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De ieri, Spitalul de Neuropsihiatrie
din Craiova beneficiazã de un ambu-
latoriu de neurologie modern, care a
fost amenajat de la zero într-una din
clãdirile unitãþii sanitare. Prezent la
inaugurare, primarul Lia Olguþa Va-
silescu a afirmat cã modernizarea spi-
talului de la Rotonda se va finaliza în
aceastã toamnã, odatã cu celelalte
douã unitãþi spitaliceºti aflate în
subordinea municipalitãþii. De aseme-
nea, primarul Craiovei a anunþat cã
urmeazã sã discute cu ministrul
Transporturilor, Iulian Matache, pen-
tru preluarea în administrare ºi a Spi-
talului CFR, unitate
care întâmpinã mari
probleme financiare.
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O spovedanie,O spovedanie,O spovedanie,O spovedanie,O spovedanie,
uºor abilã, a luiuºor abilã, a luiuºor abilã, a luiuºor abilã, a luiuºor abilã, a lui
Crin AntonescuCrin AntonescuCrin AntonescuCrin AntonescuCrin Antonescu

Spovedania este pânã la urmã
o mãrturisire, un act de curaj,
de demnitate ºi în acelaºi timp o
posibilã uºurare. Uneori, cel care
procedeazã astfel ºi o face pu-
blic, poate fi crezut ºi chiar ier-
tat, opineazã, „marele fugar” sta-
bilit în Elveþia, Cristian Sima, de
o inteligenþã de invidiat, în pro-
pria lui spovedanie. Invitat, marþi
seara la Realitatea TV, în cadrul
unei „Ediþii speciale”, fostul
preºedinte al PNL, co-preºedin-
te al USL, ex-preºedinte al Se-
natului, Crin Antonescu, într-
o bunã stare de spirit, s-a arãtat
dispus la confesiune...
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Un proiect de amploare, pe
fonduri europene, desfãºurat
de Facultatea de Litere a Uni-
versitãþii din Craiova, pe par-
cursul a 18 luni, a fost finali-
zat ieri. Este vorba despre
creºterea ºanselor de integra-
re a tinerilor pe piaþa muncii,
în principal în ceea ce înseam-
nã comunicarea. Unii dintre
cei care au participat la pro-
gram au primit deja oferte de
angajare.
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Cod galben de caniculã
în weekend, în 12 judeþe

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie (ANM) a emis, ieri, o aten-
þionare meteo Cod Galben de cani-
culã valabilã în acest weekend, care
vizeazã 12 judeþe din vestul ºi estul
þãrii. Atenþionarea intrã în vigoare
astãzi, 29 august, ºi este valabilã pânã
duminicã, 30 august. Judeþele vizate
de codul galben sunt Arad, Bacãu,
Bihor, Caraº-Severin, Dolj, Galaþi,
Iaºi, Mehedinþi, Satu Mare, Timiº,
Vrancea ºi Vaslui. Conform ANM, în
zonele vizate de atenþionare, tempe-
raturile maxime vor atinge frecvent
35-36 de grade, iar indicele tempera-
turã-umezealã (ITU) va depãºi pra-
gul critic de 80 de unitãþi. „Discon-
fort termic ridicat ºi temperaturi ma-
xime în jurul valorii de 35 de grade
vor fi pe arii restrânse ºi în celelalte
regiuni”, se mai aratã în atenþionare.
Totodatã, meteorologii precizeazã cã
valul de cãldurã va persista pânã la
mijlocul sãptãmânii viitoare.

Populaþia rezidentã a României,
în scãdere cu 85.900 persoane

Populaþia rezidentã a României la
1 ianuarie 2015 a fost de 19.861.000
de persoane, în scãdere cu 85.900 de
persoane faþã de 1 ianuarie 2014, in-
formeazã Institutul Naþional de Sta-
tisticã (INS). Cauza principalã a aces-
tei scãderi o reprezintã sporul natu-
ral negativ (-69.522 de persoane).
Fenomenul de îmbãtrânire demogra-
ficã s-a accentuat, ecartul dintre po-
pulaþia vârstnicã de 65 ani ºi peste ºi
populaþia tânãrã de 0 – 14 ani cres-
când la peste 300.000 de persoane
(3.376.000 de vârstnici faþã de
3.072.000 de tineri). Indicele de de-
pendenþã demograficã a crescut de
la 47,1 la 48,1 persoane tinere ºi vârst-
nice la 100 de persoane adulte. Po-
pulaþia urbanã ºi cea de sex feminin
sunt majoritare (53,8%, respectiv
51,1%). România continuã sã fie o
þarã de emigrare. Soldul migraþiei in-
ternaþionale din 2014 a fost negativ,
numãrul emigranþilor depãºind nu-
mãrul imigranþilor cu 42.000 de per-
soane. În cursul anului 2014, ca ºi în
2013, femeile au emigrat într-o pro-
porþie mai mare decât bãrbaþii
(56,8%). În rândul imigranþilor, bãr-
baþii au fost majoritari (55,1%).

Administraþia Românã a Serviciilor de
Trafic Aerian (ROMATSA) a contestat în
instanþã declanºarea grevei generale de an-
gajaþii ROMATSA din 1 septembrie, aºa cum
a fost anunþatã de sindicaliºti la începutul
sãptãmânii. Tribunalul Bucureºti a decis, ieri,
cã greva este legalã. Decizia poate fi contes-
tatã la Curtea de Apel Bucureºti. Dupã pro-
nunþarea deciziei, sindicaliºtii ROMATSA
adunaþi în faþa tribunalului, purtând toþi tri-
couri albe personalizate, au aplaudat când
avocatul lor a ieºit din sediul instanþei.

Controlorii de trafic aerian ROMATSA au
anunþat, luni, cã vor intra în grevã generalã
din 1 septembrie, dacã cele 14 revendicãri pe
care le au nu vor fi soluþionate, ei susþinând
cã problemele lor sunt “de viaþã ºi de moar-
te” ºi privesc siguranþa cãlãtorilor. Luni, ei au dis-
cutat ºi cu ministrul Transporturilor, Iulian Mata-
che. La ieºirea din sediul Ministerului Transportu-
rilor, Gabriel Tudorache, unul dintre liderii sindica-
liºtilor, a spus cã nu mai existã altã soluþie decât sã
cearã sprijinul societãþii civile, pentru cã se luptã
cu “un sistem bolnãvicios”.

Angajaþii ROMATSA l-au acuzat pe directorul
Aurel Stanciu cã nu a respectat nimic din ceea ce
sindicaliºtii au stabilit, în scris, cu Ministerul

Fostul preºedinte Traian Bãsescu a anunþat ieri
cã, dupã aducerea în þarã a lui Mohamad Munaf,
va da în judecatã “pe oricine mai lanseazã în spa-
þiul public minciuni” la adresa sa, legate de sub-
iectul rãpirii jurnaliºtilor. “Îi atenþionez pe amatorii
de afirmaþii mincinoase pe acest subiect cã, acum,
dupã aducerea în þarã ºi a lui Munaf, voi da în
judecatã pe oricine mai lanseazã în spaþiul public
minciuni la adresa mea legate de subiectul rãpirii
jurnaliºtilor. Inclusiv C.V. Tudor va avea parte de o
acþiune în instanþã pentru denunþ calomnios”, a
scris fostul preºedinte pe Facebook.

În context, Traian Bãsescu a fãcut unele preci-
zãri referitoare aducerea în þarã a lui Mohammad
Munaf ºi Omar Hayssam, afirmând cã a dat ordi-
nul cãtre unele structuri de securitate pentru a-i
aduce în þarã pe cei doi “cu orice preþ ºi orice risc”,
asumându-ºi riscul politic al acestui ordin în cazul
unui eºec. “Aducerea în þarã a celor doi infractori
nu ar fi fost posibilã fãrã intervenþia politicã pe

Potrivit unui comunicat al Di-
recþiei Naþionale Anticorupþie
(DNA), ieri-dimineaþã procurorii
au reþinut-o pentru 24 de ore pe
Mihaela Ela Udrea, director al Di-
recþiei Politica Medicamentului ºi
a Dispozitivelor Medicale din Mi-
nisterul Sãnãtãþii, pentru ºase in-
fracþiuni de luare de mitã, din care
douã în formã continuatã. Anche-
tatorii spun cã în perioada 16 apri-
lie – 27 august Mihaela Udrea a
primit în biroul sãu din Ministerul
Sãnãtãþii, de la ºase persoane,
sume de bani ºi produse cosmeti-
ce, pentru avizarea unor puncte
de lucru farmaceutice.

Joi, procurorii au organizat un
flagrant, asupra directoarei fiind
gãsitã suma de 2.000 de lei, iar în
biroul acesteia au fost descoperi-
te, la percheziþii, mai multe plicuri
în care erau aproximativ 4.000 de
lei ºi mai multe produse cosmeti-
ce. Mihaela Udrea a fost dusã, ieri,
la Tribunalul Bucureºti, cu propu-
nere de arestare preventivã pen-
tru 30 de zile. Ea lucreazã în Minis-

Victor Ponta i-a convocat, ieri, în
Delta Dunãrii, pe toþi miniºtrii Cabi-
netului sãu pentru o ºedinþã infor-
malã, premierul publicând câteva
poze pe pagina sa de Facebook.
ªeful Executivului a postat fotogra-
fii alãturi de ministrul Justiþiei, Ro-
bert Cazanciuc, cel al Transporturi-
lor, Iulian Matache, ministrul Sãnã-
tãþii, Nicolae Bãnicioiu, ministrul Fi-
nanþelor, Eugen Teodorovici, minis-
trul pentru Dialog social, Liviu Pop,
ministrul Agriculturii, Daniel Con-
stantin, ºi ministrul delegat pentru
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Transporturilor. Un alt sindicalist, Alecu Florin
Diaconu, a arãtat cã o eventualã grevã nu are legã-
turã cu salariile din sistem. “Suntem terorizaþi psi-
hic de acest domn director, înconjurat de condu-
cerea care îl ajutã sã încalce legile, sã facã abuzuri
de nouã luni încoace. Greva generalã este strict
pentru cele 14 revendicãri. Faptul cã astãzi un grup
de peste 300 de colegi l-a aºteptat ºi i-a cerut demi-
sia este pentru modul abuziv în care a continuat
dupã greva de avertisment. Au trecut peste 30 de

zile de atunci, iar domnul director încearcã
sã aducã acest conflict acolo unde noi nu
ne dorim. Nu ne dorim grevã generalã”, a
subliniat Diaconu. Aurel Stanciu a fost nu-
mit în funcþia de secretar de stat la Minis-
terul Transporturilor, printr-o decizie sem-
natã de premierul Victor Ponta ºi publicatã
marþi în Monitorul Oficial.

În 15 iulie, sindicaliºtii ROMATSA au
fost în grevã de avertisment, timp de douã
ore, perioadã în care a fost asigurat doar
33,3% din traficul aerian al unei zile obiº-
nuite. Aceºtia au 14 revendicãri pe care le
solicitã în noul contract colectiv de mun-
cã. Printre altele, ei cer pensionarea la 55
de ani ºi introducerea unui articol prin
care, dupã aceastã vârstã, un controlor

de trafic sã aibã posibilitatea sã fie trecut pe un
alt post în ROMATSA pe mãsura pregãtirii lui, în
speþã la o direcþie operaþionalã sau de siguranþã.
Directorul general al ROMATSA, Aurel Stanciu,
spunea atunci cã sindicatele au avut o poziþie
inflexibilã privind solicitãrile angajaþilor ºi cã unele
dintre acestea “exced prevederile legale”. RO-
MATSA are în prezent 1.530 de angajaþi. Între
2.500 ºi 3.000 de aeronave tranziteazã, în fiecare zi,
teritoriul României.

Victor Ponta, în Deltã cu toþi
miniºtrii Cabinetului sãu

Relaþia cu Parlamentul, Eugen Nico-
licea. În poze mai apar ministrul Me-
diului, Graþiela Gavrilescu, ºi al Eco-
nomiei, Mihai Tudose.

Ponta scrie cã Delta Dunãrii este
locul ideal, în fiecare an, pentru
“team building”. “Delta Dunãrii – ca
în fiecare an locul ideal pentru team
building. Guvernul este o echipã
sudatã ºi performantã, suntem co-
legi ºi prieteni, iar pregãtirea politi-
cilor publice pânã la sfârºitul anului
este extrem de importantã pentru toþi
cetãþenii”, a arãtat premierul.

Directoare din Ministerul Sãnãtãþii, reþinutã
pentru ºase infracþiuni de luare de mitã

terul Sãnãtãþii (MS) din 2008, când
a fost angajatã pe postul de consi-
lier în cadrul Direcþiei Farmaceuti-
ce, iar în urmã cu o sãptãmânã a
dat concursul pentru postul de di-
rector al Direcþiei Farmaceutice, în
care era interimar din 2009, a de-
clarat pentru Mediafax purtãtorul
de cuvânt al MS, Oana Grigore.

Potrivit ultimei declaraþii de
avere postate de Mihaela Udrea,
în iunie, pe site-ul Ministerului
Sãnãtãþii, aceasta are un teren
agricol în judeþul Ilfov, în supra-
faþã de 500 de metri pãtraþi, cum-
pãrat în 2014, precum ºi douã te-
renuri intravilane – unul de 500
de metri pãtraþi, cumpãrat în 2008,
tot în Ilfov, ºi celãlalt de 900 de
metri pãtraþi, achiziþionat în 1993,
în judeþul Prahova. De asemenea,
are un apartament de 88 de metri
pãtraþi în Bucureºti, cumpãrat în
anul 2012, o casã de vacanþã de
80 de metri pãtraþi, în judeþul Pra-
hova, ºi o casã de 150 de metri
pãtraþi cumpãratã în anul 2000 în
Bucureºti.

Bãsescu: Voi da în judecatã pe oricine lanseazã minciuni
legate de subiectul rãpirii jurnaliºtilor

care am fãcut-o la cele mai înalte nivele, cu con-
secvenþã, mai bine de opt ani (ca de altfel ºi în
cazul aducerii lui Popa din Indonezia)”, a mai scris
Bãsescu.

Fostul preºedinte a mai spus cã structurile de
securitate române au fost “deplin loiale obiective-
lor stabilite de-a lungul celor opt ani de eforturi
pentru readucerea în þarã a celor doi condamnaþi,
contribuind decisiv la înfãptuirea justiþiei”. De ase-
menea, Bãsescu a mai spus cã, odatã cu aducerea
în þarã a lui Munaf, vor putea fi discutate ºi “alte
faþete ale cazului”, adãugând cã are conºtiinþa îm-
pãcatã pentru cã ºi-a fãcut datoria. “Pentru mine,
înseamnã lucrul dus pânã la capãt de statul român
ºi trebuie spus cã România a dat examenul voinþei
de a urmãri infractorii pânã în pânzele albe, examen
pe care l-a trecut cu succes. Acum vom putea dis-
cuta ºi alte faþete ale cazului. Eu am conºtiinþa îm-
pãcatã cã mi-am fãcut datoria”, a scris Bãsescu.

Mohammad Munaf, condamnat definitiv, în anul

2008, la zece ani de închisoare în dosarul rãpirii
celor trei jurnaliºti români în Irak (Marie Jeanne
Ion, Ovidiu Ohanesian ºi Sorin Miºcoci), a fost
adus, joi, în România ºi se aflã în prezent în custo-
dia Poliþiei Române, a anunþat Administraþia Prezi-
denþialã.
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Spovedania este pânã la urmã o
mãrturisire, un act de curaj, de
demnitate ºi în acelaºi timp o po-
sibilã uºurare. Uneori, cel care pro-
cedeazã astfel ºi o face public,
poate fi crezut ºi chiar iertat, opi-
neazã, „marele fugar” stabilit în
Elveþia, Cristian Sima, de o inteli-
genþã de invidiat, în propria lui
spovedanie. Invitat, marþi seara la
Realitatea TV, în cadrul unei „Edi-
þii speciale”, fostul preºedinte al
PNL, co-preºedinte al USL, ex-
preºedinte al Senatului, Crin An-
tonescu, într-o bunã stare de spi-
rit, s-a arãtat dispus la confesiu-
ne, despre ceea ce a fost „priete-
nia” sa cu Victor Ponta, despre
ceea ce i s-a întâmplat premieru-
lui în aceastã varã, despre cum
aratã „scena politicã ºi partidele”
– asemuite cu o mahala – de-
spre anacronica lege a alegerilor
locale, accentând cã nicãieri nu se
aleg primarii dintr-un singur tur,
despre cei 10 ani „foarte proºti
ºi rãi” pentru România, nu doar

MIRCEA CANÞÃR
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din vina lui Traian Bãsescu, fiind-
cã, ne-o spune Paul Johnson, „in-
telectualul iubeºte puterea ºi pe cel
care o deþine”. Nu doar la noi ci
peste tot. N-a fost deloc o revela-
þie harul narativ al lui Crin Anto-
nescu, pãsuit de moderator sã-ºi
ducã pânã la capãt ideile, fãrã a fi
întrerupt cu întrebãri incomode,
unele poate cu rostul lor în sub-
stanþa dialogului, care trebuia di-
namizat, fãrã a perturba coerenþa.
„Precizez cã am mereu sentimen-
tul responsabilitãþii, ca un fost ºef
de partid la acest eºec, pentru cã
partidele, aºa cum se prezintã,
sunt un eºec pentru viaþa politi-
cã din România. De aceea am
demisionat. Partidele nu aratã
bine, pentru cã au o crizã de re-
prezentativitate, mai profundã ca
oricând, ºi crizã de idei”, a spus
Crin Antonescu. Interesantã ob-
servaþia unui fost marcant lider
politic, chiar dacã sunã realmente
neliniºtitor. Departe de adevãr nu
este. Crin Antonescu, un promiþã-

tor produs politic al ultimului de-
ceniu, lãsa impresia la un moment
dat cã „înþelesese” – termen cele-
bru, dupã folosirea lui de genera-
lul De Gaulle, în faþa mulþimii din
Alger – ce trebuie fãcut ºi odatã
cu instalarea USL la putere, în mai
2012, câºtigase o bãtãlie. Chiar
dacã prin trãdãri în tabãra adver-
sã. De ce a eºuat cea mai promi-
þãtoare ºi articulatã „construcþie
politicã” a ultimilor 25 de ani, în-
delung preparatã, votatã într-o sta-
re emoþionalã imposibil de repetat,
când Crin Antonescu ºi Victor
Ponta avuseserã destul timp sã se
cunoascã, pentru a nu îºi desco-
peri ulterior incompatibilitãþi ºi or-
golii ireductibile, tocmai când þara
avea nevoie de o guvernare teafã-
rã, de o înnoire dupã anii „foarte
proºti ºi rãi” pomeniþi, nu s-a mai
detaliat. USL-ul construit îndelung,
cu rãbdare, prin licitarea unei în-
crederi reciproce, a folosit majo-
ritatea parlamentarã doar pentru a
contrabalansa deficienþe curente,

probând nu o datã suficienþã, con-
fuzie tactica, inconsecvenþã doc-
trinarã, absenþa unui azimut. USL-
ul nu era pregãtit pentru victoria
dãruitã, dovadã cã unii miniºtri
„precum doamna Stanford”, i-au
fost demolaþi de presã de la enun-
þare. Putea avea sau atrage spe-
cialiºti „pe sprânceanã”, în toate
domeniile, gata sã preia din mers
treburile tulburi ale þãrii. Deznodã-
mântul survenit, în desconsidera-
rea unui vot popular covârºitor,
marcat ulterior ºi prin pierderea ale-
gerilor prezidenþiale de cãtre Vic-
tor Ponta, nu a fost altceva decât
rodul anilor irosiþi în mitinguri, ges-
ticulaþii, sporovãialã pe la televi-
ziuni, în care patosul construcþiei
a fost mereu amânat, ratându-se
elaborarea unei noi Constituþii, îm-
pãrþirea administrativ-teritorialã,
corectarea unor legi stufoase, de
fapt o „notã de platã” a voluptãþii
de a striga „jos Bãsescu”, fãrã pre-
ocuparea asiduã de a asigura ceva
dincolo de strigãt. Crin Antones-

cu are fireºte poate multe calitãþi,
una de orator „peste” ceea ce ofe-
rã actuala clasã politicã, alta, cum
spuneam, de narator agreabil ºi
chiar ºi pe aceea de bun observa-
tor al scenei politice. Invocarea
„sentimentului responsabilitã-
þii”, ca motiv al demisiei, deºi sunã
ca o capitulare, nu îl disculpã mo-
ralmente. Avea destule calitãþi, pen-
tru a deveni om de stat. Ca istoric,
probabil ar fi dorit sã posede abili-
tatea lui Iuliu Maniu ºi principiile
Brãtienilor, deºi avea lângã el ºi alþi
doritori de putere, care aºteptau
doar momentul prielnic sã-l înfrun-
te. Pânã când suspiciunea a luat
forma dezmãgirii. Fireºte, nu puþi-
ne detalii ne rãmân strãine. ªtim
cã „s-a lucrat” cu trãinicie la spar-
gerea USL, al cãrui eºec poate fi
comparat, în plan politic, doar cu
eºecul Syriza, în Grecia. ªi deza-
mãgirea oamenilor e identicã. Pa-
rafrazându-l pe Cioran, spoveda-
nia lui Crin Antonescu e inutilã pen-
tru cã e... tardivã.

Poliþiºti craioveni au fost nevoiþi sã-l
urmãreascã, în noaptea de joi spre vi-
neri, pe ºoferul unui Ferrari despre care
ºtiau cã are permisul reþinut ºi care a
refuzat sã opreascã la semnalele acesto-
ra. Un echipaj de mascaþi ai IPJ Dolj a
reuºit sã-l blocheze în trafic, tânãrul fi-
ind dus la Secþia 3 Poliþie Craiova unde i
s-a întocmit al doilea dosar penal luna
aceasta pentru conducere cu permisul
suspendat.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
joi seara, în jurul orei 23.30, un echipaj
de siguranþã publicã din cadrul Secþiei
3 Poliþie Craiova în timp ce efectua ser-
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viciul de patrulare, la intersecþia strãzi-
lor Spania cu Împãratul Traian, a ob-
servat un autoturism Ferrari roºu, iar
la volanul acestuia l-au recunoscut pe
Mihnea Duþescu, de 26 de ani, despre
care cunoºteau faptul cã are permisul
de conducere suspendat. I-au fãcut
semn sã opreascã, însã ºoferul nu s-a
conformat semnalelor poliþiºtilor, astfel
cã s-a pornit în urmãrirea acestuia pe
strãzile „Împãratul Traian”, „Tudor Vla-
dimirescu”, „Anul 1848”, ºi din cauza
faptului cã acesta continua sã circule
cu vitezã, s-a solicitat sprijinul ºi altor
echipaje de poliþie.

Astfel, s-a reuºit blocarea autoturismu-
lui în cauzã, pe strada „Unirii” din muni-
cipiu, de cãtre un echipaj al Serviciului de
Acþiuni Speciale Dolj, ºoferul fiind imo-
bilizat ºi condus la sediul unitãþii de poliþie
pentru audieri. „Pe numele tânãrului s-a
întocmit dosar penal în conformitate cu
prevederile legale sub aspectul comiterii
infracþiunii de conducere a unui autotu-
rism pe drumurile publice cu permis sus-
pendat”, a precizat agent-ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj. Este al doilea dosar penal
întocmit pe numele tânãrului luna aceasta
pentru conducere fãrã permis.

Oferta Interrail Global
Pass aduce o nouã reduce-
re de 15% la cãlãtoriile cu
trenul în toatã Europa, de la
data de 1 septembrie, a in-
format, ieri, CFR Cãlãtori.
Potrivit sursei citate, oferta
promoþionalã este pusã în
vânzare în perioada 1 sep-
tembrie – 31 octombrie
2015, iar prima zi de valabi-
litate este în perioada 1 sep-
tembrie – 30 ianuarie 2016.

Legitimaþia Interrail Glo-
bal Pass oferã posibilitatea
efectuãrii de cãlãtorii nelimi-
tate în 30 de þãri europene,
din Scandinavia pânã în Turcia, ºi, în plus, traversa-
rea maritimã cu vaporul între Italia ºi Grecia. Valabili-
tatea legitimaþiilor este de la cinci zile pânã la o lunã,
pasagerii având libertatea de a alege ºi chiar a schim-
ba ruta în timpul cãlãtoriei.

CFR Cãlãtori: Reduceri de 15% la cãlãtoriile
cu trenul în toatã Europa, de la 1 septembrie

Interrail Global Pass se
adreseazã tuturor categorii-
lor de cãlãtori: tineri, adulþi,
copii, seniori ºi reprezintã o
variantã avantajoasã pentru
explorarea continentului eu-
ropean, la preþuri atractive.
Copiii de pânã la 12 ani be-
neficiazã de gratuitate, iar ti-
nerii cu vârsta pânã în 26
de ani ºi seniorii (cu vârsta
peste 60 de ani) dispun, de
asemenea, de tarife reduse.
Un adult poate lua gratuit în
cãlãtorie maximum doi co-
pii. Dacã va însoþi mai mult
de doi copii, va fi emisã câte

o legitimaþie de tânãr cu vârsta sub 26 de ani pentru
fiecare dintre ceilalþi copii.

Oferta Interrail Pass Global este vândutã în sta-
þiile ºi agenþiile CFR Cãlãtori deschise traficului in-
ternaþional.

Ministrul Sãnãtãþii, Nicolae Bãnicioiu, a declarat, joi seara, într-o confe-
rinþã de presã la Bacãu, cã imigranþii ce vor fi repartizaþi României potrivit
înþelegerilor convenite la nivelul Uniunii Europene “vor fi controlaþi din punct
de vedere medical”. “Controlul medical este firesc având în vedere faptul cã
respectivele persoane vin din regiuni diferite, zone ce se confruntã din punct
de vedere medical cu probleme diferite. Iatã ºi un exemplu. În Siria se con-
semneazã în prezent multe cazuri de poliomielitã. Aºa cã va fi necesarã
investigarea stãrii de sãnãtate a imigranþilor ºi existã potenþialul pentru efec-
tuarea unei asemenea proceduri”, a precizat Nicolae Bãnicioiu. Ministrul
Sãnãtãþii a adãugat cã toþi imigranþii ce vor fi primiþi oficial în România “vor
beneficia de asistenþã medicalã de urgenþã în mod gratuit”.
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Mãsurile ºi activitãþile specifice
desfãºurate de poliþiºtii doljeni au
drept scop creºterea gradului de
siguranþã a cetãþenilor ºi asigura-
rea unui climat optim de convie-
þuire socialã. Printre mãsurile dis-

Condamnat deja ºi aflat în peni-
tenciar, unde ispãºeºte o pedeapsã
de 4 ani ºi 6 luni închisoare cu exe-
cutare primitã într-un dosar vizând
fapte de corupþie, fostul judecãtor
Marius Bogdan Diaconescu, de la
Tribunalul Dolj, a cerut strãmuta-
rea actualului proces în care este
judecat la Curtea de Apel Craiova
pentru luare de mitã în formã con-
tinuatã. Judecãtorii Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie au analizat soli-
citarea inculpatului, iar marþi, 25
august a.c. au respins-o:

„Respinge cererea formulatã de
petentul Diaconescu Marius Bog-
dan pentru strãmutarea judecãrii

În ultima sãptãmânã, în perioada
20-26 august 2015, poliþiºtii doljeni
au organizat noi activitãþi pentru
prevenirea infracþionalitãþii ºi pre-
gãtirea antivictimalã a cetãþenilor,
în cadrul Planului de Acþiune Bloca-

da 2015. Poliþiºtii doljeni au con-
statat 48 de fapte de naturã penalã,
situaþii în care au fost întocmite do-
sare de cercetare penalã ºi au apli-
cat 861 sancþiuni contravenþionale
de peste 178.000 lei.
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puse în atingerea scopului propus
se numãrã ºi Planul de Acþiune Blo-
cada 2015, lansat la nivel naþional,
pentru creºterea gradului de sigu-
ranþã în sezonul estival. În ultima
sãptãmânã, în perioada 20-26 au-

gust a.c., poliþiºtii doljeni au fost
prezenþi la datorie, organizând
ample acþiuni pentru prevenirea
infracþionalitãþii ºi pregãtirea anti-
victimalã a cetãþenilor. Aproxima-
tiv 350 de poliþiºti din cadrul struc-
turilor de ordine publicã, investi-
gaþii criminale, investigarea crimi-
nalitãþii economice, dar ºi luptãtori
de la Serviciul de Acþiuni Speciale
au fost angrenaþi  în activitãþile
desfãºurate în aceastã perioadã.

„Ca urmare a controalelor efec-
tuate, poliþiºtii doljeni au consta-
tat 48 de fapte de naturã penalã,
situaþii în care au fost întocmite
dosare de cercetare penalã în con-
formitate cu prevederile legale.
Totodatã, pentru neregulile con-
statate au fost aplicate ºi 861
sancþiuni contravenþionale în va-
loare de peste 178.000 lei, din care

10 sancþiuni au fost aplicate pen-
tru conducerea sub influenþa bãu-
turilor alcoolice, alte 291 amenzi
pentru vitezã, iar 14 sancþiuni au
fost aplicate ºoferilor pentru ne-
respectarea prevederilor în ceea ce
priveºte depãºirea. Poliþiºtii dol-
jeni au reþinut în vederea suspen-
dãrii dreptului de a conduce 43 de
permise de conducere, 13 dintre
acestea fiind reþinute pentru con-
sum de bãuturi alcoolice, iar alte
16 pentru nerespectarea regimului
legal de vitezã. De asemenea, au
fost retrase ºi 22 certificate de în-
matriculare”, a precizat agent-ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.

Astfel, pe 19 august, în jurul
orei 18.30, a fost depistat pe DJ
552 A, în comuna Periºor, Cristi-
nel I., de 30 de ani, din comuna
Cârcea, în timp ce conducea un
moped fãrã a poseda permis. Ce-
lui în cauzã i s-a întocmit dosar
penal. Pe 21 august a.c., la ora
19.45, a fost depistat în trafic, pe
DJ 552 A, în comuna Catane, Alin
I., de 24 de ani, din localitate, în
timp ce conducea un autoturism
fãrã a poseda permis de condu-
cere pentru nici o categorie de
autovehicule. ªi pe numele tânã-
rului de 24 de ani s-a întocmit
dosar penal, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Fostul judecãtor Bogdan Diaconescu vrea strãmutarea
procesului de mitã de la Curtea de Apel Craiova

Fostul judecãtor Marius Bogdan Diaconescu, de la Tribu-
nalul Dolj, condamnat deja pentru infracþiuni de corupþie ºi
judecat la Curtea de Apel Craiova într-un alt dosar, pentru
luare de mitã în formã continuatã, a cerut strãmutarea proce-
sului. Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie i-a respins însã
solicitarea, în cursul zilei de marþi, astfel cã procesul se va
desfãºura în continuare la Curtea de Apel Craiova. Urmãtorul
termen a fost stabilit pe 28 septembrie a.c.

cauzei ce formeazã obiectul dosa-
rului nr.1255/54/2014 al Curþii de
Apel Craiova – Secþia Penalã ºi
pentru Cauze cu Minori. Obligã
petentul la plata sumei de 250 lei,
cheltuieli judiciare cãtre stat, din
care suma de 130 lei, reprezentând
onorariul apãrãtorului desemnat
din oficiu, se va avansa din fon-
dul Ministerului Justiþiei. Defini-
tivã”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a ÎCCJ de pe 25 august a.c.

Anul trecut, pe 31 iulie, procu-
rorii Direcþiei Naþionale Anticorup-
þie (DNA) – Serviciul Teritorial
Craiova l-au trimis în judecatã pe
Marius Bogdan Diaconescu, jude-

cãtor la Secþia Penalã a Tribunalu-
lui Dolj la data faptelor, sub acu-
zaþia de luare de mitã în formã
continuatã (3 acte materiale). În
rechizitoriul întocmit la finalizarea
cercetãrilor, procurorii au reþinut
cã în perioada 2007-2009, incul-
patul Diaconescu Marius Bogdan,
în calitate de judecãtor la Secþia
Penalã a Tribunalului Dolj ºi pre-
ºedinte al completului de judecatã
învestit cu soluþionarea unui do-
sarul penal, a pretins ºi primit de
la doi inculpaþi, în mod repetat, dar
în realizarea aceleiaºi rezoluþii in-
fracþionale, bani ºi alte foloase care
nu i se cuveneau, pentru înlocui-
rea sau revocarea mãsurilor pre-
ventive luate împotriva acestora;-
 ridicarea sechestrului asigurãtor
instituit asupra bunurilor firmelor
în care aveau interese; aplicarea
unei pedepse cât mai blânde.
ªpagã în bani, bunuri ºi servicii

Concret, „în luna ianuarie
2007, prin intermediul unui mar-
tor denunþãtor, inculpatul Diaco-
nescu Marius Bogdan a pretins de
la 2 denunþãtori suma de 20.000
de euro pentru a înlocui sau revo-
ca mãsura preventivã a obligãrii
de a nu pãrãsi localitatea de do-
miciliu, în executarea cãreia se
aflau. Din suma pretinsã, prin in-
termediul aceleiaºi persoane, in-
culpatul a primit suma de 15.000
de euro cu câteva zile înainte de
termenul de judecatã din
17.01.2007, când judecãtorul a
dispus înlocuirea acestei mãsuri
preventive cu mãsura obligãrii de
a nu pãrãsi þara. În perioada apri-

lie 2007 – mai 2008, inculpatul
Diaconescu Marius Bogdan a pre-
tins ºi primit de la aceiaºi denun-
þãtori, direct sau prin acelaºi in-
termediar, pentru sine ºi persoane
din anturajul sãu bunuri (alimen-
te, bãuturi, haine) ºi finanþarea
unor servicii (transport, hoteliere),
în valoare totalã de 45.000 de
euro ºi 4.000 lei. În primãvara
anului 2007 a acceptat ºi promisi-
unea remiterii sumei de 50.000 de
euro pentru a dispune ridicarea se-
chestrului asigurãtor, instituit asu-
pra bunurilor mobile ºi imobile ce
aparþineau unor societãþi comer-
ciale. Aceastã sumã de bani nu a
fost remisã întrucât nici una din
hotãrârile pronunþate de inculpat,
prin care a ridicat mãsurile asigu-
rãtorii la datele de 20.06.2007,
19.09.2007, 23.01.2008 ºi
16.04.2008, nu a rãmas definiti-
vã, fiind desfiinþate de Curtea de

Apel Craiova. În luna ianuarie
2009, inculpatul Diaconescu Ma-
rius Bogdan a pretins de la aceiaºi
denunþãtori suma de 200.000 euro
în scopul de a pronunþa pe fondul
cauzei o hotãrâre favorabilã aces-
tora. Suma pretinsã nu a fost re-
misã respectiv primitã, cauza fi-
ind soluþionatã pe fond de un alt
judecãtor”, se aratã în rechizito-
riul procurorilor DNA Craiova. 

Concluzionând, anchetatorii au
precizat cã Bogdan Diaconescu a
pretins suma totalã de 270.000
euro, din care a primit efectiv
15.000 euro ºi a pretins ºi primit
de la aceiaºi denunþãtori bunuri ºi
servicii în valoare totalã de 45.000
euro ºi 4.000 lei. În cauzã s-a in-
stituit sechestru asigurãtor, pânã la
concurenþa sumei de 60.000 de
euro ºi 4.000 lei, asupra unui imo-
bil situat în oraºul Balº, judeþul Olt,
aflat în proprietatea inculpatului.
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Ambulatoriul de neurologie are
în componenþã douã cabinete, unul
pentru consultaþii ºi celãlalt pentru
investigaþii imagistice, fiind dotat
cu eco-doppler ºi electrocardio-
graf, pe parcurs urmând sã fie achi-
ziþionate ºi alte dispozitive medicale
pentru aprofundarea examenelor
medicale la pacienþii cu afecþiuni
neurologice. Tot ieri, au fost date
în folosinþã ºi zece saloane, cu câte
patru paturi, în care vor fi îngrijiþi
pacienþii cu afecþiuni grave. „Ame-

najarea ambulatoriului nu a fost
foarte uºoarã, în sensul cã s-au
parcurs de-a lungul timpului mai
multe etape de reorganizare a spa-
þiilor din aceastã clãdire. Problema
noastrã permanentã este lipsa de
spaþii care sã ne permitã asigura-
rea circuiturilor funcþionale, pre-
vãzute de legea sanitarã. S-au des-
fiinþat spaþii care nu aveau desti-
naþie medicalã strictã, s-au reor-
ganizat holuri, s-au înfiinþat saloa-
ne pentru cã noi am urmãrit scã-
derea numãrului de paturi în saloa-
ne, în secþiile de neurologie ºi de
recuperare, de la cinci-ºase paturi
câte au fost acum doi ani, la patru
paturi. Iar în secþia de terapie acutã,
chiar la trei paturi care sã ne permitã
amplasarea aparaturii de monitorizare
a pacienþilor”, a declarat Luiza Mi-

Neuropsihiatria are un ambulatoriu nouNeuropsihiatria are un ambulatoriu nouNeuropsihiatria are un ambulatoriu nouNeuropsihiatria are un ambulatoriu nouNeuropsihiatria are un ambulatoriu nou

rela Popa, managerul Spitalului de
Neuropsihiatrie Craiova.

Pacienþii cu sclerozã multiplã
vor primi toate îngrijirile
la Craiova

În ambulatoriu vor putea fi con-
sultaþi pacienþii care nu sunt inter-
naþi în spital, dar ºi bolnavii care
au fost externaþi din secþiile de ne-
urologie ale altor spitale. În acest
fel, ei nu mai trebuie sã caute un

cabinet de neurologie pentru a-ºi
continua tratamentul. Un alt avan-
taj, pe care l-au sublinia ieri medi-
cii, este acela cã se va putea con-
solida ºi o echipã terapeuticã for-
matã din medicii care asigurã asis-
tenþa spitaliceascã ºi medicii din
ambulatoriu. Drept urmare, se va
întocmi mai uºor dosarul medical
– o prevedere a Ministerului Sãnã-
tãþii care va intra curând în vigoa-
re pentru ca pacienþii sã fie urmã-
riþi în mod complex din punct de
vedere al sãnãtãþii. „Amenajarea
ambulatoriului ºi faptul cã, de doi
ani, avem ºi spitalizare de zi, ne va
permite sã ne adresãm Ministeru-
lui Sãnãtãþii ºi sã solicitãm, pentru
2016, includerea spitalului în pro-
gramul naþional pentru scleroza

multiplã. Pacienþii din Dolj, care
sunt destul de mulþi, nu vor mai
trebui sã se ducã la Bucureºti pen-
tru a fi incluºi în program ºi nu se
vor mai deplasa lunar ca sã-ºi facã
tratament în cadrul programului”,
a mai precizat managerul Spitalu-
lui de Neuropsihiatrie.

Primarul Craiovei îi roagã pe
bolnavi sã pãstreze curãþenia

Olguþa Vasilescu a dorit sã se asi-
gure dacã existã medicamente ºi
dacã pacienþii sunt mulþumiþi de
calitatea hranei. Edilul a fãcut apoi
un apel la bolnavi ºi la familiile aces-
tora sã respecte regulile spitalului.
„Aº vrea sã îi rog pe aparþinãtorii
pacienþilor sã nu mai vinã cu mân-
care în spitale. Asta nu face decât
sã fie mizerie tot timpul, în timp ce
aici se mãnâncã foarte bine. Alimen-
taþia este pentru orice categorie so-
cialã, adicã nu ne gândim cã doar
persoanele cu venituri mai mici pot
sã se bucure de o alimentaþie co-
rectã, ci absolut oricine vine sã se
trateze în acest spital va avea abso-
lut tot ce îi este necesar”. Primarul
a mai afirmat cã s-au fãcut investi-
þii foarte mari în spitale ºi este pã-
cat sã fie distruse de unii dintre pa-
cienþii certaþi cu civilizaþia. „Chiar
vorbeam cu doamna manager ºi îmi
spunea cã sperã ca, pânã la sfârºi-
tul zilei, sã reziste capacele de toa-
letã. De regulã, dispar, ca sã nu mai
vorbim de sãpun, hârtie igienicã...
Dacã vrem sã ne tratãm în condiþii
civilizate, trebuie sã arãtãm ºi noi o
brumã de civilizaþie atunci când
mergem în spitale”, a mai spus pri-
marul Craiovei.

Toate spitalele municipale
vor fi reabilitate pânã în toamnã

Autoritãþile au promis sã termine
de reabilitat toate spitalele care sunt
în subordinea municipalitãþii, pânã la
sfârºitul anului. Dintre cele trei uni-
tãþi spitaliceºti în care s-a investit pe
acest mandat, Neuropsihiatria este
cel mai aproape de finalizare, prima-
rul Olguþa Vasilescu precizând cã
numai în ambulatoriu a fost investi-
tã suma de 2,25 miliarde de lei vechi
de la bugetul local. „La Filantropia
mai avem încã probleme. Noi con-
struim un spital nou municipal ºi
sunt câteva secþii unde nu am in-
tervenit deloc fiindcã am zis cã nu
are rost sã investim în ele ºtiind cã
anul viitor trebuie sã ne mutãm.
Dar, desigur, ºi acolo mai sunt câ-
teva lucruri de fãcut, mãcar de
schimbat mobilierul la anumite sec-
þii. La Boli Infecþioase ne apropiem
cu paºi repezi de finalizare, proba-
bil cã sãptãmâna viitoare vom face
ºi acolo o inaugurare”, a trecut pri-
marul în revistã stadiul lucrãrilor. În
ceea ce priveºte Spitalul de Neuro-
psihiatrie, aici mai urmeazã sã se
reabiliteze ºi secþia de psihiatrie in-
fantilã, de pe strada „Renaºterii”.

Negocieri pentru
preluarea Spitalului CFR

Dacã se va ajunge la un con-
sens între Primãria Craiova ºi Mi-
nisterul Transporturilor, munici-
palitatea va avea în administrare
ºi Spitalul CFR. Primarul a preci-
zat cã a primit o solicitare din par-
tea medicilor de acolo ºi cã este
dispusã sã preia tutela acestei uni-
tãþi spitaliceºti. „Eu sunt foarte
deschisã sã preluãm ºi Spitalul
CFR. Voi avea o discuþie cu mi-
nistrul Transporturilor, în sensul
cã noi nu putem sã asigurãm sub
nici o formã plata medicilor, este
un buget anul de vreo 60 miliarde
de lei vechi ceea ce ar însemna o
presiune uriaºã pe umerii munici-

palitãþii. Dar, din câte am înþeles,
ar putea sã-ºi asigure salarizarea
din ceea ce plãteºte Casa de Asi-
gurãri de Sãnãtate”. Potrivit pri-
marului, spitalul respectiv se aflã
într-o situaþie dramaticã, în sen-
sul cã nu mai dispune de medica-
mente, mâncare pentru bolnavi,
iar mobilierul este neschimbat de
40 de ani. „Sunt lucruri pe care
noi le-am putea sã le facem. Aºa
cum am pornit cu investiþiile în Sã-
nãtate, cred cã nu ar fi nici un fel
de problemã sã asigurãm aceste
servicii minime pentru Spitalul
CFR, dacã vom gãsi înþelegere la
ministerul Transporturilor ca sã-l
ºi predea la municipalitate”, a
menþionat primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu.

De ieri, Spitalul de Neuropsihiatrie din
Craiova beneficiazã de un ambulatoriu de
neurologie modern, care a fost amenajat de
la zero într-una din clãdirile unitãþii sanitare.
Prezent la inaugurare, primarul Lia Olguþa
Vasilescu a afirmat cã modernizarea spita-
lului de la Rotonda se va finaliza în aceastã

toamnã, odatã cu celelalte douã unitãþi spi-
taliceºti aflate în subordinea municipalitãþii.
De asemenea, primarul Craiovei a anunþat
cã urmeazã sã discute cu ministrul Transpor-
turilor, Iulian Matache, pentru preluarea în
administrare ºi a Spitalului CFR, unitate care
întâmpinã mari probleme financiare.
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În satul global – care de-acum este Lu-
mea în care vieþuim – conceptul de liber-
tate e, cu siguranþã, cel mai flexibil din-
tre toate. ªi, la fel, în raport cu toate ac-
cepþiile sale milenare, de la pledoariile con-
fuciene, trecând prin dezbaterile socrati-
ce din agorà atenianã, prin bâlciurile pro-
vensale ori florentine din timpuriul Ev
Mediu ºi pânã la þipetele înãbuºite, în tem-
niþã ori în surdina unei ambient familial,
din ultimele regnuri totalitare.

Bun nepreþuit, dar bulversat, deseori
parºiv, de reanimarea vidrelor capitaliste
în variantele lor neo- ori post-, în dispre-
þul unor minime reguli, libertatea îºi risi-
peºte mare parte din zestrea ei de binefa-
ceri în formele gregare în care ajunge sã
se manifeste. Despre libertinajul mlãºti-
nos de pe reþele de socializare am mai
scris ºi, cu siguranþã, riscul unui proces
de imbecilizare pe care îl denunþa recent
ºi Umberto Eco, se aflã abia la început.

De aceastã datã, mã opresc asupra unei
alte faþete, cea a unei agresivitãþi asupra
intimitãþii noastre care, tacitã, adicã nea-
mendatã, nu este mai puþin nocivã.

Locuiesc într-un cartier al Bãniei, cu
case, curþi ºi grãdini, conservând parcã,
peste veac, ceva din dimensiunea „rura-
lã” a oraºului desemnat cândva al celor
„o mie de moºieri”; cartier – sau mahala,
de ce nu? – cu o multicolorã structurã
ento-socialã, în care concurenþa cea mai
aprigã aparþine rromilor, diseminaþi ºi, în
acelaºi timp, organizaþi, potrivit propriu-
lui ethos, în familii ºi neamuri, mai mult
ori mai puþin eterogene. Mãrturisesc din
capul locului cã, nãscut ºi modelat, în li-
mitele celor ºapte ani de-acasã, în leagã-
nul unui sat din sudul doljean, n-am re-
simþit de-a lungul existenþei mele niciun
sentiment „segregaþionist”, nici faþã de
rromi (þigani! ?) ºi nici faþã de oricare
alte seminþii. Dimpotrivã, în conjunctu-

rile de destin, n-au lipsit momentele, în-
tinse în ani, de înþelegere, de bunã veci-
nãtate ºi, câteodatã, chiar de amiciþie.

Iatã însã cã, de la o vreme, resimt cu
neplãcere acest asalt asupra intimitãþii
mele, într-o formã pe care, sunt con-
vins, o cunosc ºi o îndurã ºi alþi, nu
puþini, concitadini ºi împotriva cãreia n-
am gãsit nicio oportunitate de a o de-
nunþa ºi, eventual, extirpa. Chiar în mo-
mentul în care scriu, sunt obligat sã în-
dur urletele maneliste ale unor boxe din
vecinãtate ai cãror decibeli perturbã ae-
rul peste o bunã parte a oraºului. Iritat
la maximum, (bag’samã, nu existã nicio
scãpare: în curte, în grãdinã, în casã,
oriunde m-aº ascunde, zbieretele  uzur-
patoare, mã ajung!), mã întreb, cu o le-
gitimã disperare, ce-i de fãcut. Existã,
gândesc, prevederi legale, dar cine, cum
ºi când ºi, mai ales, în ce manierã ar
putea fi aplicate astfel încât astfel de

agresiuni sã nu se mai repete?
Mi se va rãspunde cã unica soluþie ju-

ridicã este amenda ºi e posibil ca ea sã se
ºi aplice, rareori ºi punctual la solicitãri
insistente. În cele mai multe cazuri, bã-
nuiesc cã o amendã, fie ea ºi ceva mai
substanþialã, nu constituie un impediment
pentru aceastã categorie de saltimbanci
„muzicali”, voluntari ºi volitivi corupã-
tori ai dreptului la liniºte ºi la tihnã fami-
lialã a fiecãruia dintre noi.

ªi, cu o hâtrã ironie, îmi aduc aminte
de anii copilãriei când, peste satul tãinuit
de veacuri între dealuri, când ºi când, la
rarele sosiri ale uitatei caravane cu filme,
rãsuna, îmbietoare, pe mãsura harului ne-
pereche cu care era dãruitã, glasul ne-
muritoarei Maria Lãtãreþu. Nicio striden-
þã, atunci, cãci de la un deal la altul ecoul
doinei dezlãnþuite descãtuºa – divinã eli-
berare sufleteascã ºi spiritualã – vicisitu-
dinea trudei pe câmp.

Despre o Despre o Despre o Despre o Despre o altfelaltfelaltfelaltfelaltfel de agresivitate de agresivitate de agresivitate de agresivitate de agresivitate

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) atrage
atenþia cã, pentru a intra în pose-
sia rentei viagere cuvenite pentru
anul 2014, rentierii trebuie sã se
prezinte pânã la data de 31 au-
gust 2015, inclusiv, la centrele ju-
deþene al Agenþiei de Plãþi ºi In-
tervenþie în vederea vizãrii carne-
telor de rentier agricol. Începând
cu anul 2011, carnetele de rentier
agricol se vizeazã în intervalul 1
martie – 31 august de A.P.I.A.
Pentru vizarea carnetului, rentie-
rul agricol se poate prezenta per-
sonal sau prin mandatar/curator/
tutore, în baza unei procuri au-
tentice/curatelã/hotãrâre judecãto-
reascã definitivã ºi irevocabilã. De
asemenea, rentierul agricol/man-
datarul/curatorul/tutorele trebuie
sã prezinte urmãtoarele documen-

Doar douã zile pentru vizarea
carnetului de rentier

Termenul-limitã pentru vizarea carnetelor
de rentier agricol pentru a intra în posesia
rentei viagere cuvenite pentru anul 2014,
este data de 31 august 2015, datã pânã la
care rentierii se pot adresa ale Agenþiei de
Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã Dolj.

te: carnetul de rentier agricol; con-
tractual / ele de arendare; actul de
identitate în original al rentierului
agricol/mandatarului/curatorului/
tutorelui; document coordonate
bancare (opþional/recomandat);
decizia de la comisia de expertizã
medicalã actualizatã (acolo unde
este cazul),  pentru gradele de in-
validitate I ºi II (dacã decizia nu
prevede cã dosarul este nerevizui-
bil), în original ºi în copie.

Decesul anuleazã
renta viagerã

Renta viagerã agricolã încetea-
zã la data decesului rentierului.
În cazul decesului acestuia, renta
datoratã lui în anul 2014 poate fi
încasatã de moºtenitorii sãi, doar
dacã, pânã la 31 august 2015,

moºtenitorii vor depune la A.P.I.A.
Dolj carnetul de rentier al defunc-

tului (obligatoriu), certi-
ficatul de deces (origi-
nal ºi copie), actul de
succesiune (certificat de
moºtenitor sau certificat
de calitate de moºteni-
tor, certificat de legatar,
hotãrâre judecãtoreascã
de succesiune învestitã
cu formula ,,definitivã ºi
irevocabilã” (original ºi
copie), B.I/C.I./paºa-
port al moºtenitorului
(original ºi copie), îm-
puternicire/declaraþie
notarialã, din care sã re-
iasã acordul celorlalþi
moºtenitori privind soli-
citarea ºi încasarea
rentei viagere agricole
datoratã rentierului (ori-
ginal), precum ºi un ex-

tras de cont pe numele solicitan-
tului. Prezenþa anualã a rentieri-
lor la sediul centrul judeþean ale
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol este
o condiþie esenþialã pentru a be-
neficia de renta cuvenitã aferen-
tã anului 2014.

Peste 2.000 de
carnete vizate în Dolj

Rentierul agricol este persoa-
na fizicã în vârstã de peste 62 de
ani care nu are ºi nu va deþine în
proprietate, cumulate în timp,
mai mult de 10 ha de teren agri-
col extravilan, pe care le înstrãi-
neazã prin acte între vii sau le
arendeazã, total ori parþial.

Pânã azi au fost vizate la A.P.I.A.
Dolj 2312 carnete de rentier.
Numãrul exact al celor care tre-

buie sã se prezinte nu poate fi
precis determinat din cauza apa-
riþiei unor situaþii neprevãzute,
gen deces. Cuantumul rentei via-
gere agricole reprezintã echiva-
lentul în lei a 100 euro/an pen-
tru fiecare hectar de teren agri-
col extravilan înstrãinat/pentru
care s-a încheiat acordul cu in-
vestitorul ºi echivalentul a 50
euro/an pentru fiecare hectar
de teren arendat din extravilan.

În cazul în care contractul
de arendare înceteazã, renta
viagerã agricolã se va plãti în
anul urmãtor, doar dacã rentie-
rul încheie, în maximum 30 de
zile de la încetare, un nou con-
tract, considerându-se astfel
continuitate în arendare. Renta
viagerã agricolã înceteazã la
data la care terenurile însuma-
te depãºesc 10 ha.

VALENTIN CEAUªESCU
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Proiectul s-a desfãºurat sub
egida „Facilitarea tranziþiei de la
studiu la piaþa muncii a studenþilor
filologi ºi a celor de la comunica-
re, prin servicii integrate ºi inova-

Studenþii de la Litere, beneficiari aiStudenþii de la Litere, beneficiari aiStudenþii de la Litere, beneficiari aiStudenþii de la Litere, beneficiari aiStudenþii de la Litere, beneficiari ai
unui proiect european în comunicareunui proiect european în comunicareunui proiect european în comunicareunui proiect european în comunicareunui proiect european în comunicare
Un proiect de amploare, pe fonduri europene,

desfãºurat de Facultatea de Litere a Universitã-
þii din Craiova, pe parcursul a 18 luni, a fost fina-
lizat ieri. Este vorba despre creºterea ºanselor de

integrare a tinerilor pe piaþa muncii, în princi-
pal în ceea ce înseamnã comunicarea. Unii dintre
cei care au participat la program au primit deja
oferte de angajare.

toare”. Au fost incluºi 460 de stu-
denþi ai Facultãþii de Litere a Uni-
versitãþii din Craiova. „Acest pro-
iect s-a nãscut dintr-o constatare
dureroasã: toþi angajatorii cer ex-

perienþã solicitanþilor de posturi. De
unde sã o aibã aceºtia, dacã abia
ies de pe bãncile ºcolii? Tinerii ar
trebui sã-ºi împartã timpul în douã
– la cursuri ºi sã se angajeze, dar

în nicio parte nu
dau randamentul
maxim. Atunci,
ne-am gândit sã
aducem la noi pia-
þa muncii. Am
identificat compe-
tenþele studenþilor
ºi am pornit la
drum. Am înche-
iat contracte de
stagii de practicã
cu instituþiile care
au relaþii cu publi-
cul, am fãcut sta-
gii ºi în alte oraºe
din þarã. Sigur, au
fost ºi dificultãþi,
mai ales financia-
re, din cauza întâr-
zierii plãþilor , dar
am reuºit pânã la
urmã. Aceºti tineri
pot beneficia de o

vechime, dupã ce au ur-
mat programul, ºi nu a
mai fost nevoie sã aºtep-
te legea voluntariatului,
care este bâlbâitã de ani
de zile de cãtre guver-
nanþi. Am ales cadre di-
dactice tinere, apropia-
te de vârsta cursanþilor,
astfel încât colaborarea
sã fie cât mai bunã”, a
declarat prof.univ.dr.
Nicolae Panea, decan
al Facultãþii de Litere ºi
manager al proiectului.

O cursantã foarte mulþumitã
Tinerii s-au arãtat ºi ei încântaþi

de cele învãþate. Una dintre absol-
vente,  Mara Marin,care va înce-
pe anul al II-lea al Facultãþii de Li-
tere – specializarea Comunicare –
este mulþumitã: „A fost o experi-
enþã prin care mi-am descoperit
abilitãþile. Unii dintre noi au dat ºi
probe la unele instituþii. Nu ascund
cã îmi surâde ideea de a lucra în
mass-media, dupã absolvirea stu-
diilor universitare”.

Experienþã pentru viitor
Ca rezultate palpabile sunt cele

prezentate de prof.univ.dr. Nico-
lae Panea: „Am scos un ghid de
practicã pentru studenþii noºtri ºi
vom înfiinþa o întreprindere virtua-
lã, destinatã tuturor studenþilor, de
acum înainte, care vor învãþa cum
se procedeazã la deschiderea unei
societãþi comerciale ºi vor avea ca
bazã experienþa acumulatã de cur-
sanþii din proiect. Suntem convinºi
cã rezultatele se vor vedea în cu-
rând”.

Se apropie începutul viitorului an ºcolar ºi se încheie ºi
finalizarea pregãtirilor. Cadrele didactice au participat la
repartizarea pe posturi, acolo unde mai sunt locuri dispo-
nibile urmeazã sã îndeplineascã alte criterii, iar elevii care
au susþinut, în varã, examenul de Evaluare Naþionalã, se
pregãtesc sã intre la cursuri. De asemenea, directorii de
unitãþi ºcolare ºi inspectorii au fost evaluaþi, rezultatele,
în cazul acestora fiind foarte bune.

A rãmas de completat „plata cu ora”
Ieri, conform metodologiei, a fost ziua în care s-au

stabilit orele vacante rezervate, în regim de „plata cu ora”,
a personalului didactic titular. „Este vorba de repartizarea
la nivelul unitãþilor de învãþãmânt, prin decizia directoru-
lui instituþiei ºi acordarea avizului pentru încadrarea în
sistemul respectiv, a personalului didactic din alte unitãþi
ºcolare, precum ºi a cadrelor didactice asociate ºi a celor
pensionate. Aºteptãm sã primim situaþia din teritoriu, aceas-
ta se va centraliza ºi se va reactualiza, astfel încât sã avem
lista completã a posturilor rãmase vacante”, a declarat
prof. Janina Vaºcu, inspector general adjunct al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean ºi preºedinte al Comisiei Judeþe-
ne de Mobilitate.

Personalul didactic,Personalul didactic,Personalul didactic,Personalul didactic,Personalul didactic,
pregãtit sã înceapã cursurilepregãtit sã înceapã cursurilepregãtit sã înceapã cursurilepregãtit sã înceapã cursurilepregãtit sã înceapã cursurile

Evaluãri corecte la „capacitate”
În aceastã perioadã a avut loc ºi reevaluarea unor lu-

crãri susþinute de elevii absolvenþi ai ultimei clase de învã-
þãmânt gimnazial, la Evaluarea Naþionalã din vara acestui
an. „S-a solicitat, din partea Ministerului Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice,recorectarea lucrãrilor apreciate cu note
între 9,75-10 ºi a celor care au fost contestate ºi rezolva-
te, indiferent dacã au fost în plus sau în minus. În Dolj, a
fost vorba de 347 de lucrãri la Limba ºi literatura românã
ºi 581 la Matematicã. Una singurã a avut o diferenþã puþin
peste un punct, astfel cã nu sunt probleme în acest sens,
doar dacã se depãºea 1,5 p fiind ceva deosebit”, a com-
pletat Janina Vaºcu.

Directorii ºi inspectorii – „foarte bine”
Au fost evaluaþi, de cãtre Inspectoratul ªcolar Jude-

þean, ºi directorii de unitãþi ºcolare aflate în subordine
(194), toþi primind calificativul „foarte bine”. De aseme-
nea, toþi inspectorii ºcolari au primit aceleaºi aprecieri,
astfel încât, din punctul de vedere al pregãtirii manage-
mentului ºi al verificãrii ºi controlului, nu sunt probleme,
pânã în acest moment.

Ieri s-a încheiat proba la alegere la Bacalau-
reat, sesiunea august-septembrie 2015. S-au în-
scris 1.257 de candidaþi , cei mai mulþi fiind la Bi-
ologie (785), Geografie (319) ºi Fizicã (46), iar cei
mai puþini la Filozofie (2), Economie (3) ºi Psiho-
logie (4). Din pãcate, din nou, inconºtienþa candi-
daþilor ºi-a fãcut simþitã prezenþa: doi eliminaþi, de

Absenþe multe ºi nelipsitele
eliminãri de la BAC

la Centrul de Examen stabilit în Liceul Tehnolo-
gic de TransporturiAuto Craiova – metoda deja
patentatã a telefonului mobil – ºi 321 de absenþi.
Pe 1 septembrie se vor afiºa rezultatele, în ace-
eaºi zi fiind depuse ºi eventualele contestaþii, care
se vor discuta pe 2 ºi 3 septembrie, iar pe 4 sep-
tembrie vor fi afiºate rezultatele finale.
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Potrivit unui comunicat al Birou-
lui de presã din cadrul Primãriei Cra-
iova, „muzicanþi bãtrâni vor povesti,
ºi de aceastã datã, despre anii tinere-
þii lor, despre hora satului, astãzi
dispãrutã, despre nunþile de odi-
nioarã ºi vor înãlþa, ca ºi atunci,
cântece bãtrâneºti învãþate acasã,
de la pãrinþi, cântece-panaceu care
astãzi le alinã dorul de anii tinereþii
ºi de cei plecaþi”.

Taraful Gorjului, Comunitatea
din Vinerea (Albã), Fanfara din Dâr-
vari (Mehedinþi), Taraful din Bãbi-
ciu (Olt), Dãnþãuºii ºi fluieraºul de
pe Valea Idicelului (Mureº), nea Emil
Zamfir, lãutarul din Corabia (Olt),
Nea Titi Burcea, lãutarul din Bãdu-
leasa (Teleorman), Taraful din Goi-

La cea de-a X-a ediþie, Festivalul Tarafuri
ºi Fanfare – iniþiat de Marius Tucã, în anul
2007 – aduce în atenþia craiovenilor istorisiri
ºi faþete cu totul speciale ale oamenilor ºi
muzicii fãrã pereche din vetrele satelor româ-
neºti. Evenimentul are loc astãzi, 29 august,
începând cu ora 17.00, în Piaþa „William

Shakespeare” (esplanada Teatrului Naþional
„Marin Sorescu”), ºi se bucurã de participa-
rea maestrului Grigore Leºe. Demersul cul-
tural, de susþinere a valorilor tradiþionale,
aparþine Asociaþiei Miºcarea de Rezistenþã,
cu sprijinul Primãriei Municipiului Craiova ºi
în parteneriat cu Radio România.

cea (Dolj) vor demonstra cã muzi-
ca tradiþionalã este un giuvaer de
mare preþ care lumineazã chipurile
bãtrânilor lãutari, muzicanþi din tatã-
n fiu, cum se autodefinesc. Muzi-
cianul Grigore Leºe va pune accent
pe dialogul cântecului, al dansului
ºi al poveºtilor fãrã pereche pe care
aceºti muzicanþi le poartã în inimi
ºi în suflete.

Festivalul Tarafuri ºi Fanfare a
fost iniþiat de Marius Tucã în anul
2007, în spiritul Recursului la Ro-
mânia. Evenimentul cultural s-a
transformat, în timp, într-o verita-
bilã Miºcare de Rezistenþã. A debu-

tat la Muzeul Naþional al Satului „Di-
mitrie Gusti”, a poposit pe uliþele
Muzeului în aer liber din Dumbrava
Sibiului, s-a oprit, câteva ediþii, la
Suceava, a revenit, pe uliþele Muzeu-
lui Naþional al Satului „Dimitrie Gusti”
ºi a pornit anul acesta, în luna lui
Gustar, într-o nouã cãlãtorie, cu opri-
re la Muzeul Astra din Sibiu, în
frumosul sat din Dumbravã (22-23
august), în Cetatea Bãniei (29 august)
ºi pe meleaguri gorjene, „Acasã la
Brâncuºi”, la Muzeul Arhitecturii Po-
pulare din Curtiºoara  (30 august), în
parteneriat cu ªcoala Popularã de Artã
Târgu Jiu ºi Consiliul Judeþean Gorj.

Biblioteca Judeþeanã  „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” parti-
cipã astãzi, 29 august 2015,
alãturi de „AVE” – Uniunea
Etnicilor  Români din Bulga-
ria, Casa de Culturã „Sfânta
Teofana Basarab”, Societatea
Culturalã a Vlahilor, Fundaþia
Wallahorum, „Curcubeul pes-
te Dunãre”, la manifestãrile
care celebreazã „Ziua Limbii
Române”, organizate în ora-
ºul Vidin, Bulgaria.

Cu acest prilej, va fi prezentatã o ineditã expoziþie de carte din colecþiile
bibliotecii doljene, care va sublinia ºi reflecta evoluþia limbii române de-a
lungul timpului pânã în prezent. Astfel, românii din Timocul bulgãresc vor
putea rãsfoi volume interesante apãrute încã din secolul al XIX-lea.

Programul mai cuprinde un spectacol extraordinar susþinut de An-
samblul Folcloric „Romanaþi”, condus de maestrul coregraf Florian Te-
odorescu, precum ºi prelegeri de etnografie ºi folclor susþinut de Maria-
na-Iuliana Grumãzescu, director al Direcþiei Comunicare, Educaþie Mu-
zealã din cadrul Muzeului Naþional al satului „Dimitrie Gusti”. Evenimen-
tul se desfãºoarã cu începere de la ora 14.00, la Galeria de Artã „Nikola
Petrov” din Vidin.

„Ziua Limbii Române”, sãrbãtoritã la Vidin„Ziua Limbii Române”, sãrbãtoritã la Vidin„Ziua Limbii Române”, sãrbãtoritã la Vidin„Ziua Limbii Române”, sãrbãtoritã la Vidin„Ziua Limbii Române”, sãrbãtoritã la Vidin

Proiectului „EU creativ: Micii
meºteri mari” este implementat de
Asociaþiile „EU vreau” din Craio-
va (România) ºi „AVE” din Vidin
(Bulgaria), între
1 noiembrie 2014
ºi 1 noiembrie
2015, ºi are ca
scop încurajarea
potenþialului cre-
ator al tinerilor ºi
a spiritului antre-
prenorial, prin
valorizarea tradi-
þiilor. Participanþi
sunt 15 tineri
majoritatea din
comuna Galiciui-
ca (judeþul Dolj)
ºi alþi 15 din zona
localitãþii Vidin,
cu toþii elevi. Ei
au, astfel, posibi-
litatea, sã se implice într-o serie de
activitãþi culturale, educative,
sportive ºi distractiv-recreative
bazate pe educaþie nonformalã, ca
ºi pe deprinderea unor abilitãþi ºi
dezvoltarea spiritului antrepreno-
rial, care i-ar putea ajuta apoi sã
îºi gãseascã mai uºor un loc de
muncã ºi sã îºi îmbunãtãþeascã
situaþia financiarã.

La atelierele practice de creati-
vitate ºi meºteºuguri tradiþionale de
la Vidin tinerii vor învãþa sã reali-
zeze diverse obiecte cu valoare es-
teticã ºi funcþionalã din materiale

30 de tineri români ºi bulgari –30 de tineri români ºi bulgari –30 de tineri români ºi bulgari –30 de tineri români ºi bulgari –30 de tineri români ºi bulgari –
„Micii meºteri mari”„Micii meºteri mari”„Micii meºteri mari”„Micii meºteri mari”„Micii meºteri mari”

Dupã ce, în perioada 10-17 iulie a.c., la
Calafat, au participat la ateliere practice
de creativitate ºi meºteºuguri tradiþiona-
le, prelucrând cu îndemânare lemnul ºi
materialele textile, 30 de tineri români
ºi bulgari vor continua sã „meºtereascã”
la Vidin, între 1 ºi 8 septembrie, alte ob-
iecte cu valoare esteticã sau funcþionalã.
Nu numai cã vor cãpãta, astfel, aptitu-
dini practice, ci îºi vor dezvolta ºi spiritul

antreprenorial, încercând, mai apoi, sã
valorifice creaþiile cu prilejul unei expo-
ziþii pe care intenþioneazã sã o organize-
ze chiar de Ziua Educaþiei Nonformale (9-
10 octombrie a.c.). Cadrul este oferit de
proiectul „EU creativ: Micii meºteri mari”,
derulat prin Erasmus plus – noul pro-
gram al Uniunii Europene pentru educa-
þie, formare, tineret ºi sport pentru pe-
rioada 2014-2020.

avute la îndemânã în gospodãriile
din mediul rural. Dacã la Calafat
au prelucrat lemnul ºi materialele
textile, de aceastã datã vor utiliza

hârtia pentru a
împleti coºuri ori
alte obiecte ºi,
prin String Art, îºi
vor exersa înde-
mânarea folosirii
aþei pentru a crea
tablouri. Tot la Vi-
din, cei 30 de ti-
neri vor participa
la alte numeroase
activitãþi educati-
ve, de socializare
ºi sportiv-recrea-
tive. Aºa sunt
workshop-uri de

dezvoltare personalã, pregãtirea
unei expoziþii cu creaþiile hand-
made, cine cu specific tradiþional,
concursuri, vizite în ateliere de cre-

aþie ale unor artiºti, drumeþii
º.a. De asemenea, în program
sunt cuprinse vizite la obiecti-
ve cultural-turistice, precum
fortãreaþa medievalã Baba
Vida, principala atracþie a ora-
ºului – singura construcþie
din Bulgaria de acest gen con-
servatã în întregime, datând
de la începutul secolului al X-
lea –, Sinagoga construitã în-
tre anii 1888 ºi 1894, mos-
cheea ºi Biblioteca „Osman
Pazvantoglu”.

Prin participarea la aceste
activitãþi, tinerii nu numai cã
îºi vor îmbunãtãþi abilitãþi,
competenþe ºi aptitudini ca în-

crederea în sine, spiritul creativ ºi
simþul artistic, ci vor dobândi alte-
le noi, precum o atitudine de res-
pect pentru diversitatea culturalã,
abilitãþi lingvistice ºi digitale, com-
petenþe de management, orienta-
rea pentru carierã etc. Totodatã,
prin participarea la atelierele prac-
tice de creativitate ºi meºteºuguri
tradiþionale vor fi conºtientizaþi
asupra valorilor tradiþionale ºi vor
fi încurajaþi sã practice meºteºu-

guri, ceea ce – considerã iniþiatorii
proiectului – le va spori ºansa de
a-ºi gãsi un loc de muncã în viitor.

Toate activitãþile susþin ºi pro-
moveazã educaþia non-formalã ºi
voluntariatul. La finalul lor, cei 30
de tineri români ºi bulgari vor primi
Certificatul Youthpass – instru-
ment cu recunoaºtere europeanã
cu ajutorul cãruia participanþii la
proiecte pot descrie activitãþile des-
fãºurate ºi rezultatele învãþãrii.
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Cancelarul german, Angela Merkel, a
afirmat ieri cã liderii politici din Uniunea
Europeanã (UE) sunt gata sã se întâl-
neascã în cadrul unei reuniuni de urgenþã
pentru a discuta despre criza refugiaþi-
lor, adãugând cã miniºtrii de interne din
UE lucreazã deja intens la gãsirea unor
soluþii. “ªefii de stat ºi de guvern sunt
gata sã se întâlneascã, dacã are loc o
acþiune prealabilã ºi dacã este necesarã
desfãºurarea unui summit de urgenþã”,
a declarat Angela Merkel într-o confe-
rinþã de presã la Berlin. “Au loc deja efor-
turi foarte intense la nivelul UE în legã-
turã cu modul în care am putea face faþã
mai bine acestei problem”, a afirmat can-
celarul german, precizând cã un sum-
mit ar avea sens dacã ar trebui luate decizii de
cãtre liderii UE dupã ce miniºtrii de interne îºi
vor încheia activitatea. “Existã deja, din ferici-
re, un acord la nivel înalt între Germania ºi Fran-
þa, care îmi dã multã speranþã, cã vom fi în
mãsurã sã venim cu soluþii”, a mai spus Mer-
kel. Liderii din UE au declarat în aceastã sãptã-
mânã cã Uniunea nu a reuºit sã facã faþã ago-
niei umane la frontierele sale. Organizaþia In-
ternaþionalã pentru Migraþie (OIM) a anunþat
cã, de la începutul acestui an, în total 322.914

MAE: 16 români
sunt în arestul
poliþiei din Budapesta
pentru trafic
de persoane

Ministerul Afacerilor Externe
a anunþat cã Ambasada României
la Budapesta a fost informatã cã
16 cetãþeni români se aflã în
arestul poliþiei din Budapesta ºi
cã sunt cercetaþi pentru trafic de
persoane. “Ambasada României
la Budapesta a fost informatã
astãzi (nr- ieri), 28 august 2015,
de cãtre poliþia ungarã, despre
faptul cã 4 cetãþeni români au fost
reþinuþi la data de 26 august 2015
în Budapesta, fiind cercetaþi
pentru trafic de persoane. Potrivit
informãrii poliþiei ungare, cei 4
cetãþeni români vor fi audiaþi în
cursul zilei de astãzi, 28 august
2015”, potrivit unui comunicat de
presã al Ministerului Afacerilor
Externe. MAE mai precizeazã cã
Ambasada României la Budapes-
ta monitorizeazã cazul ºi menþine
legãtura cu autoritãþile ungare în
vederea obþinerii unor elemente
de noutate privind situaþia
juridicã a cetãþenilor români,
fiind pregãtitã sã acorde asistenþã
consularã în limita competenþelor
legale, însã, pânã în acest
moment, niciun cetãþean român
nu a solicitat asistenþã consularã.
Iniþial, autoritãþile ungare au
anunþat cã au reþinut ºi audiat joi,
cu propunerea de arestare
preventivã, 12 cetãþeni români,
suspectaþi de trafic de persoane.

ªapte militari morþi
ºi alþi 13 rãniþi în estul
Ucrainei

ªapte militari au murit ºi alþi
13 au fost rãniþi, în 24 de ore în
estul Ucrainei, potrivit unui
oficial militar ucrainean.
Anunþul a fost fãcut de purtãtorul
de cuvânt al departamentului
operaþiunilor militare din cadrul
administraþiei prezidenþiale
ucrainene, Oleksander Motuzia-
nik, în cadrul unei conferinþe de
presã organizate la Kiev. “ªapte
militari au fost uciºi ºi alþi 13 au
fost rãniþi în ultimele 24 de ore”,
a precizat Motuzianik . Cele mai
multe decese au avut loc în zona
esticã de conflict a Ucrainei, în
apropiere de localitatea Mariin-
ka, situatã la 17 kilometri sud-
vest de regiunea Doneþk, ºi în
portul strategic Mariupol, cea
de-a doua zonã din estul Ucrainei
aflatã sub controlul forþelor
guvernamentale ucrainene în
care se înregistreazã un grad
crescut de violenþe. Potrivit site-
ului oficial al rebelilor proruºi,
un civil a fost ucis de un “lunetist
ucrainean” pe teritoriul contro-
lat de separatiºti, fãra a fi indicat
locul în care a avut loc atacul.
Din aprilie 2014 de când a
izbucnit conflictul din estul
Ucrainei între forþele guverna-
mentale ucrainene ºi rebelii
separatiºti proruºi, au murit peste
6.800 de persoane. Din cauza
amplificãrii violenþelor din
aceastã zonã în ultimele sãptã-
mâni, preºedintele Ucrainei,
Petro Poroºenko, s-a întâlnit cu
cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, ºi preºedintele Franþei,
Francois Hollande, luni la
Berlin.

Stânga radicalã greacã Syriza, condusã de
cãtre Alexis Tsipras, este creditatã cu 23% din
intenþiile de vot în alegerile legislative anticipate
prevãzute în septembrie, potrivit unui sondaj
publicat ieri de presa greacã, primul de la demi-
sia fostului premier. Syriza, care se confruntã
cu un val de plecãri din formaþiune, devansea-
zã cu 3,5 partidul Noua Democraþie (ND,
dreapta), creditat cu 19,5%, potrivit acestei
anchete efectuate de cãtre Institutul ProRata
pentru cotidianul de stânga Efimerida ton Syn-
takton. Neonaziºtii din cadrul formaþiunii Zori
Aurii, ai cãror lideri sunt judecaþi într-un pro-
ces, se claseazã pe poziþia a treia, cu 6,5%.
Noua formaþiune Unitatea Popularã, a euros-
cepticului Panagiotis Lafazanis, care a pãrãsit
Syriza împreunã cu un grup de 24 de depu-
taþi, ar urma sã treacã de pragul de acces în
Parlament (3%), fiind creditatã cu 3,5% din
intenþiile de vot. Partidul de centru To Potami
al fostului jurnalist de televiziune Stavros Theo-

Poliþia ungarã a reþinut trei ce-
tãþeni bulgari ºi un cetãþean afgan
în legãturã cu decesele a 71 de
imigranþi, descoperiþi joi într-un

refugiaþi veniþi din Africa, Orientul Mijlociu ºi
Asia au reuºit sã ajungã în Europa traversând
Marea Mediteranã pe diferite rute. Potrivit pur-
tãtorului de cuvânt al OIM, Joel Millman, în
insulele greceºti au debarcat 209.457, în Italia
111.197, în Spania 2.166 ºi în Malta 94. Ante-
rior, Înaltul Comisariat al Naþiunilor Unite pen-
tru Refugiaþi (UNHCR) a estimat numãrul re-
fugiaþilor ajunºi în Europa în acelaºi interval de
timp la 310.000, alþi 2.500 pierzându-ºi viaþa în
timpul traversãrii Mediteranei. Pe parcursul

anului trecut, au reuºit sã treacã Marea
Mediteranã înspre Europa circa 219.000
imigranþi clandestini. Unii dintre aceºti re-
fugiaþi provin din zone de conflict, pre-
cum Siria, Irak sau Afganistan, dar alþii
vin din þãri africane în încercarea a gãsi
un trai mai bun în Europa, ei profitând de
anarhia din Libia pentru a tranzita aceastã
þarã, de unde traverseazã apoi Marea Me-
diteranã mai ales cãtre Grecia ºi Italia. O
altã rutã, folositã în special de sirieni, ira-
kieni ºi afgani, este traversarea Turciei ºi
apoi a unei porþiuni din Marea Egee cãtre
insulele greceºti. Ei folosesc ambarcaþiuni
puse la dispoziþie de traficanþi ºi aflate ade-
sea într-o stare precarã, cauza a nume-
roase naufragii. Ultimele tragedii de acest
fel s-au petrecut joi în apropierea coaste-

lor Libiei, unde douã naufragii s-au soldat cu
peste 200 de morþi. Cu numai câteva ore înain-
te, circa 50 de refugiaþi au fost gãsiþi morþi în
cala unei nave, probabil din cauza inhalãrii ga-
zelor emise de motor.  Supravieþuitorii au con-
firmat cã aceia care plãtesc traficanþilor mai
puþin sunt obligaþi sã cãlãtoreascã în cala nave-
lor. Un refugiat irakian a declarat cã a plãtit 3.000
de euro pentru a putea cãlãtori, împreunã cu
soþia ºi fiul sãu, pe puntea navei.

Potrivit sondajelor, Syriza ar câºtiga alegerile
legislative anticipate din septembrie

Poliþia ungarã a reþinut trei bulgari ºi un afgan
în cazul camionului cu 71 de cadavre

dorakis obþine 4%. Socialiºtii din cadrul Pa-
sok, care au dominat mult timp viaþa politicã
greacã, alãturi de ND, înainte sã se prãbuºeas-
cã, sunt creditaþi cu doar 4,5%. Însã un sfert
dintre persoanele intervievate (25,5%) se de-
clarã indecise. Alexis Tsipras ºi-a anunþat pe
20 august a.c. demisia, dupã doar opt luni la
putere, provocând un scrutin anticipat care ar
urma sã aibã loc pe 20 septembrie. Liderul
Syriza, în vârstã de 41 de ani, sperã sã-ºi re-
facã formaþiunea, destrãmatã din cauza unei
cure de austeritate impuse grecilor în cadrul
unui nou plan de salvare internaþional. „Popo-
rul grec va da un mandat puternic pentru pre-
zent ºi pentru viitor” în urma acestor alegeri, a
preconizat Alexis Tsipras într-o declaraþie pu-
blicatã în ediþia de ieri a ziarului partidului, Avgi.
„Grecia nu poate reveni în trecut ºi nu va re-
veni în trecut”, a adãugat el. „Ea va merge doar
înainte”, a subliniat Tsipras. O largã majoritate
a grecilor (64%) dezaprobã, totodatã, organi-

zarea acestor alegeri. este vorba despre al cin-
cilea rând de alegeri în ºase ani. Syriza, care a
obþinut aproximativ 36% din voturile exprima-
te în alegerile legislative din 25 ianuarie, a pla-
sat renunþarea la austeritate în centrul progra-
mului sãu politic. Sondajul a fost realizat tele-
fonic, pe un eºantion de 1.000 de persoane, în
perioada 25-26 august, dupã anunþarea creãrii
noului partid Unitatea Popularã.

camion abandonat pe autostrada
A4 din Austria, a anunþat ieri pur-
tãtorul de cuvânt al direcþiei naþio-
nale de poliþie din Ungaria, Vikto-

ria Csiszer-Kovacs. Aceasta a pre-
cizat cã poliþia a depus acuzaþii
împotriva suspecþilor, în vederea
arestãrii preventive. Poliþia intero-
gheazã alte 20 de persoane în cali-
tate de martori, a adãugat ea. Pur-
tãtoarea de cuvânt a refuzat sã pre-
cizeze unde au fost reþinute cele
patru persoane. Fãrã a oferi alte
detalii, ea a afirmat cã au fost efec-
tuate percheziþii la mai multe locuin-
þe ºi au fost confiscate o serie de
bunuri. Csiszer-Kovacs a menþio-
nat cã poliþia ungarã coopereazã cu
cea din Austria în acest caz.Poliþia
austriacã anunþase anterior, în cur-
sul zilei de ieri, cã trei persoane au
fost arestate în Ungaria în cazul

celor 71 de imigranþi sirieni gãsiþi
morþi într-un camion. “Printre cele
71 de persoane se aflau 59 de bãr-
baþi, opt femei ºi patru copii, între
care o fetiþã în vârstã de unul sau
doi ani”, a declarat purtãtorul de
cuvânt al poliþiei austriece, într-o
conferinþã de presã. El a precizat
cã grupul era probabil format din
refugiaþi sirieni, întrucât au fost
gãsite documente de cãlãtorie siri-
ene. Poliþia nu a vrut sã facã pre-
cizãri privind circumstanþele dece-
selor, dar primele indicii sugerea-
zã cã refugiaþii ar fi murit asfixiaþi,
cu o zi ºi jumãtate-douã mai de-
vreme, deci înainte ca autoutilita-
ra sã fi ajuns în Austria.
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Ucenic pentru crimã

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Închis pentru o infracþiune minorã
la doar 19 ani, JR aflã repede cât
de grea e viaþa în închisoare. Sã
obþinã protecþie este de o impor-
tanþã extraordinarã, iar JR se va
trezi curând în grija celui mai
faimos criminal al Australiei,
Brendan Lynch. Dar protecþia vine
cu un preþ, iar Lynch are planuri
pentru tânãrul sãu protejat: la
eliberare, acesta îi va organiza
evadarea. Doar cã JR îºi va da
seama curând cã nu ar trebui sã-ºi
lege viaþa de cea a mentorului sau.

Dead Man Down:
Gustul razbunarii

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Victor este unul din oamenii de bazã
ai lui Alphonse, cel mai temut
gangster din New York ºi cel din
cauza cãruia ºi-a pierdut familia.
Atunci când primeºte sarcina de a-l
gãsi pe cel care îi ameninþã ºeful,
Victor o cunoaºte pe Beatrice, încã
una din victimele lui Alphonse. Întâi
prin seducþie ºi apoi prin ºantaj,
Beatrice îl convinge pe Victor sã o
ajute sã se rãzbune pe omul care i-a
provocat suferinþã, oferindu-i astfel
ºi lui ºansa de a rãzbuna moartea
soþiei ºi fiicei sale.

Penumbra

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   00:00

Scriitoarea de succes Rachel Carlson
(Demi Moore) duce viaþa perfectã. Ea
locuieºte împreunã cu soþul sãu,
Brian ºi fiul lor într-un apartament
din Londra. Din cauza unui moment
de neatenþie, viaþa i se dã total peste
cap. Fiind ocupatã pânã peste cap cu
scrierea unui roman, Rachel uitã
poarta din spate deschisã, iar fiul ei,
Thomas, se îneacã în lacul din
apropiere.  Opt luni mai târziu,
Rachel încã nu-ºi revine, cãsnicia ei
ajunge în pragul divorþului...

sursa: cinemagia.ro
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METEO

Seninsâmbãtã, 29 august - max: 33°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,4302 ............. 44302
1 lirã sterlinã................................6,0472....................60472

Cursul pieþei valutare din 29 august 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9271........39271
1 g AUR (preþ în lei)........142,1815.....1421815

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
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Anunþul tãu!
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.

STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

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

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

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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
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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.

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.

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 de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 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, ultracen-
tral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare- central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/ 219.483.
Vând casã locuibilã co-
muna Periºor + depen-
dinþe, apã curentã, cana-
lizare 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 dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.

Vând casã locuibilã, ca-
dastru, Bistreþ – Dolj. Te-
lefon: 0771/773.957.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ul-
tracentral 3 camere, beci ,
2 sãli lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp cu spa-
þiu comercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie, pomi,
apã ºi gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon: 0765/
795.649.
Vând casã Coþofenii din
Dos, sat Mihãiþa. Tele-
fon: 0748/503.599.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, comuna Va-
lea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

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

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

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 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. Tele-
fon: 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 douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Vând loc de veci 2 locuri
suprapuse, cimitirul Si-
neasca.Preþ negociabil.
Telefon:0747/494.100.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto.Telefon: 0351/
181.202; 0773/ 970.204.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând 1+1/2 sobã tera-
cotã verde nemontat, Tv
color D 102 cm, polizor
2500 Waþi diafilm, pat
mecanic + saltea. 0768/
083.789.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, creme,
spume) bol inox 6 litri mar-
cã 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 calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.

Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzã-
tor gaze sobã. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.

Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cu-
tii de bere, bicicletã nouã
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de
iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând cinci bare 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 spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500 mp
curte  comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin
Valea Roºie parter sau etaj
1. Telefon: 0754/ 220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.

Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie -
800 RON). Telefon:
0770/682.710.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.
MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pen-
tru prietenie sau cãsãto-
rie. Telefon: 0251/
421.727.

DIVERSE
Caut o persoanã care sã
mã îngroape. Îi plãtesc
dãrile blocului, îi rãmâne
pensia ºi locul de veci.
Telefon: 0748/ 056.602.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
S.C. HEDONE CAFE
SRL declarã pierdut certi-
ficatul constatator din
11.03.2013 emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.

DENICRIS SRL, având
J 1 6 / 2 4 5 3 / 2 0 0 7 ,
CUI:22989362 anunþã
pierderea CUI ºi a Cer-
tificatului Constatator cu
nr.61881/2010 pentru
sediu social ºi terþi. Se
declarã nule.
CONDOLEANÞE
Întreg colectivul In-
stituþiei Prefectului –
Judeþul Dolj este alã-
turi de colega Iulia
Gheorghe în aceste
momente dureroase
pricinuite de trece-
rea în nefiinþã a tatã-
lui. Sincere condo-
leanþe familiei îndo-
liate! Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
COMEMORÃRI

Soþia împreunã cu
fiul, nora ºi nepoþii
Vlad ºi Horia come-
moreazã un an de
când a plecat dintre
noi cel care a fost
BERCÃ NICOLAE ºi
ne-a lãsat cu o dure-
re grea de suportat.
Nu te vom uita nicio-
datã ºi ne rugãm la
Tatãl Ceresc sã te ier-
te ºi sã te odihneas-
cã lângã cei drepþi.
Familia Bercã.
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
MOTO GP – Marele Premiu al Marii Bri-

tanii: 11:00, 12:00, 13:00 – FP3, 14:35 –
QP, 15:30, 17:00 – FP4/Q1/Q2 / 18:30,
21:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli – Con-
cordia, Pandurii – Dinamo / 23:30 – FOT-
BAL – La Liga: Real Madrid – Betis.

DIGI SPORT 2
8:00, 14:00 – JUDO (M, F) – Campio-

natul Mondial, la Astana, în Kazahstan / 16:15
– CURSE DE MAªINI – DTM Moscow
Raceway, în Rusia: cursa 1 / 17:45 – HAND-
BAL (F) – Liga Naþionalã: HCM Rm. Vâlcea
– ASC Corona Braºov / 19:30, 21:30 –
FOTBAL – La Liga: Sociedad – Gijon, Bar-
celona – Malaga / 3:00 – FOTBAL Brazilia –
Serie A: Sao Paulo – Ponte Preta.

DIGI SPORT 3
13:15 – CURSE DE MAªINI – DTM

Moscow Raceway, în Rusia: calificãri 1 /
14:15 – CURSE DE MAªINI – ADAC GT
Masters Sachsenring, în Germania: cursa 1
/ 16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:
Dunãrea Brãila – SCM U Craiova / 18:00 –
FOTBAL Franþa – Ligue 1: Caen – Lyon /
20:00, 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A:
Bologna – Sassuolo, Milan – Empoli / 23:45
– FOTBAL Portugalia – Liga Sagres: Benfi-
ca – Moreirense.

DOLCE SPORT
14:45 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Newcastle – Arsenal / 18:30, 21:00 –
FOTBAL – Liga I: ACS Poli – Concordia,
Pandurii – Dinamo.

DOLCE SPORT 2
16:30 – FOTBAL Germania – Bundesli-

ga: Stuttgart – Frankfurt / 22:00 – TENIS
(F) – Turneul de la New Haven, în SUA.

SPORT.RO
21:10 – SPORTURI DE CONTACT –

Local Kombat: Aristote Quitusisa – Bogdan
Stoica, Moises Baute – Andrei Stoica.

EUROSPORT
13:00 – ATLETISM – Campionatul Mon-

dial, la Beijing, în China / 17:00, 19:30 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Liver-
pool – West Ham, Tottenham – Everton /
2:30, 4:00 – ATLETISM – CM, la Beijing.

EUROSPORT 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: North

Melbourne – Western Bulldogs / 12:15 –
SNOOKER – Circuitul European, la Fürth,
în Germania: etapa a 2-a / 16:30, 19:30 –
FOTBAL Germania – Bundesliga: Koln –
Hamburg, Bayern Munchen – Leverkusen
/ 23:00 – FOTBAL SUA/Canada – MLS:
FC Toronto – Montreal Impact.

TVR 1
14:30, 16:30 – BIATLON – Campiona-

tul Mondial, la Cheile Grãdiºtei.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii –

Dinamo.

LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli –

Concordia.

Duminicã
DIGI SPORT 1
MOTO GP – Marele Premiu al Marii Bri-

tanii: 11:00 – W.U.P., 13:20, 15:00, 16:30
– R.A.C / 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga
I: Petrolul – Astra, Steaua – Viitorul.

DIGI SPORT 2
12:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþiona-

lã: CS Mãgura Cisnãdie – CSM Bucureºti
/ 13:25 – CURSE DE MAªINI – DTM
Moscow Raceway, în Rusia: calificãri 1 /
14:00 – JUDO (echipe) – Campionatul
Mondial, la Astana, în Kazahstan / 16:30
– HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: HCM
Baia Mare – U Cluj / 19:00 – FOTBAL Italia
– Serie A: Roma – Juventus / 21:30 –
FOTBAL – La Liga: Sevilla – Atl. Madrid /
23:50 – CURSE DE TURISME – IndyCar
Grand Prix of Sonoma, în SUA.

DIGI SPORT 3
13:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: HCM Minaur Baia Mare – CSM Bu-
cureºti / 15:00 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: St. Etienne – Bastia / 19:30 – FOTBAL
– La Liga: Eibar – Bilbao / 22:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Monaco – Paris SG
/ 0:30 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Cru-
zeiro – Santos.

DOLCE SPORT
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Pe-

trolul – Astra, Steaua – Viitorul.
DOLCE SPORT 2
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Southampton – Norwich.
EUROSPORT
13:15 – ATLETISM – Campionatul

Mondial, la Beijing, în China / 18:00 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Swan-
sea – Manchester Utd / 0:00, 2:00 – FOT-
BAL SUA/Canada – MLS: Seattle Soun-
ders – Portland Timbers, New York Red
Bulls – DC United.

EUROSPORT 2
11:00 – SNOOKER – Circuitul Euro-

pean, la Fürth, în Germania: optimi de fi-
nalã / 14:00 – CURSE DE MAªINI – Cam-
pionatul Mondial de anduranþã, la Nürbur-
gring, în Germania / 14:30 – SNOOKER –
CE, la Fürth: sferturi de finalã / 16:30,
18:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga:
Dortmund – Hertha Berlin / Werder Bre-
men – Monchengladbach / 21:00 – SNO-
OKER – CE, la Fürth: finala.

TVR 1
14:30, 15:45 – BIATLON – Campiona-

tul Mondial, la Cheile Grãdiºtei.
LOOK TV
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Pe-

trolul – Astra, Steaua – Viitorul.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT

Rezultate consemnate joi              în tur
AZ Alkmaar (Ola) – ASTRA GIURGIU 2-0 2-3
Rosenborg Trondheim (Nor) – STEAUA 0-1 3-0
Panathinaikos Atena (Gre) – FK Qabala (Aze) 2-2 0-0
RB Salzburg (Aus) – Dinamo Minsk (Blr) 4-3 pen 0-2
FK Jablonec (Ceh) – Ajax Amsterdam (Ola) 0-0 0-1
HJK Helsinki (Fin) – FK Krasnodar (Rus) 0-0 1-5
FC Thun (Elv) – Sparta Praga (Ceh) 3-3 1-3
Brondby IF (Dan) – PAOK Salonic (Gre) 1-1 0-5
Hajduk Split (Cro) – Slovan Liberec (Ceh) 0-1 0-1
Standard Liege (Bel) – Molde FK (Nor) 3-1 0-2
Legia Varºovia (Pol) – Zorya Luhansk (Ucr) 3-2 1-0
Saint Etienne (Fra) – Milsami Orhei (Mol) 1-0 1-1
Karahah Agdam (Kaz) – Young Boys (Elv) 3-0 1-0
Rubin Kazan (Rus) – Rabotnicki Skopje (Mac) 1-0 1-1
Fenerbahce (Tur) – Atromitos Atena (Gre) 3-0 1-0
Athletic Bilbao (Spa) – MSK Zilina (Slc) 1-0 2-3
Kairat Almaty (Kaz) – Bordeaux (Fra) 2-1 0-1
Borussia Dortmund (Ger) – Odds BK (Nor) 7-2 4-3
Belenenses (Por) – Rheindorf Altach (Aus) 0-0 1-0
Vojvodina (Srb) – Viktoria Plzen (Ceh) 0-2 0-3
Videoton (Ung) – Lech Poznan (Pol) 0-1 0-3
FC Midtjylland (Dan) – Southampton (Ang) 1-0 1-1

Echipele subliniate au acces în grupele competiþiei (prezentate în partea
dreaptã), alãturându-li-se altor 10 echipe venite din play-off-ul Ligii Campio-
nilor ºi altor 16 calificate direct.

Echipele venite din play-off-ul Ligii Campionilor: Skendrebeu Korce
(Alb), Celtic FC (Sco), FC Basel (Elv), Rapid Viena (Aus), AS Monaco (Fra),
APOEL Nicosia (Cip), Partizan Belgrad (Serbia), Lazio Roma (Ita), Club Brug-
ge (Bel), Sporting Lisabona (Por).

Echipele calificate direct în grupele EL: Tottenham Hotspur (Ang), FC Li-
verpool (Ang), FC Augsburg (Ger), Schalke 04 (Ger), Fiorentina (Ita), Napoli (Ita),
Villarreal (Spa), Sporting Braga (Por), Marseille (Fra), Lokomotiv Moscova (Rus),
Groningen (Ola), Dnipro (Ucr), Anderlecht Bruxelles (Bel), Beºiktaº Istanbul (Tur),
Asteras Tripolis (Gre), FC Sion (Elv).

FOTBAL – LIGA EUROPA

PLAY-OFF – MANªA SECUNDÃ

Din sezonul 2004-2005, de când
forul continental a introdus grupele
ºi în Cupa UEFA (competiþie de-
venitã Europa League în 2009),
România a avut an de an cel puþin
o reprezentantã în aceastã fazã a
întrecerii, fie cã vorbim de Cupa
UEFA/Europa League sau Cham-
pions League. Nu mai este cazul
ºi dupã meciurile de joi searã, dupã
ce Astra a fost eliminatã de AZ Al-
kmaar, iar Steaua de Rosenborg.

În Olanda, giurgiuvenii, care în
tur se impuseserã cu 3-2, au pãs-

România, în premierã, fãrã vreo echipãRomânia, în premierã, fãrã vreo echipãRomânia, în premierã, fãrã vreo echipãRomânia, în premierã, fãrã vreo echipãRomânia, în premierã, fãrã vreo echipã
în grupele competiþiilor continentaleîn grupele competiþiilor continentaleîn grupele competiþiilor continentaleîn grupele competiþiilor continentaleîn grupele competiþiilor continentale

trat tabela imaculatã pânã în cãtre
final (80), dar o eroare imensã a
lui Siviu Lung jr, altfel excelent pânã
atunci, a nãruit totul, defensiva lui
Marius ªumudicã (foto) cedând
apoi (85) încã o datã (0-2, goluri
Van der Linden ºi Muhren).

Cât o priveºte pe Steaua, dupã
0-3 pe Arena Naþionalã, gruparea
bucureºteanã a fost departe de
miracolul adus în discuþie la ple-
carea spre Norvegia, dar mãcar a
reuºit sã puncteze la capitolul
onoare ºi la coeficient, obþinând

o victorie scurtã, 1-0, graþie unei
reuºite semnate de Adi Popa, în
minutul 53. Steaua, eliminatã an-
terior de Partizan Belgrad, în UCL,
a ratat în faþa lui Rosenborg cea
de-a 12 calificare consecutivã în
grupe.

România a mai fost reprezenta-
tã în acest sezon al cupelor euro-
pene de FC Botoºani (eliminatã în
turul II preliminar de Legia Varºo-
via, 0-1 ºi 0-3) ºi ASA Tg. Mureº
(scoasã din competiþe, în turul III,
de Saint Etienne, 0-3 ºi 2-1).

GRUPA A
Ajax (Ola)

Celtic (Sco)
Fenerbahce (Tur)

Molde (Nor)

GRUPA B
Rubin Kazan (Rus)

Liverpool (Ang)
Bordeaux (Fra)

Sion (Elv)

GRUPA C
Dortmund (Ger)

PAOK Salonic (Gre)
FK Krasnodar (Rus)

Qabala (Aze)

PROGRAMUL GRUPELOR – CONFORM TRAGERII LA SORÞI EFECTUATE IERI
GRUPA D
Napoli (Ita)

Club Brugge (Bel)
Legia Varºovia (Pol)
Midtjylland (Dan)

GRUPA E
Villarreal (Spa)

Viktoria Plzen (Ceh)
Rapid Viena (Aus)

Dinamo Minsk (Blr)

GRUPA F
Marseille (Fra)

Braga (Por)
Liberec (Ceh)

Groningen (Ola)

GRUPA G
Dnipro (Ucr)

Lazio (Ita)
St. Etienne (Fra)
Rosenborg (Nor)

GRUPA H
Sporting Lisabona (Por)

Beºiktaº (Tur)
Lokomotiv Moscova (Rus)
Skenderbeu Korce (Alb)

GRUPA I
FC Basel (Elv)
Fiorentina (Ita)

Lech Poznan (Pol)
Belenenses (Por)

GRUPA J
Tottenham (Ang)
Anderlecht (Bel)

Monaco (Fra)
Karabah (Kaz)

GRUPA K
Schalke (Ger)

APOEL Nicosia (Cip)
Sparta Praga (Ceh)

Asteras Tripolis (Gre)

GRUPA L
Athletic Bilbao (Spa)

AZ Alkmaar (Ola)
Augsburg (Ger)

Partizan Belgrad (Ser)

România a rãmas cu ºapte jucãtori implicaþi în competiþie: Vlad Chiri-
cheº (Napoli), Alexandru Vlad (Dnipro), Ciprian Tãtãruºanu (Fiorentina),

ªtefan Radu (Lazio), Dorin Goian (Asteras Tripolis), Alexandru Neacºa
(Dinamo Minsk) ºi George Florescu (Qabala).

Meciurile vor debuta în 17 septembrie.
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SCM Craiova debuteazã, as-
tãzi, în noua ediþie de campio-
nat, urmând a da piept, în de-
plasare, cu Dunãrea Brãila, for-
maþie la care evolueazã Bianca
Tiron ºi Aneta Udriºtoiu (fostã

Dupã eºecul de miercuri, scor
50-65, la Târgu Jiu, cu Energia,
în primul meci amical din interse-
zon, SCM U Craiova va testa, as-
tãzi, ºi în faþa propriilor fani, de la
Polivalentã, adversarã fiindu-i
nou-promovata Phoenix Galaþi.
Partida va debuta la ora 17:30.

De sãptãmâna viitoare (3-10
septembrie), craiovenii vor par-
ticipa la un turneu de pregãtire
în Serbia, acolo unde vor dispu-
ta nu mai puþin de patru partide,
prima fiind în compania ruºilor
de la Zenit Sankt-Petersburg.

Prezentarea oficialã a echipei

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – PRIMA ETAPÃ

Gogârlã: Gogârlã: Gogârlã: Gogârlã: Gogârlã: “Fetele sunt mobilizate,“Fetele sunt mobilizate,“Fetele sunt mobilizate,“Fetele sunt mobilizate,“Fetele sunt mobilizate,
sperãm sã facem un meci bun”sperãm sã facem un meci bun”sperãm sã facem un meci bun”sperãm sã facem un meci bun”sperãm sã facem un meci bun”

Dunãrea Brãila – SCM Craiova, astãzi, ora 16:00, Digi Sport 3

Baschetbaliºtii se testazã
la Polivalentã

va avea loc în cadrul Craiova
Sport Fest, eveniment programat
în 13 septembrie, iar pânã în data
de 20 bãieþii lui Oliver Popovic
vor mai susþine încã douã jocuri
de verificare.

SCM va debuta în noul sezon,
cu dubla din runda inauguralã a
Cupei României, contra celor de
la Steaua, în 22 ºi 26 septem-
brie. Primul joc se va disputa la
Craiova.

În campionat, Bozovic ºi com-
pania îºi încep parcursul pe tere-
nul lui BCM-U Piteºti, în wee-
kend-ul 3-4 octombrie.

Sportiva Claudia ªtef,
legitimatã la CSM Craiova, s-a
clasat pe locul 24 în cursa de

ATLETISM – CM BEIJING:
Claudia ªtef a încheiat pe locul

24 cursa de 20 km marº

20 de km marº din cadrul
Campionatului Mondial de
Atletism de la Beijing (China).

S-a întâmplat ieri
dimineaþã, când ªtef
a încheiat proba cu
timpul de 1:34.51.

“A fost o cursã
grea, cãldura mi-a
fost cel mai mare
adversar, însã nu m-
a doborât. Pentru
mine acest concurs
a fost linia de start
pentru Rio (n.r.
unde se vor disputa
JO din 2016), ºtiu
de unde sã plec, dar
mai ales unde vreau
sã ajung. Cu sigu-
ranþã va fi un an
foarte greu pentru a-
mi realiza visul de a
fi în primii 10”, a
spus ªtef, aflatã la a
7-a apariþie la un
CM.

La Beijing a
concurat ºi un alt
sportiv craiovean,
tot de la CSM. Este
vorba despre Marius
Ionescu, care a
abandonat în proba
de maraton.

Joi searã s-au stabilit meciurile
din manºa inauguralã a turneului
de la US Open (31 august – 13 sep-
tembrie), ultimul de Grand Slam
al anului, iar reprezentantele noas-
tre, în numãr de 5 intrate pe ta-
bloul principal, vor juca dupã cum
urmeazã: Simona Halep (nr. 2
WTA) – Marina Erakovic (Noua
Zeelandã, nr. 99 WTA), Irina Begu
(nr. 28) – Olga Govortsova (Bela-
rus, nr. 69 WTA), Alexandra Dul-
gheru (51 WTA) – Angelique Ker-
ber (Germania, nr. 11 WTA), An-
dreea Mitu (74 WTA) – Tereza
Smitkova (Cehia, nr. 100), Moni-
ca Niculescu (40 WTA) – contra
unei jucãtoare venite din calificãri.

În afarã de Mitu, celelalte re-
prezentante ale noastre au fost tri-
mise pe partea inferioarã de tablou
ºi îºi vor disputa meciurile în ace-
eaºi zi.

Dacã Halep ºi Erakovic nu s-au
întâlnit pânã în prezent, în rest, ro-
mâncele sunt conduse la meciuri-
le directe. Begu cu 2-0 (înfrângeri
în 2014, la ‘s-Hertogenbosch, ºi
în urmã cu douã sãptãmâni, la To-

ronto), iar Dulgheru ºi Mitu cu 1-
0. “Piti” a cedat în faþa lui Kerber
în 2010, la Beijing, în timp ce Mitu
s-a înclinat în compania Smitko-
vei chiar în acest an, la Nurnberg.

Altfel, sorþii au trimis-o pe Ma-
ria ªarapova pe jumãtatea de ta-
blou, dominatã de Serena Williams,
ceea ce înseamnã cã semifinalele
proiectate pentru tabloul feminin la

Flushing Meadows sunt Serena
Williams (1 WTA) – Maria ªara-
pova (3 WTA) ºi Simona Halep (2
WTA) – Caroline Wozniacki (4
WTA).

În calificãrile de la US Open au
participat alþi patru români, toþi fi-
ind eliminaþi: Mihaela Buzãrnescu,
Maria-Patricia-Tig, Sorana Cârstea
ºi Marius Copil.

Româncele ºi-au aflat adversarele
din primul tur de la US Open

Pârvuþ), handbaliste care în se-
zonul trecut au îmbrãcat echi-
pamentul alb-albastru.

Tehnicianul Simona Gogârlã,
aflatã la primul meci oficial pe
banca craioveanã, s-a arãtat în-

crezãtoare într-un rezultat po-
zitiv: “Mergem cu gânduri bune
la Brãila. Sperãm sã facem un
meci bun, fetele sunt mobiliza-
te. Le-am spus cã dacã suntem
o echipã putem trece peste ori-

ce obstacole, indiferent de
numele adversarului. Me-
ciul cu Brãila va fi unul
dificil. Debutul conteazã
foarte mult, având în ve-
dere cã noi evoluãm ºi în
deplasare. Echipa din Brãi-
la a adus câteva jucãtoare
noi. Pe Tiron ºi Pârvuþ le
cunoaºtem, au fost aici la
Craiova”, a declarat Go-
gârlã.

Celelalte meciuri ale
rundei: HC Zalãu – HCM
Roman 23-21 (ieri), Rapid
Bucureºti – CSM Ploieºti,
HCM Rm. Vâlcea – Coro-
na Braºov, HC Alba Sebeº
– Unirea Slobozia (toate,
de asemenea azi), Mãgura
Cisnãdie – CSM Bucureºti,
HCM Baia Mare – U Cluj
(ambele mâine).

Astãzi, ora 11:00
Progresul Segarcea (3p) – Luceafãrul Craiova (0p)
Dunãrea Bistreþ (3p) – SIC Pan Unirea (0p)
ªtiinþa Danubius Bechet (0p) – Metropolitan

FOTBAL – LIGA A IV-A – ETAPA A 2-A
Iºalniþa (0p)

Dunãrea Calafat (0p) – Tractorul Cetate (3p)
Recolta Ostroveni (3p) – Unirea Leamna (3p)
Viitorul Cârcea (3p) – ªtiinþa Malu Mare (0p)
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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. Craiova 9 2 3 4 8-9 9
9. Concordia 8 2 2 4 10-12 8
10. CFR Cluj 8 3 3 2 10-8 6
11. Botoºani 8 1 3 4 5-9 6
12. ACS Poli 8 1 2 5 4-12 5
13. Voluntari 9 0 4 5 6-14 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

FC Voluntari – “U” Craiova 1-2
* Partida CSMS Iaºi – ASA Tg. Mureº s-a disputat dupã închi-

derea ediþiei.
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

Universitatea a mai scãpat puþin
de povara sezonului modest pe
care îl traverseazã, dupã ce a reu-
ºit se obþinã, asearã, a doua victo-
rie din acest campionat, 2-1, în
deplasare, cu FC Voluntari.

În prima parte nu a fost con-
semnatã nici mãcar o ºansã serioa-
sã de gol, doar Ivan ridicând o idee
nivelul adrenalinei în mintul 24,
când scãpat spre poarta lui Balau-
ru a ajuns la balon în urma goalke-
eperului ilfovenilor. Altfel, ªtiinþa a
dominat, dar o dominare sterilã.

Dupã pauzã, craiovenii au intrat
pe teren mult mai deciºi ºi au des-
chis scorul dupã o orã de joc. Ba-
wab s-a distrat cu defenisiva ad-
versã, a fãcut un un-doi cu Ro-
cha, iar o centrare a iordanianului
l-a gãsit liber, în “gura” porþii, pe
Bãluþã, care n-avea cum sã rateze.

Selecþionerul Anghel Iordãnes-
cu a confirmat convocãrile a 17
jucãtori care evolueazã peste ho-
tare ºi care vor face parte din lotul
României pentru partidele cu Un-
garia ºi Grecia, ambele contând
pentru preliminariile Euro-2016.
Iniþial, pe lista lãrgitã a “Generalu-
lui” s-au aflat 20 de stranieri, cei
sãriþi din schemã fiind Ciprian
Marica (momentan fãrã angaja-

Iordãnescu a confirmat convocãrile a 17
stranieri pentru “dubla” cu Ungaria ºi Grecia

ment ºi recent devenit disponibil
dupã o accidentare), Bogdan Stan-
cu (Genclerbirligi/Turcia; acciden-
tat între timp) ºi Cristian Tãnase
(Tianjin Teda/China).

Jucãtorii convocaþi sunt urmã-
torii:

Portari: Ciprian Tãtãruºanu
(Fiorentina/Italia), Costel Pantili-
mon (Sunderland/Anglia);

Fundaºi: Alexandru Mãþel (Di-

namo Zagreb/Croaþia), Vlad Chi-
richeº (Napoli/Italia), Dragoº Gri-
gore (Al Sailiya/Qatar), Cosmin
Moþi (Ludogoreþ/Bulgaria), Dorin
Goian (Asteras/Grecia), Iasmin
Latovlevici (Genclerbirligi/Turcia),
Rãzvan Raþ (Rayo Vallecano/Spa-
nia);

Mijlocaºi: Andrei Prepeliþã (Lu-
dogoreþ/Bulgaria), Mihai Pintilii
(Hapoel Tel Aviv/Israel), Ovidiu
Hoban (Hapoel Be’er Sheva/Isra-
el), Lucian Sânmãrtean (Al Ittihad/
Arabia Sauditã), Gabriel Torje (Os-
manlispor/Turcia), Alexandru Ma-
xim (VfB Stuttgart/Germania);

Atacanþi: Florin Andone (Cor-
doba/Spania), Claudiu Keºeru (Lu-
dogoreþ/Bulgaria).

Lotul complet al României va fi
anunþat duminicã, dupã ultimul joc
al zilei în Liga I.

Meciul cu Ungaria va fi în 4 sep-
tembrie, de la ora 21:45, la Buda-
pesta, iar cel Grecia, în 7 septem-
brie, tot de la ora 21:45, pe Arena
Naþionalã.

Dupã ºase meciuri, România
este lider în grupa F, cu 14 punc-
te, fiind urmatã de Irlanda de
Nord (13p), Ungaria (11p), In-
sulele Feroe (6p), Finlanda (4p)
ºi Grecia (2p).

“Satelitul”, în faþa debutului în Liga a 3-a
Echipa secundã a Universitãþii îºi începe, as-

tãzi, aventura în cel de-al treilea eºalon fotbalis-
tic al þãrii (Seria 4), în calea bãieþilor lui Daniel
Mogoºanu ieºind CSM Lugoj, într-un meci pro-
gramat de la ora 18:00, la Iºalniþa.

Alb-albaºtrii se prezintã la aceastã partidã
cu un moral excelent, dupã ce marþi au reuºit
sã se califice în turul cinci al Cupei României,
2-1, pe propriul teren, cu Pandurii II. Ante-
rior, CSU II le eliminase rând pe rând pe Me-
tropolitan Iºalniþa (2-1), CSO Filiaºi (5-0) ºi
Minerul Motru (4-1).

Tot azi de la 18:00, dar în Seria 3, CS Podari
va primi în prima etapã vizita celor de la Spor-
ting Roºiori.

În altã ordine de idei, colega de serie a Uni-
versitãþii II, CSO Filiaºi, a debutat cu stângul în
noua ediþie de campionat, fiind învinsã, asearã,
în deplasare, de Cetate Deva, scor 1-3. Runda
viitoare, cele douã formaþii doljene se vor afla
faþã în faþã, cu CSO în calitate de gazdã.

FC VFC VFC VFC VFC Voluntari –  “U” Craiova 1-2oluntari –  “U” Craiova 1-2oluntari –  “U” Craiova 1-2oluntari –  “U” Craiova 1-2oluntari –  “U” Craiova 1-2
Stadion: Dinamo – Bucureºti, spectatori 1.500.
Au marcat: Voduþ 72 / Bãluþã 61, Vãtãjelu 87.
Voluntari: Balauru – L. Rus, Maftei (Novakovic 81), C. Achim,

Maxim – N. Grigore (S. Rãdoi 46), Novac – Iorga, Cârstocea
(Voduþ 57), Pîrvulescu, Pancu. Antrenor: Flavius Stoican. Re-
zerve neutilizate: Botaº – Deac, Cãlinþaru, A. Bãlan.

Craiova: Bãlgrãdean – S. Achim, Popov, Acka (Kay 46), Vãtã-
jelu – Zlatinski (Madson 64) Mateiu – Bãluþã (Curelea 81), Ba-
wab, Nuno Rocha – Ivan. Antrenori: Sorin Cârþu ºi Emil Sãndoi.
Rezerve neutilizate: Straton – Dumitraº, Bancu, Herghelegiu.

Arbitri: Dragoº Istrate – Andrei Constantinescu, Bogdan
Gheorghe.
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CSU s-ar fi putut desprinde la
2-0, n-a fãcut-o, ºi a fost penali-
zatã. Rocha a pierdut o minge la
centru, Pancu i-a pasat lui Voduþ,
iar rezerva Voluntariului a reuºit
un gol de generic, învingându-l
pe Bãlgrãdean cu un ºut de la 25
de metri.

Spectrul unui nou rezultat ne-
favorabil a fãcut ca ªtiinþa sã se
nãpusteascã în atac, dar Bawab a
dat cu piciorul la douã ocazii mari
(78, 79).

Salvarea a venit de la Vãtãjelu.
Acesta l-a ridiculizat pe Rus ºi a
înscris, superb, la colþul lung, ajun-
gând la a treia reuºitã stagionalã.

Din cauza meciurilor naþionalei,
cu Ungaria ºi Polonia, campiona-
tul se întrerupe douã sãptãmâni. În
runda viitoare, “U” joacã pe “Ex-
tensiv” cu CSMS Iaºi.


