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valoarea contractului de finan-
þare a aducþiunii Izvarna II. Cu
o lungime totalã de 115 km ºi
deservind 97 de localitãþi din
Dolj ºi Gorj, va fi cea mai im-
portantã investiþie din cadrul
Programului Operaþional Regio-
nal. Potrivit consultanþilor teh-
nici, traseul este deja stabilit ºi
s-au fãcut ridicãrile topografi-
ce. Un proiect de anvergurã care
va extinde cu 50 km reþeaua de
distribuþie a apei potabile.

Când vreiCând vreiCând vreiCând vreiCând vrei
sã scapi de unsã scapi de unsã scapi de unsã scapi de unsã scapi de un
„incomod”...„incomod”...„incomod”...„incomod”...„incomod”...
îl elogieziîl elogieziîl elogieziîl elogieziîl elogiezi

Liviu Dragnea a avut deunãzi –
strategie veche – doar cuvinte de
laudã, nu în exces, la adresa lui Ilie
Sârbu, liderul grupului parlamen-
tar de la Senat, întrebat fiind de-
spre eventuala plecare a acestuia
din funcþia deþinutã. „Ilie Sârbu
este un om politic de anvergurã,
cu mare experienþã ºi care a aju-
tat mult partidul. (...) Eu nu fac
liste negre”, a spus preºedintele
interimar al PSD. Hârºit, cum se
spune, în politicã, Liviu Dragnea
are o calitate, deloc pe toate dru-
murile: este realmente grav când
afirmã ºi ceea ce nu crede.

Olguþa – Badea,Olguþa – Badea,Olguþa – Badea,Olguþa – Badea,Olguþa – Badea,
box în CLMbox în CLMbox în CLMbox în CLMbox în CLM
CraiovaCraiovaCraiovaCraiovaCraiova

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
ºi consilierul Pavel Badea ºi-au
încordat muºchii în plenul de ieri
al CLM  Craiova. Edilul a þinut
sã-i spunã fostului fotbalist cã, în
sport, performanþa se decide prin
numãrul de medalii, lucru care l-
a înfuriat teribil pe Badea. „Vreþi
sã vindeþi castraveþi grãdinarului,
iar grãdinarul sunt eu!”, s-a ener-
vat atunci consilierul, care a tre-
buit sã recunoascã, totuºi, cã pri-
marul ar câºtiga o competiþie po-
liticã. ªi unul ºi celãlalt sunt can-
didaþi pentru mandatul de primar
al Craiovei, la alegerile din primã-
vara lui 2016.

Tragedie de proporþii:
Un mortUn mortUn mortUn mortUn mort
ºººººi 12 rãnii 12 rãnii 12 rãnii 12 rãnii 12 rãniþþþþþi îni îni îni îni în
accident pe DN 65accident pe DN 65accident pe DN 65accident pe DN 65accident pe DN 65

Craiova,Craiova,Craiova,Craiova,Craiova,
un oraº…un oraº…un oraº…un oraº…un oraº…
muzical! 42 demuzical! 42 demuzical! 42 demuzical! 42 demuzical! 42 de
concerte în 9 zile!concerte în 9 zile!concerte în 9 zile!concerte în 9 zile!concerte în 9 zile!
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Gabriel Oprea: Am decis sã
întãrim mãsurile de securitate
la frontiera cu Serbia

Mãsurile de securitate la frontie-
ra cu Serbia vor fi întãrite, a anun-
þat, ieri, la Palatul Victoria, vice-
premierul Gabriel Oprea. “Le-am
cerut tuturor membrilor Comitetu-
lui Naþional pentru Situaþii de Ur-
genþã sã avem o atitudine respon-
sabilã, sã acþionãm preventiv. (...)
Am decis sã întãrim mãsurile de se-
curitate la frontiera cu Serbia pen-
tru a evita riscurile colaterale”, a
declarat vicepremierul la finalul
reuniunii Comitetului Naþional
pentru Situaþii Speciale de Urgen-
þã. Potrivit acestuia, din punct de
vedere geostrategic România secu-
rizeazã 2.070 de km la apropierea
frontierei externe a UE din care 546
la graniþa cu Serbia. “Pe aceastã
zonã de frontierã vom intensifica
mãsurile de securitate prin mãsuri
comune. Avem în vedere intensifica-
rea cooperãrii între autoritãþile
naþionale (...), creºterea capacitã-
þii operative la frontiera cu Serbia”,
a arãtat Gabriel Oprea. De aseme-
nea, s-a mai decis ca instituþiile abi-
litate ale statului sã monitorizeze
orice modificare a situaþiei din re-
giune, astfel încât mãsurile în pla-
nul securitãþii naþionale sã fie adap-
tate în raport cu dinamica eveni-
mentelor.

Dosarul Microsoft: Andronescu
ºi Athanasiu, la ICCJ pentru
judecarea cererii DNA
de reîncepere a urmãririi lor

Foºtii miniºtri ai Educaþiei Eca-
terina Andronescu ºi Theodor At-
hanasiu au ajuns, ieri-dimineaþã, la
instanþa supremã, care va judeca so-
licitarea DNA de reîncepere a ur-
mãririi penale în cazul celor doi,
într-un dosar vizând contracte atri-
buite în timpul mandatelor lor. Pro-
curorii DNA solicitã redeschiderea
urmãririi penale pe numele celor
doi foºti miniºtri, într-un dosar în
care sunt cercetate fapte similare
celor din dosarul “Microsoft”. Cer-
cetarea vizeazã modul de atribuire
a unor contracte de cãtre Ministe-
rul Educaþiei. Cererea DNA a fost
înregistratã la Înalta Curte de Ca-
saþie ºi Justiþie (ICCJ) în 22 iunie.

Preºedintele interimar al PSD, Liviu Drag-
nea, a declarat, ieri, cã partidele parlamentare
au convenit, dupã discuþiile privind Codul
Fiscal, reducerea etapizatã a TVA, astfel în-
cât taxa va fi redusã la 20% începând cu 1
ianuarie 2016 ºi la 19% de la 1 ianuarie 2017.
Dragnea a spus cã discuþiile cu liderii parti-
delor parlamentare au pornit de la premisa
responsabilitãþii ºi a precauþiei, astfel încât
atât prin Codul Fiscal, cât ºi prin bugetul de
stat pe 2016 sã fie respectatã þinta de deficit
bugetar de sub 2% din PIB. El a mai spus cã a
fost nevoie de un consens politic astfel încât
Codul Fiscal sã nu fie schimbat odatã cu
schimbarea puterii ºi sã poatã oferi predicti-
bilitate pentru mediul de afaceri.

Oprea: Dialogul
s-a dovedit constructiv

Preºedintele UNPR Gabriel Oprea a declarat,
ieri, ieºind de la consultãrile dintre liderii partide-
lor politice pe tema Codului Fiscal, cã dialogul s-
a dovedit a fi constructiv ºi “lucrurile merg spre
concluziile de la discuþia tehnicã între partide”.
“Dialogul s-a dovedit foarte constructiv, ºtiþi foar-
te bine cã ºi UNPR a propus dialog, a fost dialog
tehnic, acum este dialog la nivelul liderilor de
partide parlamentare ºi cred cã este un dialog
constructiv ºi se va vedea acest lucru, lucrurile
se armonizeazã, ceea ce este pânã la urmã în inte-

Klaus Iohannis a spus, ieri, la o
conferinþã pe tema Strategiei Naþio-
nale de Apãrare, cã România nu tre-
buie sã fie doar un furnizor de secu-
ritate, ci ºi de viziune despre cum
trebuie organizatã securitatea în se-
colul XXI, prioritare fiind planul de
aplicare a Strategiei ºi actualizarea
legislaþiei.

Preºedintele interimar al PSD, Li-
viu Dragnea, a declarat, ieri, dupã
consultãrile pe tema Codului Fiscal,
cã liderii politici de la putere ºi opozi-
þie au convenit ca Guvernul sã pre-
zinte proiectul de buget pânã la 15
noiembrie ºi sã colaboreze pe margi-
nea proiectului, dupã modelul Codu-
lui Fiscal. “Am convenit ca Guver-
nul sã prezinte proiectul de buget
pânã la 15 noiembrie ºi, de aseme-
nea, am convenit cu colegii de la opo-
ziþie ca ºi pe marginea proiectului bu-
getului de stat sã colaborãm ºi sã lu-
crãm dupã acelaºi model pe care l-am
folosit în aceste discuþii pe Codul fis-
cal”, a spus Dragnea. El a mai decla-
rat, ieri, cã puterea ºi opoziþia aºteaptã
de la Ministerul Muncii proiectul le-
gii salarizãrii pentru a se consulta
asupra acestuia, arãtând cã doreºte
ca aceastã lege sã fie discutatã în Par-

Partidele au convenit TVPartidele au convenit TVPartidele au convenit TVPartidele au convenit TVPartidele au convenit TVA de 20%A de 20%A de 20%A de 20%A de 20%
din  2016  º i  de  19% d in  2017d in  2016  º i  de  19% d in  2017d in  2016  º i  de  19% d in  2017d in  2016  º i  de  19% d in  2017d in  2016  º i  de  19% d in  2017

resul României. Vor ieºi colegii mei ºi din coaliþie
ºi din opoziþie ºi o sã vedeþi cã a fost foarte im-
portantã aceastã întâlnire, lucrurile se armonizea-
zã”, a declarat preºedintele UNPR Gabriel Oprea,
precizând cã a fost nevoit sã plece înaintea în-
cheierii discuþiilor pentru cã are alte “activitãþi”.

Întrebat dacã s-a stabilit cu cât va scãdea TVA,
Oprea nu a vrut sã rãspundã, dar a precizat cã vor
fi surprize plãcute. “Veþi fi surprinºi plãcut fiind-
cã lucrurile merg cam spre concluzia de la discu-
þia tehnicã, liderii de partide acum se armonizeazã
ºi veþi vedea cã a fost foarte bunã întâlnirea pânã
la urmã pentru o problemã foarte importantã Ro-

mânia”, a continuat Oprea. Solicitat sã
rãspundã dacã era oportunã ºi prezenþa
ministrul de Finanþe la aceastã întâlnire,
liderul UNPR a spus cã Eugen Teodoro-
vici a fost la întâlnirile tehnice, unde s-
au întâlnit toþi reprezentanþii partidelor,
PSD fiind reprezentat prin Teodorovici.

Întâlnirea a avut loc în contextul în
care reprezentaþii partidelor politice au
avut sãptãmânã trecutã o consultare
tehnicã, la care a participat ºi ministrul
Finanþelor Eugen Teodorovci ºi în ca-
drul cãreia cei mai mulþi au fost de
acord cu un pact tehnic privind o cotã
de TVA de 20%, în loc de 19% ºi amâ-
narea eliminãrii accizei la carburanþi.
Deºi acordul tehnic urma sã stea la baza
unei decizii privind cererea de reexa-

minare a Codului Fiscal, în cadrul sesiunii
parlamentare extraordinare, preºedintele PSD Li-
viu Dragnea a anunþat, însã, luni, dupã prima
ºedinþã a coaliþiei guvernamentale, cã partidele
din coaliþie doresc o întâlnire politicã, la nivelul
preºedinþilor de partide, pe tema cererii de ree-
xaminare a Codului Fiscal fãcutã de preºedinte-
le României, considerând cã nu sunt suficiente
consultãrile tehnice. Sesiunea parlamentarã ex-
traordinarã a fost anulatã, modificarea Codului
urmând sã fie fãcutã în sesiunea normalã care
începe la 1 septembrie.

Dragnea: Am convenit ca Guvernul sã prezinte bugetul pânã la 15 noiembrie

lament odatã cu ordonanþa privind
majorarea salariilor demnitarilor.

“Am discutat ºi despre legea sa-
larizãrii. Aºteptãm ºi noi ºi cei din
opoziþie ca Guvernul, Ministerul
Muncii sã finalizeze negocierile cu
partenerii sociali ºi, dupã ce vor fi-
naliza, vom avea pe masã un draft ºi
vom lucra ºi pe legea salarizãrii cu
colegii din opoziþie dupã acelaºi mo-
del. Dacã discutãm despre o lege a
salarizãrii este un document impor-
tant. Eu asta vreau ca temele majore
sã fie un consens, sã dureze, ºi noi
ºi colegii din opoziþie avem aceeaºi
abordare, un climat politic bazat pe
dialog”, a precizat Dragnea, dupã
consultãrile între partide pe Codul
Fiscal. El a adãugat cã discuþia pe
ordonanþa privind majorarea sala-
riilor demnitarilor trebuie sã fie dis-
cutatã în Parlament odatã cu pro-

iectul legii salarizãrii, admiþând cã,
pânã atunci, ordonanþa îºi produce
efecte ºi demnitarii îºi primesc sala-
riile majorate.

“Eu cred ºi cred cã ºi colegii din
opoziþie vor fi de acord ca discuþia
pe ordonanþa privind salariile dem-
nitarilor sã fie fãcutã odatã cu even-
tualul proiect al salarizãrii când vine

în Parlament. Ceea ce am spus cã
dacã mãrirea salariilor demnitarilor
este parte din legea mare a salarizã-
rii este un lucru foarte bun”, a spus
Dragnea. Întrebat în legãturã cu fap-
tul cã ordonanþa îºi produce efecte-
le pânã atunci, Dragnea a rãspuns:
“Categoric, dar nu produce foarte
multe efecte”.

 Majorarea salariilor demnitarilor,
discutatã odatã cu legea salarizãrii

Iohannis: Planul de aplicare a Strategiei Naþionale
de Apãrare ºi actualizarea legislaþiei, prioritare

“Am spus mereu cã Ro-
mânia nu doreºte sã fie doar
un beneficiar de securitate,
ci ºi un furnizor. Vin în faþa
dumneavoastrã ºi vã spun
de aceastã datã cã România
nu trebuie sã fie doar un fur-
nizor de securitate, ci ºi de
idei despre securitate, de vi-
ziune despre cum trebuie or-
ganizatã securitatea în seco-
lul XXI”, a declarat preºedin-
tele Klau Iohannis la Confe-

rinþa organizatã de Academia de ªtiin-
þe ale Securitãþii Naþionale pe tema
Strategiei Naþionale de Apãrare a Þã-
rii, potrivit unui comunicat de presã
al Administraþiei Prezidenþiale.

Preºedintele a vorbit despre prio-
ritãþile privind Strategia Naþionalã de
Apãrare a Þãrii, prin care “România
ºi-a definit direcþia ºi viitorul nu doar

în raport cu partenerii externi, ci ºi cu
propriii cetãþeni”. “Personal vãd câ-
teva prioritãþi pânã la finele acestui
an, toate implicând dialog ºi parte-
neriat între diferite instituþii”, a mai
spus Iohannis, adãugând cã este
necesar un ghid ºi un plan de aplica-
re a Strategiei Naþionale de Apãrare,
la nivelul tuturor autoritãþilor cu atri-
buþii în domeniu.

De asemenea, pânã la sfârºitul
anului, trebuie unificatã, corelatã ºi
actualizatã legislaþia din domeniu ºi
trebuie respectat angajamentul cu
privire la creºterea bugetului pentru
Apãrare sã fie respectat, indiferent
de contextul politic sau de orice alte
circumstanþe. “România ºi-a asumat
angajamentul de a furniza securitate
în regiune, de a susþine procesele de
stabilizare, reformã, democratizare ºi
integrare în zonã, de a promova o Eu-

ropã sigurã, liberã ºi prosperã, nu
doar în interiorul NATO ºi al Uniunii
Europene, ci ºi în vecinãtatea aces-
tora. Trebuie sã dovedim cã, pe lân-
gã apartenenþa noastrã la NATO,
avem ºi capabilitãþile necesare pen-
tru a participa la apãrarea colectivã.
Acordul pentru creºterea la 2% din
PIB a bugetului pentru Apãrare, sem-
nat de toate partidele, a fost semna-
lul de responsabilitate pe care Ro-
mânia l-a dat cãtre partenerii sãi”, a
mai spus preºedintele.

Iohannis a mai spus cã România
a intrat într-o nouã etapã ºi cã “sunt
lucruri care în aparenta agitaþie po-
liticã de zi cu zi pot fi uºor trecute
cu vedere, dar care de fapt contea-
zã pe termen lung”, dar cã “societa-
tea româneascã începe sã redesco-
pere dialogul ºi echilibrul în locul
conflictului”.
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Primul aspect care a fost semnalat de reprezentantul Guver-
nului în teritoriu, Sorin Nicolae Rãducan, a fost cel al verificãrii
unitãþilor de învãþãmânt doljene. „Am emis Ordinul Prefectului
nr. 147/2015 privind constituirea echipelor de control pentru ve-
rificarea unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar din Dolj, în ve-
derea începerii anului ºcolar 2015/2016. Acþiunea se va desfãºu-
ra în perioada 1-7 septembrie, acoperind toate instituþiile de în-
vãþãmânt preuniversitar din teritoriu, echipele urmând sã verifi-
ce, împreunã cu primarii sau delegaþii acestora mai multe aspec-
te: stadiul pregãtirii localurilor în ceea ce priveºte igienizarea,
reabilitarea, renovarea sau modernizarea, sumele alocate. De ase-
menea, va fi verificat ºi modul în care se vor depozita produsele
din Programul „Laptele ºi cornul” ºi spaþiile în care elevii vor
servi masa. Existenþa autorizaþiilor sanitare ºi a aprovizionãrii cu
combustibil solid pentru iarnã vor face ºi ele obiectul verificãri-
lor”, a declarat prefectul de Dolj.

Zeci de mii de hectare de culturi agricole afectate
Situaþia agriculturii doljene, dupã seceta din aceastã varã, a

fost ºi ea în atenþia prefectului. „Din cauza perioadei prelungite
de caniculã, în 45 de localitãþi sunt probleme cu culturile agrico-
le. Am emis trei Ordine de Prefect, prin care s-au constituit comi-
sii de verificare situaþii de urgenþã ºi evaluare a pagubelor pro-
duse la culturile agricole, plantaþii, pãºuni ºi fâneþe”, a menþio-
nat Sorin Nicolae Rãducan.  Rãspunsul i-a fost oferit de Liliana
Sãvulea, directorul Direcþiei pentru Agriculturã Dolj: „La aceastã
datã, suprafaþa centralizatã drept calamitatã este de 49.500 ha ºi
avem douã comisii în teren care evalueazã pagubele produse”.

Se cere o situaþie la CJAS
Pe 1 septembrie, folosirea cardului de sãnãtate devine obligato-

rie pentru toþi românii care sunt asiguraþi. Prefectul de Dolj a cerut
reprezentanþilor Casei Judeþene de Asigurãri de Sãnãtate Dolj sã
prezinte o situaþi cu nivelul la care s-a ajuns cu implementarea siste-
mului, având în vedere cã mai sunt multe carduri neridicate.

CRISTI PÃTRU

ªcolile, agricultura
ºi sãnãtatea, în atenþia

prefectului
Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a Colegiului Prefectu-

ral Dolj, cu participarea reprezentanþilor tuturor insti-
tuþiilor deconcentrate. Pe lângã datele statistice pre-
zentate, câteva probleme au fost de strictã actualitate,
atrãgând ºi intervenþia prefectului de Dolj.

Liviu Dragnea a avut deunãzi –
strategie veche – doar cuvinte de
laudã, nu în exces, la adresa lui Ilie
Sârbu, liderul grupului parlamentar
de la Senat, întrebat fiind despre
eventuala plecare a acestuia din
funcþia deþinutã. „Ilie Sârbu este un
om politic de anvergurã, cu mare
experienþã ºi care a ajutat mult
partidul. (...) Eu nu fac liste ne-
gre”, a spus preºedintele interimar
al PSD. Hârºit, cum se spune, în
politicã, Liviu Dragnea are o calita-
te, deloc pe toate drumurile: este
realmente grav când afirmã ºi ceea
ce nu crede. În povestea cu imi-
nenta basculare a lui Ilie Sârbu, din
funcþia deþinutã, nu spunea, bine-
înþeles, adevãrul ºi era cu siguran-
þã informat de ceea ce se urzeºte ºi
urmeazã sã se întâmple. Desemna-
rea sau schimbarea unui lider de

MIRCEA CANÞÃR

Când vrei sã scapi de un „incomod”...  îl elogieziCând vrei sã scapi de un „incomod”...  îl elogieziCând vrei sã scapi de un „incomod”...  îl elogieziCând vrei sã scapi de un „incomod”...  îl elogieziCând vrei sã scapi de un „incomod”...  îl elogiezi
grup parlamentar nu se poate în-
fãptui, cutumã veche, fãrã consim-
þãmântul conducerii partidului. Nu-
mai cã ea trebuie efectuatã „chi-
rurgical”, fãrã complicaþii greu de
gestionat. Fireºte, schimbarea lui
Ilie Sârbu – ca, de altfel, ºi numi-
rea sa – din fruntea grupului de se-
natori social-democraþi n-are vreo
relevanþã politicã aparte, în afara
aceleia cã scurtcircuiteazã, even-
tual, premierului o pârghie decizio-
nalã. Nu este de fapt singura fron-
dã „mascatã” la adresa premieru-
lui, tot mai marginalizat. Preºedin-
tele interimar al PSD a anunþat, de
pildã, instituirea unui sistem sui
generis de evaluare a miniºtrilor
social-democraþi, conform cãruia
aceºtia vor veni, prin rotaþie, în fie-
care sãptãmânã la ºedinþele BPN,
spre a-ºi prezenta activitatea, cei cu

„rezultate” slabe pe monitorizarea
anunþatã, riscând remanierea ºi
pierderea funcþiilor din partid.
Acum, Liviu Dragnea, multã vre-
me ministru, dar ºi viceprim-minis-
tru, are cunoºtinþã de prevederile
legii, ºtiind cã doar premierul în
funcþie poate exprima puncte de
vedere privind destoinicia sau pa-
sivitatea unui ministru. Ca lider in-
terimar de partid, aflat în coaliþia
de guvernare, Liviu Dragnea putea
spune altceva, ºi anume cã moni-
torizarea vizeazã materializarea
unor deziderate social-democrate,
asimilate în programul de guverna-
re. Inspirându-se, de pildã, ca sã
dea bine, din modul de acþiune al
liderului SPD, Sigmar Gabriel, vi-
cecancelar ºi ministru al Economiei,
în cabinetul condus de Angela Mer-
kel. De tact era vorba. În fine, dupã

toate aparenþele destul de difuze,
Congresul PSD, anunþat pentru
luna noiembrie a.c., ar putea fi
amânat sine die, din dorinþa evitãrii
unor lupte interne înaintea alegeri-
lor locale ºi parlamentare de anul
viitor. Va conta, evident, ºi dezno-
dãmântul procesului de la ICCJ pe
tema „referendumului” cu Liviu
Dragnea inculpat ºi într-o posturã
delicatã. Suficient de pragmatic,
abil, dar mai ales perseverent, „grã-
bindu-se încet”, actualul lider inte-
rimar al PSD îºi pregãteºte grãdi-
nãreºte investirea pe funcþia de pre-
ºedinte legitim, veghind sã nu apa-
rã vreun contracandidat amenin-
þãtor. La despãrþirea de Victor Pon-
ta, mare lucru dacã nu va lãcrima,
regretând totul, inclusiv destinul,
ca ºi la despãrþirea de Mircea
Geoanã. Cum social-democraþi

europeni au dificultãþi de discurs,
nimeni din PES, nu va putea pre-
tinde lui Liviu Dragnea o revigora-
re, eventualã, a stângii. În legãturã
cu care Crin Antonescu, tot mai
departe de politicã, într-un dialog
interesant la Realitatea TV, spunea
niºte lucruri deloc de circumstan-
þã: „Noi nu avem stânga. (...) PSD
nu are aproape nimic dintr-un
partid de stânga”. Poate nu avea
dreptate, dar dacã... Moºtenirea
preluatã de la fostul lider naþional
al PSD nu este alta decât cã parti-
dul a devenit tot mai conservator,
tot mai creºtin-democrat, tot mai
neo-liberal. ªi asta într-un context,
în care criza greacã a avut învãþã-
mintele ei, ºi anume cã Europa jus-
tiþiei sociale, colaborãrii între po-
poare, solidaritãþii, este tot mai de-
parte de aºa ceva.
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Zeci de poliþiºti, pompieri, me-
dici, asistenþi ºi ambulanþe, din
judeþele Olt ºi Dolj, dar ºi elicopte-
rul SMURD din cadrul ISU Dolj,
au intervenit la tragedia petrecutã
pe drumul naþional 65, care leagã
Craiova de Balº, la un grav acci-
dent de circulaþie care a îngreunat
traficul rutier aproape douã ore în
zonã. Potrivit reprezentanþilor IPJ
Olt, ieri-dimineaþã, în jurul orei
8.00, P. T., în vârstã de 47 ani, din
comuna Mischii, judeþul Dolj, în
timp ce conducea un microbuz pe
DJ 644, din direcþia Caracal cãtre
Balº, a pãtruns în intersecþia cu DN

Potrivit reprezentanþilor Peniten-
ciarului Pelendava din Craiova, alar-
ma s-a dat ieri-dimineaþã, în jurul
orei 10.20, când s-a constatat dis-
pariþia deþinutului Florin Bîrzan.
Acesta, în vârstã de 28 de ani, a
ajuns la unitatea de detenþie dupã
ce a fost condamnat definitiv la 6
ani de închisoare pentru sãvârºirea
infracþiunii de trafic de minori ºi are
domiciliul în localitatea Bãileºti, stra-
da Dimitrie Bolintineanu nr. 3, ju-
deþul Dolj. Clasificat în regim se-
mideschis, Florin Bîrzan a pãrãsit
punctul de lucru interior – Ferma
ELITA, aparþinând Penitenciarului
Pelendava. Imediat s-au dispus toate
mãsurile necesare în vederea cap-
turãrii deþinutului. Mai exact s-au
blocat toate cãile de acces, verifi-
cându-se posibile direcþii de depla-
sare, s-au trimis de urgenþã mai

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de miercuri,
poliþiºti din cadrul Serviciului de In-
vestigare a Criminalitãþii Economi-
ce Dolj au descins la punctul de
lucru al unei societãþi comerciale
din Craiova, mai exact restauran-
tul Galaxy, situat pe strada „Gheor-
ghe Chiþu” din municipiu. În urma
verificãrilor efectuate în incinta
restaurantului, poliþiºtii au desco-
perit 220 litri bãuturi spirtoase ºi
48 litri bãuturi intermediare deþi-
nute ilegal, cu privire
la care s-a stabilit cã
urmau sã fie comercia-
lizate cu ocazia diver-
selor evenimente orga-
nizate de reprezentan-
þii restaurantului.

În continuarea
efectuãrii investigaþii-
lor au fost descoperi-
te ºi cantitãþi diverse
de carne ºi produse
din carne neeticheta-
te, pentru care admi-

Bãuturi deþinute ilegal descoperite
la un restaurant din Craiova

În cadrul unei acþiuni organizate miercuri de poliþiºtii craioveni, la un
restaurant din municipiu s-au descoperit peste 200 de litri de bãuturi

alcoolice deþinute ilegal ºi produse din carne neetichetate corespunzãtor.

nistratorul societãþii nu a putut
prezenta documente de provenien-
þã. „În cauzã, poliþiºtii au întoc-
mit dosar de cercetare penalã pen-
tru deþinerea ilegalã a bãuturilor
nemarcate fiscal, iar în ceea ce
priveºte produsele din carne ur-
meazã ca reprezentanþii DVSA
Dolj, chemaþi la faþa locului de
poliþiºti, sã dispunã mãsurile le-
gale”, a precizat agent-ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Tragedie de proporþii:

Un mort ºi 12 rãniþi în accident pe DN 65

Deþinut evadat de la Penitenciarul
Pelendava din Craiova

Un bãrbat de 28 de ani, din Bãileºti, încarcerat la Penitenciarul Pelendava din
Craiova, unde ispãºea o condamnare de 6 ani închisoare pentru trafic de
minori, a evadat, ieri-dimineaþã, de la unitatea de detenþie. Angajaþii penitencia-
rului împreunã cu poliþiºtii ºi jandarmii doljeni au demarat activitãþile de cãutare
a fugarului, s-au instituit filtre rutiere, deþinutul fiind dat ºi în consemn la
frontierã. În plus, a fost deschisã ºi o anchetã internã pentru verificarea
condiþiilor în care a fugit deþinutul, iar la Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova s-a înregistrat dosar penal vizând comiterea infracþiunii de evadare.

multe echipe de cãutare la domici-
liul deþinutului. În plus, au fost in-
stituite filtre rutiere la ieºirile din
Craiova, dar ºi pe drumurile din ju-
deþ, oamenii legii verificând autotu-
rismele ºi încercând sã obþinã in-
formaþii. În aceste activitãþi sunt
angrenaþi angajaþi ai Penitenciarului
Craiova, Penitenciarului Pelendava
ºi ai Centrului de Detenþie Craiova,
precum ºi poliþiºti de la Inspectora-
tul de Poliþie Dolj, Inspectoratul
Judeþean de Jandarmi Dolj ºi Poli-
þia de Frontierã. „De asemenea,
conducerea penitenciarului a dis-
pus demararea unei anchete admi-
nistrative, care sã analizeze circum-
stanþele care au condus la produce-
rea evenimentului, dupã cum anunþã
reprezentanþii unitãþii de detenþie.
În cazul în care deþineþi informaþii
care ar putea ajuta la identificarea

sau capturarea deþinutului, vã ru-
gãm sã contactaþi cea mai apropiatã
unitate de poliþie sau sã sunaþi la
numãrul de telefon 112”, a preci-
zat purtãtorul de cuvânt al Peniten-
ciarului Pelendava, Loredana Gro-
za. De asemenea, cei care deþin in-
formaþii pot contacta Penitenciarul
Pelendava  tel. (0251) 422.326 /
522.274 sau purtãtorul de cuvânt
al penitenciarului la telefon mo-
bil: 0749097405 ºi e-mail: loredana.-
groza@anp.gov.ro. Semnalmente-
le deþinutului sunt: 1,78 m înãlþime,
ochi cãprui, pãr negru, fãrã semne
particulare. Cu privire la acest inci-
dent s-a înregistrat la Parchetul de
pe lângã Judecãtoria Craiova dosar
penal vizând comiterea infracþiunii
de evadare.

O tragedie de proporþii s-a petre-
cut, ieri-dimineaþã, pe DN 65 Craiova
– Balº, în localitatea Bobiceºti. Un bãr-
bat de 54 de ani a murit ºi alte 12
persoane cu vârste cuprinse între 7 ºi
69 de ani au fost rãnite, fiind trans-
portate la Spitalul Clinic Judeþean de

Urgenþã Craiova, în urma ciocnirii vio-
lente dintre un Cielo ºi un microbuz
în care se aflau 19 pasageri. ªase din-
tre rãniþi sunt în stare gravã. Poliþiºti
din Olt, dar ºi medici, asistenþi ºi pom-
pieri din Olt ºi Dolj au intervenit îm-
preunã pentru a-i salva pe rãniþi.

65 fãrã sã se asigure corespunzã-
tor ºi fãrã a acorda prioritate de
trecere autoturismului Cielo con-
dus regulamentar, din direcþia Balº-
Slatina, de G. V., în vârstã de 42
ani, din oraºul Balº, judeþul Olt,
intrând în coliziune cu acesta ºi
proiectându-l pe sens opus. Auto-
turismul s-a fãcut praf , iar micro-
buzul s-a rãsturnat din impact.

În urma accidentului, G. T., în
vârstã de 54 ani, din comuna Iz-
voarele, judeþul Olt, pasager pe lo-
cul din dreapta – spate în autotu-
rism a decedat, trupul sãu fiind
depus la morga Spitalului de Ur-

genþã Slatina. Alte 16 persoane, cu
vârste cuprinse între 7 ºi 69 de ani,
au fost rãnite, trei dintre ele scã-
pând cu leziuni uºoare astfel cã nu
au necesitat internarea, restul fi-
ind transportate cu ambulanþele la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova. Este vorba despre B.
G., în vârstã de 53 ani, din oraºul
Balº, judeþul Olt, pasager pe scau-
nul din dreapta – faþã în autotu-
rism; G. D. A., în vârstã de 28 ani,
din oraºul Corabia (Olt), pasager
în microbuz; S. M., în vârstã de
45 ani, din oraºul Zimnicea (Tele-
orman), pasager în microbuz; P.
I., din oraºul Corabia (Olt), pasa-
ger în microbuz; V. M., în vârstã
de 53 ani, din oraºul Balº (Olt),
pasager în autoturism; L. I., în
vârstã de 58 ani, din comuna Gã-
vãneºti (Olt), pasager în autotu-
rism; S. F. E., în vârstã de 18 ani,
din oraºul Zimnicea (Teleorman),
pasager în microbuz; S. E., în vâr-
stã de 50 ani, din comuna Ianca
(Olt), pasager în microbuz; S.F.,
în vârstã de 7 ani, din comuna Ian-
ca (Olt), pasager în microbuz; C.
F., în vârstã de 59 ani, din oraºul
Turnu Mãgurele (Teleorman), pa-
sager în microbuz; J. L., în vârstã
de 28 ani, din municipiul Bucureºti,
pasager în microbuz; S. I., în vâr-

stã de 69 ani, din comuna Ianca
(Olt), pasager în microbuz. ªase
dintre rãniþi sunt în stare gravã,
unul dintre ei fiind adus la Craiova
cu elicopterul SMURD al ISU Dolj.
Poliþiºtii IPJ Olt i-au testat pe am-

bii conducãtori auto cu aparatul
etilotest, rezultatele fiind negative,
iar în cauzã au fost întocmite acte
procedurale sub aspectul sãvârºi-
rii infracþiunilor de ucidere din culpã
ºi vãtãmare corporalã din culpã.
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Pentru a vedea care e stadiul
lucrãrilor, conducerea administra-
þiei locale, judeþene ºi primari din
teritoriu au participat, ieri, în loca-
litatea Izvarna, judeþul Gorj, la o
prezentare detaliatã a stadiului de
evoluþie a realizãrii unei noi aducþi-
uni de apã potabilã expusã de re-
prezentanþii firmei care se ocupã
de proiectarea firului II de aducþi-
une Izvarna. Pornind de la consta-
tãrile tehnice fãcute de conduce-
rea Companiei de Apã „Oltenia”,
potrivit cãrora actuala conductã
este scoasã din uz de aproape 25
de ani, primarul municipiului Cra-
iova, Lia Olguþa Vasilescu, a pre-
cizat cã investiþia în noua aducþiu-
ne de la Izvarna este, cu certitudi-
ne, cea mai mare investiþie de pro-
fil din þarã ºi chiar din Sud-Estul
Europei la capitolul Mediu. „Din
1,5 miliarde de euro cât reprezintã
fondurile europene nerambursabi-
le puse în joc prin Programul Ope-
raþional Sectorial Mediu, noi am
luat partea leului. Aproximativ 20%
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123 de milioane de euro este valoarea contractu-
lui de finanþare a aducþiunii Izvarna II. Cu o lun-
gime totalã de 115 km ºi deservind 97 de localitãþi
din Dolj ºi Gorj, va fi cea mai importantã investi-
þie din cadrul Programului Operaþional Sectorial
Mediu. Potrivit consultanþilor tehnici, traseul este
deja stabilit ºi s-au fãcut ridicãrile topografice. Un
proiect de anvergurã care va extinde cu 50 km
reþeaua de distribuþie a apei potabile ºi va rezolva
problema deficitului de apã potabilã.

din totalul fondurilor”, a precizat
Lia Olguþa Vasilescu.

Mai mult de jumãtate
din conductã a fost realizatã
Conducta va avea 80 km, iar

investiþia totalã se ridicã la suma
de 140 de milioane de euro, fon-
duri europene obþinute de Primã-
ria Craiova. Proiectul a fost dema-
rat pe data de 30 aprilie 2015, ur-
mând ca în ianuarie 2016 sa fie fi-
nalizat studiul de fezabilitate. Pânã
în acest moment au fost finalizaþi
60 km de reþea de apã, iar în mo-
mentul în care Firul II Izvarna va
fi dat în folosinþã toþi locuitorii Cra-
iovei vor beneficia de apa potabilã
de la Izvarna, aceasta reprezentând
o prioritate absolutã pentru Primã-
ria Craiova.

Sursa Izvarna – Tismana a fost
pusã în funcþiune în urmã cu
aproape 50 de ani, iar calitatea apei
este una superioarã, apropiatã de
cea a apei plate. 

Investiþie triplã,
faþã de cea a stadionului

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Va-
silescu, nu a ezitat sã puncteze cã, la
data preluãrii mandatului de primar,
în 2012, Compania de Apã „Olte-
nia” avea pierderi de peste 10 mili-
oane de euro, 25% din municipiu nu
avea apã potabilã ºi 40% nu dispu-
nea de canalizare. „Aveam o situaþie
similarã cu cea a Calafatului, deºi
Craiova este capitala unei regiuni”, a
menþionat Lia Olguþa Vasilescu. Com-
parând sumele folosite la cele douã
mari lucrãri în derulare, aducþiunea
Izvarna II ºi noul stadion, edilul a
precizat cã se poate constata cu uºu-
rinþã cã primul proiect presupune de
trei ori mai mulþi bani ºi îºi împlineº-
te, totodatã, o promisiune fãcutã
pentru finalul actualului mandat. „Am
promis cã pânã la finalul mandatului
meu nu va fi nici o casã fãrã apã
potabilã, însã existã un risc, pentru
cã sunt strãzi unde proprietarii nu
doresc sã doneze terenul pentru a
realiza lucrãrile”, a atras atenþia Lia
Olguþa Vasilescu. Indiferent cine va
veni la conducerea administraþiei lo-
cale, acest proiect va fi dus la bun
sfârºit, mai ales cã, pânã în
2020, nu vor mai fi alþi bani
de absorbit. „Nu este pro-
iectul meu, dar pe mandatul
meu am obþinut finanþarea”,
a mai spus primarul Craio-
vei, Lia Olguþa Vasilescu.

Probleme inerente
oricãrui mare proiect
Una dintre temerile ex-

primate de autoritãþi în du-
cerea, rapid, la bun sfârºit
a acestei investiþii consis-
tente este celeritatea cu
care oamenii înþeleg sã do-
neze porþiunile de teren pe
sub care va trece traseul conduc-
tei. Sunt, deja, situaþii când unii
localnici au construit case pe firul
aducþiunii. Lucrurile se pot rezol-
va, au spus specialiºtii Companiei
de Apã „Oltenia”, ºi printr-o pre-
zentare adecvatã cãtre populaþie a
necesitãþii realizãrii noii conducte,
dar ºi prin proceduri greoaie de ex-
propriere pentru cauzã de utilitate
publicã, nedorite însã. „Dacã se
dau terenurile la dispoziþie pe zo-

nele unde trece conducta, am pu-
tea scãdea ºi preþul fãcând o pro-
punere în acest sens la A.N.R.C.”,
a precizat Constantin Mitriþã, di-
rectorul Companiei de Apã „Olte-
nia”. Acesta a dat asigurãri cã, în
prezent, o echipã de 30 de angajaþi
este în alertã permanentã pentru a
face faþã avariilor ce pot sã aparã
ºi care, din nefericire, se produc

la adâncimi ºi de 6 m. La ultimele
sincope în furnizarea apei potabile
în Craiova, Mitriþã a confirmat cã
problema a fost provocatã de ava-
riile actualei conducte Izvarna, în
zona podului din localitatea Vârþ,
judeþul Gorj.

Judeþul aºteaptã conectarea
De beneficiile noi aducþiuni vor

avea parte ºi comunele din judeþul
Dolj. Aºa cum zona metropolitanã

va presupune racordarea la utilitã-
þile publice existente în Craiova, la
fel ºi comunele  pe raza cãrora va
trece traseul Izvarna II vor putea
fi conectate. „Populaþia Craiovei va
avea apã de cea mai bunã calitate,
iar actuala conductã reparatã se va
întoarce cãtre localitãþile din nor-
dul judeþului Dolj”, ºi-a exprimat
speranþa Ion Prioteasa, preºedin-

tele Consiliului Judeþean Dolj.
Acesta a punctat cã Master-
planul de Apã este un vis
împlinit al craiovenilor ºi cã
sperã ca managementul pro-
miþãtor al Companiei de Apã
„Oltenia” sã ducã la racor-
darea a cât mai multor loca-
litãþi din Dolj la aducþiunea
Izvarna II.

Beneficiul unitãþii politice
Prezent la întâlnire, depu-

tatul PSD Claudiu Manda a
remarcat de la bun început
buna colaborare dintre Con-

siliul Local Municipal Craiova, pri-
marul Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, ºi Consiliul Judeþean Dolj. „Cum
ar fi fost dacã aveam un primar de
o culoare politicã, un preºedinte la
Consiliul Judeþean de altã culoare ºi
un director la Compania de Apã de
alta”, se întreba retoric acesta. Ad-
miþând cã este pentru prima datã la
Izvarna, deputatul Claudiu Manda
a insistat cã o administraþie perfor-
mantã se probeazã cu astfel de in-
vestiþii consistente.
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Concursul de rezidenþiat 2015
se desfãºoarã sub formã de test-
grilã cu 200 de întrebãri, pe o du-
ratã de patru ore. Cele 200 de în-
trebãri de concurs sunt de douã
tipuri: 25% sunt întrebãri tip com-
plement simplu, cu un singur rãs-
puns corect posibil din 5, se no-
teazã fiecare întrebare cu rãspuns
corect cu 4 puncte; 75% din total
sunt întrebãri tip complement mul-
tiplu, cu 2-4 rãspunsuri corecte.

Medicii, medicii dentiºti ºi far-
maciºtii care devin rezidenþi pe lo-
curi încheie un contract individual
de muncã pe perioadã determina-
tã, egalã cu durata rezidenþiatului,
cu unitatea sanitarã la care au fost
repartizate locurile pentru reziden-
þiat. Medicii, medicii dentiºti ºi far-

Rezidenþiat 2015. Cum se vaRezidenþiat 2015. Cum se vaRezidenþiat 2015. Cum se vaRezidenþiat 2015. Cum se vaRezidenþiat 2015. Cum se va
organiza concursul din toamnãorganiza concursul din toamnãorganiza concursul din toamnãorganiza concursul din toamnãorganiza concursul din toamnã

 Valentin Boju este unul din-
tre profesorii de marcã ai Craio-
vei, specializarea Matematicã.
Este din Basarabia, pe „care o
consider tot din România” ºi, dupã
ce a urmat cursurile fostului Li-
ceu „Nicolae Bãlcescu” din Cra-
iova, a absolvit Facultatea de Ma-
tematicã – Mecanicã a Universi-
tãþii din Bucureºti. Apoi a îmbrã-
þiºat cariera universitarã. Este cel
care l-a descoperit ºi l-a lansat pe
Louis Funar, un adevãrat feno-
men al Matematicii anilor 1980,
cel care a dus faima Craiovei ºi a

Dupã 18 ai, din nou lângã foºtii studenþiDupã 18 ai, din nou lângã foºtii studenþiDupã 18 ai, din nou lângã foºtii studenþiDupã 18 ai, din nou lângã foºtii studenþiDupã 18 ai, din nou lângã foºtii studenþi
Sâmbãtã, 29 august, promoþiile 1974 ºi 1975 ale Facultã-

þii de Matematicã din cadrul Universitãþii din Craiova se
vor întâlni ºi îºi vor aduce aminte de anii studenþiei. Invitat
de onoare este prof. univ. Valentin Boju, cel care i-a îndru-
mat pe mulþi dintre profesorii de Matematicã de astãzi ºi
care, în anii 1980, l-a asistat pe Louis Funar, fost elev al
Liceului „Nicolae Bãlcescu”, actualul Colegiu Naþional
„Carol I”, un adevãrat fenomen al matematicii. Profesorul
Boju a revenit în þarã dupã mai mult de 18 ani, întâlnirea cu
acesta fiind înlesnitã de prof. Constantin Rada, vicepreºe-
dinte al Federaþiei Sindicatelor Libere din Învãþãmânt.

României departe în lume. „Mama
sa a venit la mine ºi m-a rugat sã-
l verific. Mi-am dat seama de po-
tenþialul sãu ºi i-am spus cã poate
ajunge departe. Rezultatele s-au
adeverit, acesta câºtigând meda-
lia de aur la Olimpiada Internaþio-
nalã de Matematicã, în 1984 la
Praga, cu un an înainte cucerind
Bronzul, la Paris, iar în 1985 Ar-
gintul în Finlanda. Acum este în
Franþa ºi ocupã cea mai mare func-
þie în cercetare ºtiinþificã. Am scos
cãrþi împreunã ºi pãstrãm legãtu-
ra”, a spus prof. Valentin Boju.

Profesor universitar
Olimpicii craioveni la Matema-

ticã au beneficiat de sfaturile lui
Valentin Boju, acesta coordonând,
într-o perioadã inclusiv pregãtiri-
le lotului naþional. A fost profesor
universitar la Universitatea din
Craiova, la Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie din Craiova, la
Universitatea din Piteºti ºi a pus
bazele, în 1990 , ªcolii Postuni-
versitare de Înalte Studii de Bio-
Matematicã ºi Aplicaþii în cadrul
UMF Craiova. Tot atunci, a co-
ordonat un grup de zece docto-
ranzi, unii fiind, în prezent, cadre
ale instituþiilor de învãþãmânt su-
perior din Bãnie. A publicat mai
multe lucrãri ºtiinþifice în strãinã-
tate, cu precãdere în Canada, aco-
lo unde s-a retras, în 1997.
Iubitor de muzicã ºi fotbal

Prof. Boju ne-a spus ºi de ce
a ales calea exilului: „Am vãzut
cum funcþioneazã învãþãmântul
românesc ºi am ales sã plec. M-
am gândit, în primul rând, la cei

doi copii ai mei ºi apoi la activi-
tatea ºtiinþificã. Am mers pe
douã direcþii de creaþie – arte ºi
ºtiinþele interdisciplinare. Sunt
pasionat de muzicã, am studiat,
puþinã lume ºtie, la ªcoala Po-
pularã de Artã Craiova, vioara cu
maestrul Zanca Arpad. Am moº-
tenit talentul tatãlui meu. Acum,
când am revenit, mã bucur cã
foºtii mei studenþi m-au invitat

la sãrbãtorirea celor 40 de ani
de când au terminat studiile uni-
versitare”. Constantin Rada a
punctat, succint, personalitatea
profesorului Valentin Boju: „Un
foarte bun dascãl ºi mare iubi-
tor de sport. A înfiinþat ºi echi-
pa de fotbal a Facultãþii de Ma-
tematicã. În puþine cuvinte, este
o adevãratã valoare”.

CRISTI PÃTRU

Anul acesta, concursul de rezi-
denþiat va avea loc pe data de 15
noiembrie pentru domeniile me-
dicinã, medicinã dentarã ºi farma-
cie. UMF Craiova este ºi în aceas-
tã toamnã centru de examinare
pentru posturile publicate în jude-

maciºtii care devin rezidenþi pe post
încheie contract individual de
muncã pe perioadã nedeterminatã
cu unitatea sanitarã publicã ce a
publicat postul respectiv, cu res-
pectarea prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 18/2009 privind
organizarea ºi finanþarea reziden-
þiatului, aprobatã prin Legea nr. 103/
2012. Rezidenþii au obligaþia sã
efectueze pregãtirea ºi sã susþinã
examenul de specialist în speciali-
tatea pentru care au optat, în ma-
ximum 5 ani de la data încheierii
programului de pregãtire.

În ceea ce priveºte durata spe-
cialitãþilor, ea este stabilitã de Mi-
nisterul Sãnãtãþii, însã pregãtirea în
rezidenþiat dureazã între cinci ºi
ºapte ani.

Taxa de participare:
360 de lei

Taxa de participare
la rezidenþiat 2015 este
de 360 lei. Sumele în-
casate din plata taxe-
lor vor merge cãtre
bugetul Ministerului
Sãnãtãþii ºi se vor uti-
liza pentru acoperirea
cheltuielilor de perso-
nal ºi materiale nece-
sare susþinerii concursului de re-
zidenþiat. Din sumele încasate, o
cotã de maximum 80% va fi re-
partizatã universitãþilor de medici-
nã ºi farmacie din Bucureºti, Cra-
iova, Cluj-Napoca, Iaºi, Târgu
Mureº ºi Timiºoara, în vederea
acoperirii cheltuielilor privind or-
ganizarea rezidenþiatului. Pentru
organizarea concursului de rezi-
denþiat 2015 este desemnatã o co-
misie centralã de rezidenþiat, for-
matã din reprezentanþi ai Ministe-
rului Sãnãtãþii, ai Ministerului Edu-
caþiei Naþionale ºi ai universitãþilor
de medicinã ºi farmacie din Ro-
mânia, aprobatã prin ordin comun
al ministrului Educaþiei ºi al minis-
trului Sãnãtãþii.

La nivelul centrelor universita-
re care organizeazã concursul se
desemneazã comisii locale de con-
curs, aprobate prin act administra-

tiv al rectorului universitãþii. Întrea-
ga responsabilitate privind organi-
zarea ºi desfãºurarea concursului,
alcãtuirea clasificãrilor ºi alegerea
locurilor/posturilor aparþine comi-
siei locale de rezidenþiat 2015. În
cazul în care într-un centru uni-
versitar se vor constata încãlcãri
flagrante ale metodologiei de con-
curs sau vicierea rezultatelor de
concurs, Ministerul Sãnãtãþii îºi
rezervã dreptul de a anula rezulta-
tele concursului din centrul univer-
sitar respectiv, situaþie în care con-
cursul va fi reluat în acelaºi cen-
tru, pe cheltuiala universitãþii de
medicinã ºi farmacie respective.
Punctajul minim de promovare
este de 60 la sutã din numãrul
total de întrebãri

Punctajul minim de promovare
reprezintã 60% din punctajul ma-

xim realizat la cele 200 de între-
bãri pentru fiecare domeniu ºi se
calculeazã la nivelul fiecãrui cen-
tru universitar în care se organi-
zeazã concursul. Ocuparea locu-
rilor/posturilor în specialitate se
face în ordinea punctajului de pro-
movare obþinut, pe fiecare centru
universitar, în limita locurilor/
posturilor publicate pentru fiecare
domeniu în centrul universitar res-
pectiv, alcãtuindu-se o singurã cla-
sificare pentru fiecare domeniu.
Dupã ce sunt admiºi în rezidenþiat,
absolvenþii de studii medicale încep
pregãtirea în unitãþi de pregãtire ºi
sub supravegherea coordonatorilor,
directorilor de program ºi a respon-
sabililor de formare. Mai exact, în
cabinete individuale de medicinã de
familie sau în institute clinice, spi-
tale de urgenþã, spitale judeþene sau
orãºeneºti.

RADU ILICEANU

þele Braºov, Dolj, Gorj, Mehedinþi
ºi Vâlcea ºi pentru locurile publi-
cate în centrele universitare Cra-
iova ºi Braºov. Concursul se des-
fãºoarã ºi în universitãþile de me-
dicinã din Bucureºti, Cluj-Napoca,
Iaºi, Târgu Mureº ºi Timiºoara.
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Contrele au plecat la înfiinþa-
rea secþiei de box în cadrul Sport
Club Municipal (SCM) Craiova,
propunere care s-a aflat pe ordi-
nea de zi. Consilierul Pavea Ba-
dea a reproºat autoritãþilor cã, în
urmã cu câteva luni, au respins
o cerere de înfiinþare a unor sec-
þii de tenis de câmp ºi scrimã, pe
motiv cã nu este finanþare, dar
acum se vine cu secþia de box.
„Nu am nimic împotriva boxului
sau a altor sporturi individuale,
dar noi avem o problemã cu re-
sursa financiarã, care este limi-
tatã. Cred cã nu ar fi bine sã des-
chidem aceastã cutie a Pandorei
pentru cã s-ar putea sã ne vinã ºi
alte cereri de la karate – sport pe
care doamna primar îl iubeºte ºi
nu va putea sã refuze. Rugãmin-
tea mea e sã nu deschidem aceas-
tã cutie a Pandorei ºi sã lãsãm
sporturile de echipã sã profite de
toatã resursa financiarã ºi aºa li-
mitatã pe care o avem la dispozi-
þie în momentul actual”, a susþi-
nut Pavel Badea.

Badea a ieºit
la atac

Nici rãspunsul primarului nu
s-a lãsat aºteptat. Olguþa Vasiles-
cu i-a replicat lui Badea cã, deºi
este antrenor de karate, nici mã-
car nu s-a gândit vreodatã sã le
introducã în structura SCM. În
schimb, i-a reamintit cã el a fost
cel cãruia i s-a fãcut odatã hatâ-

Primarul Lia Olguþa Vasilescu ºi consilierul
Pavel Badea ºi-au încordat muºchii în plenul de
ieri al CLM  Craiova. Edilul a þinut sã-i spunã
fostului fotbalist cã, în sport, performanþa se
decide prin numãrul de medalii, lucru care l-a

înfuriat teribil pe Badea. „Vreþi sã vindeþi castra-
veþi grãdinarului, iar grãdinarul sunt eu!”, s-a

enervat atunci consilierul, care a trebuit sã recu-
noascã, totuºi, cã primarul ar câºtiga o competi-
þie politicã. ªi unul ºi celãlalt sunt candidaþi pen-
tru mandatul de primar al Craiovei, la alegerile

din primãvara lui 2016.
rul. „Eu iubesc karatele, sunt ºi
antrenor, dar nu am avut ideea
pânã acum sã le introduc la
SCM, deºi cele mai multe meda-
lii sunt de la karate. Ceea ce mã
bucurã foarte mult. Dumnea-
voastrã aþi fost fotbalist, iubiþi
fotbalul. În momentul când aþi
venit la mine cu regretatul Cor-
nel Stroe ca sã înfiinþãm echipa
de fotbal a oraºului, am fost de
acord cu dumneavoastrã. Nu ºtiu
dacã îmi place boxul mai mult
decât fotbalul, nu m-am gândit
niciodatã, dar cred cã nu. Însã
cei care iau decizia de a introdu-
ce boxul în SCM sunteþi dum-
neavoastrã, consilierii. Dacã
dumneavoastrã veþi considerã cã
e oportun, îl vom introduce”.

Olguþa Vasilescu:
„Vreþi box? Nici un
fel de problemã!”

Între altele, Olguþa Vasilescu
le-a spus consilierilor cã au fã-
cut o mare greºealã atunci când
au decis ca, în cadrul SCM-ului,
sã funcþioneze numai sporturi de
echipã. „Dacã mã puneþi sã pun
în balanþã echipa de baschet-fe-
minin – unde dãm 6 miliarde de
lei vechi ºi era mereu la retro-
gradare – ºi cu boxul care va
avea 1 miliard de lei vechi, în
condiþiile în care participã la ti-
tlul mondial, eu vã spun cã aleg
fãrã doar ºi poate boxul. Dar încã
o datã vã spun, decizia e a dum-

neavoastrã: vreþi sã avem ºi box?
Nici un fel de problemã! Dacã tot
dãm bani de la bugetul localitãþii,
haideþi sã ne împãunãm ºi cu
medalii”, a fost poziþia primaru-
lui. „Nu este un concurs de Miss,
pe care l-aº câºtiga ºi prin faptul
cã sunt singura femeie. Este o
competiþie în care trebuie sã câº-
tigãm medalii. ªi cu asta cred cã
am spus tot”, s-a adresat Olguþa
Vasilescu consilierului.

Grãdinarul ºi salata
de castraveþi

 Cu o voce ridicatã, aplecat
peste microfon, Badea i-a trans-
mis primarului: „Dumneavoastrã
ºtiþi cum faceþi acum: aþi ajuns
la piaþã ºi aþi început sã vindeþi
castraveþi grãdinarului, iar grãdi-
narul sunt eu. Eu am 14 secþii în
subordine de 10 ani ºi acolo se
face performanþã”, ºi-a ieºit din
pepeni Badea. „Singura rugãminte
este cã dacã tot ºtiþi cum e cu
castraveþii, sã nu faceþi o sala-

tã”, a strecurat Olguþa Vasilescu.
Ironia primarului l-a aprins pe
Badea: „Poate nu sunt la fel de
bun ca dumneavoastrã pe politi-
cã, dar pe sport mã pricep. Este
o greºealã care s-a fãcut de la
început, în loc sã se investeascã
în copii, au fost direcþionaþi cã-
tre echipele mari”.Vizibil iritat,
fostul fotbalist l-a atins ºi el pe
primar: „Dar ºtiþi de ce s-a fãcut
SCM? Ca sã i dea o utilitate Sãlii
Polivalente. Aºa o sã faceþi ºi cu
stadionul pe care îl construiþi
acum”.

Argument pentru
înfiinþarea secþiei
de box

Croºeul decisiv a fost dat de
Olguþa Vasilescu. Primarul a po-
vestit cã a întâlnit sportivi care
practicã boxul în Craiova, în ca-
drul unor anumite cluburi – fãrã
a da însã nume – care supravie-
þuiesc cu o indemnizaþie de 200
de lei. „Am organizat Centura de

Aur ºi am avut craioveni care au
participat la aceastã competiþie.
Unii dintre ei au titluri de vice-
campioni europeni, unii s-au ca-
lificat la mondiale, alþii la olim-
piade. Vreau sã vã spun cã aceºti
sportivi trãiesc dintr-o indemni-
zaþie de 200 de lei, asta înseam-
nã cã nu le ajunge nici mãcar
pentru mâncare, nu mai vorbim
de vitamine ºi de toate celelalte
lucruri de care au nevoie sporti-
vii. Mi-a fost ruºine când am
aflat cã unul dintre aceºti spor-
tivi ai noºtri nu are ce sã mãnân-
ce ºi un om de afaceri din Craio-
va îl primea la restaurant în fie-
care zi. ªi acest sportiv a obþi-
nut un titlu pentru oraºul nostru,
este craiovean”.

În cele din urmã, proiectul de
hotãrâre privind înfiinþarea sec-
þiei de box a fost votat, cu patru
abþineri din partea consilierilor
Pavel Badea, Emilian ªtefârþã,
Dan Cherciu ºi Marian Vasile.

LAURA MOÞÎRLICHE

Discuþii au fost pe marginea
rectificãrii bugetului repartizat
Muzeului Olteniei, bani necesari
amenajãrii mai multor sãli de ex-
poziþie, consilierii solicitând mo-
dul în care s-au fãcut cheltuieli-
le ºi economiile. Directorul in-

O ºedinþã liniºtitã la Consiliul Judeþean
ªedinþa de ieri a Consiliului Judeþean

Dolj a fost liniºtitã, chiar dacã, fiind vorba
despre discutarea bugetelor, se profila una
furtunoasã. Au fost câteva discuþii pe mar-
ginea unor puncte de pe ordinea de zi, dar
problemele au fost rezolvate, fãrã mari di-

ficultãþi. Demn de remarcat este cã s-au
suplimentat fondurile alocate pentru gãz-
duirea unor conferinþe medicale cu parti-
cipare internaþionalã ºi s-a aprobat premie-
rea elevilor care au câºtigat premii la con-
cursurile internaþionale.

stituþiei, Florin Ridiche, a ex-
plicat întregul mecanism, astfel
cã proiectul a trecut în unani-
mitate de votul consilierilor, iar
modernizarea va continua fãrã
probleme. Acelaºi lucru s-a în-
tâmplat ºi cu rectificarea buge-

tarã cerutã de Clubul Sportiv
Judeþean ªtiinþa „U” Craiova,
care a cerut suplimentarea fon-
durilor pentru înnoirea parcului
auto, explicaþiile oferite de direc-
torul  Bogdan Pîncu înlãturând
îndoielile aleºilor. Au fost singu-
rele discuþii cât de cât aprinse.

Fonduri pentru imaginea
sãnãtãþii

În perioada 23-26 septembrie,
la Craiova se va desfãºura Con-
ferinþa Naþionalã ORL, la care vor
participa ºi invitaþi din alte þãri. În
acest sens, s-a solicitat o alocare

de fonduri din partea CJ Dolj în
valoare de 5.000 de lei. Prezentã
la ºedinþã,  Elena Ioniþã, ºefa Cli-
nicii ORL din cadrul Spitalului Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Craiova,
i-a convins pe consilierii locali,
care au dublat suma cerutã. În
zilele de 23-24 septembrie, în Bã-
nie va avea loc ºi Conferinþa Na-
þionalã a Asistenþilor Medicali Ge-
neraliºti, Moaºelor ºi Asistenþilor
Medicali din România, preºedin-
tele Filialei Dolj a organizaþiei, Vio-
rel Gabrielescu, susþinând cau-
za colegilor sãi, iar plenul a apro-
bat suma de 10.000 de lei.

Elevii premianþi
vor fi recompensaþi

Pentru elevii care au adus în
aceastã varã faimã ºcolii craio-
vene ºi, implicit, celei româneºti,
Consiliul Judeþean Dolj a apro-
bat alocarea sumei de 15.000 de
lei pentru premierea acestora,
nefiind excluse alte premieri în
viitor, inclusiv pentru perfor-
manþele sportive. În rest, totul
a decurs normal, punctele afla-
te pe ordinea de zi trecând fãrã
probleme.

CRISTI PÃTRU
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Ateliere de creaþie
Orele 11.00-13.00: Recycle the sea,

coord. Clara Dãrângã Rãsnovanu –
Parcul „Nicolae  Romanescu” (cas-
cadã). Participã copii de la „Vasilia-
da” ºi „BestLife”

Orele 11.00-13.00: Puppet’s Fac-
tory, coord. Geo Dinescu – Parcul
„Nicolae  Romanescu” (cascadã) (6+)

Orele 11.00-13.00: Digital Pup-
pets, coord. Marin Fagu  – Teatrul
„Colibri”. Participã elevi de la Liceul
de Arte „Marin Sorescu”

Orele 11.00-13.00: ªezãtoare cu
fluiere ºi poveºti, coord. Beatrice Ior-
dan ºi Florin Iordan, Trupa Hopa-
Trop, Parcul „Nicolae  Romanescu”
(foiºor) (3+)

Orele 11.00-13.00: Mânuþe diba-

Festivalul Internaþional „Puppets Occupy Street”,  Craiova, 25 august – 1 septembrie 2015. Programul zilei de astãzi

Prima ediþie open air
Festivalul craiovean se doreºte a

fi, timp de nouã zile, o mare ºi com-
plexã sãrbãtoare a muzicii de calita-
te, promovând în egalã mãsurã muzi-
ca româneascã ºi pe cea universalã
într-un impresionant mozaic de sti-
luri, genuri ºi exprimãri artistice. Din
cele 42 de concerte, 30 vor avea loc
în aer liber.

„Unul dintre motivele pentru care
aceastã ediþie se desfãºoarã mai mult
în aer liber – prima de acest fel, din
peste 40 de ani de existenþã a eveni-
mentului – este faptul cã în ultimii
ani am avut peste 60 de concerte
open air în Craiova ºi am descoperit
cã se poate naºte un nou public.
Dorinþa noastrã este de a fi cât mai
accesibili unui numãr cât mai mare
de spectatori”, a declarat, ieri, în ca-
drul unei conferinþe de presã, Vlad
Drãgulescu, managerul Filarmonicii
„Oltenia”. Acesta a subliniat cã fes-
tivalul este „al doilea, ca vechime, din
România” ºi cã, în ultimii ani, „s-a
deschis foarte mult ºi cãtre alte ge-
nuri muzicale”.

Cinci secþiuni distincte
Un alt element inedit îl reprezintã

împãrþirea manifestãrilor în cinci sec-
þiuni distincte: „Clasic” (concerte
simfonice, vocal-simfonice ºi cora-
le), „Cameral” (recitaluri de tip solo,
duo ºi cvartet desfãºurate în incinta
somptuoasã a Muzeului de Artã),
„SymphoKIDS” (ateliere muzicale
pentru copii), „Extra” (concerte de
blues, jazz, rock ºi muzicã medieva-
lã) ºi „Alternativ” (concerte cu mu-
zicã de divertisment ºi alternativ-ex-
perimentalã).

«De la ora 11.00 vor fi concerte-
atelier dedicate copiilor, la ora 16.00
avem surprize din partea Fanfarei
Militare, de la ora 18.00 – concerte
camerale care se desfãºoarã în inte-
rior, la Muzeul de Artã, de la ora 20.00
– concertele clasice, iar de la ora 22.00
– jazz, blues, rock, muzicã medieva-
lã, drum&brass. În douã seri, pe 29
august ºi 5 septembrie, vom avea

Centrul vechi – Piaþa „Fraþii Buzeºti”,
Parcul „Nicolae Romanescu”, Muzeul de
Artã ºi Filarmonica „Oltenia” sunt locuri-
le care, de mâine, 29 august, pânã pe 6 sep-
tembrie, vor rãsuna de acorduri clasice,
jazz, rock, folk, blues, folclorice ºi de fan-
farã. Le reuneºte cea de-a 42-a ediþie a
Festivalului Internaþional „Craiova Muzica-
lã”, eveniment cu 42 de concerte susþinu-
te de artiºti din 15 þãri, din Europa ºi SUA.
Ca o noutate absolutã – pe lângã faptul cã
are loc vara ºi nu în toamnã, aºa cum îºi
obiºnuise publicul, datã fiind apropiata des-

chidere a Stagiunii EUROPA –, festivalul
este structurat pe cinci secþiuni ºi propune
evenimente atât pentru copii ºi tineri, cât
ºi pentru publicul larg ºi melomani. Festi-
valul se desfãºoarã sub Înaltul Patronaj al
Majestãþii Sale Regele Mihai I, fiind orga-
nizat de Filarmonica „Oltenia”, cu spriji-
nul Primãriei Craiova ºi al Asociaþiei „Cra-
iova, Capitalã Europeanã a Culturii 2021”.
Preþul biletelor este unic, 15 lei, fie cã e
vorba de concerte susþinute în salã, fie în
aer liber, accesul fiind gratuit pentru pu-
blicul care stã în picioare.

Deschiderea celei de a 42-a edi-
þii a Festivalului Internaþional
„Craiova Muzicalã” revine unui
renumit ansamblu cameral din El-
veþia, „Tharice Virtuosi”, avându-
l în frunte pe binecunoscutul muzi-

cian Liviu Prunaru
(concertmaestrul
Royal Concertge-
bow din Amster-
dam), în dubla ipos-
tazã de violonist ºi
dirijor. Orches-
tra de coarde este
formatã din artiºti de
primã linie ai vieþii
muzicale internaþio-
nale, printre care ºi

violoniºtii români Vlad Stãnculeasa
ºi Bogdan Zvoriºteanu. Distinºii
muzicieni oferã publicului meloman
un program de o diversitate evidentã
(Vivaldi, ªostakovici, Bridge º.a.)
în „conexiuni” de doi pânã la opt
interpreþi (de la duo la octet).

concertele de la miezul nopþii, dedi-
cate tinerilor care obiºnuiesc sã mear-
gã în cluburi – ei o sã observe cã
muzica pe care o ascultã în mod obiº-
nuit în astfel de locuri se poate cânta
ºi cu instrumente aparþinând unei or-
chestre simfonice. Aºadar, avem sur-
prize pentru toatã lumea!”, a mai spus
Vlad Drãgulescu. «Sperãm cã vremea
va fi frumoasã. Însã dacã nu vor fi
favorabile condiþiile meteo, nici un
concert nu va fi anulat, toate se vor
desfãºura în incinta Filarmonicii „Ol-
tenia”», a adãugat acesta.

Corul „Madrigal” ºi „Carmina
Burana” vor rãsuna

în centrul vechi
La principalele evenimente cu-

prinse în program ºi la muzicienii
invitaþi s-a referit, în cadrul acele-
iaºi conferinþe de presã, Mihai Un-
gureanu, director artistic al Filar-
monicii „Oltenia”. „Este, aºa cum
se poate lesne constata, un festi-
val extrem de dens, cu foarte multe
manifestãri artistice, fiecare zi
având cel puþin patru. Este o pleia-
dã întreagã de artiºti care se vor
perinda pe scenele din oraº, dar
este ºi o multitudine de genuri mu-
zicale”, a apreciat Ungureanu.

«Ne fac onoarea de a deschide

acest festival Liviu Prunaru ºi Or-
chestra de camerã „Tharice Virtu-
osi” din Elveþia, cu atât mai mult cu
cât, dupã evoluþia pe scena craio-
veanã, vor participa la reputatul
Festival „George Enescu” de la
Bucureºti», a mai spus Ungurea-
nu. O altã apariþie deosebitã în fes-
tival va fi Corul Naþional de Came-
rã „Madrigal”, sub bagheta dirijo-
rului Anna Ungureanu, care va
concerta miercuri, 2 septembrie, ora
20.00, în Piaþa „Fraþii Buzeºti”. Tot
aici, de la aceeaºi orã, dar în urmã-
toarea searã, 3 septembrie, vor cân-

ta Orchestra Simfonicã ºi Corala
Academicã „Euphoria” ale Filarmo-
nicii „Ion Dumitrescu” din Râmni-
cu Vâlcea, dirijor fiind Mihail ªte-
fãnescu. În program: „Carmina
Burana” de Carl Orff, cu soliºtii Iri-
na Ionescu (sopranã), Robert Nagy
(tenor) ºi Alexandru Constantin
(bariton).

Zilnic, concerte camerale
la Muzeul de Artã

În cadrul secþiunii „Clasic” vor
mai concerta Orchestra Simfonicã ºi
Corala Academicã ale Filarmonicii
„Oltenia”, Orchestra „Camerata Re-
galã” din Bucureºti – care activeazã,
din anul 2009, sub Înaltul Patronaj al
Alteþei Sale Regale Principele Radu

al României, Kamerata Kronstadt –
Camerata din Braºov. O autenticã sea-
rã de cântec românesc va oferi marþi,
1 septembrie, de la ora 20.00, în sala
Filarmonicii, renumita orchestrã a
Ansamblului Folcloric „Maria Tãna-
se”, condusã de dirijorul Nicu Creþu.

Secþiunea „Cameral” propune
în cele nouã zile de festival tot atâ-
tea recitaluri, gãzduite, cu începere
de la ora 18.00, de Muzeul de Artã
Craiova. Un atractiv program de
muzicã vienezã va fi interpretat de
duo-ul Dan  Kajetanowicz (pian) ºi
Barbara Kajetanowicz (sopranã),
din Austria. Un alt duo, format din
violoncelistul Rãzvan Suma ºi pia-
nista Rebeca Omordia, va evolua
pe 31 august. Între invitaþi se mai
aflã „Flauto Dolce”, Cvartetul
Transilvan, Horn Quartet, duo
Bianca Manoleanu (sopranã) ºi
Remus Manoleanu (pian), duo
Claudia Codreanu (mezzosopranã)
ºi Inna Oncescu (pian).

Seri de jazz ºi blues
în Piaþa „Fraþii Buzeºti”

Deosebit de atractive pentru pu-
blic vor fi, cu siguranþã, evenimente-
le din secþiunea „Extra”, care se vor
desfãºura în fiecare searã de festi-
val, cu începere de la ora 22.00, pe
scena din Piaþa „Fraþii Buzeºti”. Se-
ria recitalurilor va fi deschisã mâine,
29 august, cu blues cântat într-o for-
mulã ineditã, de Marcian Petrescu
(voce, muzicuþã) ºi Florin Giuglea
(chitarã). Vor urma un concert jazz-

rock susþinut de grupul „Youvenis”,
format din tineri muzicieni, „JazzCo-
verNight” cu Casual Band, un con-
cert de jazz cu Irina Popa & „The Sin-
ners”, „Sambe ºi bossa-nove” cu
Sorin Zlat Trio. De asemenea, publi-
cul se va mai bucura de seri de blues
cu „Tomaselli” Blues Band (3 sep-
tembrie), de jazz cu Oltenia Big Band
(4 septembrie) ºi de acustic-medie-
val cu trupa „AD HOC” din Oradea
(6 septembrie).

În secþiunea „Alternativ” vor
avea loc ºi douã concerte nocturne,
ambele cu începere de la ora 23.59.
Astfel, mâine, 29 august, craiovenii
îi vor asculta pe componenþii Riot
Jazz Brass Band, din Marea Britanie,
iar sâmbãta urmãtoare, pe 5 septem-
brie, pe Angel Rusu (DJ Blanilla, nu-
mele de scenã) ºi o formaþie camera-
lã a Filarmonicii „Oltenia”, sub con-
ducerea muzicalã a violonistului Sa-
bin Laviniu Penea.

ce, coord. Corina Matei, Irina Matei
– Casa Bãniei (5+)

Orele 11.00-13.00: Marionette Sto-
ry, coord. Soso ºi Nuþi – Parcul „Ni-
colae  Romanescu” (foiºor) (7+)

Orele 11.00-13.00: Sand Art Show,
coord. Mariana Pachis – Teatrul „Co-
libri” (13+)

Orele 17.00-19.00: Meeting with
Pulcinella, coord. Gaspare Nasuto,
Napoli, Italia – Casa de Culturã „Tra-
ian Demetrescu”
Spectacole

Centrul Vechi, Piaþa
„Fraþii Buzeºti”

Ora 19.00: Cenuºãreasa, MAG,
Bucureºti (5+)

Ora 20.00: Hansel ºi Gretel, Tãrâ-
mul Poveºtilor Dollo, Arad (4+)

Ora 21.00: Pulcinella, Gaspare Na-
suto, Napoli, Italia (all ages)

Ora 22.00: Reflection, Lightwave,
Bucureºti (14+)

Piaþa „Mihai Viteazu”
Ora 20.00: Pete & Pat (at the pia-

nopupp), Bigolis Theater, Cambrils,
Spania (all ages)

Ora 21.00: Sand Art Show, Maria-
na Pachis, Bucureºti (10+)

Cartier Craioviþa, zona
Racheta

Ora 19.00: Beatles, my love – Tea-
trul „Colibri”, Craiova (3+)

Ora 20.00: Taraf, Marionet Studio,
Arad (3+)

Ora 21.00: Cavalerul jucãriilor,
Muschetarii, Bucureºti (4+)

Ora 22.00: Cabaret, Soso ºi Nuþi,

Arad (7+)
Parcul Independenþei

(lângã Liceul de Arte „Marin So-
rescu”)

Ora 18.00: Jocurile Copilãriei,
ªcoala de Joacã, Bucureºti (3+)

Ora 20.00: Vintage Puppets, Tea-
trul Colibri, Craiova (5+)
Expoziþii

Orele 10.00-19.00: Expoziþie sceno-
grafie ºi fotografie Puppet’s Meeting
– Centrul Multifuncþional

Orele 10.00-19.00: Cartea, pãpu-
ºa, povestea in memoriam Cristina
Pepino – Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman”
Proiecþii video –
Piaþa „Mihai Viteazu”

Ora 21.00: Filme de scurtme-
traj de animaþie, Asociaþia ENKI-
DU, Bucureºti (7+)
Arte plastice

Orele 10.00-13.00, 19.00-22.00: Pic-
turã by Bogdan Þigan, Centrul Vechi
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Aproximativ 50 de refugiaþi au fost
gãsiþi morþi, ieri, într-un camion în estul
Austriei, a relatat cotidianul „Krone”,
precizând cã primele indicii aratã cã ei
au murit prin sufocare. Un purtãtor de
cuvânt al Ministerului austriac de In-
terne a confirmat faptul cã un camion a
fost gãsit pe o autostradã, parcat în
apropierea oraºului Pandorf. „Din pã-
cate, existã mulþi morþi acolo”, a afirmat
el, adãugând cã nu ºtie numãrul exact
al persoanelor decedate, pe care le-a
descris drept refugiaþi. Vehiculul este
înmatriculat în Ungaria ºi poliþia ma-
ghiarã coopereazã cu cea austriacã pen-
tru a da de urma ºoferului, a indicat Ja-
nos Lazar, ºeful de cabinet al premieru-
lui Viktor Orban. Lazar a criticat dur din
nou Uniunea Europeanã pentru cã nu
este capabilã sã controleze intrarea imi-
granþilor pe teritoriul ei. „Evenimentele
din ultimele zile aratã cã UE este inca-
pabilã sã-ºi apere frontierele”. Un camion frigori-
fic staþiona pe autostrada A4 ºi un angajat al com-
paniei de autostrãzi din Austria a remarcat apa ce
se scurgea la o manierã anormalã, informând poli-
þia. Nu se cunoaºte originea imigranþilor. Ministrul
austriac de Interne Johanna Mikl- Leitner a de-
nunþat reþeaua de traficanþi, principalii vinovaþi de
aceastã tragedie. Aceastã nouã dramã, ineditã în
Austria, survine în timp ce Angela Merkel se afla
la Viena, cancelarul german participând la un sum-
mit privind Balcanii. Conferinþa urma sã permitã
avansarea integrãrii europene a unor þãri precum
Kosovo ºi Macedonia, dar criza imigranþilor bul-
verseazã agenda. Situaþia s-a degradat din mai
multe cauze: criza politicã din Bosnia, mafia incon-
trolabilã din Macedonia ºi ºomajul în masã din
Kosovo. Între timp, imigranþii continuã sã soseas-
cã pe mare în insulele greceºti. Un feribot elen a
preluat, ieri, 2.500 de imigranþi de pe Insula Kos
(sud-estul Mãrii Egee) în drumul sãu cãtre portul
Pireu. Feribotul “Eleftherios Venizelos” face de mai

Franþa: Negocieri

avansate în vederea
vânzãrii celor douã
nave Mistral cãtre

Egipt
Negocierile cu privire la

cele douã nave de rãzboi
Mistral - care urmau sã fie
vândute iniþial Rusiei – “sunt
relativ avansate” ºi ar putea
sã se încheie cu o vânzare
cãtre Egipt, declarã surse
apropiate dosarului. “Se
poartã efectiv negocieri, care
sunt relativ avansate, cu
privire la revânzarea celor
douã (nave de tip) Mistral”, a
declarat una dintre aceste
surse. “Normal, este vorba
despre Egipt. Cu ce finanþa-
re? Este clar cã o parte a
finanþãrii va proveni din
ajutoarele de la þãrile de la
Golf care-i sunt acordate”, a
adãugat sursa citatã pentru
Reuters. Aceastã informaþie a
fost confirmatã de cãtre altã
sursã apropiatã dosarului.
Grupul francez DCNS, con-
structorul navelor de tip
Mistral, nu a dorit sã comen-
teze, precizeazã Reuters.
Ministerul Apãrãrii a refuzat
sã facã orice comentariu.
Franþa a anunþat la începutul
lui august anularea con-
tractului de vânzare cãtre
Rusia a celor douã bastimente
de proiecþie ºi comandament
(BPC) Mistral, încheiat în
2011 în timpul preºedinþiei lui
Nicolas Sarkozy. Nelivrarea
celor douã nave - cunoscute ºi
sub numele de “bricege
elveþiene” din cauza poliva-
lenþei lor - a fost decisã în
octombrie 2014, în contextul
degradãrii situaþiei în estul
Ucrainei, unde Rusia este
acuzatã cã înarmeazã forþele
separatiste proruse, ceea ce
Moscova dezminte. În virtutea
acordului semnat între Paris
ºi Moscova, Franþa nu va
plãti penalitãþi, dar va
rambursa sumele avansate de
Rusia. François Hollande a
dat asigurãri, la începutul lui
august, cã Franþa nu va
întâmpina nicio dificultate în
gãsirea unor cumpãrãtori. O
sursã apropiatã dosarului a
evocat faptul cã aproximativ
zece þãri ºi-au manifestat
interesul. Achiziþionarea
BPC-urilor de cãtre Egipt s-
ar înscrie într-un context
tensionat în domeniul securi-
tãþii, alimentat de instabilita-
tea din Libia ºi din Sinaiul
egiptean la nivelul regiunii. În
discursul pe care l-a susþinut
marþi la Conferinþa ambasado-
rilor, Francois Hollande a
insistat asupra importanþei
stabilitãþii Egiptului în
regiune. “Franþa a ales sã
considere Egiptul un actor
major în Orientul Mijlociu”, a
subliniat ºeful statului,
prezent la inaugurarea noului
Canal Suez, pe 6 august.
“Stabilitatea sa este esenþialã.
Egiptul aºteaptã multe de la
Franþa”, a adãugat el, sublini-
ind de asemenea relaþia de
“mare încredere” dintre Paris,
Arabia Sauditã ºi statele
membre ale Consiliului de
Cooperare de la Golf.

Uniunea Europeanã este decisã sã în-
ceapã negocierile de aderare cu Serbia
foarte curând, a declarat ieri, la Viena, co-
misarul european pentru politicã de veci-
nãtate ºi negocieri în vederea extinderii,
Johannes Hahn, în cadrul Summitului pri-
vind Balcanii de Vest. “Atmosfera este de
aºa naturã încât trebuie sã începem foarte
curând negocierile oficiale de aderare cu
Serbia”, a afirmat comisarul european, la
douã zile dupã ce Belgradul ºi Pristina au
încheiat un acord istoric, care priveºte mai
multe domenii cheie, precum energia ºi
telecomunicaþiile, evoluþie ce reprezintã un
progres important cãtre normalizarea rela-
þiilor dintre ele. Speranþele Serbiei de lan-
sare a negocierilor de aderare la Uniunea
Europeanã se leagã în mare parte de ame-
liorarea relaþiilor sale cu Kosovo. Regiu-
nea separatistã ºi-a declarat unilateral in-

Moartea celor doi jurnaliºti ame-
ricani împuºcaþi în timp ce transmi-
teau în direct reaprinde discuþiile pri-
vind regimul armelor în Statele Uni-
te. Asta în timp ce þara se confruntã
cu un numãr record de incidente cu
arme de foc: mai mult de un atac ar-
mat în masã pe zi, în 2015. Comunita-
tea localã din Moneto, statul Virgi-
nia este în stare de ºoc. Mai multe
priveghiuri au fost organizate în me-
moria celor doi jurnaliºti uciºi. Ali-

Criza imigranþilor: 50 de refugiaþi au fostCriza imigranþilor: 50 de refugiaþi au fostCriza imigranþilor: 50 de refugiaþi au fostCriza imigranþilor: 50 de refugiaþi au fostCriza imigranþilor: 50 de refugiaþi au fost
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multe zile curse între Pireu ºi insulele din Egee pe
care se aflã mii de imigranþi, transportând pânã
acum 15.000 de persoane. Majoritatea acestor imi-
granþi au fugit de rãzboiul ºi persecuþiile din Siria.
În insulele Leros, Kos ºi Lesbos au avut loc scene
dramatice, mulþi imigranþi fiind nevoiþi sã doarmã
pe stradã, neavând acces la ajutorul umanitar. „Este
imposibil sã facem faþã unui asemenea aflux”, a
declarat Tasia Christodoulopoulou, ministrul fãrã
portofoliu responsabil pentru imigraþie. Peste
200.000 de imigranþi au ajuns în insulele greceºti
din estul Mãrii Egee în acest an. Mulþi dintre ei
încearcã sã ajungã în vestul Europei, în special în
Germania, prin tranzitarea Greciei, Macedoniei, Ser-
biei, Ungariei ºi Austriei. Înaltul Comisariat al Na-
þiunilor Unite pentru Refugiaþi (UNHCR) a estimat
cã aproape 3.000 de imigranþi ar putea ajunge în
fiecare zi din Grecia în Ungaria prin Balcanii de
Vest (Macedonia, Serbia) în urmãtoarele douã luni.
Aproape 260.000 de persoane au ajuns în Europa
de la începutul anului, cel mai adesea dupã cãlãto-

rii periculoase pe Marea Mediteranã or-
ganizate de traficanþi. Aceºti imigranþi
provin în cea mai mare parte din zone
de conflict din Orientul Mijlociu ºi Afri-
ca. Douã dintre statele cele mai afecta-
te de criza imigranþilor, Serbia ºi Mace-
donia au fãcut apel la Uniunea Euro-
peanã sã acþioneze pentru a rezolva
criza imigranþilor, în cadrul unui sum-
mit, la Viena, la care participã lideri din
Balcanii de Vest ºi cancelarul german
Angela Merkel. Cele douã þãri sunt prin-
tre cele mai importante puncte de trece
pentru zecile de mii de imigranþi care în-
cearcã sã ajungã în UE prin „ruta Balca-
nilor de Vest”.  “Ne confruntãm cu cea
mai mare crizã de refugiaþi de dupã cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Este o
adevãratã migraþie a populaþiilor, iar Ser-
bia este þarã de tranzit”, a declarat mi-
nistrul sârb de externe Ivica Dacic.
„Cred cã Uniunea Europeanã trebuie sã

propunã un plan de acþiune ºi apoi sã ne cearã sã ne
alãturãm. Vreau sã fiu extrem de direct: suportãm
cea mare parte a problemei”, a spus el. Omologul
sãu macedonean Nikola Poposki a subliniat cã þara
sa primeºte în fiecare zi 3.000 de imigranþi care vin
din Grecia vecinã.  „Cel puþin sã avem un rãspuns
european la aceastã crizã. (...) Nimeni nu trebuie sã
întreþinã iluzia cã aceasta poate fi reglatã”, a spus
ministrul. “Trebuie sã acþionãm imediat - ºi, proba-
bil, putem sã o facem prin aceastã conferinþã de la
Viena - ºi sã gãsim o soluþie europeanã”, a adãugat
el. Anunþat încã de anul trecut, acest summit, la care
este invitatã ºi ºefa diplomaþiei europene Federica
Mogherini, trebuia sã se concentreze pe coopera-
rea regionalã ºi pe perspectivele extinderii blocului
comunitar spre unele din þãrile din zonã. Însã criza
imigranþilor capteazã întreaga atenþie.  Secretarul
general al ONU, Ban Ki-moon, a fãcut miercuri apel
la toate þãrile, “din Europa ºi din restul lumii”, sã
dea dovadã de compasiune ºi sã facã mai mult pen-
tru rezolvarea crizei imigranþilor.

Moartea celor doi jurnaliºti americani reaprinde
discuþiile privind regimul armelor în SUA

son Parker ºi Adam Ward au fost
împuºcaþi mortal în timp ce transmi-
teau în direct. Criminalul, Vester Fla-
nagan, este un fost coleg. Dupã atac
a trimis un fax în care se descria ca
un butoi cu pulbere ºi susþine cã a
fost discriminat pentru cã era de cu-
loare ºi homosexual. Incidentul din
Virginia a reaprins discuþiile privind
necesitatea unui control mai strict al
armelor pe teritoriul SUA. “Din nefe-
ricire, violenþa armatã este o realitate

zilnicã în aceastã þarã. ªi dacã unele
incidente nu pot fi prevenite, multe
pot fi dacã o sã facem o treabã mai
bunã pentru a ne asigura cã persoa-
nele cu probleme, care nu ar trebui
sã aibã arme, nu pun mâna pe ele”, a
declarat Barack Obama. Potrivit unei
organizaþii care monitorizeazã violen-
þa armatã, în 2015, în Statele Unite s-
au înregistrat mai mult de un incident
armat în masã pe zi. Acestea sunt
definite ca atacuri în care cel puþin

patru persoane sunt împuºcate. Ast-
fel, 26 august a fost a 238 zi din acest
an, timp în care pe teritoriul SUA au
avut loc 247 de atacuri armate. Într-
un alt incident armat ce a avut loc
miercuri, douã persoane, dintre care
un poliþist, au murit ºi alte douã au
fost rãnite în statul american Louisia-
na, dupã ce un bãrbat, rudã a victime-
lor, i-a atacat ºi a fugit de la locul fap-
tei cu maºina, provocând un accident
la câteva sute de metri distanþã.

Johannes Hahn: UE este decisã sã înceapã foarte curând
negocierile de aderare cu Serbia

dependenþa pe 17 februarie 2008, la aproa-
pe un deceniu dupã bombardamentele
NATO contra forþelor armate sârbe. Pre-
zent la reuniunea din capitala austriacã,
ministrul de externe sârb Ivica Dacic a
apreciat cã lansarea negocierilor de ade-
rare la UE ar fi cea mai bunã modalitate de
a ajuta Belgradul sã facã faþã afluxului de
imigranþi veniþi din zone de conflict din
Orientul Mijlociu, Africa ºi Asia. “Nu tre-
buie sã mai aºteptãm altã datã în cursul
anul viitor. În loc de ridicarea de ziduri, sã
deschidem negocierile de aderare”, a spus
Dacic la Viena. La rândul sãu, ºeful diplo-
maþiei germane Frank-Walter Steinmeier a
menþionat cã þãrile din Balcanii de Vest
trebuie mai degrabã sã amelioreze condi-
þiile interne, întrucât 40% din refugiaþii
care ajung în Germania provin din statele
respective.
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SÂMBÃTÃ - 29 august

07:00 În grãdina Danei
07:25 Comorile Toscanei
08:00 Medici de gardã
09:00 Zon@
09:30 Postmeridian
10:00 Gala Umorului
11:00 O datã’n viaþã
12:00 O datã’n viaþã
13:00 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Biatlon-Campionatul

Mondial
15:55 Curaj la feminin
16:30 Biatlon-Campionatul

Mondial
17:55 Istorii de buzunar
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Piedone africanul
1978, Italia, Acþiune, Comedie,

Crimã, Dramã
22:55 Istorii de buzunar
23:10 Black Pimpernel, ambasa-

dorul-erou
2007, Danemarca, Dramã,

Istoric, Romantic, Thriller,
Dragoste

00:50 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã

01:50 Teleenciclopedia
02:40 Sport

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas
08:30 A doua emigrare
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:00 Pelerin
11:20 5 minute de istorie
11:30 Dobro urban
12:00 Burlacii
2005, România, Comedie
12:40 5 minute de istorie
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Turiºti
1980
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Agenda Festivalului

Enescu 2015
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Zbor deasupra unui cuib

de cuci
1975, SUA, Dramã
22:30 Momentart
22:40 Filmul de artã
22:50 O drama la vanatoare
1979, Rusia, Dramã, Istoric,

Romantic, Dragoste
00:40 Dreptul la memorie
01:40 Muzica e viaþa mea
02:40 Dobro urban
03:10 Pelerin
03:30 Motomagia
04:00 Memorialul Durerii

TVR 2

07:45 Magnolii de oþel
09:15 Un pisoi la Hollywood
10:30 Veronica Mars
12:15 Hotel Grand Budapest
13:55 Tom ºi Jerry ºi dragonul

pierdut
14:55 Jack Ryan: Agentul din

umbrã
16:40 Maleficent
18:20 Douã vieþi
20:00 Ucenic pentru crimã
21:50 Prãdãtor de noapte
23:45 Ray Donovan
00:45 Casa minciunilor
01:15 Hobbitul: Dezolarea lui

Smaug
03:50 Hotel Grand Budapest

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Super Trip (R)
15:00 B.D. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
17:00 Gradinita lui Taticu'
2003, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dead Man Down:

Gustul rãzbunãrii
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
22:45 Agenþii de rezervã
2010, SUA, Acþiune, Comedie
01:00  Dead Man Down:

Gustul rãzbunãrii (R)
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
03:00 Agenþii de rezervã (R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie
05:00 Ce se întâmplã docto-

re? (R)
05:30 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
06:15 Kung Fu Panda:

Legendele teribilitãþii

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Acasã în bucãtãrie
05:45 Daria, iubirea mea (R)

08:30 Vorbeºte lumea
10:15 La bloc (R)
11:45 La bloc
13:15 S-a întâmplat într-o noapte

(R)
15:30 De douã ori da (R)
17:00 Stuart Little 2 (R)
18:30 Bebeluºi geniali
20:30 Masca de argint
23:00 Undeva la Palilula

PRO CINEMA

09:00 B.D. la munte ºi la mare
(R)

1971, România, Comedie
11:00 Te Pui Cu Blondele (R)
13:00 Observator
14:00 Mihai Viteazul
1970, România, Istoric
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Mireasã pentru fiul meu
00:00 Penumbra
2006, Guineea, Dramã, Mister,

Thriller
02:30 Observator (R)
03:15 Star News (R)
03:45 Mihai Viteazul (R)
1970, România, Istoric
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)

08:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Gaºca
2007, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Roata norocului (R)
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors!
23:00 Cauzã ºi efect 3
2003, SUA, Horror, SF, Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Asta-i România! (R)
03:45 Vacanþa Mare: Leana s-a

întors! (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Playtech
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Prinþul ºi bãieþelul (R)
1995, Marea Britanie, SUA,

Germania, Franta, Familie,
Fantastic

13:00 Constantin 60 (R)
14:00 Scooby Doo - Misterul

începe
2009, SUA, Canada, Acþiune,

Animaþie, Comedie, Familie, Mister
16:00 Declaraþie de dragoste

(R)
1985, România, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Bodyguard
1992, SUA, Dramã, Thriller
23:15 Ninja Asasin
2009, SUA, Germania, Acþiune,

Crimã, Dramã, Thriller
01:30 O acoperire perfectã
1998, SUA, Acþiune
03:30 Focus (R)
04:30 O acoperire perfectã (R)
1998, SUA, Acþiune
06:30 Click! Poftã bunã! (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
14:30 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: Aristote

Quitusisa - Bogdan Stoica, Moises
Baute - Andrei Stoica

23:00 Megadrive
23:30 Megadrive
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation

SPORT.RO

DUMINICÃ- 30 august

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
14:00 Telejurnal
14:30 Biatlon-Campionatul

Mondial
15:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
15:45 Biatlon-Campionatul

Mondial
17:00 Istorii de buzunar
17:15 Gala Umorului
18:15 Lozul cel mare
18:45 In culise
1916, SUA, Comedie, Romantic,

Scurt metraj
19:15 DeschidereaFestivalului

George Enescu 2015
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Refrenul iubirii
2004, SUA, Dramã, Muzical
23:20 Biutiful
2010, Spania, Mexic, Dramã
01:50 Discover România
02:00 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
02:10 Exclusiv în România
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Gala Umorului

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:40 Matinissimo
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Singurãtatea florilor
1975, România, Dramã
15:40 Pelerin
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Agenda Festivalului

Enescu 2015
19:00 Cartea cea de toate zilele
19:15 DeschidereaFestivalul

Enescu 2015
19:30 Festivalul Enescu 2015
20:25 Interviuri neconvenþionale
20:45 Festivalul Enescu 2015
22:00 Europa 360°
22:30 Festivalul Enescu 2015
00:10 Singurãtatea florilor (R)
1975, România, Dramã
01:40 Mituri muzicale româneºti
02:40 Ferma
03:30 Cap compas
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Interviurile TVR 2
05:50 5 minute de istorie
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

08:15 Philomena
09:50 Mireasa Moartã
11:05 Scooby-Doo! Un meci de

fotbal teribil
11:30 Mici copii
13:45 Molly Maxwell
15:15 Fata care promitea
16:55 Mireasa Moartã
18:15 Þestoasele Ninja
20:00 Godzilla 3D
22:05 E nevoie de un erou
23:05 Trage tare ºi te scoþi
01:15 Zulu

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ferma vedetelor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Super Trip (R)
14:00 Gradinita lui Taticu' (R)
2003, SUA, Comedie
16:00 Vine CHEF-ul (R)
17:00 Piaza rea
2001, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 X-Men de la Origini:

Wolverine
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF, Thriller
22:45 Stiletto
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
00:45 X-Men de la Origini:

Wolverine (R)
2009, SUA, Acþiune, Fantastic,

SF, Thriller
02:30 Stiletto (R)
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
04:00 Piaza rea (R)
2001, SUA, Comedie
05:30 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste

08:30 Doamne de poveste
09:30 La bloc (R)
11:00 La bloc
12:30 Masca de argint (R)
15:00 Regina balului (R)
16:45 Bebeluºi geniali (R)
18:45 Playlist pentru Nick ºi

Norah
20:30 Colierul de turcoaze
22:30 Legea puterii
00:45 Operaþiunea Omega

(R)
02:15 Cine A.M.
06:45 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA

09:00 Povestea jucãriilor 3
2010, SUA, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Dramã, Familie
11:00 Prinþesa barbarã
2009, Dramã
13:00 Observator
14:00 Marea ºansã a lui

Beethoven
2008, SUA, Familie
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 În puii mei
21:00 Steaua vs Viitorul

Constanþa
23:00 Splash! Vedete la apã

(R)
04:00 Marea ºansã a lui

Beethoven (R)
2008, SUA, Familie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)

08:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic

11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Club Nautica (R)

12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Columna

1968, România, Dramã, Istoric
16:00 D-Paparazzi (R)

17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului

22:30 Halloween: Noaptea
groazei

2002, SUA, Horror
00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Halloween: Noaptea
groazei (R)

2002, SUA, Horror
03:30 Feriha (R)

2011, Turcia, Dramã, Romantic
05:15 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil

11:00 Levintza prezintã
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
12:00 Bodyguard (R)
1992, SUA, Dramã, Thriller
15:00 Cronica Netului (R)
15:30 Sexy Harem Ada-Kaleh
2001, SUA, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame

22:30 Vreau sã divorþez (R)
00:00 Sexy Harem Ada-Kaleh

(R)
2001, SUA, Comedie
02:30 Schimb de mame (R)
04:30 Cireaºa de pe tort (R)
05:30 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Rezumate UEFA

Champions League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
14:30 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Constan-

þa: ''Bãtaie cu de toate!''
23:00 Megadrive
23:30 Megadrive
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Aceastã informare este efectua-

tã de COMUNA CARPEN, ce inten-
þioneazã sã solicite de la A.B.A. JIU
aviz modificator de gospodãrire a
apelor pentru realizarea lucrãrilor:
CONSTRUIRE REÞEA DE APÃ ªI
CANALIZARE , amplasate în COMU-
NA CARPEN, JUDEÞUL DOLJ.

Aceastã informare este efec-
tuatã de COMUNA BÎRCA, ce in-
tenþioneazã sã solicite de la A.B.A.
JIU aviz modificator de gospodãri-
re a apelor pentru realizarea lucrã-
rilor: EXTINDERE REÞEA DE APÃ
ªI CANALIZARE , amplasate în CO-
MUNA BÎRCA, JUDEÞUL DOLJ.

MOCHLOS SA GRECIA SU-
CURSALA ROMÂNIA , titular al
proiectului „ Depozitare pãmânt
rezultat din lucrãrile de Reabilita-
re DN 56, Craiova- Calafat ( tron-
son Galicea – Calafat) Municipiul
Calafat judeþul Dolj”, anunþã publi-
cul interesat asupra luãrii deciziei
etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj- AVIZARE FÃRÃ ACORD DE
MEDIU, pentru proiectul. Depozi-
tare pãmânt rezultat din lucrãrile
de Reabilitare DN 56, Craiova-
Calafat ( tronson Galicea – Cala-
fat) Municipiul Calafat, judeþul
Dolj”, propus a fi amplasat în sat
Golenþi. 1. Proiectul deciziei de în-
cadrare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr.1 în zilele de luni- vineri, între
orele 9-14, precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http: // ar-
pmdj.anpm.ro. Publicul interesat
pote înainta comentarii / observa-
þii la proiectul deciziei de încadra-
re ( în termen de 5 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ), pânã
la data de 03.09.2015.

Aceastã informare este efec-
tuatã de COMUNA GOICEA, ce in-
tenþioneazã sã solicite de la A.B.A.
JIU aviz modificator de gospodãri-
re a apelor pentru realizarea lucrã-
rilor: EXTINDERE REÞEA DE APÃ
ªI CANALIZARE , amplasate în CO-
MUNA GOICEA, JUDEÞUL DOLJ.

Anunþ public privind decizia
etapei de încadrare. S.C. RATZMIN
SERVICE S.R.L. titular al proiectu-
lui : Construire staþie mixtã distri-
buþie carburanþi ºi spaþii anexã”,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj, pentru proiectul
propus a fi amplasat în comuna Pis-
cu Vechi, str. Mihai Viteazu, nr. 1, jud.
Dolj. Proiectul deciziei de încadra-
re ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul APM
Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de L-V, între orele 9-14, precum ºi la
urmãtoarea adresã de pe internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul inte-
resat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare (în termen de 5 zile de la
data publicãrii prezentului anunþ)
pânã la data de 03.09.2015.
= ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu sediul
în strada Jieþului nr. 19, primeºte
înscrieri pentru anul ºcolar 2015 –
2016 în perioada 24 august - 4 sep-
tembrie 2015, la urmãtoarele disci-
pline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), balet, actorie,
picturã, graficã, artã cinematogra-
ficã, regie-teatru. Examenul de
admitere, în anul I, se va desfãºura
în perioada 7 – 10 septembrie 2015.
Relaþii la telefon 0251 – 413371; în-
tre orele 09.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

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!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.
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INVITATIE

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

ZIUA COMUNEI URZICUTA

VA ASTEPTAM CU DRAG!

                                                         PRIMAR-ING. FLOREA GRIGORESCU
Informaþii la tel.: 0251/317.619.

————————————————————————————————————————————————
“CUNUNA GRAULUI”-ZIUA COMUNEI URZICUTA

                                                            5 SEPTEMBRIE 2015
                                                            PROGRAMUL ZILEI
      ORA 11.30-12.00 PRIMIREA INVITATILOR(Camin Cultural)
        ORA 12.00-13.00 INAUGURAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII: REABILITARE SI MODERNIZARE GRA-

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

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

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

OFERTE SERVICIU
ªCOALA Gimnazialã
Cârna organizeazã
concurs pentru ocupa-
rea unui post 0,5 nor-
mã de secretar. Rela-
þii la telefon: 0251/
256.672.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10-
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

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

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti
- Goieºti. Telefon:
0760/024.474; 0351/
460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã
- 3 camere ºi depen-
dinþe, teren 3500
mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã locuibilã,
cadastru, Bistreþ –
Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie,
pomi, apã ºi gaze la
poartã - Negoieºti. Te-
lefon: 0765/795.649.
Vând casã Coþofenii
din Dos, sat Mihãi-
þa. Telefon: 0748/
503.599.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data de
28.09.2014, a unei (1) funcþii  publice vacante respectiv:

- inspector, cls l, grad dubutant în cadrul Serv public comunitar pentru evi-
denþã persoanelor Calafat

1)-condiþii de desfãºurare a concursului;
 -proba scrisã - 28.09.2015 la sediul primãriei, str. T. Vladimirescu nr. 24,

ora 10.30.
2)-termen de depunere a dosarelor, 20 zile de la publicare, la sediul primã-

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

dii superioare de lungã duratã absovite cu diplomã de licenþã în administraþie
publicã, ºtiinþe juridice, economic.

-certificat cunoºtiinþe de baza de calculator
Dosarul de înscriere se depune la Serviciul  Resurse umane-Salarizare, ºi va

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

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

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

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

faºurat activitãþi de poliþie politicã.

Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.

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

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
Vând teren Craiova
1114 mp. Telefon:
0769/913.671.
Vând teran intravilan
700 mp Craiova. Tele-
fon: 0745/ 791.801.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pen-
tru programul Rabla.
0351/ 415.713.

SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0772/096.357.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr de la unic pro-
prietar auto TICO, euro
2, sau MATIZ, euro 4.
Telefon: 0771/290.539;
0351/ 460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.

Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând loc de veci 2 lo-
curi suprapuse, cimiti-
rul Sineasca.Preþ ne-
gociabil. Telefon:0747/
494.100.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto.Telefon:
0351/ 181.202; 0773/
970.204.
Vând 1+1/2 sobã tera-
cotã verde nemontat,
Tv color D 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi diafilm,
pat mecanic + saltea.
0768/083.789.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, cre-
me, spume) bol inox 6
litri marcã Germania,
cuier hol. Telefon:
0752/236.667.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.

Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã. Telefon:
0251/427.583.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri, ca-
lorifere fontã, televizor
color, preþuri mici. Tele-
fon: 0729/977.036.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 28 august 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446918.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500
mp curte  comuna Cio-
roiaºi pentru o camerã
cãmin Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Telefon:
0754/ 220.151.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Închiriez 2 camere
la casã. Telefon:
0 7 6 2 / 4 8 4 . 7 5 5 ;
0351/464.628.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45
mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie 220
Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.

Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie
- 800 RON). Telefon:
0770/682.710.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875.

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

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

DIVERSE
Caut o persoanã care
sã mã îngroape. Îi plã-
tesc dãrile blocului, îi
rãmâne pensia ºi locul
de veci. Telefon: 0748/
056.602.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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GRUPA A
Paris SG (Fra)

Real Madrid (Spa)
ªatior Doneþk (Ucra)

Malmo FF (Sue)

GRUPA B
PSV Eindhoven (Ola)

Manchester United (Ang)
ÞSKA Moscova (Rus)
VfL Wolfsburg (Ger)

FOTBAL – LIGA CAMPIONILOR

PLAY-OFF – MANªA SECUNDÃ

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

(Stilic 60 / Maksimovic 84)

Partizan Belgrad (Srb) – BATE Borisov (Blr) 2-1 0-1
(Zhavnerchik 74 aut., Saponjic 90+3 / Stasevich 25)

Bayer Leverkusen (Ger) – Lazio Roma (Ita) 3-0 0-1

(Calhanoglu 40, Mehmedi 48, Bellarabi 88)

Club Brugge (Bel) – Manchester United (Ang) 0-4 1-3

(Rooney 20, 49, 57, Ander Herrera 63)

ÞSKA Moscova (Rus) – Sporting Lisabona (Por) 3-1 1-2

(Doumbia 49, 72, Musa 85 / T. Gutierrez 36)

Echipele subliniate au acces
în grupele competiþiei, acolo
unde aºteptau alte 22 de forma-
þii, calificate din oficiu în aceas-
tã fazã (grupele sunt prezenta-
te în materialul din dreapta).

Echipele eliminate din play-off
UCL merg în grupele celeilalte
continentale, Europa League.

GRUPE – TRAGERE LA SORÞI

“IL Luce” ºi-a epuizat norocul în play-of“IL Luce” ºi-a epuizat norocul în play-of“IL Luce” ºi-a epuizat norocul în play-of“IL Luce” ºi-a epuizat norocul în play-of“IL Luce” ºi-a epuizat norocul în play-off !f !f !f !f !
PSG ºi Real Madrid ies în faþa ªahtioruluiPSG ºi Real Madrid ies în faþa ªahtioruluiPSG ºi Real Madrid ies în faþa ªahtioruluiPSG ºi Real Madrid ies în faþa ªahtioruluiPSG ºi Real Madrid ies în faþa ªahtiorului

Dupã ce s-a calificat cu mult no-
roc în grupe, Rapid Viena irosind
douã ocazii rarisime în prelungiri,
ªahtiorul pregãtit de Mircea Lu-
cescu nu s-a mai bucurat de ace-
eaºi ºansã ºi la tragerea la sorþi,
programatã asearã, la Monaco, fi-
ind plasatã într-o grupã (A) cu douã
favorite la trofeu, Paris Saint Ger-
main ºi Real Madrid. O altã grupã
extrem der interesantã, poate
“grupa morþii”, se anunþã a fi gru-
pa D, care le are în componenþã pe
Juventus, Manchester City, Sevil-
la (deþinãtoarea Europa League) ºi
Monchengladbach. Altfel, Mourin-
ho va reveni la Porto, formaþie cu
care a câºtigat un trofeu al Ligii
Campionilor, însã Chelsea va avea
o misiune uºoarã în grupa G, ocu-
patã în rest de Dinamo Kiev ºi
Maccabi Tel Aviv.

SCM Universitatea a pierdut
primul joc de verificare din interse-
zon, scor 50-65, pe terenul celeilalte
grupãri olteneºti de primã ligã,
Energia Târgu-Jiu, la meciul de
prezentare al gorjenilor.

Noul “coach” al Craiovei, sârbul
Oliver Popovic, a început în
formula: Petriºor, Djurasovic,
Burlacu, Djurkovic, Micic. Cãtãlin
Burlacu a fost cel care a marcat
primele puncte ale jocului, apoi cele
douã combatante au mers cap la
cap pânã la 6-6. Au urmat patru
puncte consecutive ale gazdelor,
însã acelaºi Burlacu, cu o reuºitã de
la distanþã, a apropiat SCM-ul la un

BASCHET (M): Craiova începe
cu stângul seria amicalelor

SCM U Craiova a reuºit un
nou transfer de la campioana
Volei Alba Blaj. Dupã ce miercuri
s-a bãtut palma cu Adina Stan-
ciu (28 ani, 1.80 m., evolueazã

punct.
Alb-albaºtrii s-au þinut scai, iar

Bozovic a egalat la 14, pentru ca
ulterior, un coº de douã puncte
semnat de Jovanovic, sã aducã
Craiova în avantaj la finele primului
sfert: 19-18.

Trupa lui Popovic a început
curajos ºi manºa secundã, Jovano-
vic mãrind ecartul la 5 “lungimi”,
23-18 . De aici însã s-a rupt ceva, iar
Energia a mers la odihnã cu un
avantaj consisten, 36-29. Nici
sfertul trei nu a fost unul reuºit
pentru Craiova, 52-38 înaintea
ultimelor 10 minute. Unele care s-au
disputat sub din nou sub semnul

echilibrului, 13-12
pentru Energia.

Cel mai bun realiza-
tor al formaþiei craiove-
ne a fost Djurasovic –
cu 15 puncte, secon-
dat, în ordine, de
Jovanovic (11),
Burlacu (7), Micic (6),
Bozovic (5), Negoiþes-
cu (3), Djurkovic (2) ºi
Peters (1).

La capitolul recupe-
rãri, Bozovic a fost cel
mai bun, cu 7, urmat de
Djurasovic, Djurkovic
ºi Peters (câte 5),
Negoiþescu (4),
Jovanovic ºi Burlacu
(câte 3), Petriºor ºi
Micic (câte una).

Urmãtorul amical al
Craiovei e programat
sâmbãtã, de la ora
17:30, pe propriul
parchet de la Polivalen-
tã, contra nou-promo-
vatei Phoenix Galaþi.

Astãzi, ora 18:00
Cetate Deva – ACSO FILIAªI
Becicherecul Mic – Metalurgistul Cugir
Mâine, ora 18:00
CS U II CRAIOVA – Municipal Lugoj
ACS Poli Timiºoara – Minerul Motru
Mãgura Cisnãdie – Millenium Giarmata

DIGI SPORT 1
11:00, 12:00, 13:00 – MOTO GP – FP1 – Marele

Premiu al Marii Britanii / 15:10 – MOTO GP – FP2 –
Marele Premiu al Marii Britanii / 18:30, 21:00 – FOT-
BAL – Liga I: FC Voluntari – “U” Craiova, CSMS Iaºi
– ASA Tg. Mureº.

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

pionships, la Astana, în Kazahstan / 17:05 – MOTO
GP – FP2 – Marele Premiu al Marii Britanii / 18:00 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HC Zalãu – HCM
Roman / 21:30 – FOTBAL Spania – la Liga: Villarreal –
Espanyol.

DIGI SPORT 3
21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Guingamp –

Marseille.
DOLCE SPORT
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – “U”

Craiova, CSMS Iaºi – ASA Tg. Mureº / 2:00 – TENIS
(F) – Turneul de la New Haven, în SUA: ziua a 4-a.

GRUPA C
Benfica Lisabona (Por)
Atletico Madrid (Spa)

Galatasaray Istanbul (Tur)
FC Astana (Kaz)

GRUPA D
Juventus Torino (Ita)

Manchester City (Ang)
FC Sevilla (Spa)

Monchengladbach (Ger)

GRUPA E
FC Barcelona (Spa)

Bayer Leverkusen (Ger)
AS Roma (Ita)

BATE Borisov (Blr)

GRUPA F
Bayern Munchen (Ger)
Arsenal Londra (Ang)
Olympiakos Pireu (Gre)
Dinamo Zagreb (Cro)

GRUPA G
Chelsea Londra (Ang)

FC Porto (Por)
Dinamo Kiev (Ucr)

Maccabi Tel Aviv (Isr)

GRUPA H
Zenit St. Petersburg (Rus)

Valencia CF (Spa)
Olympique Lyon (Fra)

Gent (Bel)

VOLEI (F): Încã o jucãtoare,
de la campioana Blaj, ajunge în Bãnie

pe postul de secund), ieri a sem-
nat cu formaþia alb-albastrã ºi
Ioana Vodã. Aceasta nu a împli-
nit încã 20 de ani, are 1.80 m.,
ºi joacã pe postul de centru.

FOTBAL – LIGA A 3-A – SERIA A 4-A – ETAPA I
Performanþa Ighiu – Pandurii II Tg. Jiu
Naþional Sebiº – FC Hunedoara
CS Ineu – stã.
Cealaltã reprezentantã a Doljului în al treilea eºa-

lon, ACS Podari (Seria 3), va debuta în campionat
mâine (tot de la ora 18:00), când va înfrunta, pe teren
propriu, pe Sporting Roºiori.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
19:00 – FOTBAL Ucraina – Premier League: ªah-

tior Doneþk – Metalurg Zaporojie.
SPORT.RO
21:00 – BOX – Gala “Cod roºu de KO!”
EUROSPORT
14:00 – ATLETISM – Campionatul Mondial, la Bei-

jing, în China / 17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: eta-
pa a 7-a / 2:30, 4:00 – ATLETISM – CM, la Beijing.

EUROSPORT 2
10:30, 15:00 – SNOOKER – Circuitul European, la

Fürth, în Germania / 19:00 – FOTBAL Polonia – Ek-
straklasa: Podbeskidzie – Legia Gdansk / 21:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Wolfsburg –
Schalke.

PRO TV
23:30 – BOX – Gala “Cod roºu de KO!”
LOOK PLUS
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – “U”

Craiova, CSMS Iaºi – ASA Tg. Mureº.
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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

Departe de pretenþiile anunþate la
starul sezonului, Universitatea nu
mai are dreptul la eroare ºi astãzi,
când va înfrunta, în deplasare, pe
nou-promovata FC Voluntari, sin-
gura echipã care n-a înregistrat nici
mãcar o victorie pânã acum. Am-
bele combatante vin dupã eºecuri
cu acelaºi rezultat, 1-2, ªtiinþa, pe
“Extensiv”, cu Steaua, iar ilfovenii
la Târgu-Mureº. Voluntariul a fost
preluatã în urmã cu douã runde de
Flavius Stoican, fost jucãtor al
ªtiinþei, al cãrei tricou l-a îmbrãcat
timp de 7 ani, între 1995 ºi 2002.

Cârþu: “Plecãm favoriþi, dar am
mai clacat din aceastã posturã”

În cadrul unei conferinþe de presã
susþinute miercuri searã, directorul
tehnic Sorin Cârþu, a prefaþat astfel
jocul: “Partida cu FC Voluntari este
una extrem de importantã, pe care
trebuie sã o câºtigãm, având în ve-
dere pretenþiile noastre ºi faptul cã
jucãm contra unei nou-promovate.
Calculele hârtiei ne indicã favoriþi,
numai cã în multe meciuri am ple-
cat din aceastã posturã ºi nu am
reuºit ceea ce ne-am propus.!

Popov ºi Kay, apþi
“Sorinaccio” a anunþat ºi faptul

FC VFC VFC VFC VFC Voluntari –oluntari –oluntari –oluntari –oluntari –
“U” Craiova“U” Craiova“U” Craiova“U” Craiova“U” Craiova

Stadion: Dinamo, astãzi, ora 18:30, Digi
1, Dolce Sport, Look Plus.

FC Voluntari: Balauru – Rus, Maftei,
Novakovic, Maxim – N. Grigore, T. Bãlan –
Cârstocea, Pancu, Pârvulescu – Iorga. An-
trenor: Flavius Stoican.

“U” Craiova: Bãlgrãdean – Achim, Kay,
Acka, Vãtãjelu – Bãluþã, Madson, Mateiu,
Ivan – Herghelegiu, Nuno Rocha. Antre-
nori: Sorin Cârþu ºi Emil Sãndoi.

cã bulgarul Apostol Popov ºi cap-
verdianul Kay sunt apþi de joc, ceea
ce înseamnã cã nefasta “improvi-
zaþie” Dumitraº (a greºit la ultimele
douã dintre cele trei goluri încasate
de “U”) va ieºi din centru defensi-
vei: “Revin Popov ºi Kay, dar nu ne
mai gândim la lucruri concrete, pen-
tru cã de cele mai multe ori suntem
puºi în faþa unor conjuncturi nefa-
vorabile, cum a fost cazul lui Izvo-
ranu, care a devenit indisponibil
chiar înaintea partidei de la Timi-
ºoara. În rest, problemele noastre.
Avem în continuare multe deficien-
þe. Unii jucãtori vin dupã acciden-
tãri, alþii nu ºi-au fãcut pregãtirea
de varã, din varii motive, ori au fost
accidentaþi, ori au avut probleme
contractuale. I-aº numi aici pe Ban-
cu, Ferfelea, Curelea, Zlatinski,
Madson sau Ivan. Dintre aceºtia,
suntem nevoiþi sã jucãm cu mini-
mum 3 meci de meci, ceea ce duce
ºi la rezultate negative.

“Existã doar presiunea locului
din clasament. Trebuia sã avem
11-12 puncte”

Cât priveºte ultimele speculaþii,
Cârþu a declarat cã nimeni nu I-a
dat vreun ultimatum, precizând cã
singura presiune este cea a poziþiei

din clasament: „Nu existã tensiuni
sau presiuni, ci doar a locului din
clasament. Trebuie sã eliminãm
greºelile individuale. Avem patru
înfrângeri în opt etape, iar cu Di-
namo, Steaua ºi Astra au fost gre-
ºeli în ultimele minute, prin care
am pierdut, deºi eu consider cã am
jucat de la egal la egal cu ei. Tre-
buia sã ne situãm în jurul a 11-12
puncte la ce am prestat. Am plecat
la drum cu patru fundaºi centrali
nu-mi poate imputa mie cineva cã
s-a accidentat cineva. Apoi am ju-
cat cu improvizaþii în faþa celor mai
importanþi atacanþi din campionat.

“Suntem victimele propriilor
performanþe de sezonul trecut”

Finalmente, Cârþu a adãugat cã
el ºi Sãndoi sunt victimele proprii-
lor performanþe înregistrate stagiu-
nea precedentã, când Universita-
tea a bifat un ºir de 19 meciuri fãrã
înfrângere: „Am dovedit cã putem
crea o serie mare de invincibilita-
te, dar suntem propriile victime ale
succesului pe care noi l-am fãcut.
Acum toþi ne vãd doar în postura
aceea. Ceea ce s-a întâmplat anul
trecut a creat o anumitã imagine ºi
toatã lumea te judecã numai gân-
dindu-se la acel sezon.”

Acka, încrezãtor
Prezent de asemenea la confe-

rinþa de presã, ivorianul Stephane
Acka s-a arãtat încrezãtor în ceea
ce priveºte meciul din aceastã sea-
rã: “Suntem montaþi. Mergem sã
luãm trei puncte, mereu când in-
trãm pe teren ne dorim asta. Pânã
acum ne-a lipsit ceva. Putem bate
orice echipã din campionat, avem
încredere în noi, n-avem nicio pre-
siune ºi mergem înainte.

Stoican: “Trebuie sã profitãm
de criza pe care o traverseazã
Craiova”

Trecând în tabãra Voluntariului,
tehnicianul Flavius Stoican a spus:

„Jocul echipei mã mulþumeºte ºi
prestaþia jucãtorilor în partida de la
Târgu Mureº îmi dã speranþe, deºi
ne-am întors învinºi. Craiova sufe-
rã ºi este în foame de puncte, însã
noi trebuie sã profitãm de criza pe
care o traverseazã. Îmi doresc ca
dupã meciul cu Craiova sã avem
douã sãptãmâni de liniºte. O victo-
rie ar ridica enorm moralul jucãto-
rilor. Acele momente dificile care
apar pe parcursul unei partide tre-

buie sã le tratãm aºa cum se cuvi-
ne. Dupã prima victorie obþinutã,
echipa va arãta mult mai bine”.

„Echipa din Craiova este foar-
te bine pregãtitã, atât din punct
de vedere fizic, cât ºi tactic. Nu
au schimbat decât câþiva jucãtori
din lotul cu care au abordat cam-
pionatul trecut, ceea ce înseam-
nã cã sunt omogeni. Spãrãm sã
învingem”, a afirmat ºi cãpitanul
Laureþiu Rus.
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