013 ºi
acum trebuie s-o începem pe cea principalã”, a
arãtat ministrul Agriculturii.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a pro-

pus, marþi, în Comisia pentru agriculturã
din Camera Deputaþilor, încheierea unui
acord politic pe urmãtorii ºapte ani pen-
tru refacerea irigaþiilor, în timp ce preºe-
dintele comisiei, Nici Sãpunaru (PNL), a
solicitat un acord pentru agriculturã, sub
patronajul lui Klaus Iohannis. “O sã pro-
pun Comisiei pentru Agriculturã, apoi ºi
partidelor politice, sã încheiem un acord
politic pe urmãtorii ºapte ani, astfel încât
sã finanþãm reabilitarea infrastructurii se-
cundare pe zona de irigaþii. Noi am fãcut
tot ce am putut. Avem 600 de milioane de
euro pentru reabilitarea infrastructurii
secundare ºi mai avem nevoie de un mili-
ard pentru reabilitarea infrastructurii prin-
cipale. În bugetul pentru 2016, aceastã
sumã va fi inclusã în bugetul Ministeru-
lui Agriculturii pentru Agenþia Naþionalã

de Îmbunãtãþiri Funciare, care sã investeascã. Tre-
buie sã mergem sã investim, pentru a nu mai da
atâþia bani pe despãgubiri”, a spus Constantin.

El susþine cã este nevoie de un acord politic,
pentru cã un singur an, cât mai are actuala guverna-
re, nu este suficient pentru finalizarea proiectului.

Aproximativ 85.000 de salariaþi din sistemul bugetar s-ar putea
solidariza, pe 1 septembrie, cu greva angajaþilor ROMATSA

spirit de solidaritate cu salariaþii RO-
MATSA, sã demareze procedurile de
susþinere prin acþiuni de protest. Bi-
roul Executiv al Alianþei SED LEX
urmeazã sã aplice toate prevederile
legale, astfel încât pe data de 1 sep-
tembrie 2015 sã ne putem solidariza
cu colegii noºtri de la ROMATSA.
În funcþie de cât de rapid vom reuºi
sã parcurgem paºii legali, la nivel

naþional, în toate instituþiile ºi com-
paniile în care Alianþa SED LEX are
sindicate, sperãm ca aproximativ
85.000 de salariaþi ai sistemului bu-
getar sã participe la aceastã acþiu-
ne”, se aratã în comunicatul citat.

Potrivit sursei citate, solidarizarea
Sed Lex faþã de greva angajaþilor RO-
MATSA este determinatã de existen-
þa unor „scopuri comune în depoliti-
zare ºi profesionalizare instituþiona-
lã, dar ºi în încercarea de a limita inti-
midarea ºi încãlcarea drepturilor sin-
dicale de cei care conduc companii
private, instituþii publice etc.”.

Gabriel Tudorache, liderul Sindi-
catului Serviciilor de Trafic Aerian
din România (ATSR), a declarat,
marþi, cã discuþiile purtate între re-
prezentanþii sindicatului din RO-
MATSA ºi cei ai Ministerului Trans-
porturilor s-au încheiat fãrã a se ajun-
ge la un rezultat, însã acestea vor
continua pe parcursul zilelor urmã-
toarelor zile, astfel încât sã poatã fi

evitatã declanºarea grevei generale
anunþate pentru data de 1 septembrie.

„Discuþiile de azi cu domnul minis-
tru (ministrul Transporturilor, Iulian
Matache n.r.) practic au fost mult mai
constructive decât ceea ce s-a întâm-
plat ieri. Am discutat pe punctele ce
rãmãseserã în conflict. Nu am ajuns în
acest moment la niciun rezultat, dar am
stabilit împreunã sã facem toate efor-
turile, toate pãrþile implicate, pentru a
evita declanºarea grevei generale pe
data de 1 septembrie, la ora 11,00. Pen-
tru acest lucru am stabilit acum sã con-
tinuãm în fiecare zi negocierile. În spe-
þã, inclusiv mâine vom veni la minister.
Încã nu am stabilit ora la care ne vom
întâlni pentru a continua negocierile.
ªi domnul ministru a înþeles cã, dacã
pânã luni nu vom reuºi sã avem un
contract colectiv de muncã încheiat cu
acele revendicãri pe care le-am avut ºi
pe care le avem în continuare, nu vom
renunþa la declanºarea grevei genera-
le”, a afirmat Gabriel Tudorache.

Ministerul Sãnãtãþii: Aviz epidemiologic ºi adeverinþã
medicalã, la înscrierea copiilor în noul an ºcolar

logice ale copilului care urmeazã sã intre sau
sã reintre în colectivitate, printre care astm,
otitã, maladii congenitale de cord, probleme
de învãþare /dezvoltare, diabet zaharat, leziuni
ostoarticulare, convulsii, tulburãri de vorbi-
re, auz, vedere, tuberculozã. De asemenea,
vor fi trecute în adeverinþã informaþii privind
alergii la medicamente, alimente sau altele, pe
care le-ar putea avea copilul, ºi ce medica-
mente sau vaccinuri a efectuat. Totodatã ele-
vul va fi supus unui examen fizic, în care îi
vor fi evaluate înãlþimea, greutatea, indicele
de masã corporalã ºi presiunea arterialã (pen-
tru copii peste trei ani).

Documentele medicale se elibereazã de me-
dicul de familie sau de medicul colectivitãþii
de la care provine copilul. Pentru anul 2015,
documentele medicale necesare pentru înscrierea/
frecventarea fiecãrui an de învãþãmânt al preºcola-
rilor ºi elevilor vor fi depuse la sediul unitãþilor de
învãþãmânt pânã la data de 1 octombrie 2015.

În cazul în care medicul de familie considerã
necesarã realizarea unor analize, precum exudatul
faringian sau coproculturã, întrucât suspecteazã
o anumitã boalã, acesta va trimite copilul sã facã

analizele bacteorologice, dupã care va putea eli-
bera avizul medical pentru intrarea în colectivitate,
potrivit secretarului de stat în Ministerul Sãnãtãþii
Dorel Sãndesc. El arãta cã dintr-un vechi obicei,
care dateazã de mulþi ani în urmã, multe unitãþi de
învãþãmânt mai solicitã, obligatoriu, prezentarea
acestor analize bacteriologice, însã ele nu sunt
obligatorii pentru înscriere.
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Sociologul Marius Pieleanu a comentat
marþi seara, în emisiunea „Ediþie specialã”
de la Antena 3, datele unor mãsurãtori so-
ciologice, realizate de „Avangarde”, în pe-
rioada, 15-25 august, pe un eºantion de 800
de persoane. Cum însuºi Marius Pieleanu
ºi-a exprimat rezervele faþã de datele cule-
se în luna august, opinând cã aºteaptã luna
septembrie, pentru a vedea cum se aºeazã
lucrurile, orice concluzie pare hazardatã.
Cu toate acestea, „Avangarde” proiectea-
zã un top al încrederii de care se bucurã
momentan decidenþii politici, în faþa popu-
laþiei: Klaus Iohannis (61%), Victor Pon-
ta (38%), Gabriel Oprea (37%), Liviu
Dragnea (36%), Alina Gorghiu (20%),
Elena Udrea (8%). Cu 61% încredere, pre-
ºedintele Klaus Iohannis se situeazã mult
deasupra PNL, ceea ce nu este deloc o
suprizã. ªi comentând succint acest deta-
liu, cu simbolistica lui, Marius Pieleanu s-

a confesat: „Ezit sã dau planºa cu parti-
dele, fiindcã mie astãzi PSD îmi apare
mult mai sus ca PNL”. Sociologul a mai
spus cã potrivit „Avangarde”, ALDE ºi
UNPR pot sã intre, în Parlamentul Româ-
niei. Premierul Victor Ponta e însã în scã-
dere de popularitate, deºi nu ºi-a schimbat
discursul politic, însã rãmâne tuºat de ab-
senþa prelungitã din þarã, ºi de circumstan-
þele speciale, cu care cocheteazã. Un alt
operator sociologic, CSCI, a oferit însã
urmãtoarele date la nivel de partide: PNL –
41%; PSD – 37%; UDMR – 5%; M-10
(partidul Monicãi Macovei) – 5%, ALDE
(PLR+PC) – 3%; PMP – 3%, UNPR – 2%.
Chiar dacã CSCI claseazã PNL pe primul
loc, creditându-l cu 41% urmat de PSD
cu 37%, având în vedere ºi marja de eroa-
re putem îmbrãþiºa ideea cã ambele parti-
de sunt destul de apropiate în opþiunea re-
pondenþilor, ceea ce ar putea sã nemulþu-

meascã în egalã mãsurã liderii lor. Pe cei ai
social-democraþilor, fiindcã actul guvernã-
rii, cu toate neîmplinirile lui, altminteri fi-
reºti, a avut ºi destule decizii cu real im-
pact social, creºterea economicã fiind o
constantã, pe cei ai liberalilor prin faptul
cã simpla contestare, sporovãiala balca-
nicã de multe ori neconvingãtoare, nu este
suficientã în seducerea electoratului. Ceea
ce vedem în ultima vreme este un film
deja obositor: disputele eºueazã în purã
febrilitate. Ne referim la Codul Fiscal. Di-
vergenþele alunecã frecvent spre irecon-
ciliabil ºi teme mari, fiindcã Europa fier-
be, avem în vedere chestiunea imigraþiei,
nu sunt acroºate adecvat. Interesantã este
însã plasarea într-o zonã a incertitudinii a
partidelor „mici”, care au rostul lor „de
balama”, în viitoarele coagulãri de majo-
ritãþi parlamentare. Cu un an înaintea ale-
gerilor legislative o fotografie, fie ºi miº-

catã, a poziþionãrii partidelor noastre în
sondaje nu este lipsitã de relevanþã. În
egalã mãsurã ea însã poate constitui un
semnal elocvent pentru lideii partidelor,
nefiind deloc devreme pentru a suna mo-
bilizarea. Vasile Blaga ºi Alina Gorghiu
pentru liberali, Liviu Dragnea pentru so-
cial-democraþi. Ca un numitor comun, ºi
liderii liberalilor, dar ºi liderul social-de-
mocraþilor, în cãutarea onoralibilitãþi, au
dificultãþi ºi singura strategie posibilã este
cea a riscului asumat pe un fundal care
nu oferã nici cea mai micã garanþie. Clasa
politicã se va premeni neîndoielnic, poate
cu nebãlãciþi în mocirla politicii dâmbovi-
þene ºi, dacã se poate, cu persoane mai
inteligente decât cele actuale, deºi orice
generalizare nu îºi are rostul. O problemã
strict tehnicã: partidele care îºi vor alege
cel mai inspirat strategiile vor avea de
câºtigat, nefiind excluse surprizele.

Instalarea lui Sorin Manda
la conducerea RAT Craiova s-
a fãcut în doi paºi. În urmã
cu douã luni, în cadrul
plenului de pe 25 iunie, acesta
ºi-a anunþat retragerea din
Consiliul Local Craiova ºi din
toate celelalte funcþii din
aparatul administrativ. Sorin
Manda a precizat atunci cã
rãmâne totuºi cu o funcþie,
cea de director al Clubului
Sportiv Municipal Craiova.
Ieri, acesta a fãcut o confe-
rinþã de presã la sediul
clubului ºi a anunþat cã îºi dã
demisia ºi din funcþia de
director al CSM, pentru a

Sorin Manda, noul director al RAT Craiova
Sorin Manda este, începând de ieri,

noul director al RAT Craiova. Fostul di-
rector al Clubului Sportiv Municipal
Craiova a pãrãsit clubul, acceptând pro-
punerea municipalitãþii de a conduce re-

gia de transport, una dintre cele mai di-
ficile. Manda nu a dezvãluit ce idei noi va
aduce acolo, dar a dat asigurãri cã nu va
schimba echipa de conducere ºi nu va
concedia nici un angajat.

pleca la conducerea RAT
Craiova.

Propunerea
municipalitãþii

Sorin Manda a precizat cã
propunerea de a conduce
RAT Craiova a venit din
partea primarului Craiovei ºi
cã a acceptat-o, considerând-
o ca pe o avansare în carierã.
„Propunerea mi s-a fãcut de
cãtre municipalitate ºi eu am
acceptat-o pentru cã este
ceva ceea nu am mai fãcut.
Ca orice lucru nou, mi se
pare ºi puþin greu, dar sunt
convins cã voi face faþã

acestei provocãri. ªtiu cã
este o regie dificilã, însã
mandatul meu va fi unul bun.
Îmi pare totuºi rãu cã nu voi
mai fi director al CSM atunci
când va fi inaugurat stadionul
de atletism”, a declarat Sorin
Manda.

Nu se anunþã
nici o disponibilizare

Manda s-a instalat la RAT
Craiova chiar de ieri. Între-
bat cu ce idei noi vine,
acesta a spus cã are câteva
planuri pe care vrea sã le
punã în practicã, dar cã,
pentru început, are nevoie de

un timp de acomodare.
„Ideile cu care vin le voi
spune la momentul potri-
vit. Deocamdatã am
nevoie de un timp în care
sã mã acomodez cu regia.
Am fost consilier munici-
pal ºi ºtiu problemele
macro, ca sã le spun aºa,
ale RAT Craiova, dar
trebuie sã le cunosc ºi în
profunzime”, a afirmat
Manda. Acesta a precizat,
în schimb, cã nu va
schimba echipa de condu-
cere ºi cã nu va face nici
o disponibilizare de
personal.

ªapte noi
autobuze,
aºteptate
din toamnã

Cu toate acestea, Sorin
Manda va fi directorul
care va aduce în oraº cea
de-a doua comandã de
ºapte autobuze noi ce sunt
aºteptate sã soseascã în

aceastã toamnã. Pe mandatul
lui Sorin Manda va fi inaugu-
ratã ºi linia de tramvai care a
fost recent reabilitatã ºi se va
începe lucrarea pentru
alimentarea cu energie
electricã a tramvaiului. Tot
din aceastã toamnã, actuala
conducere a RAT Craiova –
fostul director Marcel
Tãnãsescu a revenit pe
postul de director tehnic – va
repune pe ºine tramvaiul,
dupã ce mai multe vagoane
au fost renovate în aceastã
varã în atelierele regiei.

Al cincilea pe listã
În timpul mandatului Liei

Olguþa Vasilescu, RAT
Craiova a fost condusã, pe
rând, de mai mulþi directori.
Primul care a fost adus cu
surle ºi cu trâmbiþe, ca sã

salveze regia dupã un
mandat anterior dezastruos,
a fost Alin Goga. Acesta a
condus RAT Craiova o
jumãtate de an, la începutul
lunii februarie 2013 anun-
þându-ºi demisia. În locul lui
a venit Marcel Tãnãsescu,
din interiorul regiei. Dar nici
acesta nu a stat mult pe
post, fiind înlocuit cu Radu
Preda. Actualul administra-
tor public ºi-a dat ºi el
demisia dupã un an de
conducere, în august 2014,
pentru a se dedica organizã-
rii campaniei electorale
pentru alegerile prezidenþia-
le. A fost înlocuit iar de
Marcel Tãnãsescu, acesta
lãsând din nou volanul RAT
Craiova în mâna lui Sorin
Manda.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, potrivit reprezen-
tanþilor Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj, poliþiºtii din Bãileºti
au fost anunþaþi, pe 21 mai a.c.,
seara, în jurul orei 23.00, cã într-
un pãrculeþ din municipiul Bãileºti
s-a produs o altercaþie în urma cã-
reia un tânãr a fost înjunghiat în
spate. Oamenii legii au ajuns la lo-
cul faptei, au constatat cã victima
este Lucian Marius Papae, de 23
de ani, din localitate, care prezenta
o plagã tãiatã în spate ºi l-au dus la
spital pentru îngrijiri medicale.

Au fost anunþaþi ºi procurorii
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, sub coordonarea cãrora a fost

Reamintim cã, pe 14 mai a.c.,
dimineaþa, în jurul orei 10.00, po-
liþiºtii Secþiei 4 Craiova au fost se-
sizaþi de Cristinel Barbu, de 51 de
ani, din Craiova, cu privire la fap-
tul cã în noaptea precedentã, în
jurul orei 23.00, în timp ce mer-
gea cãtre domiciliu, pe strada „Vii-
lor”, la intersecþia cu strada „Tei-
lor”, din municipiu, douã persoa-
ne necunoscute, o femeie ºi un
bãrbat, l-au deposedat de telefonul
mobil ºi o sumã de bani.

Potrivit IPJ Dolj, la nivelul Sec-
þiei 4 Poliþie Craiova s-a constituit
o echipã complexã de cercetare,
iar în urma activitãþilor specifice
desfãºurate, poliþiºtii craioveni au
identificat cele douã persoane, sta-
bilind cã sunt Marian Oleinic, de
36 de ani, ºi Costinela Vijulie, de
41 de ani, ambii din Craiova, aceº-
tia fiind aduºi la sediul secþiei pen-
tru cercetãri. Prejudiciul cauzat, în
valoare de 265 lei, a fost recuperat
în totalitate ºi restituit pãrþii vãtã-
mate. În urma probatoriului admi-
nistrat, analizat împreunã cu pro-
curorul de caz din cadrul Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Cra-
iova, s-a dispus continuarea urmã-
ririi penale faþã de cei doi suspecþi
sub aspectul sãvârºirii infracþiunii

Potrivit reprezentanþilor
Serviciului Teritorial al Poliþiei
de Frontierã (STPF) Dolj, în
noaptea de marþi spre miercuri,
în jurul orei 00.30, la Punctul de
Trecere a Frontierei Calafat,
judeþul Dolj, s-a prezentat
pentru a intra în þarã, la volanul
unui autoturism marca Nissan
Pathfinder, cetãþeanul polonez
G.M., în vârstã de 43 ani. Cu
ocazia controlului de frontierã
acesta a declarat poliþiºtilor
doljeni cã a achiziþionat din
Bulgaria un pistol cu gaz marca
Ekol Major ºi 30 de cartuºe
calibrul 9 mm pe care doreºte sã
le introducã în þarã, în scopul
tranzitãrii.

În urma cercetãrilor a rezultat
cã persoana în cauzã nu deþine
paºaport european pentru arme
de foc ºi nici autorizaþie de
introducere în þarã a armelor
neletale supuse autorizãrii. Ca
urmare a celor constatate,
poliþiºtii de frontierã doljeni au
procedat la ridicarea pe bazã de
dovadã a pistolului cu gaz marca
Ekol Major, calibru 9 mm, ºi a
celor 30 de cartuºe, iar în cauzã
s-a întocmit dosar penal pentru
sãvârºirea infracþiunii de
nerespectare a regimului armelor
ºi muniþiilor.

Arest prelungit pentru bãileºteanulArest prelungit pentru bãileºteanulArest prelungit pentru bãileºteanulArest prelungit pentru bãileºteanulArest prelungit pentru bãileºteanul
care l-a înjunghiat pe concubinul nepoateicare l-a înjunghiat pe concubinul nepoateicare l-a înjunghiat pe concubinul nepoateicare l-a înjunghiat pe concubinul nepoateicare l-a înjunghiat pe concubinul nepoatei

Bãileºteanul de 40 de ani, care în luna
mai l-a înjunghiat pe concubinul ne-
poatei sale, dupã un scandal petrecut
într-un pãrculeþ din Bãileºti, rãmâne în

spatele gratiilor. Hotãrârea a fost lua-
tã marþi, 25 august a.c., de Tribunalul
Dolj, instanþã care îl judecã pe bãrbat
pentru tentativã de omor.

demaratã ancheta. Din cercetãrile
efectuate s-a stabilit cã victima,
Lucian Papae, în timp ce se afla în
pãrculeþ, a avut un conflict cu ta-
tãl concubinei sale, Mirel Sãrdar,
de 41 de ani. La un moment dat
ºi-a fãcut apariþia la locul scanda-
lului ºi fratele lui Mirel, ªtefan Sãr-
dar, de 40 de ani, care a intervenit
în conflict, a scos un cuþit ºi l-a
lovit pe Papae în spate.

Potrivit anchetatorilor, medicii
legiºti au constatat, în urma exami-
nãrii victimei, cã rana suferitã i-a
pus în primejdie viaþa, astfel cã, în
cursul zilei de vineri, 22 mai, pro-
curorii l-au reþinut pe autor pentru

24 de ore, fiind introdus în arestul
IPJ Dolj. O zi mai târziu, pe 23 mai,
ªtefan Sãrdar a fost prezentat Tri-
bunalului Dolj cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de
zile. Instanþa a admis propunerea ºi
a emis pe numele bãrbatului man-
dat de arestare pentru comiterea
infracþiunii de tentativã de omor.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat în-
tre timp cercetãrile ºi l-au trimis
în judecatã, în stare de arest pre-
ventiv, pentru tentativã de omor,
pe ªtefan Sãrdar, dosarul fiind în-
registrat pe rolul Tribunalului Dolj
pe 23 iunie a.c. La ultimul termen

de judecatã, marþi, 25 august a.c.,
instanþa i-a menþinut inculpatului
arestarea preventivã: „Menþine
arestarea preventivã a inculpatu-
lui SÃRDAR ªTEFAN, dispusã
prin încheierea nr.139 din
23.05.2015 a Tribunalului Dolj.

Cu drept de contestaþie în 48 de
ore de la comunicare. Pronunþatã
în ºedinþa din Camera de Consiliu
de la 25.08.2015”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a Tribunalului
Dolj. Urmãtorul termen de judecatã
a fost stabilit pe 7 septembrie a.c.

Polonez prins la PTF Calafat cu un
pistol ºi muniþie deþinute ilegal

Judecaþi în stare de arest pentru cã
au tâlhãrit un craiovean pe stradã

Cei doi craioveni care, la jumãtatea lunii mai, au acostat un bãrbat, în stradã, 
ºi i-au luat banii ºi telefonul mobil au fost menþinuþi dupã gratii ºi trimiºi în judecatã
pentru tâlhãrie calificatã, respectiv complicitate la tâlhãrie calificatã. Dosarul se va

judeca la Judecãtoria Craiova, urmãtorul termen fiind pe 11 septembrie.

de tâlhãrie calificatã, respectiv
complicitate la tâlhãrie calificatã,
cei doi fiind reþinuþi pe timp de 24
ore ºi introduºi în arestul IPJ Dolj.

Pe 15 mai a.c. au fost prezentaþi
Judecãtoriei Craiova cu propunere
de arestare preventivã, propunere
admisã de instanþã, care le-a emis
mandate de arestare preventivã pe
30 de zile. Mãsura a fost prelungitã
ulterior, judecãtorii respingându-le
cererile de înlocuire a arestãrii pre-
ventive cu o mãsurã mai blândã. Cei
doi au fost trimiºi în judecatã, în
stare de arest preventiv ºi, dupã
analizarea dosarului în procedura de
camerã preliminarã, magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova au dispus înce-
perea judecãrii procesului: „consta-
tã legalitatea sesizãrii instanþei cu
rechizitoriul Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Craiova cu numã-
rul 4868/P/2015 privind pe incul-
paþii OLEINIC SERGIU MARIAN
pentru sãvârºirea infracþiunii de
tâlhãrie calificatã prev. de art. 233
C.p. – art. 234 alin.1 lit.d ºi VIJU-
LIE EUGENIA-COSTINELA pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de com-
plicitate la tâlhãrie calificatã prev.
de art. 233 C.p. – art. 234 alin.1
lit.d C.p”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Pe 10 august a.c.,

judecãtorii au respins cererile
formulate de inculpaþi, prin
apãrãtori, de revocare a mã-
surii arestului preventiv ºi de
înlocuire a arestãrii preventi-
ve cu mãsura controlului ju-
diciar, menþinând faþã de
amândoi arestarea preventivã,
iar urmãtorul termen de jude-
catã a fost stabilit pentru 11
septembrie a.c.

Poliþiºtii de la Punctul
de Trecere a Frontierei
(PTF) Calafat au de-
pistat, în noaptea de
marþi spre miercuri, un
cetãþean polonez care
a încercat sã introducã
în þarã un pistol Ekol
Major ºi 30 de cartuºe
fãrã documente legale.
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Noile condiþii
au impus lucrãri specifice

Despre investiþiile fãcute, de-a
lungul timpului, la Aeroportul In-
ternaþional Craiova s-a tot vorbit
în ultimii ani, datoritã acestora
poarta aerianã a Olteniei devenind
una dintre cele mai importante din
þarã. Noile condiþii geo-politice
(Baza NATO de la Deveselu) au
schimbat cu totul datele existente
în teren, fiind nevoie de o refacere
a pistei de aterizare/decolare. Ceea
ce s-a ºi întâmplat, în urmã cu ceva
timp, când s-a scos la licitaþie exe-
cuþia refacerii ºi reabilitãrii pistei,
iar, dupã încheierea ºedinþei de atri-
buire ºi adjudecarea proiectului de
cãtre firma câºtigãtoare, s-a tre-
cut la derularea lucrãrilor. Este o
sumã mare alocatã pentru aceste
lucrãri – circa 24 de milioane de
euro, cu TVA, pentru tot ceea ce
înseamnã modernizarea Aeropor-
tului Internaþional Craiova.

„Aeroport Internaþional nu în-
seamnã doar o firmã schimbatã...”

Ieri, conducerea Consiliului Ju-
deþean Dolj a fost în vizitã pe ºan-
tier, iar lucrurile sta bine ºi se aflã
în grafic. „Pista a fost construitã,
în urmã cu foarte mulþi ani, pentru
avioane uºoare sau medii. Ori,
acum, când este ºi baza de la De-
veselu, datele problemei s-au
schimbat ºi trebuia refãcutã, ast-
fel încât sã poatã fi folositã ºi de
aeronave grele. Statutul acesta de
Aeroport Internaþional nu înseam-

nã doar o firmã schimbatã, ci tre-
buie schimbatã ºi întreaga infras-
tructurã de miºcare. Era nevoie de
aceastã modernizare, deoarece ºi
traficul a crescut, ajungând, în pre-
zent, la aproximativ 150.000 de
pasageri pe an, cu o potenþialã creº-
tere de pânã la douã milioane în
2020. Este doar prima etapã a mo-
dernizãrii, în cea de-a doua fiind
vorba de realizarea celui de-al doi-
lea terminal, cu tot ceea ce presu-
pune aceasta (dotãri cu echipamen-
te, utilitãþi noi etc.). Sperãm ca, din

Se aratã o toamnã plinã ºi prolificã pentru Consiliul Judeþean
Dolj. Douã ºantiere sunt în desfãºurare, ambele prin finanþãri eu-
ropene ºi  contribuþia bãneascã a legislativului doljean. Practic,
pânã la sfârºitul anului Craiova se va schimba ºi va putea sã se
mândreascã cu investiþii de anvergurã europeanã. Ieri, staff-ul
Consiliului Judeþean Dolj a fost în vizitã pe fronturile de lucru de
la Aeroportul Internaþional Craiova ºi de la Centrul Turistic pen-
tru Agrement ºi Sport, din apropiere.

toamnã, sã se zboare la nivel ma-
xim de pe acest aeroport, despre
care pot sã spun cã este cea mai
importantã investiþie din zonã. Mai
pot spune cã o firmã, „FlyCate-
ring”, a concesionat un spaþiu în
interiorul Aeroportului, având in-
tenþia sã ridice ºi o minifabricã, prin
care sã asigure serviciile pentru pa-
sageri ºi personal. Însã mai multe
detalii vã dau specialiºtii ”, a de-
clarat Ion Prioteasa, preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, care a
fost însoþit ºi de cei doi vicepreºe-
dinþi, Cristinel Iovan ºi Alina
Tãnãsescu.

O lunã fãrã zboruri
Directorul Aeroportului Interna-

þional Craiova, Mircea Dumitru,

principalul beneficiar al lucrãrii, s-
a arãtat încântat de investiþia Con-
siliului Judeþean Dolj. Acesta, dupã
ce a explicat ce înseamnã reabili-
tarea, a precizat: „Este o investiþie
foarte importantã, atât pentru noi,
cât ºi pentru zonã. Va fi o lucrare
complexã, iar pista va fi la stan-
darde ridicate. Vom implementa, în
foarte scurt timp, ºi un sistem de
ghidare a avioanelor, astfel încât
acestea sã poatã ateriza ºi în con-
diþii dificile. De asemenea, vom
achiziþiona ºi noi echipamente.U-

nele deja au sosit, cum ar fi o ma-
ºinã specialã, care poate fi folositã
ºi la degivrarea pistei, costul aces-
teia fiind circa 400.000 de euro.
Începând cu 29 septembrie, între-
gul trafic va fi oprit ºi sperãm ca

pe 25 octombrie sã fie gata pista,
restul lucrãrilor urmând sã fie exe-
cutate ulterior. Termenul de reali-
zare a reabilitãrii este de opt luni”.

Din 7 septembrie,
la capacitate maximã

La rândul sãu, reprezentantul fir-
mei constructoare AZVI, spanio-
lã, cu experienþã în domeniu, Bog-
dan Mitache, ºef de ºantier, a men-
þionat: „Cred cã putem încheia la
timp, dacã nu ºi mai devreme, lu-
crãrile. Am gãsit sprijin ºi la Con-
siliul Judeþean ºi la conducerea Ae-
roportului, care ne-au promis cã,
timp de aproape o lunã, activitatea
va fi opritã. Am organizat, dupã
cum vedeþi, activitatea de ºantier
ºi se lucreazã din plin. Ne-au venit
mai multe componente ale staþiei
de producere a asfaltului, iar din 7
septembrie vom merge la capaci-
tate maximã”.

Ofertã ºi pentru turiºti
Chiar peste drum de Aeroport, în

spatele blocurilor aviatorilor, un alt
ºantier este în lucru. Este vorba de-
spre noul Centru Turistic pentru
Agrement ºi Sport. Sunt în execu-
þiedouã terenuri de fotbal (unul ga-
zonat, celãlalt sintetic), trei clãdiri,

un perete pentru escaladã (o noutate
pentru Craiova), instalaþia nocturnã
etc. „Este pentru prima oarã când
venim aici, lucrãrile începând de
curând. Este un obiectiv ambiþios,
construit dupã modelul Centrului de
la Mogoºoaia, acolo unde se pregã-
teºte echipa naþionalã de fotbal. Va fi
inclus ºi în oferta turisticã a Craio-
vei, luând deja contact cu agenþiile
de specialitate sã includã complexul
în prezentãrile lor, dar va fi, în prin-
cipal, destinat tuturor craiovenilor.
De asemenea, aºteptãm oferte ºi de
la cluburile sportive, care se pot pre-
gãti aici, bineînþeles contracost”, a
spus Ion Prioteasa.

Un proiect pentru
destinderea craiovenilor

Proiectul nu costã puþin ºi a fost
obþinut cu eforturi însemnate de
Consiliul Judeþean Dolj. „Este un
obiectiv finanþat prin Programul
Operaþional Regional – Axa priori-
tarã 5.2 – „Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de tu-
rism pentru valorificarea resurse-
lor naturale ºi creºterea calitãþii
serviciilor turistice”. Costul este de
peste 16 milioane de lei, cu TVA,
cofinanþarea CJ Dolj fiind de 50%.
Sunt trei clãdiri în construcþie, pe
lângã terenurile de fotbal, handbal,
volei, baschet, în care vor fi bi-
rouri, vestiare, sãli de fitness, re-
cuperare, saunã, biliard ºi, ca o
noutate, douã piste de bowling”, a
declarat  Ileana Mãjinã, director
al Direcþiei Afaceri Europene în
cadrul Consiliului Judeþean Dolj ºi

managerul proiectului. Speranþele
sunt mari: „Ne dorim ca toþi craio-
venii sã se bucure de aceastã bazã
ºi sã vinã cu plãcere aici” – Alina
Tãnãsescu.

Nu au lipsit dificultãþile
Obþinerea finanþãrii ºi ridicarea

acestei baze nu s-au dovedit uºoa-
re. „Sincer, nici nu credeam cã
mai obþinem finanþare, depunând
pe ultima sutã de metri proiectul.
Dupã cum ºtiþi, pânã la finalul
acestui an trebuie cheltuite toate
fondurile din Programul European
pe 2007-2013. Am avut ºi ceva
dificultãþi tehnice. Trebuia sã ob-
þinem bani pentru cofinanþare ºi
nu vã ascund cã, atât pentru acest
proiect, cât ºi pentru altele am
fãcut un împrumut în Trezorerie.
Avem asigurãri cã baza va fi datã
în folosinþã pânã la finalul acestui
an” – Cristinel Iovan.Directorul
firmei RECON, care construieºte
obiectivul, Marian Petcu, a pre-
cizat: „Este adevãrat cã am întâm-
pinat ceva greutãþi, deoarece am
gãsit o conductã de gaze care tre-
cea pe sub unul dintre terenurile
de fotbal ºi a trebuit sã o deviem,
ceea ce ne-a întârziat puþin. De
asemenea, ºi ploile cãzute zilele
trecute ne-au încetinit ritmul, dar
cred cã vom finaliza lucrarea pânã
la venirea iernii”. Cu toate dificul-
tãþile care se vor ivi pe parcurs,
unele independente de voinþa omu-
lui, credinþa este cã, pânã la finele
lui 2015, cele douã mari proiecte
vor fi finalizate.
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Cine s-ar fi gândit, cu doar doi-trei ani în
urmã, pe vremea freneziei cu gust de epicã
balzacianã subsumatã „Primãverii arabe”, cã
se va ajunge la o crizã a refugiaþilor fãrã pre-
cedent în istoria ultimelor veacuri? Puþini au
fost ºi, în general, intelectuali izolaþi, atipici,
priviþi mai totdeauna cu suspiciune de cãtre
liderii prizonieri ai unei autosuficienþe de gân-
dire patronalã a Lumii.

Între timp, realitatea de pe teren a depãºit
pragul oricãror aºteptãri ºi a dat de pãmânt
cu toate raþiunile „politicii corecte” sub care
aceiaºi lideri ºi-au disimulat, în ultimele douã
decenii, orgolii de mãrire sub crusta otrãvitã
a unui pragmatism politic greu digerabil în
perspectiva unei „noi” lumi. Ori, mai precis
spus, a unei „noi ordini” mondiale, pe mo-
delul fabulei cu dulãul ºi cu cãþelul.

Media internaþionale de duminicã încoa-
ce s-au inflamat în contact cu halucinantul
val de imigranþi la asaltul hotarelor sud-es-
tice ale Europei. Ciudat rãmâne faptul cã
zecile de mii de refugiaþi înfruntând cu pre-
þul vieþii valurile Mediteranei, pe culoarul
Libia-Italia, au trecut la subsolul mediatic.
Nu mai fac nici mãcar o… ºtire. Cu toate
cã, mai mult decât pe traseul Grecia-Ma-
cedonia-Serbia-Ungaria, Mediterana conti-
nuã sã înghitã, aproape zilnic, sute ºi, uneori,
mii de suflete.

O crizã, aceasta, a exodului de imigranþi,
care, iatã, abia acum trezeºte din somno-
lenþã cabinetele instanþelor politice europe-
ne ºi naþionale, afiºând o stupoare impar-

Cum s-a ajuns aici?Cum s-a ajuns aici?Cum s-a ajuns aici?Cum s-a ajuns aici?Cum s-a ajuns aici?
donabilã din moment ce, scãldatã luni ºi ani
de zile în ceaunul ipocriziei discursive, ar fi
trebuit tratatã de timpuriu în termenii unor
soluþii salvatoare.

De la Bruxelles nu parvin decât semne
ale unei neputinþe organice, în timp ce gu-
verne prinse la mijloc de amploarea feno-
menului (de la Atena, la Skopjie ºi de la Bel-
grad la Budapesta) se declarã depãºite, în-
vinse, abandonând chiar ºi cinismul cu care,
de pildã, ceata lui Victor Orban catadicsise
sã-ºi „îngrãdeascã” teritoriul. Confuzia –
fizicã, de pe teren – s-a transferat însã, din
pãcate, ºi în discursul mediatic. Ieri, pe o
televiziune naþionalã de ºtiri câþiva comen-
tatori, cu pretenþii de analiºti, sfârºeau ºi ei
în gloata judecãþilor mult prea previzibile,
anoste, pentru care toatã aceastã crizã s-ar
reduce la o singurã explicaþie, simplistã ºi,
deci, cu totul neproductivã în ecuaþia unor
soluþii. Cum refugiaþii nu pot fi culpabili,
iar occidentalii, europeni ºi americani, nici
atât, trebuie mers la… origini, adicã la rã-
dãcina rãului. Simplu de depistat: în regi-
murile dictatoriale din Nordul Africii ºi din
Orientul Apropiat.

Evident, un adevãr, însã totodatã un
truism, dincolo de care însã e dificil de
înþeles declanºarea acestei neobiºnuite cri-
ze, de o atât de mare amplitudine geogra-
ficã ºi de o atât de particularã conotaþie
etnic-religioasã. Nici mãcar trâmbiþatul
conflict al civilizaþiilor nu mai poate fi in-
vocat în identificarea cauzelor mai adânci

ale acestui tulburãtor fenomen.
În acest context, mi se pare cel puþin

regretabilã, dacã nu de-a dreptul condam-
nabilã, rezistenþa majoritãþii protagoniºtilor
mediatici, diplomatici ºi, mai ales, politici
la identificarea altor cauze, mai suspecte
pentru declanºarea acestei crize umanitare
decât cele puse în seama unor condiþionãri
din interiorul þãrilor de origine. Se uitã –
voit ºi aproape insolent – cã, de fapt, cu
doi ani în urmã s-au pus în miºcare meca-
nismele unei politici la nivel regional ºi glo-
bal prin instigarea la rãzmeriþe în þãrile care
trãiesc acum infernul rãzboiului civil, în
Libia, în Siria ºi chiar în Irak.

Cazul Libiei e încã ºi cel mai emblematic
ºi un  element – insolit, bizar chiar în sub-
stanþa sa genericã – devine cât se poate de
simptomatic pentru întregul fenomen la care
asistãm în aceste zile. E vorba de una din
explicaþiile deciziei fostului preºedinte fran-
cez Nicolas Sarkozy de a da undã verde unei
intervenþii armate în Libia, asociindu-ºi, ul-
terior, ºi pe premierul Cameron, ca ºi pe
americani. Ironia face ca dezvãluirea sã fi
fost fãcutã, acum câteva luni, de Marie Le
Pen, în scop, evident, electoral ºi în matri-
cea sa de „avocaturã” naþionalistã. Ea relata
pe bazã de surse cum magnatul filosof Ber-
nard Henry –Lévy îl împinsese pe chiriaºul
de la Élysée la o asemenea dramaticã deci-
zie ce a sfârºit, iatã, printre altele, sã tulbure
într-un mod dramatic istoria1.

În fond, pregetãm sã ne mai punem în-

trebãri a cãror presupusã banalitate devine o
scuzã pentru laºitatea în care ne complãcem
când e vorba de a cauzalitãþi situate dincolo
de limitele politicii corecte. Cãci la urma
urmei, dacã în Libia dictatura lui Gheddafi a
putut sã neliniºteascã spiritele libere ºi, even-
tual, conºtiinþe lucide ale lumii, în Tunisia,
în Siria ºi chiar în Irak, realitãþile socio-uma-
ne cunoºteau deja un statu-quo, dacã nu la
nivelul occidental presupus ideal, atunci cel
puþin în limitele unei convieþuiri paºnice ºi
cu o legitimitate greu de contestat.

1 Abia ce încheiasem articolul ºi desco-
pãr în cotidianul Italian de azi (miercuri, 26
august): http://www.corriere.it/esteri/
15_agosto_26/profughi-europa-tanta-disin-
formazione-pochi-diritti-816f2e32-4bb3-
11e5-b0ec-4048f87abc66.shtml) o inter-
venþie a lui Bernard Henry-Lévy a cãrui
poziþie nu face decât sã ne confirme jude-
cata noastrã, din moment ce, izolând Siria
între þãrile din care se fuge, susþine „cu ci-
frele pa masã”, cã cei mai mulþi fug din
cauza Dictatorului. Fãrã a nega o realitate
politicã mai mult decât evidentã, întrebarea
este cum fenomenul acesta nu s-a mani-
festat de-a lungul celei mai bine de o jumã-
tate de dictaturã în Siria? Fireºte, Assad ºi
acoliþii sãi poartã o rãspundere indiscutabi-
lã în declanºarea ºi întreþinerea stãrii con-
flictului intern, însã a ign ora imixtiunile unei
pãrþi a Occidentului în ecuaþia crizei e mai
mult decât regretabil.

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) reamin-
teºte fermierilor beneficiari ai
schemelor de plãþi directe cã, în-
cepând cu anul 2015, este imple-
mentatã cerinþa legalã în materie
de gestionare (SMR) 10, în con-
formitate cu art. 93, alin. 1 din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013
ºi cu Anexa II la prezentul regula-
ment, fiind inclusã în domeniul
„Sãnãtate publicã, sãnãtatea ani-
malelor ºi sãnãtatea plantelor”.

„Acordarea schemelor de plãþi
directe ºi a ajutoarelor naþionale
tranzitorii din cadrul Pilonului I al
Politicii Agricole Comune ºi a anu-
mitor plãþi din cadrul mãsurilor de
dezvoltare ruralã (Pilonul al II-lea)
se face doar cãtre agricultorii care
respectã normele obligatorii în do-

Fermierii sunt avertizaþi cã pot pier-
de subvenþiile dacã nu respectã pro-
cedurile în protecþia plantelor. Docu-
mentele justificative cu substanþele

folosite de aceºtia vor fi þinute cel pu-
þin 3 ani. Tratamentul cu produse foar-
te toxice ºi toxice îl vor utiliza doar
persoanele juridice.

meniul mediului, schimbãri clima-
tice, bunele condiþii agricole ale te-
renurilor, al sãnãtãþii publice, a ani-
malelor ºi a plantelor, precum ºi al
bunãstãrii animalelor”, precizeazã
A.P.I.A într-o informare de presã.

Atenþie la toxicitate
Agricultorii care, prin activita-

tea lor, depoziteazã, manipuleazã ºi
utilizeazã produse de protecþie a
plantelor trebuie sã respecte inclu-
siv SMR 10 – Introducerea pe piaþã
a produselor de protecþie a plante-
lor, astfel: sã utilizeze numai pro-
duse de protecþie a plantelor omo-
logate de Comisia Naþionalã de
Omologare a Produselor de Pro-
tecþie a Plantelor, care se regãsesc
în baza de date PEST-EXPERT, sã
utilizeze produsele de protecþie a

plantelor, doar în scopul pentru
care acestea au fost omologate ºi
numai în conformitate cu instruc-
þiunile de utilizare.

“Produsele de protecþie a plan-
telor clasificate ca foarte toxice
(T+) ºi toxice (T) vor fi utilizate
numai de persoanele juridice care
deþin autorizaþie pentru utilizarea
acestor produse, emisã de unitatea
fitosanitarã din raza teritorialã în
care îºi desfãºoarã activitatea”, se
menþioneazã în comunicatul A.P.I-
.A. De asemenea, este interzisã apli-
carea tratamentelor cu produse de
protecþie a plantelor în zonele de
protecþie a resurselor de apã, în zo-
nele de protecþie sanitarã ºi ecolo-
gicã, precum ºi în alte zone prote-
jate stabilite în condiþiile legii.

Mai trebuie ca fermierii sã res-

pecte ºi condiþiile de depozitare,
manipulare ºi utilizare a produse-
lor de protecþie a plantelor în ex-
ploataþiile agricole, aºa cum sunt
prevãzute la capitolul VI, pct. 6.3
– 6.6 din Codul de bune practici
în fermã, aprobat prin Ordinul mi-
nistrului mediului ºi gospodãririi
apelor nr. 1234/2006.

Acte doveditoare,
cel puþin 3 ani

Fermierii sunt obligaþi sã pãs-
treze o perioadã de cel puþin 3 ani
documentele de evidenþã contabi-
lã a produselor de protecþie a plan-
telor depozitate ºi utilizate în ex-
ploataþie, precum ºi Registrul de
evidenþã a tratamentelor cu produ-
se de protecþie a plantelor. Aceºtia
vor þine evidenþa la zi, dupã efec-
tuarea fiecãrui tratament, prin
completarea ºi þinerea la zi a unui
registru, de evidenþã a tratamente-
lor cu produse de protecþie a plan-
telor. Producãtorul agricol nume-
roteazã paginile registrului. Pe spa-
tele registrului (pe ultima paginã)
se menþioneazã câte pagini conþi-
ne registrul, purtând semnãtura (ºi
ºtampila, dupã caz) fermierului sau
a administratorului societãþii.

Sancþiuni financiare,
pânã la tãierea finanþãrii

Nerespectarea de cãtre fermieri
a normelor de ecocondiþionalitate
conduce la aplicarea sancþiunilor
administrative. Acestea constau în
reducerea cuantumului total al plã-
þilor sau excluderea de la întreaga
sumã a schemelor de plãþi direc-
te, ajutoarelor naþionale tranzito-
rii, care au fost acordate sau ur-
meazã a fi acordate beneficiaru-
lui, respectiv în legãturã cu ce-
rerile de ajutor pe care acesta le-
a transmis sau urmeazã sã le
transmitã în cursul anului calen-
daristic în care a avut loc con-
statarea din una sau mai multe
scheme de sprijin. Mãsura se
poate aplica pentru unul sau mai
mulþi ani calendaristici, cu excep-
þia cazurilor de forþã majorã sau
circumstanþe excepþionale care
au împiedicat respectarea aces-
tor norme.

Nu se aplicã sancþiuni adminis-
trative pentru nerespectarea nor-
melor de ecocondiþionalitate bene-
ficiarilor care participã la schema
simplificatã pentru micii fermieri.

VALENTIN CEAUªESCU
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Prim-ministrul Victor Ponta a
mai spus cã mai este în conti-
nuare mult de fãcut în Sãnãtate
ºi cã mãririle salariale trebuie sã
se facã în acelaºi timp cu refor-
ma în sistem, iar cardul de sã-
nãtate este parte din aceasta re-
formã. „Avem ordonanþa, e fi-
nalizatã, prin care prevedem de
la 1 octombrie creºterea cu 25%
a salariilor actuale pentru tot
personalul din sistemul sanitar.
Vreau sã fiu atât de clar încât
toatã lumea, care vrea sã audã
ºi sã înþeleagã limba românã, sã
înþeleagã. E vorba de salariile ac-

În baza unei ordonanþe de urgenþã, Gu-
vernul a aprobat, ieri, majorarea cu 25
la sutã a salariilor personalului din sis-
temul medical. Aceastã mãsurã se va apli-
ca începând cu data de 1 octombrie a.c.
pentru tot personalul care lucreazã în sis-

temul sanitar. Este de aºteptat însã reac-
þia medicilor care au ameninþat cã vor
picheta sediul Ministerului Sãnãtãþii în
prima zi a lunii septembrie dacã salarii-
le nu vor fi majorate într-o singurã tran-
ºã cu 50 la sutã.

tuale, 25% la salariile actuale, nu
la alte calcule, la alte poveºti,
pentru toatã lumea care lucrea-
zã în sistemul sanitar”, a decla-
rat Ponta, la începutul ºedinþei
de Guvern.

Creºterea de 25 la sutã la sa-
lariul actual se aplicã conform
datelor Ministerului Sãnãtãþii ºi
ale Casei Naþionale de Asigurãri
de Sãnãtate pentru  181.000 de
persoane în reþeaua MS ºi a au-
tori tãþ i lor  publice locale ºi
12.380 de persoane în ministe-
rele ºi instituþiile care au propria
reþea – Interne, Apãrare, SRI.

Se anuleazã
protestul
de la Ministerul
Sãnãtãþii?

Rãmâne de vãzut însã ce reac-
þie vor avea medicii care s-au de-
clarat nemulþumiþi de majorarea
salariilor cu 25 la sutã promisã de
Guvern. Cadrele medicale anun-
þaserã în urmã cu câteva zile cã
vor picheta Ministerul Sãnãtãþii pe
data de 1 septembrie a.c. La pro-
test ºi-au anunþat prezenþa cadre
medicale din toatã þara, dar ºi pa-
cienþii care sunt de acord cu re-
vendicãrile salariaþilor din sistemul
sanitar. Medicii cer dublarea sa-
lariilor într-o singurã tranºã – nu
pânã în 2017, cum anunþase Gu-
vernul în urmã cu o sãptãmânã.

Cadrele medicale nu renunþã
însã nici la revendicãrile privind
îmbunãtãþirea  condiþiile de mun-
cã, ceea ce presupune în opinia
lor dotarea spitalelor cu echipa-
mentele necesare ºi rezolvarea
problemei deficitului de personal.
Alte solicitãri sunt legate de de-
contarea transportului în comun
public sau privat pânã la locul de
muncã ºi de la locul de muncã,
plata gãrzilor sã nu mai fie impo-
zitatã, aºa cum este în prezent, iar
programul de lucru sã fie de ma-

ximum 48 de ore pe sãptãmânã,
cu posibilitatea ca acesta sã se
echilibreze în funcþie de durata in-
tervenþiilor medicilor.

Legalizarea
„atenþiilor” pentru
medici, în continuare
o problemã aprig
discutatã

O altã problemã aprig discutatã
în ultimele sãptãmâni este cea le-
gatã de plãþile informale pe care
medicii le primesc de la pacienþi.
Reprezentanþii Ministerului Sãnã-
tãþii vorbesc acum despre onora-
riile pe care doctorii le vor încasa
pe chitanþã de la pacienþii trataþi în
regim privat la stat, dacã proiectul
adoptat în Senat va trece ºi de
Camera Deputaþilor. În schimb,
ministrul Justiþiei vorbeºte despre
o lege veche de 12 ani care le dã
dreptul pacienþilor sã facã donaþii
celor care i-au tratat. Dar nu exis-

tã norme ca legea sã se aplice.
Pe de altã parte, proiectul de

lege privind serviciile private ofe-
rite în spitalele publice, care se aflã
în Parlament este vãzut de autori-
tãþi ca o soluþie pentru creºterea
veniturilor medicilor. Pacienþii care
aleg în mod expres un medic ar fi
obligaþi sã-i dea bani ºi în timpul
programului de lucru, chiar dacã
sunt asiguraþi. Onorariul ar fi
prestabilit prin acordul pãrþilor.

Este vorba de servicii private
oferite în spitalele publice. Dacã
medicul respectiv nu are posibili-
tatea sã-i dea consultaþia în mo-
mentul în care e cerutã ºi dacã
problema poate fi temporizatã,
contra unei coplãþi. ªi medicii ti-
neri, fãrã renume, care nu au clien-
telã proprie, contestã astfel de pro-
puneri. Doctorii care pregãtesc
proteste cer salarii cel puþin duble,
echivalente cu cele ale magistraþi-
lor, ºi condiþii decente de muncã.

RADU ILICEANU

Cartierul 1 Mai este în plin pro-
ces de modernizare a strãzilor ºi
trotuarelor, mare parte din sectoa-
rele principale de trafic fiind în prag
de finalizare. Un cartier, s-ar pu-
tea spune, mai nou, având în ve-
dere cã blocuri precum V-urile, K-
urile au fost ridicate în urmã cu
aproape 3 decenii, ºi cu destul de
mulþi pensionari militari printre lo-
cuitori, deci potent financiar. Zonã
de interes economic neexploatatã
pânã în prezent pe deplin, tocmai
pentru cã unul dintre cei mai pu-
ternici retaileri alimentari din Eu-
ropa pregãteºte aici un al treilea su-
permarket al Craiovei.

ªcoala Gimnazialã nr. 36
„Gheorghe Bibescu” deserveºte

Strãzi proaspãt refãcute, trotuare largi, locuri de parcare mult aºteptate. Foiºoare din lemn sub
care pensionarii adulmecã gustul victoriei la ºah ºi spaþii verzi clar delimitate. Sunt câteva dintre

schimbãrile pe care le trãieºte, acum, cartierul 1 Mai. O zonã pe cât de aproape de centrul
Craiovei, pe atât de atinsã de reminiscenþele unor comportamente civice deloc dorite.

cea mai mare parte a învãþãmân-
tului din acest cartier ºi este, ca
mãrime, una dintre cele mai impo-
zante ºcoli de cartier din munici-
piu. La micã distanþã de aceasta
întâlnim Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu Craiova, ce are în struc-
tura organizatoricã 3 Sisteme de -
Gospodãrirea Apelor, la Dolj, Gorj
ºi Mehedinþi, ºi un Sistem Hidro-
tehnic independent la Petroºani. Pe
lângã aceste instituþii marea majo-
ritate a locuitorilor trece zilnic pen-
tru a ajunge la domiciliu.

De zeci de ani, pe lângã ruta cla-
sicã de acces în cartierul 1 Mai,
cea care trece pe lângã fabrica de
Confecþii, aleile dinspre Parcul
„Nicolae Romanescu” ºi dinspre

Administraþia Bazinalã de
Apã Jiu Craiova sunt la
fel de utilizate, mai ales
de persoanele vârstnice.
Numai cã, aºa cum ara-
tã în prezent cele douã
alei, este puþin spus cã o
intervenþie imediatã a au-
toritãþii locale ar fi opor-
tunã. Boscheþi ce depã-
ºesc lungimea gardurilor
învecinate, excremente
– de ce naturã nu mai
conteazã –, gunoi mena-
jer provocat de indolen-
þa unora dintre concetã-
þeni întregesc o imagine deloc plã-
cutã. Mai cu seamã, pentru cel
care se retrage spre casã dupã o
minunatã plimbare în Parcul „Ni-
colae Romanescu”.

Administratorul municipiului a
promis, însã, cã ºi aceste „scãpãri”
vor fi remediate, cu atât mai mult
cu cât planul de reabilitare este
chiar în cartierul 1 Mai. „Tot ce
înseamnã domeniu public în car-

tierul 1 Mai este în atenþia noastrã
ºi cu siguranþã cã ºi aceste cãi de
acces vor fi amenajate adecvat”,
ne-a precizat Radu Preda, admi-
nistratorul municipiului Craiova.

Peste puþin timp se vor întoar-
ce ºi elevii la ªcoala nr. 36. Cei
care vor merge la ora de sport vor
putea admira, dincolo de gard, fo-
toliile „domneºti” ale unor conaþi-
onali, ce privesc cu jind spre „ºcoli

înalte”. Bineînþeles, între
rampa de gunoi pe care
ei o rãscolesc permanent
ºi fotolii este o distanþã
foarte micã. Comporta-
mente care se schimbã cu
greu, deºi Salubritatea îºi
face treabã cu prisosin-
þã, dupã cum recunosc ºi
locatarii din zonã.

Schimbãrile de am-
bient stradal sunt vizibi-
le, dorite ºi apreciate de
locuitori. Grija parcãrii
autoturismelor, deºi nu-a
dispãrut, parcã a mai

pierdut din intensitate. Spaþiile verzi
dintre blocuri sunt întreþinute pe-
riodic ºi locurile de joacã pentru
cei mici s-au dovedit o investiþie
oportunã. Deºi avantajul proximi-
tãþii Parcului „Nicolae Romanes-
cu” este la el acasã în acest car-
tier. ªi, iatã cum, dupã ceva vre-
me, ºi aceastã zonã întregeºte pre-
facerile profunde ale Craiovei.

VALENTIN CEAUªESCU
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Criza imigranþilor, care afecteazã deja þãri
vecine cu România, cum ar fi Bulgaria, Ser-
bia sau Ungaria, a pus în gardã autoritãþile de
la Bucureºti. Vicepremierul pentru Securita-
te Naþionalã, ministrul Afacerilor Interne,
Gabriel Oprea a convocat Comitetul Naþio-
nal pentru Situaþii Speciale de Urgenþã, la
aceastã întâlnire, ce va avea loc astãzi, urmând
sã participe reprezenrtanþi a peste 20 de struc-
turi ale statului. ªedinþa are ca temã evalua-
rea riscurilor privind posibilul impact de se-
curitate, în urma creºterii fenomenului imigra-
þionist la frontierele României. Gabriel Oprea
i-a informat, ieri, pe preºedintele Klaus Iohan-
nis ºi pe premierul Victor Ponta despre con-
vocarea acestei ºedinþe a Comitetului Naþio-
nal pentru Situaþii Speciale de Urgenþã. Con-
textul european este urmãrtorul.

Preºedintele francez Francois Hollande ºi
cancelarul german Angela Merkel au pledat,
luni, la Berlin pentru un rãspuns „unificat” al
Europei la criza creatã de afluxul fãrã prece-

Criza imigranþilor: Alertã la Bucureºti, ComitetulCriza imigranþilor: Alertã la Bucureºti, ComitetulCriza imigranþilor: Alertã la Bucureºti, ComitetulCriza imigranþilor: Alertã la Bucureºti, ComitetulCriza imigranþilor: Alertã la Bucureºti, Comitetul
Naþional pentru Situaþii de Urgenþã a fost reunitNaþional pentru Situaþii de Urgenþã a fost reunitNaþional pentru Situaþii de Urgenþã a fost reunitNaþional pentru Situaþii de Urgenþã a fost reunitNaþional pentru Situaþii de Urgenþã a fost reunit

1. Principalele þãri de origine ale migranþilor

2. O nouã rutã pentru a ajunge
în Europa de Nord

3. Ruta Balcanilor

dent de refugiaþi de pe continent. Cei doi li-
deri europeni au relevat necesitatea ca Uniu-
nea Europeanã sã punã în operã un sistem
unificat de drept de azil ºi o „o politicã a imi-
grãrii cu reguli comune”, cât mai rapid posi-
bil. Balcanii, alãturi de coastele italiene, au
fost luate cu asalt de refugiaþii sirieni. Criza
refugiaþilor, cea mai gravã cu care se confruntã
Europa de la sfârºitul celui de-al Doilea Rãz-
boi Mondial, a trecut în plan secund conflictul
din Ucraina, tema iniþial prevãzutã a întâlnirii
celor doi lideri europeni cu preºedintele Pe-
tro Poroºenko. Situaþia este din cale afarã de
grea, ministrul austriac al Afacerilor Externe,
Sebastian Kurz, în vizitã la frontiera greco-
macedoneanã, calificând-o „dezastru umani-
tar”, în timp ce omologul sãu italian Paulo
Gentiloni a spus cã „scenele pe care le-am
vãzut în Macedonia sunt un afront la demni-
tatea ºi istoria Europei”. „Pe chestiunea imi-
graþiei, soarta Uniunii Europene se redesco-
perã sau ea dispare completamente”.

Paginã realizatã de RADU ILICEANU
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METEO

În general
seninjoi, 27 august - max: 30°C - min: 17°C

$
1 EURO ...........................4,4375 ............. 44375
1 lirã sterlinã................................6,0584....................60584

1 dolar SUA.......................3,8705........38705
1 g AUR (preþ în lei)........141,2495.....1412495

Cursul pieþei valutare din 27 august 2015 - anunþat de BNR
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Planeta Maimuþelor:
Revoluþie

Se difuzeazã la HBO,
ora 08:25

O populaþie aflatã în dezvoltare,
maimuþele evoluate genetic con-
duse de Caesar (Andy Serkis),
sunt ameninþate de un grup de
oameni supravieþuitori ai devasta-
torului virus ce a fãcut ravagii în
urmã cu zece ani. Reuºesc sã
încheie temporar pace, însã aceas-
ta se dovedeºte fragilã ºi de
scurtã duratã, cãci ambele pãrþi se
aflã pe picior de rãzboi, un rãzboi
ce va hotãrî care va fi specia
dominantã de pe Pãmânt.

Masca neagrã 2:
Oraºul mãºtilor

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 22:15

Andy On continua performantele lui
Jet Li din “Masca neagra”, accep-
tand sa interpreteze rolul principal
din “Masca neagra 2: Orasul masti-
lor”. Supereroul numit Masca neagra
porneste pe urmele specialistilor in
genetica ce l-ar putea ajuta sa revina
la o stare normala. Caci Masca
neagra are puteri supraumane de
lupta si vindecare, insa si-a pierdut
capacitatea de a trai emotii. Cei care
l-ar putea ajuta sunt ucisi unul dupa
celalalt, pana cand Masca neagra
apeleaza la dr. Marco Leung (Teresa
Herrera)...

Air Force One

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  22:15

Harrison Ford joaca rolul lui James
Marshall, un veteran al razboiului din
Vietnam care a ajuns presedintele
Statelor Unite ale Americii. In timpul
unei vizite in fosta Uniune Sovietica,
Marshall ii infiereaza, intr-un discurs
fara precedent, pe teroristii din fostul
bloc comunist, referindu-se, in special,
la criminalul de razboi din Kazakhstan
Ivan Korshunov (Gary Oldman).
Pe ruta de intoarcere spre SUA, la
bordul celui mai sigur avion din
lume...

JOI - 27 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
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 COOLmea DISTRACÞIEI
18:00 Lozul cel mare
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Acorduri pentru sufletul

nemuritor
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Ronald Reagan-Un

parcurs american
00:05 COOLmea DISTRACÞIEI
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 Vreau sã fiu sãnãtos
05:30 Ora regelui

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Ferma
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi sãnãtate
11:45 Teleshopping
12:00 Transformarea
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Dragonwyck
1946
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GE0
20:10 Juratul
2010, Italia, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Motomagia
00:30 A doua emigrare
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:30 Pescar hoinar
02:00 Mituri muzicale româneºti
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Cap compas
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie

TVR 2

08:25 Planeta Maimuþelor:
Revoluþie

10:30 Pee-Wee: Iarna care mi-a
schimbat viaþa

12:30 Intrigi de culise
14:25 Autorii anonimi
16:00 Cine-i Urechilã?
17:20 Schimb de dame
19:00 Detectivii din California
20:00 Copiii lui Cain
21:45 Noe
00:05 Ray Donovan
01:05 Casa minciunilor
01:35 Trage tare ºi te scoþi

HBO

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

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

Romantic
15:00 Vorbeºte lumea
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:00 Fotbal play-off UEFA

Europa League: Rosenborg BK –
FC Steaua Bucureºti

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

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

Mister
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)

08:30 La bloc (R)
10:15 La bloc
11:45 Singurul supravieþuitor (R)
15:45 Picnic
18:15 S-a întâmplat într-o noapte
20:30 Regina balului
22:15 Masca neagrã 2: Oraºul

mãºtilor
00:30 Regina balului (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi!
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei
21:30 Te Pui Cu Blondele
23:30 iComedy
01:00 Observator special (R)
01:30 Te Pui Cu Blondele (R)
03:30 Air Force One
1997, SUA, Acþiune, Thriller
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 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Râzi ºi câºtigi
09:00 Click! Poftã bunã! (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (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 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Fãrã reþineri
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

niei
23:30 Click!
00:00 Fãrã reþineri (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
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 Jurnalul STV Junior (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

Europa League: FC Steaua
Bucureºti - Rosenborg BK

14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Fotbal play-off UEFA

Europa League: FC Steaua
Bucureºti - Rosenborg BK

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

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

bãtaie''
20:30 Rezumate UEFA

Champions League
21:00 Local Kombat: ''Dã-i

bãtaie''
21:45 Fotbal: Liga Europa
22:00 Fight Night: Ultima noapte

de rãzboi!
22:45 Fotbal: Liga Europa
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro



cuvântul libertãþii / 11joi, 27 august 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

Anunþul tãu!Anunþul tãu!
 A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-
nalã  a  Finanþelor  Publice  Craiova -
Administraþia  Judeþeanã a Finanþelor
Publice Dolj organizeazã licitaþii publice în
condiþiile precizate de O.G.nr.92/2003
rep. privind Codul de procedurã fiscalã
cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, la sediul A.J.F.P. DOLJ, str. Mitropolit
Firmilian, nr. 2, cam. 206  pentru debito-
rii: 1.SC OLTENIA  CERAMICHE   SRL
Craiova, str. Paringului, nr.18, jud Dolj,
cod identificare fiscalã 24039989 în data
de 11.09.2015,ora 11,00 pentru vânzarea
bunului: autoutilitarã N1 marca Dacia,
tip SD USD1W/ LOGAN, an fabricaþie
2009, nr înmatriculare DJ-09-TWO, preþ
pornire licitaþie 14.390 lei Amplasare:
sediul societãþii. 2..SC CATA TRANS  IN-
TERNATIONAL SRL  Craiova, bdul Stir-
bei Voda, nr. 27, bl. A2, sc.1, ap. 62, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 22768442  în
data de 11.09.2015,ora 13,00 pentru vân-
zarea bunului: semiremorcã marca
SCHWARZMULLER, tip SPA3  E, nr în-
matriculare DJ-60-GYL, an fabricaþie
1999, preþã pornire licitaþie 18.000 lei.
Amplasare: sediul societãþii. Preþurile nu
includ  TVA. Invitãm pe cei care pretind
vreun drept asupra acestor bunuri  sã
înºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P. DOLJ
înainte de data  stabilitã  pentru vânza-
re, menþionatã mai sus. Cei interesaþi în
cumpãrarea  bunurilor sunt invitaþi sã
prezinte, pânã  la termenul de vânzare
sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie, pânã
în ziua precedenta termenului de vân-
zare:oferte de cumpãrare; în cazul vân-
zãrii la licitaþie, dovada plãþii taxei de par-
ticipare sau a constituirii garanþiei sub
forma scrisorii de garanþie bancarã re-
prezentând 10% din preþul de pornire a
licitaþiei care se plãteºte în lei, în contul
IBAN RO16 TREZ 291.50.67XXX005062
, cod fiscal 4830007  deschis la Trezore-
ria A.J.F.P. DOLJ; împuternicirea persoa-
nei care-l reprezintã pe ofertant; pentru
persoanele juridice de naþionalitate ro-
mânã, copie de pe certificatul unic de
înregistrare eliberat de ORC; pentru per-
soanele juridice strãine, actul de înma-
triculare tradus în limba românã; pen-
tru persoanele fizice române,copie de
pe actul de identitate; dovadã emisã de
creditorii fiscali cã nu au obligaþii fisca-
le restante  (Consiliul Local ºi Adminis-
traþia Financiarã în raza cãrora se afla
domiciliul sau sediul ofertantului ), ur-

mând sã se prezinte la data stabilitã pen-
tru vânzare ºi la locul fixat în acest scop.
Impotriva prezentului înscris,cel intere-
sat poate introduce contestaþie la instan-
þa judecatoreascã competentã, în ter-
men de 15 zile de la comunicare sau lua-
re la cunoºtiinþa , în conformitate cu pre-
vederile art.172 si art 173 din OG nr. 92/
2003 privind Codul de procedurã fisca-
lã, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. Licitaþia începe de la
cel mai mare preþ din ofertele de cum-
pãrare scrise, dacã acesta este superior
preþului de pornire la licitaþie, iar în caz
contrar va începe de la acest din urmã
preþ. Adjudecarea se face în favoarea
participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decât preþul de
pornire. Taxa de participare nu se resti-
tuie ofertanþilor care nu s-au prezentat
la licitaþie, celui care a refuzat încheie-
rea procesului-verbal de adjudecare,
precum ºi adjudecãtarului care nu a plã-
tit preþul. Potrivit dispoziþiilor art.9 alin(2)
lit. d) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul
de procedurã fiscalã , republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
când urmeazã sã se ia mãsuri de execu-
tare silitã, nu este obligatorie audierea
contribuabilului. Pentru informaþii supli-
mentare vã puteþi adresa A.J.F.P. -  Dolj,
str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206
sau la tel: 0251/ 402.207.
 S.C PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA
SRL face public faptul cã data limitã de
primire a ofetelor privind realizarea inves-
tiþiei ,, Amenajare parcare auto, zona de
N-V Piaþa Centralã -execuþie” la intrarea
din Strada Nicolae Bãlcescu se prelun-
geºte de la data de 27.08.20135, ora 15.30
pânã la data de 03.09.2015, ora 15.30 , de-
oarece în documetaþia tehnicã s-a trans-
mis eronat suprafaþa ºi valoarea estimatã
a investiþiei. Menþionãm cã suprafaþa lu-
crãrii este de 328,63 mp, iar valoarea in-
vestiþiei este de 55.000 lei fãrã TVA. Prin
urmare cei ce doresc sã obþinã informa-
þii privind înscrierea la licitaþie , acte ne-
cesare, caiet de sarcini,etc., sunt rugaþi
sã solicite informaþii la sediul societãþii
S.C PIEÞE ªI TÂRGURI CRAIOVA SRL,
din Calea Bucureºti, nr. 51-Piaþa Centra-
lã, birou Achiziþii Publice. Ofertele se vor
depune pânã la data de 03.09.2015 ,ora
15.30 la sediul SC PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL. Relaþii suplimentare la
numãrul de telefon 0251/410696.

Anunþul tãu!
 DIRECÞIA Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Dolj orga-
nizeazã concurs de recrutare pentru ocu-
parea pe perioadã nedeterminatã a douã
funcþii publice de execuþie vacante: -Con-
silier, clasa I, gradul profesional princi-
pal- în cadrul Serviciului Control Oficial
Siguranþa Alimentelor; -Consilier, clasa I,
gradul profesional debutant- în cadrul
Serviciului Control Oficial Siguranþa Ali-
mentelor. Concursul constã în urmãtoa-
rele etape: -selecþia dosarelor de înscrie-
re; -proba scrisã va avea loc în data de 28
septembrie 2015, ora 11.00, -proba inter-
viu se susþine în termen de maximum 5
zile lucrãtoare de la data susþinerii probei
scrise. Candidaþii trebuie sã îndeplineas-
cã condiþiile prevãzute de art.54 din Le-
gea nr.188/1999 privind Statutul funcþio-
narilor publici, republicatã (r2), cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare. Condi-
þii de participare la concurs: -pentru func-
þia publicã vacantã de consilier, clasa I,
gradul profesional principal din cadrul
Serviciului Control Oficial Siguranþa Ali-
mentelor- studii universitare de licenþã
absolvite cu diplomã, respectiv studii su-
perioare de lungã duratã, absolvite cu
diplomã de licenþã sau echivalentã, în
domeniul medicinã veterinarã, speciali-
zarea medicinã veterinarã. Vechime în
specialitatea studiilor necesare exercitã-
rii funcþiei publice: minimum 5 ani. Pen-
tru funcþia publicã vacantã de consilier,
clasa I, gradul profesional debutant din
cadrul Serviciului Control Oficial Sigu-
ranþa Alimentelor- studii universitare de
licenþã absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã, absol-
vite cu diplomã de licenþã sau echivalen-
tã, în domeniul medicinã veterinarã, spe-
cializarea medicinã veterinarã. Vechime
în specialitatea studiilor necesare exerci-
tãrii funcþiei publice: nu este cazul. Do-
sarele de înscriere la concurs se pot de-
pune în termen de 20 de zile de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Oficial
al României, Partea a III-a, la sediul DSVSA
Dolj, Str.Fîntîna Popova, nr.30. Condiþiile
de participare la concurs, bibliografia ºi
actele solicitate candidaþilor pentru do-
sarul de înscriere se vor afiºa la sediul
DSVSA Dolj ºi pe pagina web: www.an-
svsa.ro. Informaþii suplimentare se pot
obþine la Compartimentul Juridic ºi Re-
surse Umane, telefon 0251428791- int.115.
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 1.INFORMAÞII generale privind
concedentul, în special denumirea, co-
dul fiscal, adresa, numãrul de telefon, te-
lefax ºi/sau adresa de e-mail ale persoa-
nei de contact: Primãria Calopãr, Str.Prin-
cipalã, nr.572, Calopãr, Judeþul Dolj, tele-
fon: 0251.350.558, fax: 0251.350.558, email:
primaria_calopar08@yahoo.com. 2.Infor-
maþii generale privind obiectul concesi-
unii, în special descrierea ºi identificarea
bunului care urmeazã sã fie concesio-
nat: Concesionarea cazanului de fabri-
cat rachiu ºi a terenului aferent în supra-
faþã de 145mp teren intravilan, proprieta-
te publicã a Consiliului Local Calopãr,
Judeþul Dolj. 3.Informaþii privind docu-
mentaþia de atribuire: Documentaþia a fost
întocmitã în conformitate cu prevederile
OUG nr.54/2006 privind regimul con-
tractelor de concesiune de bunuri pro-
prietate publicã cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare. 3.1.Modalitatea sau
modalitãþile prin care persoanele intere-
sate pot intra în posesia unui exemplar
al documentaþiei de atribuire: Persoane-
le interesate pot intra în posesia unui
exemplar al documentaþiei de atribuire,
înaintând o cerere la sediul Primãriei Co-
munei Calopãr, Judeþul Dolj, prin care sã
îºi exprime dorinþa de participare. 3.2.De-
numirea ºi adresa serviciului/comparti-
mentului din cadrul concedentului, de
la care se poate obþine un exemplar din
documentaþia de atribuire: Documenta-
þia de atribuire se poate obþine de la ser-
viciul secretariat din cadrul Primãriei Co-
munei Calopãr , Judeþul Dolj. 3.3.Costul
ºi condiþiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este cazul, potri-
vit prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr.54/2006: Costul ºi condi-
þiile de platã pentru obþinerea unui exem-
plar al documentaþiei de atribuire- nu este
cazul. 3.4.Data limitã pentru solicitarea
clarificãrilor: 04/09/2015, ora 10.00. 4.Infor-
maþii privind ofertele: Ofertele vor fi în-
tocmite conform OUG nr.54/2006, privind
regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publicã cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare. 4.1.Data li-
mitã de depunere a ofertelor: 15/09/2015,
ora 09.00. 4.2.Adresa la care trebuie de-
puse ofertele: Consiliul Local Calopãr,
Judeþul Dolj, Str.Principalã, nr.572.
4.3.Numãrul de exemplare în care trebu-
ie depusã fiecare ofertã: Oferta va fi de-
pusã în douã exemplare: original ºi co-

Anunþul tãu!
pie. 5.Data ºi locul la care se va desfãºu-
ra ºedinþa publicã de deschidere a ofer-
telor: 15/09/2015, ora 10.00. ªedinþa pu-
blicã de deschidere a ofertelor se va des-
fãºura la sediul Primãriei Comunei Calo-
pãr, Judeþul Dolj. 6.Denumirea, adresa,
numãrul de telefon, telefax ºi/sau adresa
de e-mail ale instanþei competente în so-
luþionarea litigiilor apãrute ºi termenele
pentru sesizarea instanþei: Tribunalul Dolj,
Str. Brestei, nr. 12, Mun. Craiova, judeþul
Dolj, tel. 0251.418.612, Fax: 0251.419.851.
7.Data transmiterii anunþului de licitaþie
cãtre instituþiile abilitate, în vederea pu-
blicãrii: 24/08/2015.
 A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regio-
nalã  a  Finanþelor  Publice  Craiova -
Administraþia  Judeteana a Finanþelor
Publice Dolj anunþã urmãtoarea modifi-
care privind anunþul din 07.08.2015 re-
feritor la licitaþia publicã organizatã în
data de 31.08.2015, ora 10,00 pentru SC
VIOOROM  IMPEX  SRL Craiova, str
Paunitei, nr. 126, jud Dolj, cod identifi-
care fiscalã 6210095: Se amânã  valorifi-
carea prin licitaþie publicã a imobilului
– spaþiu comercial 58 mp, nr. cad 4418/
300, CF 5707 situat în Craiova, cart. La-
pus, str. Eustache Stoenescu, nr.1B, bl.
T9, pret pornire licitaþie 284.300 lei;  va-
lorificarea  prin licitaþie publicã rãmâne
valabilã doar pentru celelalte bunuri spe-
cificate în anunþul iniþial. Pentru infor-
maþii suplimentare vã puteþi adresa
A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian,
nr.2, cam. 206 sau la tel: 0251/ 402.207.
 SC Salubritate Craiova SRL organi-
zeazã concurs pentru ocuparea unui
post de dispecer operaþiuni salubrizare.
Dosarele se depun la sediul societãþii
pânã la data de 10.09.2015, ora 16.00. Bi-
bliografia va fi afiºatã la sediul societãþii.
 ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii
Cornetti Craiova, cu sediul în strada Jieþu-
lui nr. 19, primeºte înscrieri pentru anul
ºcolar 2015 – 2016 în perioada 24 august -
4 septembrie 2015, la urmãtoarele discipli-
ne: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã
popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acor-
deon, instrumente de suflat (saxofon), ba-
let, actorie, picturã, graficã, artã cinemato-
graficã, regie-teatru. Examenul de admite-
re, în anul I, se va desfãºura în perioada 7
– 10 septembrie 2015. Relaþii la telefon 0251
– 413371; între orele 09.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

Anunþul tãu!
 ANAF – Direcþia Generalã Regionalã
a Finanþelor Publice Craiova  - Administra-
þia Judeþeanã a Finanþelor Publice Dolj, or-
ganizeazã în data de 10.09.2015, ora 10 la
sediul sãu din Craiova, str. Mitropolit Firmi-
lian, nr. 2, în conformitate cu prevederile
art.159, alin.3, lit.d,din Ordonanþa Guvernu-
lui nr. 92/2003, privind Codul de Procedurã
Fiscalã, republicatã, vânzarea prin licitaþie
a urmãtoarelor bunuri mobile aparþinând SC
HELCO LEASING IFN SA, CUI 15022457,
strada Decebal,  nr. 23, localitatea Craiova,
judetul Dolj: - Camerã congelare  rapidã soc
HEVTUREUROS2CSS- 194.200lei; Cuptor
anular MINISTAR RING MSR4C – 59.500lei;
ATV 500  4x4- 25.157lei; Maºinã fursecuri –
95.175lei; Formator pizza – 12.900lei; Cup-
tor LFRN 6080- 53.651lei;  Grup Croissan-
tCroy 2000 – 40.000lei, Cuptor Ministar -
21.000lei;  Cuptor modular- 18.000lei; Cup-
tor Ministar – 60.000lei; Incãrcãtor Ministar
– 23.000lei;  Panacoade 1800 (12 bucãþi)  -
500lei/bucata;  Cuptor ciclotermic –
55.000lei; Cernator SF 100- 6.209lei;  Masi-
na tarte (2 bucati) - 8.407lei/ bucata;  Matrita
90/21- 2.685lei; Cuptor Vento – 16.388lei;
Dospitor Vento -5.127lei;  Suport inox Ven-
to – 1.621lei;  Silozuri 5 amestec- 343.644lei.
- Preturile nu includ TVA. Invitam pe cei care
pretind vreun drept asupra acestor bunuri
sa înstiinteze despre aceasta organul de
executare, înainte de data stabilita pentru
vânzare. Pentru participarea la licitatie ofer-
tantii trebuie sa depuna ,cu cel putin o zi
inainte de data licitatiei, urmatoarele docu-
mente: oferta de cumparare, dovada platii
taxei de participare; împuternicirea persoa-
nei care îl reprezinta pe ofertant (procura
special legalizata); pentru persoanele juri-
dice de nationalitate romana,copie dupa cer-
tificatul unic de înregistrare eliberat de Ofi-
ciul Registrului Comertului; pentru persoa-
nele fizice române, copie dupa actul de iden-
titate; dovada emisa de creditorii bugetari
ca nu au obligatii bugetare restante. Oferta
de cumparare se va prezenta in scris orga-
nului de executare, insotita de dovada platii
sumei reprezentand 10% din pretul de por-
nire a licitatiei pana in ziua de 09.09.2015.
Taxa de participare se va achita in contul
RO16TREZ2915067XXX005062, CUI
4830007. Pentru relatii suplimentare va pu-
teti adresa Administratiei Judetene a Finan-
telor Publice Dolj, str. Mitropolit Firmilian,
nr. 2, Serviciul Executare Silita, la camera
406, tel:  0251/402277.
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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.
PRESTÃRI SERVICII

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbunãtãþiri Va-
lea Roºie (Piaþã) Telefon: 0741/
116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Putnei. Te-
lefon: 0768/437.838; 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 camere decomandate
etaj 1. Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 camere deco-
mandate, microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10- Ciupercã. Te-
lefon: 0746/660.001.
DOUÃ camere decomandate bloc.
Telefon: 0351/803.050.
Vând 2 camere, ultracentral, ultra-
lux, A.C., internet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE

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

CASE
Vând VÂND casã comuna Castra-
nova, sat Puþuri, 17.000 Euro. Tele-
fon: 0741/536.356, 0251/457.800.
Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã locuibilã comuna Periºor
+ dependinþe, apã curentã, canaliza-
re la poartã,  teren 5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.

Vând casã Mogoºeºti - Goieºti. Te-
lefon: 0760/024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã P+M
130 m.p. + teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne + magazie diver-
se, zona Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 camere ºi
dependinþe, teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã locuibilã, cadastru, Bistreþ
– Dolj. Telefon: 0771/773.957.
Vând casã 350 mp Catargiu. Tele-
fon: 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
comercial. Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând casã 5 camere, teren 2500
m, vie, pomi, apã ºi gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon: 0765/795.649.
Vând casã Coþofenii din Dos, sat
Mihãiþa. Telefon: 0748/503.599.
Vând vilã Segarcea - Dolj, toate utili-
tãþile, ultramodernã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîrºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (variante).
Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + anexã cu
2 camere  ºi teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demisol, parter
+ etaj 1 + mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie open spa-
ce, 3 balcoane, centralã pe lemne ºi
centralã electricã. Grãdinã cu grã-
tar. 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 came-
re încãlzire centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2 camere –
variante. Telefon: 0746/498.818.

Vând casã 3 camere, pãtul ºi ma-
gazie, 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. Telefon:
0766/689.036.
Vând teren Craiova 1114 mp. Tele-
fon: 0769/913.671.
Vând teran intravilan 700 mp Craio-
va. Telefon: 0745/ 791.801.
TEREN Braniºte, zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Popoveni
2500 sau 5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/008.033.
VÂND teren intravilan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Centura Nord.
Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Telefon:
0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în satul Urzica
Mare, la strada principalã, ultra-cen-
tral, 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 ªimni-
cu de Jos la DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor - Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300. Telefon: 0752/
234.638.
Vând Logan culoare roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km parcurºi. Telefon:
0744/780.550.

SOLENZA – 2004, benzinã, culoa-
re alb, economicã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

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

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN DEERE
730 - masa de 5,2. Preþ negociabil.
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
– Sinaia - Izvor, cripte suprapuse,
lucrare marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând loc de veci 2 locuri suprapu-
se, cimitirul Sineasca.Preþ negocia-
bil. Telefon:0747/494.100.
Vând 1+1/2 sobã teracotã verde
nemontat, Tv color D 102 cm, poli-
zor 2500 Waþi diafilm, pat mecanic
+ saltea. 0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã comparti-
mente ºi verandã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã. Telefon: 0765/
002.522; 0351/410.383.
Vând robot patiserie 3 funcþii (mala-
xor, creme, spume) bol inox 6 litri
marcã Germania, cuier hol. Tele-
fon: 0752/236.667.
Vând putinã de salcâm avantajos.
Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb cu un
calorifer de fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5 sertare, 1 aragaz cu
4 ochiuri. Telefon: 0745/602.001.

Vând cãrucior handicap, pat meca-
nic + 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. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte conve-
nabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu jantã, câr-
lige jgheaburi acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, reductor oxigen
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 Oblemenco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de veci cimitirul
Ungureni Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte convenabil, per-
formant cu douã sonde diferite. Tele-
fon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2 ferestre
cu geam 30 lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând albine, familii bine dezvoltate
cu 5 rame cu puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca
– Craiova dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei, ºifoni-
er sculptat. Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite 1,20x52. Te-
lefon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/381.894.

Vând 2 locuri de veci suprapuse,
amenajate cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plastice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Telefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Telefon:
0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea copil,
aspirator, sãpun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scaune) din
lemn melaminate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat, bazin inox,
50 Ron, cãrucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de bere,
bicicletã nouã franþuzeascã, cauciu-
curi cu jantã Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ re-
zervã - 250 lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70 lungi
de 2.80 m, trei foi tablã zincatã 2/1 m,
televizor color Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol depen-
dinþe, 1500 mp curte  comuna Cio-
roiaºi pentru o camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj 1. Telefon: 0754/
220.151.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoniera complet mobi-
lata, strada Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez 2 camere la casã. Telefon:
0762/484.755; 0351/464.628.
Închiriez apartament 2 camere mo-
bilat - lux, zona Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.
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STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

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

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

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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.

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 mo-
bilat zonã bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie - 800 RON).
Telefon: 0770/682.710.
Închiriez sau vând apartament 2
camere Valea Roºie îmbunãtãþit.
Telefon: 0351/433.875.

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

MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60, doresc cu-
noºtinþã femeie drãguþã, muncitoa-
re, onestã, pentru convieþuire la þarã.
Constantin Constantin/Lucicã –Dãn-
ciuleºti, nr. 136, judeþul Gorj, Agenþia
Petrãchei.
Tânãr 42 ani doresc cunoºtinþã cu
tânãrã pentru prietenie sau cãsãto-
rie. Telefon: 0251/421.727.

DIVERSE
Caut o persoanã care sã mã îngroa-
pe. Îi plãtesc dãrile blocului, îi rãmâ-
ne pensia ºi locul de veci. Telefon:
0748/ 056.602.
Singura argintãrie din Craiova, si-
tuatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
PIERDUT Certificat constatator
nr.12840/30.06.2003 al SC CONTE-
RA COM SRL. Se declarã nul.

DECESE
Familia Luminiþa, Marian ºi Cos-
min Nicolae anunþã cu regret de-
cesul fulgerãtor al EUGENIEI NI-
COLAE (Mama Puica). Înmor-
mântarea va avea loc joi,
27.08.2015, ora 12.00, în satul Ju-
pâneºti, comuna  Coºeºti - Pi-
teºti. O purtãm în sufletele noas-
tre, aºa cum era, blândã, iubitoa-
re ºi de neânlocuit. Regrete eter-
ne! Pioasã amintire!

CONDOLEANÞE
Familia Cârþu transmite condo-
leanþe familiei îndurerate la pier-
derea celei ce a fost Mama Puica,
om de aleasã nobleþe sufleteascã,
o inimã mare, pe care nu o vom
uita niciodatã! Candela iubirii
noastre sã fie luminã veºnicã!
Colectivul de cadre didactice de
la ªcoala Gimnazialã „Mihai Emi-
nescu” Craiova transmite condo-
leanþe D.nei Dir. Adj. Elena Nico-
lae la marea durere pricinuitã de
decesul mamei sale, EUGENIA
NICOLAE. Odihnã veºnicã!
Profesorii catedrei de matemati-
cã de la ªcoala Gimnazialã „ Mi-
hai Eminescu” Craiova sunt alã-
turi de D.na Dir. Adj. Elena Nico-
lae în momentele grele pricinuite
de decesul mamei sale, EUGENIA
NICOLAE. Dumnezeu sã o odih-
neascã!

COMEMORÃRI
Amintim celor care l-au cunoscut
cu multã durere în suflet cã au tre-
cut 7 ani de durere ºi mare sufe-
rinþã de la dispariþia celui mai bun
om din lume ROMAN FLOREA.

Om minunat vei rãmâne pentru
totdeauna în inima noastrã. Soþia
Ileana, copiii ºi cumnaþii.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Chiar dacã triumfãtoare cu 1-0 în turul susþi-
nut în deplasare, ªahtior Doneþk a fost cât pe ce
sã rateze prezenþa în grupele competiþiei, obþinând
o remizã mai mult decât norocoasã cu Rapid Vie-
na, scor 2-2, marþi searã, la Lvov.

Jucãtorii lui Mireca Lucescu au început exce-
lent, iar Marlos a deschis scorul în mintul 10, cu
un ºut superb din afara careului. Austriecii nu s-
au lãsat însã intimidaþi ºi au rãsturnat rapid rezul-
tatul, prin Schaub (13), care a profitat de o ine-
xactitate a defensivei “minerilor”, ºi Hofmann (22),
dintr-o loviturã liberã executatã magistral. Glad-
kiy a înscris golul ce avea sã se dovedeascã cel al
calificãrii, profitând, la rându-i, de o eroare a apã-
rãrii adverse. Se întâmpla încã din minutul 27.

Finalul a fost unul de coºmar pentru ªahtior.
Deºi cu un om în minus, Rapid a avut douã ocazii
imense (90+4, 90+5) de a o trimite pe ªahtior în
grupele Europa League, lovind ºi bara porþii lui
Pyatov.

“Am trecut mai departe, dar nu sunt mulþumit
de evoluþia echipei, mai ales în partea secundã.
Fundaºii au fãcut multe greºeli, în special în ulti-
mele secunde ale acestui meci de infarct. Finalul

Marþi              în tur

Dinamo Zagreb (Cro) – Skenderbeu Korce (Alb) 4-1 2-1

(Soudani 9, 80, Hodzic 15, Taravel 55 / Esquerdinha 10)

Malmo FF (Sue) – Celtic FC (Sco) 2-0 2-3

(Rosenberg 23, Boyata 54 aut.)

Maccabi Tel-Aviv (Isr) – FC Basel (Elv) 1-1 2-2

(Zahavi 24 / Zuffi 11)

ªahtior Doneþk (Ucr) – Rapid Viena (Aus) 2-2 1-0

(Marlos 10, Gladkiy 27 / Schaub 13, Hofmann 22)

AS Monaco (Fra) – Valencia (Spa) 2-1 1-3

(Raggi 17, Echiejile 75 / Negredo 4)

Miercuri dupã închiderea ediþiei

APOEL Nicosia (Cip) – FC Astana (Kaz) 0-1

Partizan Belgrad (Srb) – BATE Borisov (Blr) 0-1

Bayer Leverkusen (Ger) – Lazio Roma (Ita) 0-1

Club Brugge (Bel) – Manchester United (Ang) 1-3

ÞSKA Moscova (Rus) – Sporting Lisabona (Por) 1-2

Echipele câºti-
gãtoare ale acestor
duble acced în
faza grupelor
competiþiei, acolo
unde sunt deja
calificate Barcelo-
na, 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. Peters-
burg (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

ªahtiorul lui Lucescu, cu mari emoþii grupe: “Nu cred
cã am avut atâta noroc în întreaga mea carierã”

a fost dramatic. Nu
cred cã am avut atâ-
ta noroc în întreaga
mea carierã. Ei ar fi
putut marca de douã
ori în ultimele zece
minute. Sper ca în
grupe sã f im mai
concentraþi”, a spus,
dupã meci, Mircea
Lucesu.

Graþie acestui re-
zultat, ªahtior a de-
venit singura echipã
din Europa de Est
care a ajuns în gru-
pele UCL în ultimele
6 sezoane ºi unul din-
tre cele 7 cluburi eu-

ropene care au reuºit respectiva performanþã.

Premierã pentru Spania
Poate “vedeta” play-off-ului, duelul dintre AS

Monaco ºi Valencia a dat câºtig de cauzã grupãrii
iberice (1-2, dupã 3-1), ocazie cu care Spania de-
vine prima þarã care trimite 5 echipe în grupele ce-
lei mai importante competiþii inter-cluburi din lume.
Alãturi de ”lilieci”, la start vor mai fi prezente Real
Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ºi Sevilla, cea
din urmã în calitate de câºtigãtoare a UEFA Europa
League (prima formaþie care a profitat de noul ”pre-
miu” acordat de UEFA)

În sezonul 2005/2006, Anglia putea avea 5 re-
prezentante în UEFA Champions League. Arsenal,
Chelsea ºi Manchester United au fost calificate di-
rect în grupe, în timp ce Everton ºi Liverpool (pe
atunci, deþinãtoarea en-titre a trofeului) au dispu-
tat ultimul tur preliminar. Everton a fost însã eli-
minatã de Villarreal ºi Anglia a ajuns doar cu 4
echipe în grupe.

Tragerea la sorþi a grupelor Ligii Campionilor
va avea loc astãzi, cu începere de la ora 19:00, în
direct la Dolce Sport ºi Eurosport.

Astãzi în tur
AZ Alkmaar (Ola) – ASTRA GIURGIU 2-3
Rosenborg Trondheim (Nor) – STEAUA 3-0
Panathinaikos Atena (Gre) – FK Qabala (Aze) 0-0
RB Salzburg (Aus) – Dinamo Minsk (Blr) 0-2
FK Jablonec (Ceh) – Ajax Amsterdam (Ola) 0-1
HJK Helsinki (Fin) – FK Krasnodar (Rus) 1-5
FC Thun (Elv) – Sparta Praga (Ceh) 1-3
Brondby IF (Dan) – PAOK Salonic (Gre) 0-5
Hajduk Split (Cro) – Slovan Liberec (Ceh) 0-1
Standard Liege (Bel) – Molde FK (Nor) 0-2
Legia Varºovia (Pol) – Zorya Luhansk (Ucr) 1-0
Saint Etienne (Fra) – Milsami Orhei (Mol) 1-1
Karahah Agdam (Kaz) – Young Boys (Elv) 1-0
Rubin Kazan (Rus) – Rabotnicki Skopje (Mac) 1-1
Fenerbahce (Tur) – Atromitos Atena (Gre) 1-0
Athletic Bilbao (Spa) – MSK Zilina (Slc) 2-3
Kairat Almaty (Kaz) – Bordeaux (Fra) 0-1
Borussia Dortmund (Ger) – Odds BK (Nor) 4-3
Belenenses (Por) – Rheindorf Altach (Aus) 1-0
Vojvodina (Srb) – Viktoria Plzen (Ceh) 0-3
Videoton (Ung) – Lech Poznan (Pol) 0-3
FC Midtjylland (Dan) – Southampton (Ang) 1-1
• Câºtigãtoarele acestor duble vor accede în faza grupelor compe-

tiþiei, urmând sã l-i se alãture cele 10 echipe eliminate din play-off-ul Ligii
Campionilor plus alte 16 calificate din oficiu: Tottenham, Liverpool (am-
bele Anglia), Augsburg, Schalke (ambele Germania), Fiorentina, Napoli
(ambele Italia), Villarreal (Spania), Braga (Portugalia), Marseille (Fran-
þa), Lokomotiv Moscova (Rusia), Groningen (Olanda), Dnipro (Ucrai-
na), Anderlecht (Belgia), Beºiktaº (Turcia), Asteras Tripolis (Grecia),
FC Sion (Elveþia).

DIGI SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Europa League: AZ Alkmaar –

Astra.
DIGI SPORT 2
8:00, 14:00 – JUDO (M, F) – Turneul World

Championships, la Astana, în Kazahstan / 18:00, 19:45
– HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: HC Odorhei –
HCM Minaur Baia Mare, Steaua – CSU Politehnica
Timiºoara.

DOLCE SPORT
2:00 – TENIS (F) – Turneul de la New Haven, în

SUA: ziua a 3-a.
DOLCE SPORT 2
20:00 – TENIS (F) – Turneul de la New Haven, în

SUA: ziua a 3-a.
EUROSPORT
13:30 – ATLETISM – Campionatul Mondial, la

Beijing, în China / 17:00 – CICLISM – Turul Spaniei:
etapa a 6-a / 3:30 – ATLETISM – CM, la Beijing.

PRO TV
21:00 – FOTBAL – Europa League: Rosenborg –

Steaua.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Corina Cãprioriu a obþinut, ieri, medalia de ar-
gint, în cadrul categoriei 57 de kilograme, la Cam-
pionatul Mondial de judo de la Astana (Kazah-
stan), dupã ce a fost învinsã în ultimul act de
japoneza Kaori Matsumoto.

Anterior, Cãprioriu le învinsese, în ordine, pe
Concepcion Bellorin (Spania), Manon Durbach
(Luxemburg), Hedvig Karakas (Ungaria) ºi pe
Catherine Beauchemin-Pinard (Canada).

Corina Cãprioriu (28 de ani) este vicecampioanã
olimpicã, medaliatã cu bronz la CM din 2011,
campioanã europeanã în 2010 ºi medaliatã cu
bronz la CE din 2011.

Marþi, delegaþia României a obþinuse o altã me-
dalie de argint la CM de la Astana, prin Andreea
Chiþu, la categoria 52 kilograme, care a fost în-

Argint ºi în contul Corinei Cãprioriu, la CM de judo

vinsã în finalã tot de o sportivã din Japonia, Mi-
sato Nakamura.

FOTBAL – LIGA EUROPA –
PLAY-OFF – MANªA SECUNDÃ
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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

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Craiova a bifat un nou
transfer în aceastã paizã com-
petiþionalã. Clubul din Bãnie a
reuºit s-o legitimeze pe Adina
Stanciu, venitã de la campioa-
na CS Volei Alba Blaj.

În vârstã de 28 de ani, ju-
cãtoarea mãsoarã 1,80 me-
tri ºi evolueazã pe postul de
secund.

Înainte de a ajunge la Blaj,
Adina Stanciu a îmbrãcat timp
de 10 sezoane tricoul lui Unic
Piatra Neamþ.

Managerul general al Universitãþii înlãturã speculaþiile

Univeristatea Craiova are un
încebut slab de campionat, ob-
þinând numai ºase puncte în opt
etape, departe de obiectivul fi-
xat în startul sezonului, ºi anu-
me, ocuparea unui loc de play-
off.

Dupã ultimul meci cu Stea-
ua, pierdut cu 1-2, duminicã, pe
“Extensiv”, s-a auzit tot mai
intens despre schimbarea cuplu-
lui Sorin Cârþu – Emil Sãndoi,
presa centralã punând pe tapet
chiar ºi numele unor potenþiali
înclocuitori, cum ar fi Cristia-
no Bergodi, Cosmin Contra sau
Nicolo Napoli, ultimul aflat sub
contract cu CSMS Iaºi.

Felix Grigore, managerul
echipei, a declarat însã cã nu se
pune problema ca cei doi sã pã-
rãseascã banca tehnicã, ei bu-
curându-se în continuare de în-
crederea conducerii.

„Se vehiculeazã mulþi antre-
nori prin presa centralã ºi a zis-
o foarte bine Sorin Cârþu în
urmã cu ceva timp: dacã presa

l-a demis când avea 19 jocuri
fãrã înfrângere, acum, când
avem numai ºase puncte dupã
opt etape, cu atât mai mult pune
presiune. Nu s-a pus problema
demiterii, avem încredere în cei

doi antrenori. Aºa cum au re-
dresat situaþia anul trecut, aºa
o vor face ºi anul acesta. Nu s-a
discutat cu Bergodi, Napoli, ºi
ceilalþi. Sunt antrenori buni, îi
respectãm, dar nu s-a pus pro-

blema ca Sorin Cârþu ºi Emil
Sãndoi sã plece de la echipã. Da,
este în mare pericol obiectivul,
dar ne gândim numai la a-l în-
deplini”, a afirmat Felix Grigo-
re, marþi searã, dupã meciul de
Cupã dintre Universitatea II ºi
Pandurii II, câºtigat cu scorul de
2-1 de alb-albaºtrii.

Grigore a vorbit ºi despre me-
ciul de mâine, de pe stadionul
Dinamo, contra nou-promovatei

FC Voluntari. “Nu avem decât
varianta victoriei. Un alt rezul-
tat nu este permis, pentru cã am
fãcut deja prea mulþi paºi greºiþi
ºi prin urmare doar o victorie ne
este favorabilã. Este adevãrat cã
pânã acum mai toate echipele ºi-
au revenit cu noi, dar va trebui
la un moment dat sã se încheie
chestiunea asta ºi sperãm sã se
întâmple în meciul cu FC Volun-
tari”, a mai spus Grigore.

Kim ºi Dinu Ivãnescu au intrat pe parcursul
reprizei secunde

FOTBAL UNDER 17

Andrei Vlad a bifat
toate minutele în

primul test cu Scoþia

Selecþionerul României, Adrian Boingiu, îºi
cristalizeazã formula cu care va ataca, în perioa-
da 24-29 octombrie, calificãrile pentru Euro 2016
destinat reprezentativelor Under 17.

În acest sens, marþi searã, la Buftea, “tricolorii
mici” au disputat un prim amical cu Scoþia, încheiat
la egalitate, 1-1. În lotul României s-au aflat ºi trei
juniori ai Universitãþii, toþi încheind meciul pe teren.
Goalkeeper-ul Andrei Vlad a fost integralist, în vre-
me ce Kim a intrat în minutul 66, iar Dinu Ivãnescu
8 minute mai târziu.

România va întâlni reprezentatiba britanicã ºi as-
tãzi, dupã care, din 1 septembrie, va participa, în Po-

lonia, la Turneul Syrenka Cup. Dinu Ivãnescu nu va
merge ºi la copmpetiþia polonezã, el fiind chemat doar
pentru acþiunea cu Scoþia.

În calificãrile pentru Euro 2016, reprezentanþii noº-
trii fac parte dintr-o grupã alãturi de Ungaria (gazda
turneului de calificare), Georgia ºi Slovacia. La Turul
de Elitã, ultima rundã înaintea turneului final, se califi-
cã primele douã clasate din fiecare grupã plus 5 din
13 ocupante ale locurilor 3.

Adjunctul Ionuþ
Vãdeanu, la
conducerea CSM
Craiova

Dupã ce directorul Sorin Manda
ºi-a dat demisia, ieri, de la CSM
Craiova, alegând sã ocupe acelaºi
post la Regia Autonomã de Trans-
port (RAT) Craiova (subiectul este
tratat pe larg în pagina 3), clubul va
fi condus în perioada urmãtoare de
cãtre directorul adjunct Ionuþ Vã-
deanu, fost atlet de performanþã, în
prezent profesor-antrenor.

Vãdeanu se va ocupa de club
pânã când Ministerul Tineretului ºi
Sportului, instituþie care finanþea-
zã CSM-ul, va decide cine va fi
noul director general.
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