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Anul agricol în curs nu aduce
deloc veºti bune la final de
campanie. Dintre cele 104
comune ale judeþului Dolj, 52
au transmis, pânã în prezent,
Instituþiei Prefectului Dolj
raportãri privind pagube
produse de secetã la culturi-
le agricole, plantaþii, pãºuni ºi
fâneþe. La ora actualã,
suprafaþa afectatã de secetã
este de 44.700 ha, respectiv
mai mult de 10% din totalul
suprafeþei agricole cultivate
în Dolj. „La porumb sunt
declarate calamitate 18.200
ha, la floarea-soarelui peste
22.000 ha ºi diferenþa este la
segmentul de legume ºi alte
culturi”, ne-a precizat
Obleagã Meca Ovidiu,
purtãtor de cuvânt al Direc-
þiei Agricole Dolj.
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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Mergem la un ºpriþ, Popescule?
- Cu ce, mã, cu ce? Uiþi cã peste

puþin timp încep ºcolile?

De la Bîrca laDe la Bîrca laDe la Bîrca laDe la Bîrca laDe la Bîrca la
Melbourne ºi, oMelbourne ºi, oMelbourne ºi, oMelbourne ºi, oMelbourne ºi, o
datã pe an, înapoi!datã pe an, înapoi!datã pe an, înapoi!datã pe an, înapoi!datã pe an, înapoi!

Cornel Turculeanu, 54 de ani, bãr-
bat ca bradul, de 1,90 m, din Bîrca,
unde e mare „neamul Turculenilor”, a
emigrat în 1999, cu toatã familia, în
Australia, stabilindu-se la Melbourne.
Drum lung, peste 22 de ore de zbor
cu avionul, aproape 4 ore ºi jumãtate
numai deasupra Australiei, un alt con-
tinent, la capãtul lumii, cu o altã lume
total diferitã, cu care n-avea vreo com-
patibilitate. S-o fi întrebat în avion,
bântuit de noianul de gânduri, precum
Moromete, când îºi duce fiul cu cã-
ruþa sã-l înscrie la ºcoalã la Câmpu-
lung „unde ne ducem noi acum, Nico-
lae?”, dar cine mai ºtie. Unul din neam
s-a stabilit în Noua Zeelandã, animat
de spirit aventurier.
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prezenta programulprezenta programulprezenta programulprezenta programulprezenta programul

Venitã de curând la conducerea
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj, dupã ce a ocupat, pânã în
primãvarã, postul de inspector
general adjunct, prof. Lavinia Ele-
na Craioveanu a fost de acord sã-
ºi prezinte o parte din programul
sãu pe perioada mandatului. A re-
ieºit cã vrea sã pãstreze trendul
ascendent al rezultatelor obþinute
la examenele naþionale (Evaluare ºi
Bacalaureat), sã implementeze pro-
grame de dezvoltare ºi sã comba-
tã abandonul ºcolar.
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Ponta anunþã pe Twitter
o întâlnire de lucru cu Iohannis
pe tema Republica Moldova

Premierul Victor Ponta a anunþat,
ieri, pe Twitter, o întâlnire de lucru cu
preºedintele Klaus Iohannis, pe care
l-a informat despre Republica Mol-
dova, menþionând cã existã “con-
sens” ºi cã “România rãmâne cel mai
hotãrât susþinãtor al Moldovei”. “În-
tâlnire de lucru cu Preºedintele. L-
am informat despre Republica Mol-
dova. Avem consens – România rã-
mâne cel mai hotãrât susþinãtor al
Moldovei”, a notat Victor Ponta pe
reþelele de socializare. Premierul a fã-
cut, joi, o vizitã oficialã la Chiºinãu,
unde a avut o serie de întâlniri cu
oficiali moldoveni ºi a participat la
evenimente prilejuite de împlinirea a
24 ani de la proclamarea independen-
þei Republicii Moldova.

Ministrul Educaþiei: Aproape
800 de clãdiri ale unitãþilor de
învãþãmânt sunt încã în renovare

Ministrul Educaþiei, Sorin Cîm-
peanu, a declarat, luni, cã aproxima-
tiv 800 de clãdiri ale unitãþilor de în-
vãþãmânt sunt, încã, în curs de reno-
vare, el precizând totodatã cã, la în-
ceputul anului ºcolar, toþi elevii, in-
clusiv cei de clasele a XI-a ºi a XII-a,
vor avea manuale decontate de mi-
nister. „Este vorba despre aproape
800 de clãdiri, nu de ºcoli, în curs de
renovare, încã, la acest moment, pen-
tru cã avem 19.000 de ºcoli în total,
7.000 cu personalitate juridicã, restul
fãrã personalitate juridicã, care au în
patrimoniu un numãr mai mare de cã-
diri”, a declarat ministrul Sorin Cîm-
peanu, care a participat la Conferinþa
Internaþionalã “Micro- to Nano-Pho-
tonics IV – ROMOPTO 2015”, de la
Bucureºti, unde a fost prezent ºi pre-
ºedintele Klaus Iohannis. Cîmpeanu
a mai spus cã, la începutul anului
ºcolar, toþi elevii, inclusiv cei de cla-
sele a XI-a ºi a XII-a, vor avea pe
bãnci manuale decontate de Minis-
terul Educaþiei, el afirmând cã „este
primul an în care se întâmplã acest
lucru”. Referitor la avizul pe care
medicii de familie trebuie sã îl dea ele-
vilor la începerea anului ºcolar, mi-
nistru Educaþiei a afirmat cã doreºte
o simplificare a acestui proces, având
în vedere numãrul limitat al cadrelor
medicale care trebuie sã îl deruleze.

Senatorii ºi deputaþii vor
discuta sãptãmâna viitoare, cel mai
probabil marþi, legea privind
pensiile speciale ale parlamentari-
lor, dupã reexaminarea solicitatã de
preºedinte, la plenul reunit urmând
sã aibã loc ºi discuþii cu privire la
vacantarea unui post de vicepreºe-
dinte al Curþii de Conturi. Pânã
atunci, senatorii ºi deputaþii vor
trebui sã lucreze în comisiile
speciale pentru a reexamina legea
pensiilor parlamentarilor, însã nu a
fost stabilit un calendar clar pânã
în acest moment.

Tot în plenul reunit de sãptãmâ-
na viitoare va fi luatã în discuþie ºi
situaþia de la Curtea de Conturi,
acolo unde Curtea Constituþionalã
a decis cã numirea lui Ioan Anton
în funcþia vicepreºedinte al
Autoritãþii de Audit, pentru un
mandat de nouã ani, a fost
neconstituþionalã. Dupã discutarea
acestui subiect ar putea fi demara-
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Plenul Senatului a adoptat, ieri, proiec-
tul legii Codului fiscal, reexaminat la soli-
citarea preºedintelui, acceptând amenda-
mentele convenite de liderii politici, prin-
tre care reducerea etapizatã a TVA – la 20%
începând cu 1 ianuarie 2016 ºi la 19% de la
1 ianuarie 2017. Proiectul de lege a fost
adoptat cu 131 de voturi “pentru”, o abþi-
nere ºi 4 voturi “împotrivã”, urmând
sã ajungã pentru dezbatere la Camera De-
putaþilor ºi, ulterior, la preºedinte pentru
promulgare.

Comisia de buget a Senatului a adop-
tat, luni, în unanimitate, amendamentele
la Codul fiscal convenite la reuniunea -
de joi a liderilor partidelor politice. Ast-
fel, senatorii din Comisia de buget au
votat în unanimitate reducerea etapizatã a TVA
la 20% de la 1 ianuarie 2016 ºi 19% de la 1 ianua-
rie 2017, reducerea accizei la carburanþi, cu pro-
rogarea termenului la 1 ianuarie 2017, precum ºi

eliminarea impozitului pe construcþii de la 1 ia-
nuarie 2017, cu o excepþie solicitatã de ministrul
Agriculturii, Daniel Constantin, referitoare la
construcþiile speciale din agriculturã, aceasta

urmând sã fie eliminatã de la 1 ianuarie
2016. La fel au fost votate reducerea im-
pozitului pe dividende de la 16% la 5%,
cu prorogarea termenului pânã la 1 ia-
nuarie 2017, precum ºi plafonarea la cinci
salarii a bazei de calcul a contribuþiei in-
dividuale de asigurãri sociale sãnãtate,
în cazul persoanelor fizice care înregis-
treazã venituri din salarii sau asimilate
salariilor, cu prorogarea termenului pânã
la 1 ianuarie 2017. La dezbaterile din co-
misie a fost prezent ºi ministrul Finanþe-
lor, Eugen Teodorovici.

Preºedintele interimar al PSD, Liviu
Dragnea, a declarat, luni, dupã ºedinþa
BPN, cã noul Cod fiscal se aflã într-o
procedurã acceleratã în Parlament, fi-

ind aºteptat sã treacã de plenul Senatului marþi,
iar joi de cel al Camerei Deputaþilor, astfel încât
sã poatã fi promulgat de preºedinte pânã lunea
viitoare.

Fosta ºefã a DIICOT, Alina Bica,
a fost reþinutã, ieri, de procurorii an-
ticorupþie, într-un nou dosar, ea fi-
ind acuzatã cã a luat mitã pentru so-
luþionarea unui dosar al DIICOT în
favoarea lui Horia Simu. Tot ieri, fos-
tul ºef al ANAF ªerban Pop a fost
reþinut pentru complicitate la dare
de mitã, în acelaºi dosar.

Avocata Alinei Bica, Laura Voi-
cu, a declarat, la ieºirea din sediul
DNA, dupã ce clienta sa a fost reþi-
nutã, cã noul dosar a fost întocmit
în urma denunþului formulat de Io-
nuþ Mihãilescu, fostul consilier al
Alinei Bica ºi inculpat în dosarul

Eugen Nicolãescu a fost votat li-
der al grupului deputaþilor PNL, el câº-
tigând aceastã funcþie în faþa lui Lu-
dovic Orban, care a deþinut pânã acum
aceastã poziþie, între cei doi fiind o
diferenþã de un vot. Reuniunea gru-
pului deputaþilor PNL a avut loc, ieri,
înainte de debutul sesiunii parlamen-
tare de toamnã. Funcþia de lider al gru-
pului a fost disputatã de cei doi can-
didaþi: Ludovic Orban, care a deþinut
pânã acum aceastã poziþie, ºi Eugen
Nicolãescu. La votul exprimat de de-
putaþii PNL, Nicolãescu a obþinut 43
de opþiuni favorabile, iar Orban 42.

Ludovic Orban i-a urat succes lui
Eugen Nicolãescu, arãtând cã depu-
taþii liberali vor trebui sã-l accepte drept
coleg. “I-am urat succes colegului meu
Eugen Nicolãescu. Le-am transmis cã,
dacã o majoritate, aºa cum a fost, nu
m-a mai vrut lider, vor trebui sã mã
accepte în continuare ca ºi coleg”, a
spus Orban.

Camerele Parlamentului se reunesc
sãptãmâna viitoare pentru

a reexamina legea pensiilor aleºilor
te ºi procedurile privind numirea
lui nou vicepreºedinte, PSD
susþinându-l în aceastã poziþie pe
senatorul Ilie Sârbu.

Preºedintele Klaus Iohannis a
retrimis în 10 iulie Legislativului
pentru reexaminare prevederea
din Statutului deputaþilor ºi
senatorilor referitoare la acorda-
rea unei “indemnizaþii pentru
limita de vârstã” actualilor ºi
foºtilor parlamentari. “Necesita-
tea reexaminãrii este motivatã, pe
de o parte, de caracterul excesiv
ºi arbitrar al noii indemnizaþii de
care ar urma sã beneficieze
deputaþii ºi senatorii, iar pe de
altã parte, de faptul cã acest
drept ar urma sã se acorde
tuturor parlamentarilor care au
sãvârºit fapte de corupþie potrivit
vechiului Cod penal, precum ºi
celor al cãror mandat a încetat
pentru incompatibilitate”, se
spune în cererea de reexaminare.

“Nu mã intereseazã care erau opþi-
unile exprimate de cei care nu au votat
în conformitate cu procedura. Le-am
spus colegilor cã accept rezultatul
votului ca sã nu existe niciun fel de
dubiu legat de legitimitatea liderului
ales”, a arãtat Orban, cu privire la vo-
turile anulate. El a precizat cã nu va
candida pentru un post în Biroul per-
manent al Camerei. Deputatul a afir-
mat cã nu este adevãrat cã liberalii i-ar
fi reproºat cã a avut poziþii diferite faþã
de linia partidului, arãtând cã a avut o
singurã astfel de atitudine referitoare
la Codul fiscal, în contextul în care PNL
a votat iniþial în unanimitate acest act
normativ.

“Nu cred cã are legãturã funcþia de
lider de grup cu candidatura la Primãria
Capitalei. Eu sunt cunoscut nu pentru
funcþiile pe care le-am avut, ci ca per-
soanã ºi ca reprezentant al PNL ºi le
este foarte greu sã mã scoatã din son-
dajele de opinie”, a susþinut Orban.

Eugen Nicolãescu, noul lider al deputaþilor
PNL. Ludovic Orban pierde la un vot diferenþã

Alina Bica ºi fostul ºef al ANAF
ªerban Pop, reþinuþi de DNA într-un

dosar de dare ºi luare de mitã
ANRP al acesteia, care “ºi-a amintit
peste noapte” diverse aspecte din
colaborarea sa cu fosta ºefã a DII-
COT. Potrivit avocatei, denunþul
este unul mincinos ºi a fost fãcut de
Mihãilescu pentru a scãpa de acu-
zaþiile ce îi sunt aduse de procurorii
DNA în dosarul ANRP. Avocata a
precizat totodatã cã Alina Bica nu a
dat nicio declaraþie în faþa ancheta-
torilor ºi cã nu va mai face nicio de-
claraþie în faþa unui organ de anche-
tã, ci doar în faþa judecãtorilor, pen-
tru cã, în opinia sa, modul în care
este cercetatã este abuziv.

Surse judiciare au declarat pen-

tru MEDIAFAX cã Pop ºi Bica au
fost citaþi într-un dosar de mitã pen-
tru soluþionarea unui dosar DIICOT
în favoarea lui Horia Simu. Mita datã
în acest caz ar fi fost de aproximativ
230.000 de euro, potrivit surselor ci-
tate. “Suma de 230.000 de euro a fost
luatã de Pop de la Horia Simu, iar la
Bica au ajuns 17.500 de euro, pen-
tru clasarea dosarului lui Simu”, au
precizat sursele citate. La intrarea la
DNA, Bica a precizat cã a fost citatã
în calitate de suspect ºi cã se aº-
teaptã la orice “de la aceºti domni”.

În dosarul “Bica 1”, fosta ºefã a
DIICOT a fost trimisã în judecatã, în
15 decembrie 2014, pentru cã, în ca-

litate de reprezentant al Ministeru-
lui Justiþiei în comisia ANRP, împre-
unã cu membri ai Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despãgubirilor, i-
ar fi aprobat omului de afaceri
Gheorghe Stelian, în 2011, despã-
gubiri pentru un teren de 13 hectare
supraevaluat cu peste 62 milioane
euro. Alina Bica mai are un dosar pe
rolul instanþei supreme, cunoscut
sub numele de “Bica 2”. Aceastã
cauzã a fost disjunsã din prima. În
acest dosar, Alina Bica, Dorin Cocoº,
Alin Cocoº, Ionuþ Mihãilescu ºi fos-
tului ministru al Economiei Adriean
Videanu au fost trimiºi în judecatã
în 25 februarie.
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Cornel Turculeanu, 54 de ani,
bãrbat ca bradul, de 1,90 m, din
Bîrca, unde e mare „neamul Tur-
culenilor”, a emigrat în 1999, cu
toatã familia, în Australia, stabilin-
du-se la Melbourne. Drum lung,
peste 22 de ore de zbor cu avio-
nul, aproape 4 ore ºi jumãtate nu-
mai deasupra Australiei, un alt con-
tinent, la capãtul lumii, cu o altã
lume total diferitã, cu care n-avea
vreo compatibilitate. S-o fi între-
bat în avion, bântuit de noianul de
gânduri, precum Moromete, când
îºi duce fiul cu cãruþa sã-l înscrie
la ºcoalã „unde mergem noi, Ni-
colae?”, dar cine mai ºtie. Unul din
neam s-a stabilit în Noua Zeelan-
dã, animat de spirit aventurier. Pe
fiul lui Cornel Turculeanu îl chea-
mã ªtefan ºi avea doar 13 ani la
vremea când familia sa emigra în
þara cangurilor – suportând greu
dezrãdãcinarea –, cu toatã agoni-
seala strânsã în câteva sacoºe.
„Frumos, onest, emigrant în Aus-
tralia”, un film italian, de prin
1973, din epoca neo-realismului,
cu Alberto Sordi ºi Claudia Cardi-
nale, în regia lui Luigi Zampa, pu-
tea cel mult invita la reflecþie, nici-

MIRCEA CANÞÃR
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decum „da” o idee. Dar Cornel
Turculeanu din Bîrca, oltean sa-
dea, cu totul din alt aluat, un ames-
tec de blândeþe, umor ºi tenacita-
te, care seamãnã vag cu marele
actor italian, poate a vrut chiar sã-
ºi mãsoare propriile forþe ºi sã dea
un alt conþinut vieþii. Care bate fil-
mul. Asta e o pãrere. Nimeni nu
se confeseazã, pânã la intimitatea
mobilului unei asemenea tentative
nãstruºnice, similarã cu reuºita
escaladãrii Everestului. L-am avut
ieri oaspete. Ca ºi anul trecut. ªi
povesteºte seducãtor. Elogiazã
comunitatea de români din Mel-
bourne (15-18 mii) depãºitã nume-
ric de greci, italieni ºi chinezi, se
considerã integrat în modul de via-
þã de la antipozi, are slujbã bunã
(subcontractor de transport la cea
mai mare firmã de curierat din
Australia), soþia, de asemenea,
chimistã fiind, ºi-a completat stu-
diile cu o licenþã în contabilitate,
lucrând pentru compania france-
zã „bioMerieux” cu profil diversi-
ficat de activitate, incluzând sigu-
ranþa alimentarã. Un doljean de-al
nostru în Australia? Sunã puþin
excentric. Cornel Turculeanu zâm-

beºte firesc, lãsându-se iscodit de
curiozitãþi profane. Trãiesc în Aus-
tralia, nu doar la Melbourne, capi-
tala statului Victoria, dar ºi la Can-
berra, Adelaida, sau Sidney, mulþi
români, care s-au adaptat unui
mod de viaþã riguros, cu o domi-
nantã tuºã britanicã, semn al apar-
tenenþei la Commonwealth, încât
relaþiile interumane, aproape infle-
xibile, dau sentimentul cã totul este
trainic aºezat peste abisurile de
prostie, vorbãrie în bobote, rea-
credinþã ºi orice viclenie. Îl întâl-
neºte frecvent pe fostul actor cra-
iovean Petre Gheorghiu-Dolj. Se
câºtigã bine, în medie 8-9 mii euro
pe lunã. Meseriaºii de bunã calita-
te au cãutare. Cum au ºi doctorii
sau cadrele didactice universitare.
Þarã bogatã în materii prime, re-
numitã prin efectivele mari de ovi-
ne, dar ºi de bovine, vinuri de acum
competitive, despre care nu se ºtia
mare lucru, Australia este nu nu-
mai doar un capãt de lume, ci un
alt continent, în care în curând
vine primãvara. La Melbourne sunt
zile în care toate anotimpurile le
trãieºti într-o zi, dar în general cli-
ma e blândã fãrã excesive diferenþe

de temperaturã. Nivelul de trai este
ridicat, benzina are preþuri rezo-
nabile, iar politicile guvernului sunt
mai mult decât protecþioniste. Sunt
multe de spus. ªi cine vrea sã în-
cerce nu are decât s-o facã, dar
sã se gândeascã bine înainte. Dum-
nezeu nu dã nimãnui mai mult de-
cât poate duce. Din Bîrca, „bar-
dul” a plecat pânã la Viena ºi îna-
poi. Tot din Bîrca, Cornel Turcu-
leanu a plecat la Melbourne ºi oda-
tã pe an vine acasã. Graþie strãda-

niei sale avem un consulat onori-
fic în Melbourne, cu Nicolae Co-
jocaru reprezentant al României. A
suportat greu distanþa de þarã,
acum s-a obiºnuit, dar pentru el
România nu este o amintire difu-
zã, un dulceag teritoriu al nostal-
giei, ci un parteneriat fãrã sfârºit.
Îºi construieºte o vilã în Craiova,
ºi dupã pensionare va reveni, con-
vins cã reconstrucþia normalitãþii
s-a încheiat, iar destinul i-a fost
bine croit.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu le-
a spus consilierilor municipali, în
plenul de sãptãmâna trecutã, cã pro-
iectul Craiova Capitalã Culturalã
Europeanã a fost alimentat cu foar-
te puþini bani – asta chiar la suges-
tia aleºilor locali –, dar cã bãtãlia va
fi câºtigatã de oraºul nostru pentru
cã avem cel mai bun dosar de pro-
iecte scrise. „Anul aceste este un
an decisiv pentru proiectul Craiova
Capitalã Culturalã Europeanã. Este
concursul de proiecte când nici
mãcar nu se viziteazã oraºul de cã-
tre juriu, ci doar doar pro-
iectul scris care este de-
pus. Dupã care se intrã
într-o altã competiþie,
unde sunt mai puþine ora-
ºe. Abia în partea a doua
a competiþiei, juriul vine
ca sã viziteze oraºele res-
pective”.

Strategia a fost
schimbatã

Potrivit primarului,
strategia Craiovei este
conceputã acum de o
firmã de consultanþã in-
ternaþionalã, cu care a
lucrat ºi Sibiul, fiind
antrenaþi toþi managerii instituþiilor
culturale. „Dacã anul trecut sim-
þeam nevoia sã credem cã suntem
cei mai buni, dupã ce am citit do-
sarele celorlalte oraºe câºtigãtoare
ne-am dat seama cã nu este im-
portant sã ai cine ºtie ce festivaluri
de mare tradiþie. Poate sã câºtige
ºi un oraº care are puþini locuitori,
fiindcã importantã este strategia.

Primãria Craiova ºi-a schimbat strategia pentru câºtigarea titlului
de Capitalã Culturalã Europeanã. Primarul Lia Olguþa Vasilescu le-a
spus consilierilor cã nu poate dezvãlui deocamdatã în ce constã aceas-
tã nouã abordare, doar cã ea va fi câºtigãtoare deoarece este conceputã
de o firmã de consultanþã internaþionalã cu care a lucrat ºi Sibiul.
Printre puþine lucruri care se ºtiu este cã se merge pe punctele tari ºi
punctele slabe ale Craiovei.

Craiova depune dosarul pentru CapitalãCraiova depune dosarul pentru CapitalãCraiova depune dosarul pentru CapitalãCraiova depune dosarul pentru CapitalãCraiova depune dosarul pentru Capitalã
Culturalã Europeanã în luna octombrieCulturalã Europeanã în luna octombrieCulturalã Europeanã în luna octombrieCulturalã Europeanã în luna octombrieCulturalã Europeanã în luna octombrie

Bãtãlia noastrã este acum acest
dosar”. Primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu a explicat cã strategia trebu-
ie sã arate, pe de o parte, de ce
oraºul are nevoie de acest premiu
ºi ce va face cu banii respectivi.

Bugetul,
un punct important la dosar
O altã filã la dosar, potrivit prima-

rului, este ºi bugetul dedicat activi-
tãþilor culturale. „Nu doar ce facem
în 2021 este important, ci ºi ce s-a

fãcut în ultimii cinci ani. Ori dacã ne
comparãm cu Sibiul, înglobând aici
tot ceea ce primeºte asociaþia, bu-
getul imaginii ºi instituþiile de cultu-
rã, suntem undeva foarte jos. Am
vãzut cã oraºul Cluj ºi-a propus – a
fost ceva din strategia lor care a scã-
pat în presã – sã aloce 30 milioane
de lei. Alte oraºe din Europa ºi-au
propus câte 45 ºi 80 milioane de lei.

Depinde de lista de activitãþi ºi depin-
de, pânã la urmã, ºi de puterea muni-
cipalitãþii”, a mai spus Olguþa Vasi-
lescu, care a accentuat faptul cã bu-
getul alocat Asociaþiei a fost verificat
de organele de control ºi nu existã
nici un fel de problemã, „totul s-a des-
fãºurat corect”.

În punctaj se regãsesc activitãþi
pentru orice cetãþean

Dosarul de proiecte al Craiovei va
fi depus în luna octombrie, autori-

tãþile spunând cã strategia nu
va fi devoalatã pânã atunci.
Acelaºi lucru îl fac toate ora-
ºele care sunt antrenate în
aceastã competiþie. „Nu
vreau sã spun mai multe fi-
indcã nu este cazul sã devoa-
lãm strategia, pe care o sã o
vedeþi dupã luna octombrie.
Dar este foarte interesantã, o
aveþi mari surprize, vom mer-
ge pe punctele slabe ºi pe
puncte tari ale noastre”. Po-
trivit primarului, s-a urmãrit
ca orice cetãþean al Craiovei
sã se regãseascã în activitã-
þile culturale. „Fie cã este
vorba de pãpuºi – ºi vreau sã
o felicit pe Adriana Teodores-

cu fiindcã dovedeºte cã devenim cel
mai puternic festival din România ºi
cred cã pãpuºile noastre gigantice pot
sã concureze cu cinste peste tot –,
este importantã ºi arta culinarã, fi-
indcã este punctaj pentru aºa ceva.
Este important ca orice cetãþean sã
se regãseascã într-o suitã de activi-
tãþi”, a subliniat primarul Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit reprezentanþilor Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj,
care au coordonat cercetãrile în
cauzã, Augustina Sîrbu, de 45 de
ani, ºi soþul ei, Liviu, de 41 de ani,
amândoi din comuna Rast, locuiau
cu chirie într-o camerã de la un
cãmin de nefamiliºti din cartierul
craiovean Lãpuº. Cãsãtoriþi de 18
ani, cei doi soþi nu aveau copii ºi
stãteau în Craiova pentru cã aici
lucrau amândoi. Relaþiile dintre cei
doi soþi erau însã extrem de tensi-
onate în ultima vreme, vecinii spun
cã se certau des, lucru ce s-a în-
tâmplat ºi luni dupã-amiazã, când
s-au întors de la serviciu. Femeia

Tribunalul Dolj a respins, ieri,
solicitarea Cristinei Calangiu, fost
viceprimar al Craiovei ºi fost ma-
nager al Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova, de eliberare
din arest la domiciliu pentru a
merge la muncã. Instanþa a men-
þinut mãsura arestului la domici-
liu atât faþã de ea, cât ºi faþã de
funcþionarii craioveni Radu Sma-
randache ºi Rodica Þenea: „Res-
pinge cererea de pãrãsire a imo-
bilului în vederea prezentãrii la
locul de muncã formulatã de in-
culpata Calangiu Cristina Mari-
ana. Menþine mãsura arestului la
domiciliu dispusã faþã de incul-
paþii Smarandache Radu, Þenea
Rodica ºi Calangiu Cristina Ma-
riana. Menþine mãsura preventi-
vã a controlului judiciar dispusã

La 1 septembrie 2015, Jandar-
meria Românã sãrbãtoreºte 122 ani
de la înfiinþarea Jandarmeriei Ru-
rale. Cu acest prilej, Inspectoratul
de Jandarmi Judeþean (IJJ) Dolj a
organizat o serie de activitãþi dedi-
cate „Zilei Jandarmeriei Rurale” cu
scopul de a pãstra viu trecutul in-
stituþiei ºi de a cinsti jandarmii ce
s-au jertfit pe altarul patriei.

Astfel, marþi, 1 septembrie
a.c., la sediul I.J.J. Dolj, în Sala
Tradiþiilor, a fost organizatã o ex-
poziþie de fotografii privind isto-
ria Jandarmeriei Române, iar în
Sala Polivalentã, în prezenþa ca-
drelor militare ºi a personalului
civil, a avut loc o evocare cu tema
„1 Septembrie – Ziua Jandarme-
riei Rurale”, susþinutã de lect. univ.
dr. Florian Olteanu. „Aceastã sãr-
bãtoare, de o mare încãrcãturã
emoþionalã, reprezintã un moment
ce ne onoreazã ºi ne bucurã deo-
potrivã, evocând gloriosul trecut
ºi impresionantul prezent al aces-
tei Arme”, au precizat reprezen-
tanþii IJJ Dolj.

Jandarmii doljeni au marcat
împlinirea a 122 de ani de la

înfiinþarea Jandarmeriei Rurale
Jandarmii doljeni au marcat, ieri, printr-o serie de activitãþi desfãºurate la

sediul unitãþii, împlinirea a 122 de ani de la înfiinþarea Jandarmeriei Rurale.

„Se instituie pentru toatã în-
tinderea regatului un corp de Gen-
darmerie ruralã menit a veghea,
în comunele rurale, la siguranþa
publicã, la menþinerea ordinei ºi
executãrei legii... O supraveghe-
re neîntreruptã ºi o acþiune pre-
ventivã constã esenþa serviciului
sãu”. Astfel începea articolul 1 din
„Legea asupra Gendarmeriei Ru-
rale” din 1 septembrie 1893. Pre-
gãtit de Guvernul condus de Las-
cãr Catargiu, dezbãtut de cele douã
Camere ale Parlamentului, proiec-
tul Legii de Organizare ºi Funcþio-
nare a Jandarmeriei Rurale a fost
promulgat prin Decretul Regal din
30.08.1893, în urma cãruia la 01
septembrie 1893 a luat fiinþã Jan-
darmeria Ruralã. Astfel, la 1 Sep-
tembrie 2015, se împlinesc 122 ani
de la înfiinþarea Jandarmeriei Ru-
rale, eveniment care la vremea res-
pectivã a dat extensie ºi responsa-
bilitãþi instituþiei „Oameni de Arme”
prin gestionarea ordinii publice în
zonele forestiere, sãteºti, agricole
ºi petroliere.

ªi-a ucis soþul într-un acces de furieªi-a ucis soþul într-un acces de furieªi-a ucis soþul într-un acces de furieªi-a ucis soþul într-un acces de furieªi-a ucis soþul într-un acces de furie
O doljeancã de 45 de ani a fost reþinu-

tã pentru 24 de ore, luni seara, pentru
comiterea infracþiunii de omor. Dupã o
ceartã cu soþul ei, femeia l-a înjunghiat

mortal cu o loviturã de cuþit. Ieri dupã-
amiazã magistraþii Tribunalului Dolj au
emis mandat de arestare preventivã pe
30 de zile pe numele femeii.

i-a reproºat cã se apucase de bãut
ºi nu vine cu bani acasã, bãrbatul
a replicat ºi, supãratã, Augustina a
pus mâna pe un cuþit din bucãtãrie
ºi fãrã sã mai stea pe gânduri l-a
lovit pe Liviu în zona subaxilarã
stângã.

Bãrbatul a cãzut la podea, pen-
tru cã lovitura îi atinsese inima.
Speriatã, Augustina a sunat pe 112,
a spus ce a fãcut, chemând la faþa
locului ambulanþa ºi Poliþia. Medi-
cii de pe ambulanþã ajunºi la locuin-
þa celor doi n-au mai putut face
însã nimic pentru bãrbat, decât sã
constate decesul, dupã efectuarea
cercetãrii la faþa locului cadavrul

fiind ridicat ºi dus la morgã pentru
efectuarea necropsiei. Cât despre
femeie, aceasta a recunoscut cã se
certau des ºi cã într-un acces de
furie l-a lovit cu cuþitul pe soþul ei
fãrã sã-ºi dea seama cã lovitura au
putea fi fatalã. Augustina Sârbu a
fost dusã la Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, a fost audiatã de
procurorul de caz care a emis pe
numele ei ordonanþã de reþinere
pentru 24 de ore, fiind introdusã
în arestul IPJ Dolj.

Ieri dupã-amiazã a fost prezen-
tatã Tribunalului Dolj care a dispus
arestarea preventivã a femeii pen-
tru 30 de zile sub acuzaþia de omor:

„Admite propunerea Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj. Dispune
arestarea preventiva a inculpatei
Sîrbu Augustina, pe o perioadã de
30 de zile, începând de la data de
01.09.2015, pânã la data de

30.09.2015, inclusiv. Cu contesta-
þie în termen de 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în ºedinþa din
Camera de Consiliu de la
01.09.2015”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Începe judecarea procesului!
Arest la domiciliu menþinut pentru

Cristina Calangiu ºi ceilalþi doi
funcþionari craioveni

Magistraþii Tribunalului
Dolj au menþinut, ieri, mãsura
arestului la domiciliu faþã de
Cristina Calangiu, fost vice-
primar al Craiovei ºi fost
manager al Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova,
dar ºi faþã de funcþionarii
Radu Smarandache ºi Rodica
Þenea. Cei trei, împreunã cu
alþi trei funcþionari, au fost
trimiºi în judecatã de procu-
rorii DNA pentru trafic de
influenþã, ºi va începe judeca-
rea procesului întrucât s-a
finalizat analizarea dosarului
în procedura de camerã
preliminarã, contestaþiile
inculpaþilor fiind respinse,
luni, de Curtea de Apel
Craiova. Urmãtorul termen de
judecatã este stabilit pentru
30 septembrie a.c.

faþã de inculpata Munteanu Ioa-
na. Pronunþatã în ºedinþa publi-
cã de la, 01.09.2015”, se aratã
în încheierea de ºedinþã a Tribu-
nalului Dolj.

Mai mult, în cursul zilei de luni,
31 august a.c., Curtea de Apel
Craiova a respins contestaþiile
formulate de inculpaþi împotriva
încheierii judecãtorului de came-
rã preliminarã de la Tribunalul
Dolj, care a constatat legalitatea
sesizãrii instanþei cu rechizitoriul
DNA prin care ºase persoane au
fost trimise în judecatã în acest
dosar vizând comiterea unor fap-
te de corupþie. Astfel, va începe
judecarea procesului, urmãtorul
termen fiind stabilit pentru 30
septembrie a.c.

Reamintim cã procurorii din
cadrul Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie (DNA) – Serviciul Terito-
rial Craiova au dispus, pe 11 mai
a.c., trimiterea în judecatã, în sta-
re de arest preventiv, a fostului
viceprimar al Craiovei, Cristina
Calagiu, dar ºi a altor cinci func-

þionari publici. Este vorba despre
Radu Smarandache, ºef serviciu
din cadrul Direcþiei Generale de
Asistenþã ºi Protecþia Copilului
(D.G.A.S.P.C.) Dolj, Rodica Þe-
nea, consilier juridic în cadrul Di-
recþiei Juridice din cadrul Primã-
riei municipiului Craiova (ambii
aflaþi în arest preventiv), Ioana
Munteanu (sub control judiciar),
Maria Manolache, director gene-
ral adjunct, în cadrul Direcþiei
Generale de Asistenþã ºi Protec-
þia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Dolj
ºi Lavinia Carmen Oprea, ºef
 Centrul de Consiliere ºi Asisten-
þã Specializatã pentru Persoane-
le cu Tulburãri de Spectru Au-
tist din cadrul Direcþiei Genera-
le de Asistenþã ºi Protecþia Co-
pilului (D.G.A.S.P.C.) Dolj, toþi
acuzaþi de infracþiuni de corup-
þie – trafic de influenþã – mai
puþin Carmen Oprea în sarcina
cãreia s-a reþinut favorizarea fãp-
tuitorului întrucât l-a anunþat pe
Smarandache cã este în vizorul
anchetatorilor.
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GEORGE POPESCU Comunismul vãzutComunismul vãzutComunismul vãzutComunismul vãzutComunismul vãzut
dintr-un garaj „capitalist”dintr-un garaj „capitalist”dintr-un garaj „capitalist”dintr-un garaj „capitalist”dintr-un garaj „capitalist”Din când în când, câþiva prieteni care mã

cunosc de-o viaþã îmi atrag atenþia, cu o
reþinutã îngrijorare, asupra riscului ca, amen-
dând tribulaþiile unui anticomunism la modã,
funcþionând deja pe post de gândire domi-
nantã, sã fiu catalogat drept nostalgic. Ori
chiar mai rãu: vreun „complice” al unui sis-
tem falimentar – ºi falimentat – de care, dacã
nu ne putem despãrþi râzând, devine obliga-
toriu sã-i mutilãm ºi cadavrul.

Cum de complicitãþi nu poate fi vorba,
mai mult decât coabitarea, în mare parte
forþatã (m-am nãscut înãuntrul lui ºi i-am
spus adio la o vârstã a maturitãþii la care, în
principiu, un ciclu de viaþã se poate chiar
conclude) rãmâne acuza de nostalgie. Am
indicat cândva, pe urmele etimologiei aces-
tui cuvânt, cât de mult i-a fost lãrgitã ºi de-
tracatã aria semanticã ºi, de aceea, prefer
sã-i pãstrez investiþia primarã de sens, in-
clusiv cu acea notã de maladie. În acest caz,
mã recunosc un nostalgic în dubla tensiune
a simptomatologiei grevatã de atâtea provo-
cãri ale prezentului: întâi, fiindcã, asemenea
oricãrui semen al meu ajuns la o vârstã, nu-
tresc nostalgia copilãriei, a anilor adolescen-
þei ºi ai tinereþii care transcend, aproape fa-
tal, circumstanþele socio-istorice ºi, cu atât
mai mult, pe cele politice. În plus, ca orice

nativ rural, mã trezesc, la fel de fatal, prins
în mrejele acelei fastuoase zariºti a câmpiei
retrezite la viaþã în ceasul aurorei ori a unor
neuitate asfinþituri de basm.

Spre atari reflecþii m-a atras un excelent
articol semnat de reputatul critic ºi univer-
sitar Bogdan Creþu, ale cãrui substanþiale
isprãvi literare le urmãresc de mulþi ani cu
un interes ºi o admiraþie constante. Cu titlul
uºor ironic „Comunismul – mod de utiliza-
re”, apãrut în numãrul de ieri al cotidianului
„Jurnalul de Iaºi”, autorul recurge, într-o
formã de quasi pro-domo, de vreme ce-ºi
amendeazã propriile excese de mai an, la o
reevaluare a mizei anticomunismului, prin
redistribuirea accentelor: „Oare ororile ani-
lor ‘·50, sistemul de suspiciune organizatã
ºi toate relele comun ismului anuleazã ceea
ce mulþi au simþit ca pozitiv în vieþile lor”,
astfel se propune resortul intervenþiei, con-
figurând ceea ce s-ar putea ipostazia ca o
interogaþie dilematicã, tradusã în termenii,
fie ºi uºor riscanþi,ai unei axiome aporetice:

„De ce ne e greu sã acceptãm cã oroarea
nu exclude mai-binele ºi nici invers”?

Spun riscanþi, fiindcã, în nicio ordine cu

resort axiologic, oroarea nu trebuie investi-
tã, cel puþin în seama unei autodeterminãri,
cu atributul „mai-binelui”. Bogdan Creþu e,
la rându-i, motivat spre aceastã re-ordonare
a problemei, aºa cum este aceasta flambo-
iatã în discursul anti-comunist, de o împre-
jurare, o contingenþã a cotidianului insidios,
deseori cu puteri mai iluminante decât un
raft de tratate.

Pe scurt, el stã de vorbã cu vecinul mai
vârstnic, proprietar al unui garaj amenajat
pentru uz propriu ºi, pe deasupra, unul din
anonimii vieþuitori în fostul regim comunist,
dar ºi un nostalgic – fãrã perplexitãþi – al
vremurilor când ºi-a putut achiziþiona, rapid
ºi relativ ieftin, un apartament de la stat, în
care a putut sã-ºi aducã soþia ºi copilul abia
nãscut în camerele mobilate ºi dotate cu
necesarul gospodãresc, tot în contul facili-
tãþilor statale, astãzi iremediabil abolite.

Las la o parte rezerva faþã de oroare ori
mai exact spus, faþã de partea de oroare, nu
doar motivatã, dar absolut obligatorie (odiosul
mecanism de suspiciune, crima, deposeda-
rea de bunuri, sistemul aleatoriu de interdic-
þii, canonizarea discursului unic ºi al adevã-

rului unic etc. etc.). Ceea ce mi se pare demn
de luat-aminte în aceastã intervenþie e toc-
mai, cum anticipam, o redistribuire a accen-
telor, exact în maniera în care m-am pro-
nunþat ºi eu în câteva rânduri care, întâm-
plãtor ori nu, sunt aceleaºi ce-au determinat
„îngrijorarea” prietenilor mei.

Încã ºi mai direct spus, e vorba de sco-
pul, asumat ori involuntar,  al alegaþiilor tri-
bunilor anti-comuniºti de a anihila ani mulþi
din vieþile unora, anonimi ºi ei, ori, mai grav,
ai celor cincizeci de ani din istoria noastrã,
pasând, în locul lor, o altã nouã  gaurã pe
lângã cele pe care ºtiute ori neºtiute împre-
jurãri ni le-au lãsat moºtenire.

Vecinul prietenului Bogdan Creþu, un des-
cendent moromeþian particularizat într-o altã
istorie (de nu cumva aceeaºi?!), are ºi el
dreptul sã-ºi spunã pãrerea, sã judece co-
munismul, din propria sa perspectivã ºi, fi-
reºte, din garajul sãu demn de o instanþã
mediaticã. Mãcar atât. Din  nefericire, pãre-
rea lui, chiar ºi intersectatã de astfel de cir-
cumstanþe accidentale, conteazã prea puþin,
scoasã la lumina rampei, rareori, ca în aceas-
tã norocoasã situaþie.

Potrivit prognozei meteo, as-
tãzi vremea va fi în continuare
canicularã în majoritatea regiu-
nilor þãrii ºi se vor înregistra
temperaturi maxime de 35-36
de grade. Indicele temperaturã-
umezealã (ITU) va atinge ºi va
depãºi uºor pragul critic de 80
de unitãþi, la câmpie ºi la podiº.
În judeþele Botoºani, Iaºi, Vas-
lui, Suceava, Neamþ, Bacãu,
Alba, Hunedoara, Caraº-Seve-
rin, Mehedinþi ºi Dolj, disconfor-
tul termic se va menþine deose-
bit de accentuat, iar temperatu-
rile maxime vor atinge 37-38 de
grade, instituindu-se cod porto-
caliu de caniculã.

Încã o zi sufocantã,Încã o zi sufocantã,Încã o zi sufocantã,Încã o zi sufocantã,Încã o zi sufocantã,
cu cod portocaliu de caniculãcu cod portocaliu de caniculãcu cod portocaliu de caniculãcu cod portocaliu de caniculãcu cod portocaliu de caniculã

Prima zi de toamnã a adus temperaturi sufocante, mercurul din termo-
metre indicând la amiazã peste 35 de grade Celsius la umbrã. Nici astãzi
Doljul nu scapã de caniculã, vremea neobiºnuit de caldã urmând sã se
resimtã încã de dimineaþã. Administraþia Naþionalã de Meteorologie a emis
chiar o avertizare cod portocaliu de caniculã, iar indicele temperaturã-
umezealã (ITU) va depãºi pragul critic de 80 de unitãþi.

În ultimele ore,  zeci de per-
soane au apelat numãrul de ur-
genþã al ambulanþei dupã ce li s-
a fãcut rãu în propria locuinþã.
Medicii au trebuit sã facã faþã
unui adevãrat val de solicitãri. În
fiecare zi, nu mai puþin de 50 de
ambulanþe ale SAJ Dolj, 12 ale
SMURD ºi elicopterul sunt mo-
bilizate pe raza judeþului Dolj,
pentru a interveni în caz de ne-
voie. Bolnavii cronic au fost cei
care au sunat la 112 cu precã-
dere, dar nu au lipsit nici apelu-
rile venite din partea unor per-
soane cãrora pur ºi simplu li s-a
fãcut rãu chiar dacã nu suferã
de vreo afecþiune medicalã.

Trebuie evitatã expunerea
prelungitã la soare

Având în vedere temperaturi-
le caniculare, medicii îºi menþin
recomandãrile. În primul rând,
zilnic trebuie consumate lichide,
între 1,5 ºi 2 litri, fãrã a aºtepta
sã aparã senzaþia de sete. În pe-
rioada de caniculã se recoman-
dã consumul unui pahar de apã
la fiecare 20 de minute. Sfatul
este însã acela de a evita bãutu-
rile alcoolice – inclusiv berea sau
vinul –, care favorizeazã deshi-
dratarea ºi diminueazã capacita-
tea de luptã a organismului îm-
potriva cãldurii. Nu sunt reco-
mandate nici bãuturile cu conþi-
nut ridicat de cofeinã – cafea ºi
cola – sau de zahãr, aºa cum ar

fi bãuturile rãcoritoare carboga-
zoase, care sunt diuretice.

În schimb, trebuie consumate cât
mai multe fructe ºi legume proas-
pete, întrucât conþin o cantitate mare
de apã. De asemenea, este de evi-
tat expunerea prelungitã la soare
între orele 11.00 ºi 18.00. În situa-
þia în care locuinþa este prevãzutã
cu aparat de aer condiþionat, aces-
ta trebuie reglat astfel încât tem-
peratura sã fie cu 5 grade mai micã
decât temperatura ambientalã.
Ventilatoarele nu trebuie folosite
dacã temperatura aerului depãºeºte
32 de grade Celsius.

Avertisment pentru bolnavi
La fel de importante sunt ºi

indicaþiile pentru persoanele
vârstnice ºi cele cu afecþiuni cro-
nice. Pentru acestea medicii re-
comandã evitarea, pe cât posi-
bil, a plimbãrilor în perioadele de
vârf ale caniculei sau, dacã este
absolut necesar, sã foloseascã
îmbrãcãminte uºoarã din mate-
riale vegetale ºi o pãlãrie de pro-
tecþie împotriva soarelui. De ase-
menea, persoanele care suferã
de anumite afecþiuni trebuie sã
continue tratamentul, conform
indicaþiilor medicului.

Este foarte important ca în
aceste perioade, persoanele cu
afecþiuni cronice, cardio-vascu-
lare, hepatice, renale, pulmona-
re, de circulaþie, mentale sau cu
hipertensiune sã consulte medi-
cul în vederea adaptãrii schemei
terapeutice la condiþiile existen-
te. ªi angajatorii ar trebui ca, în
perioadele de caniculã, sã asigu-
re condiþii pentru menþinerea stã-
rii de sãnãtate a angajaþilor.

De asemenea, pentru amelio-
rarea condiþiilor de muncã se re-
comandã reducerea intensitãþii ºi
ritmului activitãþilor fizice, asigu-
rarea ventilaþiei la locurile de
muncã, alternarea efortului dina-
mic cu cel static ºi alternarea
perioadelor de lucru cu perioa-
dele de repaus în locuri umbrite.

RADU ILICEANU
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R : Cancelarul german, An-
gela Merkel declara cã aceastã
crizã a refugiaþilor este mai gra-
vã decât criza financiarã din
Grecia... dumneavoastrã cum co-
mentaþi ultimele evenimente.

- Aºa este, aceastã crizã este
extrem de gravã, dar, din pãca-
te, Europa ºtia de mai mult timp
cã se va ajunge la aceastã situa-
þie. ªi nu s-a întreprins nimic.
Sunt tabere foarte mari de refu-
giaþi, din Siria mai ales, în Iorda-
nia, în special cu un numãr foar-
te mare de oameni. Eu am fost
acolo, dar atunci se înregistrau
cam în jur de 100 de mii, acum
vorbim de sute de mii ºi se aº-
teptau la acest exod. Am avut
discuþii ºi acum douã luni la Bru-
xelles ºi nu pãreau surprinºi. Dar
nu s-a întreprins nimic, în sen-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Europa nu este pregãtitã pentru„Europa nu este pregãtitã pentru„Europa nu este pregãtitã pentru„Europa nu este pregãtitã pentru„Europa nu este pregãtitã pentru
criza refugiaþilor”criza refugiaþilor”criza refugiaþilor”criza refugiaþilor”criza refugiaþilor”

Uniunea Europeanã trebuie sã ia
mãsuri imediate pentru a face faþã
valului de imigranþi. Miniºtrii de In-
terne din UE se vor întâlni pe 14 sep-
tembrie la Bruxelles, blocul comuni-
tar fiind în cãutare de soluþii în con-
textul agravãrii crizei imigranþilor. Eu-
roparlamentarul Marian Jean Mari-
nescu, vicepreºedintele EPP spune cã
e un fenomen curios, prin modul în
care se desfãºoarã, dintr-odatã ºi de
peste tot.  Din punctul sãu de vedere
Europa este nepregãtitã, dar nu ar
trebui sã fie surprinsã.... Discuþiile de
la consiliul extraordinar din 14 sep-
tembrie ar urma sã se axeze pe pro-

cedurile de expulzare a imigranþilor
în cazurile când solicitãrile lor de azil
sunt respinse, pe cooperarea cu þãri
terþe ºi pe mãsuri de prevenire a tra-
ficului cu imigranþi. Unele guverne
europene refuzã sã primeascã refu-
giaþi ºi se opun propunerilor UE de
stabilire a unui plan comun de acþiu-
ne. Despre aceastã crizã, dar ºi de-
spre modul în care a fost prinsã la
mijloc Serbia, ca þarã de tranzit, în
contextul aderãrii sale la UE, am dis-
cutat cu deputat european Marian
Jean Marinescu, care a întreprins mai
multe vizite la taberele de refugiaþi din
Siria, amplasate la graniþa cu Turcia.

sul de a fi ajutaþi oamenii sã rã-
mânã acolo, sã fie ajutaþi acolo,
nu sã vinã în Europa. ªi într-ade-
vãr este o crizã foarte mare, pen-
tru cã este o situaþie sensibilã, nu
ºtiu câþi dar o parte din ei sunt
într-adevãr refugiaþi, nu se mai
pot întoarce în þarã din cauza
rãzboiului, iar o parte din ei sunt
imigranþi, în sensul cã sunt ple-
caþi, pentru a gãsi o viaþã mai
bunã, în special cei din Africa, din
zona Etiopia. Aceºti oameni tre-
buiesc trataþi dupã regulile inter-
naþionale, dar ºi dupã regulile eu-
ropene ºi sunt subiecte sensibile,
drepturile omului, convenþiile in-
ternaþionale, în special pentru re-
fugiaþi ºi va fi o realã problemã
pentru Europa, cu gãsirea resur-
selor financiare necesare pentru
aceºti refugiaþi, pe gãzduirea lor.

Problema din Mediterana,
discutã în PE

R: S-a discutat aceastã pro-
blemã în cadrul Parlamentului
European ?

- Nu s-a discutat în cadrul PE
aceastã problemã, dar s-a abor-
dat într-un mod foarte serios pro-
blema din Mediterana, adicã a ce-
lor care vin de acolo, dar nu de-
spre problema celor care vin prin
Grecia - Macedonia - Serbia. Gân-
diþi-vã cã locuri de muncã nu se
gãsesc nici pentru europeni, este
foarte greu sã integrezi aceºti oa-
meni, cu familii cu tot. Nici chiar
în Germania nu va fi uºor, ceea
ce înseamnã cã aceºti oameni,
cei care vor rãmâne, vor presu-
pune costuri, iar acestea trebuie
sã fie suportate de statele respec-
tive, ceea ce este o povarã, dar
nu ai ce sã faci. Pe de altã parte,
trebuie sã te gândeºti ºi la criza
umanitarã. Este o situaþie foarte
sensibilã....

R : În acest context, este pre-
gãtitã Europa?!

- Din pãcate nu. Europa nu este
pregãtitã. Este dupã o crizã pu-
ternicã, încã nu s-a redresat, în
societate, în toate statele sunt pro-
bleme. Existã populiºti, existã pro-
bleme politice, deci nu este pre-
gãtitã în niciun fel.
Nu se ajunge la cauzã... se
discutã doar despre soluþii

R : Dar se discutã mereu numai
de soluþii. Dar care este cauza...
de ce nu se merge ºi la cauzã...

 - Exact... hai sã împãrþim lu-
crurile în douã, pânã la urmã tre-
buie sã fim cât se poate de co-
recþi. Primul – Mediterana. Atunci
când  a fost rãzboi în Libia ºi l-au
vânat pe Gaddafi s-au gãsit mij-
loacele în aºa fel încât acel regim
despotic, dictatorial sã cadã,
acum constatãm cã nu se mai
gãsesc mijloacele necesare sã blo-
cheze bãrcile la mal, indiferent de
ceea ce înseamnã sã respecþi con-
venþiile internaþionale, respecþi
absolut tot ºi poþi sã ajungi la o
înþelegere sã respecþi ºi sã blochezi
bãrcile la mal. Din douã motive:
odatã cã au murit foarte mulþi pe

mare, pentru cã sunt ambarcaþi-
uni care nu au niciun fel de sigu-
ranþã, pe de altã parte, pentru a
nu veni la tine ºi a avea probleme.
Totodatã, cred cã ar trebui gãsite
mijloacele pentru a reduce criza
din Libia, este greu, dar trebuie
gãsite soluþiile.

R: Spuneaþi cã sunt douã mari
probleme. Libia pe de o parte ºi...

Doi – Rãzboiul din Siria. Du-
reazã de foarte multã vreme ºi cu
toate mijloacele tehnice ºi tehno-
logia de astãzi nu s-a reuºit sã se
blocheze cel puþin muniþia sã nu
mai ajungã acolo. Chiar nu reu-
ºim lucrul acesta ?! Nu pot sã
cred. Problema se poate pune ºi
pentru Statul Islamic. Au arma-
ment, au muniþie, au tot ce le tre-
buie. De unde ?! De unde bani...
ok, poate bani s-au gãsit, donaþii.
Dar sunt ºi vânzãri de petrol în
zonã, deci, cineva cumpãrã. Pe de
altã parte au armament. De unde
?! Chiar nu se poate bloca pur ºi
simplu accesul în zonã. Eu cred
cã s-ar reuºi. Acolo ar trebui re-
zolvatã problema. Trebuia ajuns
la un acord, astfel încât, sã nu
mai existe rãzboi, pentru cã Siria
este o þarã distrusã complet ºi în
felul acesta rezolvai o mare parte
din probleme.
Serbia se confruntã cu valuri
de refugiaþi

R: Serbia se confruntã ºi ea în
aceste zile cu un val mare de re-
fugiaþi. Nu rãmân acolo, ºtim
acest aspect, dar s-ar putea ac-
celera astfel integrarea þãrii ve-

cine în UE, în acest context?!
- Nu cred acest lucru. Pentru

cã nu au ce sã facã, vorbim de
zeci de mii la graniþã, oameni care
nu vor sã rãmânã în Serbia, ci
doar sã treacã prin Serbia. Un-
garia ca construi acel gard, sã
vedem ce va reuºi, poate vor blo-
ca accesul, dar temporar, cred
eu. Pe sârbi nu-i va ajuta, la ei
sunt probleme economice, de altã
naturã.

 R : Toate guvernele þãrilor
membre UE se agitã zilele aces-
tea, când vine vorba de problema
refugiaþilor, la Bucureºti consta-
tãm o liniºte suspectã, am putea
spune.... Am înþeles cã nu existã
neliniºte pentru cã refugiaþii nu vor
sã rãmânã în România, sãrãcia ne-
ar ajuta de data aceasta. Oare aºa
sã stea lucrurile ?!

- Nici în Ungaria nu rãmân. ªi
dupã cum vedeþi Ungaria este
afectatã, pentru cã în momentul
în care þara ta este tranzitatã de
zeci de mii de oameni, normal cã
existã o problemã. Nu ar trebui
sã stãm chiar aºa de liniºtiþi, iar
dacã Ungaria face acel gard, eu
cred cã vor exista într-adevãr
probleme, drumul va fi mai lung,
poate vor alege traseul prin Croa-
þia... dar lucrurile se complicã.
Treaba e curioasã, cum au por-
nit ei aºa deodatã, eu cred cã sunt
totuºi dirijaþi, pentru cã parcã
prea toatã lumea a plecat. E cu-
rios... Plus cã aceastã mafie a
traficului de persoane poate fi
opritã foarte rapid. Dacã este
voinþã... bineînþeles.
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Anul agricol în curs nu aduce
deloc veºti bune la final de cam-
panie. Dintre cele 104 comune ale
judeþului Dolj, 52 au transmis,
pânã în prezent, Instituþiei Prefec-
tului Dolj raportãri privind pagu-
be produse de secetã la culturile
agricole, plantaþii, pãºuni ºi fâne-
þe. La ora actualã, suprafaþa afec-
tatã de secetã este de 44.700 ha,
respectiv mai mult de 10% din
totalul suprafeþei agricole cultivate
în Dolj. „La porumb sunt decla-
rate calamitate 18.200 ha, la floa-
rea-soarelui peste 22.000 ha ºi
diferenþa este la segmentul de le-
gume ºi alte culturi”, ne-a preci-
zat Obleagã Meca Ovidiu, pur-
tãtor de cuvânt al Direcþiei Agri-
cole Dolj.

Jumãtate din comunele doljene au
cerut constatarea pagubelor de sece-
tã pedologicã prelungitã. Suprafaþa
totalã afectatã se apropie de 45.000
de hectare. Cea mai mare pierdere
este la cultura de floarea-soarelui,

peste 22.000 de hectare. Pe teren,
verificãrile celor declarate de fermieri
le fac douã comisii, localã ºi judeþea-
nã. Cu mici excepþii, toate adresele
emise de primãriile în cauzã au fost
confirmate.

Comisiile constatã
pagubele pe teren

Procedura de identificare a
suprafeþelor calamitate presupu-
ne activitatea a douã comisii.
Una este cea localã, constituitã
la nivelul comunei pe raza cãre-
ia se aflã terenurile calamitate.
Cea de a doua este constituitã
prin Ordin al Instituþiei Prefec-
tului Dolj ºi este obligatã sã ve-
rifice situaþia de urgenþã ºi sã
evalueze pagubele produse de
secetã în culturile agricole, plan-
taþii, pãºuni ºi fâneþe. Abia dupã
finalizarea evaluãrii fãcute de co-
misia judeþeanã, sub semnãtura
Prefectului de Dolj se transmite
un raport al situaþiei la Ministe-

rul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale. „Cu foarte mici excepþii
nu au fost neconcordanþe între
cele declarate iniþial de fermieri
ºi verificãrile ulterioare pe care
le facem noi, chiar ºi prin son-
daj”, ne-a declarat Obleagã
Meca Ovidiu.

Peste 10 tone
la hectar, media
la porumbul irigat

Campania de recoltare la floa-
rea-soarelui a debutat, deja, mai
ales în localitãþile din sudul Dol-
jului. Au fost recoltate circa
7.000 de hectare cultivate cu
floare ºi producþia medie este de
aproximativ 2.000kg/ha. De pre-
cizat cã, strângerea recoltei s-a
fãcut în zone mai puþin afectate
de seceta excesivã. De aici ºi ni-
velul mediei mai ridicat. Datele
nu sunt decât preliminare, pen-
tru cã, pânã în prezent, doar 10%
din suprafaþa cultivatã cu floa-
rea-soarelui a fost strânsã. Me-
dia la porumb este de aproxima-
tiv 3.200 kg/ha. „Aceastã medie
va fi ridicatã de S.C. Cervina
SA., cu recolta de pe cele 100
de hectare de porumb irigat, drept
pentru care apreciem cã media
va fi de peste 8-10 tone/ha”, a
menþionat Obleagã Meca Ovidiu.
Cum, în Dolj, se cultivã în ulti-
mii ani circa 100.000 de hectare
cu porumb ºi aproape 20% este
deja calamitat, speranþele fermie-
rilor sunt acum cãtre autoritãþi,
de la care aºteaptã sub orice for-
mã un ajutor financiar.

Graba n-ar strica
treaba!

Potrivit specialiºtilor agricoli,
precipitaþiile din ultimele zile au
favorizat începerea lucrãrilor de
toamnã pentru circa 110.000 de
hectare. Aceastã suprafaþã este
deja pregãtitã prin arãturã pen-
tru însãmânþare. “În aceastã
sãptãmânã este nevoie de o ac-
celerare a lucrãrilor agricole.
Altfel se riscã pierderea apei din
sol ºi instalarea fenomenului de
ascensiune capilarã a apei, adi-
cã fenomenul de deplasare as-
cendentã a apei din pânza frea-
ticã”, ne-a declarat Obleagã
Meca Ovidiu. Pânã în prezent
au fost semãnate peste 2.000
de hectare cu rapiþã. Iar dacã
fermierii depun toate diligenþe-
le, suprafaþa însãmânþatã poate
sã creascã semnificativ.

Despre irigaþii…
poate la anul!

Anul agricol se apropie de
sfârºit ºi la capitolul suprafeþe
irigate. Potrivit ultimei situaþii a
suprafeþelor pe care s-au apli-
cat udãri la data de 31.08.2015
publicate de Agenþia Naþionalã de
Îmbunãtãþiri Funciare, pe filiala
judeþeanã Dunãre-Jiu s-au apli-

cat udãri pe 35.181 ha. Cea mai
mare majoritate a suprafeþei,
34.711 ha, este irigatã în cadrul
organizaþiilor udãtorilor de apã.
Volumul de apã livrat a fost pânã
la data de 31.08.2015 de 16.306
mii mc, cu o normã de irigaþie
realizatã de 2.181 mc/ha.

Folosirea sistemului de iriga-
þii de cât mai mulþi fermieri din
Dolj nu este o tezã superfluã.
Este mai mult decât imperioasã.
Poate ultimele declaraþii ale mi-
nistrului Agriculturii referitoare
la alocãri de fonduri necesare,
dar fantasmagorice ne-ar fi dat
o razã de speranþã, dacã nu ar fi
dus probelmatica într-o zonã lip-
sitã de tehnicitate ºi calendar
etapizat precis de repunere în
funcþiune a instalaþiilor de irigat.
„Ministerul Agriculturii ºi Dez-
voltãrii Rurale (MADR) vrea sã
aloce anual, timp de ºapte ani,
145 milioane euro pentru mo-
dernizarea sistemului principal
de irigaþii, infrastructura secun-
darã putând beneficia de fonduri
europene în valoare de peste 430
de milioane de euro”, potrivit
unui comunicat al instituþiei.-
 Despre subvenþionarea energiei
electrice, nici o vorbã!

VALENTIN CEAUªESCU

S-au împlinit 65 de ani de la
înfiinþarea Depozitului 238 In-
tendenþã „Jiul”, unitate militarã
care susþine echiparea trupelor
aflate în teatrele de operaþiuni
externe ºi nu numai. La ceremo-
nie, a fost prezent ºi prefectul
de Dolj, Nicolae Sorin Rãdu-

can, care a þinut sã-i felicite pe
militarii unitãþii: «Înfiinþat acum
65 de ani, Depozitul 238 este o
structurã strategicã pentru zona
Olteniei. Principala misiune a
acestei structuri este de a asi-
gura materialele de intendenþã
pentru unitãþile din ºapte judeþe

– Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehe-
dinþi, Argeº ºi Hunedoara. Ori-
cine rosteºte cuvintele „Craio-
va” ºi „militari” se gândeºte, au-
tomat, la „Scorpionii Negri” ºi
„Scorpionii Roºii”. Aºa cum aceº-
tia sunt cartea de vizitã a urbei, ºi
nu numai, tot aºa ºi Depozitul 238
este fundaþia pe care s-a clãdit
munca militarilor în misiuni în þarã
ºi strãinãtate. Domnule coman-
dant, prin suportul logistic pe care
îl puneþi la dispoziþie structurilor
militare din Oltenia demonstraþi cã
nu conteazã dimensiunea unei
unitãþi, ci puterea de deservire
ºi acoperire într-un timp limitã.
La ceas aniversar, vã doresc ca
aceastã unitate, denumitã onori-
fic „Jiul”, sã dãinuie precum râul
al cãrui nume îl purtaþi».

CRISTI PÃTRU
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În urmã cu douã sãptãmâni,
prof. Lavinia Elena Craiovea-
nu a fost numitã, interimar, la con-
ducerea Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj. Pentru început,
vrea sã se asigure cã anul ºcolar
2015/2016, care se apropie, va
gãsi ºcolile doljene în regulã.
„Vreau sã mã asigur cã vor fi într-
unite toate condiþiile pentru elevi.
Avem 194 de unitãþi de învãþã-
mânt de stat cu personalitate ju-
ridicã, cu 389 de structuri, în care
învaþã 16.655 de elevi ºi 93.477
de preºcolari, la care se adaugã
13 instituþii particulare de învãþã-
mânt. În perioada 1-7 septembrie
se desfãºoarã un control la toate
unitãþile ºcolare, printr-un Ordin
al Prefectului de Dolj, în cadrul
cãruia vor fi verificate stadiul re-
paraþiilor/modernizãrilor/reabilitã-

Noul inspector general al învãþãmântului doljeanNoul inspector general al învãþãmântului doljeanNoul inspector general al învãþãmântului doljeanNoul inspector general al învãþãmântului doljeanNoul inspector general al învãþãmântului doljean
ºi-a prezenta programulºi-a prezenta programulºi-a prezenta programulºi-a prezenta programulºi-a prezenta programul

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Venitã de curând la conducerea Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj, dupã ce
a ocupat, pânã în primãvarã, postul de
inspector general adjunct, prof. Lavinia
Elena Craioveanu a fost de acord sã-ºi
prezinte o parte din programul sãu pe

perioada mandatului. A reieºit cã vrea
sã pãstreze trendul ascendent al rezulta-
telor obþinute la examenele naþionale
(Evaluare ºi Bacalaureat), sã implemen-
teze programe de dezvoltare ºi sã com-
batã abandonul ºcolar.

rilor spaþiilor de învãþãmânt, inclu-
siv cele destinate depozitãrii pro-
duselor din Programul „Cornul ºi
laptele”. Este urmãrit ºi modul în
care se face igienizarea”, a pre-
cizat Lavinia Elena Craioveanu.

„Vreau sã duc mai departe
trendul ascendent”

În ultimii ani, Inspectoratul
ªcolar Judeþean a înregistrat re-
zultate importante la Evaluarea
Naþionalã ºi la Bacalaureat,
creºterea fiind demnã de laudã.
„Este un trend ascendent, pe
care vreau sã-l duc mai depar-
te ºi vorbesc aici ºi de Olimpia-
dele ºi concursurile ºcolare.
Vom continua parteneriatul cu
Universitatea din Craiova, vom
sprijini Centrul de Excelenþã, iar,
dacã vorbim despre acesta din

urmã, vã pot spune cã, luni,
31 august, am semnat un
parteneriat cu Universitatea,
conform cãruia, la geogra-
fie, disciplinã neinclusã în
Centru de Excelenþã, elevii
vor fi pregãtiþi foarte bine.
Existã oferte de formare ºi
perfecþionare destinate ca-
drelor didactice, în cadrul
Casei Corpului Didactic, ast-
fel încât sã avem profesori ºi în-
vãþãtori foarte bine pregãtiþii,
ceea ce, de fapt, avem ºi în pre-
zent”, a mai spus inspectorul
general.

Diminuarea abandonului ºcolar
ºi atragerea de fonduri

europene, printre prioritãþi
Abandonul ºcolar reprezintã

una dintre prioritãþi: „Pe lângã

creºterea performanþei ºcola-
re, combaterea abandonului re-
prezintã o prioritate. Vom cãu-
ta metode de reducere a aces-
tuia. De asemenea, vom încer-
ca sã creºtem implementarea
unor proiecte cu fonduri euro-
pene, în care Inspectoratul ªco-
lar Judeþean sã fie principalul
beneficiar. Îmi doresc sã con-
solidãm ºi  colaborarea cu
agenþii economici din regiune,

care sã se implice în susþine-
rea liceelor tehnologice. Nu în
ultimul rând, colaborarea cu In-
spectoratul de Poliþie al Jude-
þului Dolj, cu Inspectoratul de
Jandarmi Judeþean va continua,
fiindcã s-a dovedit cã este be-
neficã, fenomenul infracþional
diminuându-se, atât ca amploa-
re, cât ºi ca gravitate”. Proiecte
ambiþioase, pe care toatã lumea
le doreºte finalizate.

Iniþial, la sesiunea din august/
septembrie au fost înscriºi 1.831
de candidaþi, dar unii dintre aceº-
tia au „dat bir cu fugiþii”, 419 pre-
ferând sã nu se mai prezinte la
susþinerea probelor. De asemenea,
ºase candidaþi au fost excluºi din
examene, pentru încercarea de
fraudare. Cele mai bune rezultate
au fost la Colegiul Naþional „Carol
I”, nicio surprizã în acest sens,
unde cei trei elevi au promovat
examenul, unul dintre ei obþinând
o notã peste 8,00, din cele douã
consemnate. Imediat în urmã vin

Aproape de 24% procentul deAproape de 24% procentul deAproape de 24% procentul deAproape de 24% procentul deAproape de 24% procentul de
promovabilitate la BAC, în Doljpromovabilitate la BAC, în Doljpromovabilitate la BAC, în Doljpromovabilitate la BAC, în Doljpromovabilitate la BAC, în Dolj

S-a finalizat examenul de toamnã al Bacalau-
reatului, ieri fiind fãcute cunoscute rezultatele
iniþiale, cele de dinaintea depunerii ºi verifi-

cãrii contestaþiilor. În Dolj, procentul de
promovabilitate a fost de 23,61%, fiind obþi-

nute douã note peste 8,00.

Astãzi, la ora 9.00, în Sala Albastrã a
Universitãþii din Craiova va începe confe-
rinþa internaþionalã „7th BalkanConference
in Informatics BCI 2015”. Este o acþiune
care urmãreºte atât diseminarea rezultate-
lor de cercetare în ªtiinþa Calculatoarelor
ºi Tehnologia Informaþiei, promovarea
interacþiunii ºi cooperãrii între cercetãtori
din þãri balcanice ºi din lume, cât ºi antre-
narea tinerilor din regiunea balcanicã.
Manifestarea este organizatã de Facultatea

Simpozion internaþionalSimpozion internaþionalSimpozion internaþionalSimpozion internaþionalSimpozion internaþional
la Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiovala Universitatea din Craiova

de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã,
Facultatea de Economie ºi Administrarea
Afacerilor, Facultatea de Matematicã ºi
ªtiinþe ale Naturii. ªi-au anunþat participa-
rea peste 70 de profesori ºi cercetãtori din
Grecia, Serbia, Bulgaria, Marea Britanie,
Albania, Irlanda, Ungaria, Germania,
Cehia, China. Întâlnirile de acest gen au
debutat în 2003, la Salonic, unde au mai
avut alte douã întruniri ulterioare, inclusiv
ultima, în 2013.

Colegiul Naþional „Elena Cuza” ºi
Liceul Tehnologic Adventist Cra-
iova, cu un procent de promova-
bilitate de 66,67%.

 Relativ bine, aproape de 50%,
se prezintã ºi Colegiul Naþional
„Nicolae Titulescu” Craiova ºi Li-
ceul Teoretic „George ªt. Marin-
cu” Poiana Mare, cu 48,48%, res-
pectiv 47,06% ratã de trecere a
„maturitãþii”. De asemenea, Liceul
Teoretic „Independenþa” Calafat a
avut 44% promovabilitate, iar Li-
ceul Tehnologic „Horia Vintilã”
Segarcea ºi Seminarul Teologic

Ortodox „Sf. Grigorie Teologul”
Craiova au avut câte 42,86%.

Cu „zero” peste tot sunt Liceul
Tehnologic „Constantin Iancules-
cu” Cârcea, Liceul Tehnologic
„Ing. Ionete Aurelian” Malu Mare
(surpriza plãcutã din sesiunea de
varã) ºi Liceul Tehnologic Special
„Beethoven”, dar la acesta ºi ele-
vii sunt cu totul altfel. Conform
datelor, au fost obþinute 288 de
note între 6,00 ºi 6,99, 42 în in-
tervalul 7,00ºi 7,99 ºi douã, cea-
laltã, în afara celei prezentate, fi-
ind obþinutã de un candidat de la
Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºa-
nu” Filiaºi, între 8,00 ºi 8,99. În-
tre 5,00 ºi 5,99 au fost obþinute

263 de note, de aici fiind
aºteptate ºi cele mai mul-
te contestaþii.

„Nu am înregistrat
evenimente deosebite,
Bacalaureatul s-a desfã-
ºurat în cele mai bune
condiþii. Ieri, 1 septem-
brie, între orele 16:00 –
20:00 se vor depune con-
testaþiile, acestea fiind
verificate pe 2 ºi 3 sep-
tembrie. Aºteptãm ca Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice sã
desemneze Centrul de Reevalua-
re. Apoi, Centru Judeþean pentru
Bacalaureat va întocmi un raport,
referitor la cele douã sesiuni din

acest an, pe care îl va înainta
M.E.C.S.”, a declarat prof. Nicu-
ºor Cotescu,inspector general
adjunct al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj ºi preºedinte al Co-
misiei Judeþene de Bacalaureat.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Corul Naþional de Camerã „Madri-
gal” este o emblemã a vieþii muzicale ro-
mâneºti, formaþie profesionistã înfiinþatã
în 1963 de dirijorul Marin Constantin. În
cei peste 50 de ani de existenþã artisticã a
reprezentat România în lume, devenind un
adevãrat „brand de þarã”. „Madrigalul” are
un concept unic prin sonoritatea specifi-
cã, amplasamentul stereofonic în scenã,
costumele de epocã medievalã vest-euro-
peanã recent înnoite de designerul Doina
Levintza ºi bogatul sãu repertoriu, care cu-
prinde muzica Renaºterii europene, docu-
mente bizantine, bijuterii ale muzicii clasi-
ce româneºti, tradiþionalele colinde, com-
poziþii contemporane ºi lucrãri vocal in-
strumentale.

A susþinut peste 4.100 de concerte în
þarã ºi pe scene prestigioase din Europa,
SUA, Japonia, Turcia, Coreea etc., cuce-
rind elogiile criticii muzicale româneºti ºi
internaþionale, primind numeroase premii ºi
distincþii, culminând cu titlul „Bun al Patri-
moniului Cultural Universal UNESCO” (Pa-
ris, 1992). Prestigioasa activitate a Madriga-
lului se regãseºte în 46 de CD-uri înregistrate
de Casa Electrecord, CD-ul Mysterium cu

Renumitul Cor Naþional de Camerã
„Madrigal” – un etalon mondial al mu-
zicii corale camerale, înfiinþat în anul
1963 de dirijorul Marin Constantin –
urcã, astã-searã, pe scena celei de-a
42-a ediþii a Festivalului Internaþional
„Craiova Muzicalã”. Concertul are loc
începând cu ora 20.00, în centrul vechi
– Piaþa „Fraþii Buzeºti”, sub conduce-
rea muzicalã a dirijorului Anna Ungu-
reanu. Programul cuprinde pagini re-
prezentative ale muzicii renascentiste
semnate de cei mai importanþi com-

Angela Gheorghiu, London Philarmonic Or-
chestra ºi dirijorul Ion Marin (Casa DECCA,
2006), 24 de filme de scurt metraj ºi filme de
televiziune realizate între anii 1967-2010 în
România, Italia, Belgia, Franþa, Germania,
Olanda, Japonia, Macedonia, filmul „Cânte-

cele Renaºterii” – regizor Mirel Ilieºu, distins
cu Marele Premiu Palme d’Or la Festivalul
Internaþional de la Cannes (1968), producþia
BBC cu Angela Gheorghiu la Mãnãstirile din
Bucovina. În domeniul vocal-simfonic came-
ral a colaborat cu dirijori ºi orchestre presti-
gioase – Orchestra Sinfonietta din Berlin ºi
Filarmonica din Munchen, dirijate de Ion Ma-
rin, Orchestra Simfonicã de Camerã din Bre-
men, dirijor Louis Langree ºi soprana Natalie
Dessay, Orchestra Naþionalã Concertgebouw
din Amsterdam, dirijor Ferdinand Leitner, Vir-
tuozii din Bucureºti, dirijor Horia Andreescu.

În perioada 2011-2014, Corul Naþional de
Camerã „Madrigal” a fost dirijat de Voicu
Popescu, iar în prezent este condus de Anna
Ungureanu – specializatã în arta dirijoralã sub
atenta observaþie a renumiþilor muzicieni Ma-
rin Constantin ºi Sharon Hansen (SUA) ºi
doctor în muzicã. Începând din anul 2011, Anna
Ungureanu ocupã poziþia de director artistic ºi
dirijor principal al Programului Naþional Can-
tus Mundi iniþiat de dirijorul Ion Marin, ce are
ca scop impulsionarea, susþinerea ºi promo-
varea miºcãrii corale la nivelul tuturor institu-
þiilor de învãþãmânt din România. Experienþa
profesionalã obþinutã în preajma fondatorului
Corului Naþional de Camerã Madrigal, maes-
trul Marin Constantin, alãturi de care a petre-
cut aproape 9 ani, o recomandã ca discipol ºi
continuator al legendarului muzician.

Mariano Castro, Jezebel, Cvartetul
„Passione” ºi trupa de dansatori de
tango „Luna Tango” vor prezenta pu-
blicului craiovean, în data de 9 septem-
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Workshop cu
tema „Bacantele”,
la Teatrul National
din Craiova

Paisprezece actori ai Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova participã la
workshopul cu tema „Bacantele” susþi-
nut la sediul instituþiei, în perioada 1-10
septembrie a.c., de regizorul italian Da-
niele Salvo. Acesta a lucrat cu reputatul
regizor italian Luca Ronconi timp de 15
ani ºi a montat piese de teatru ºi în Româ-
nia. Pentru spectacolul „Iulius Caesar” a
primit, în 2007, Premiul Vilarosa. A fost
laureat al Premiului Persefone pentru tea-
tru de televiziune

brie, spectacolul de teatru-
tango, pe muzica live, „Luna
Tango”. Acesta este bazat pe
o poveste de tango inspiratã
din serile de tango argenti-
nian ºi este adusã în faþa pu-
blicului într-o formã inovati-
vã de echipa artisticã forma-
tã din Carlos Luissi Matura-
no, Andrei Baican ºi Szasz
Levente (coregrafi), Erwin
Simsensohn (consultant artis-
tic) ºi Oana Danzer (sceno-
graf).

«„Luna Tango” este un
spectacol despre parcursul
iniþiatic al dansatorului de tan-
go, un parcurs în care se poa-
te regãsi oricine, pentru cã…

„Luna Tango este povestea ta!”.
„Luna Tango” aduce împreunã dansa-
tori, actori ºi muzicieni, care dau naº-
tere unui spectacol inedit de teatru-

tango. Trupa „Luna Tango” este com-
pusã din dansatori de tango ºi dansa-
tori de dans contemporan, printre cei
prezenþi pe scenã numãrându-se Cson-
gor Kicsi ºi Laura Iaru, campioni eu-
ropeni de Tango Salon 2015, Lucian
Stan ºi Raluca Aldea, semifinaliºti eu-
ropeni tango de pista & escenario 2014
& 2013», precizeazã organizatorii într-
un comunicat de presã.

Spectacolul „Luna Tangou” este
organizat de Asociaþia pentru Culturã
ºi Tango în parteneriat cu Academia
Naþionalã de Tango din Austria ºi pia-
nistul Narcotango – Mariano Castro,
sprijinit de Ambasada Argentinei la
Bucureºti ºi Institutul Cervantes din
Bucureºti. Evenimentul face parte din
proiectul „Cultura Tangou” produs de
Asociaþia pentru Culturã ºi Tango ºi
beneficiazã de co-finanþare din partea
Ministerului Culturii, prin Administra-
þia Fondului Cultural Naþional (AFCN).

În programul
zilei de astãzi:
 Ora 11.00, Piaþa „Fraþii Buzeºti” /

Secþiunea „SymphoKids”: Ateliere muzicale
pentru copii (conducerea muzicalã: Bog-
dan Uþã)
 Ora 16.00, Piaþa „Fraþii Buzeºti” /

Secþiunea „Alternativ”: Muzicã de divertis-
ment. Muzica Militarã a Garnizoanei Cra-
iova (conducerea muzicalã: lt. col. Florin
Enache)
 Ora 18.00, Muzeul de Artã / Secþi-

unea „Cameral”: Cvartetul Transilvan din
Cluj-Napoca (componenþa: Gabriel Croito-
ru – vioara I, Nicuºor Silaghi – vioara a II-
a, Marius Suãrãºan – violã, Vasile Jucan –
violoncel. În program: lucrãri de W.A.
Mozart, Edward Elgar, A. Dvorak, Jules
Massenet, Fritz Kreisler, John Williams,
Carlos Gardel º.a.
 Ora  20.00, Piaþa „Fraþii Buzeºti” /

Secþiunea „Clasic”: Corul Naþional de Ca-
merã „Madrigal” din Bucureºti – dirijor:
Anna Ungureanu
 Ora 22.00, Piaþa „Fraþii Buzeºti” /

Secþiunea „Extra”: „Sambe ºi bossa-nove”
cu Sorin Zlat Trio (componenþa: Sorin Zlat
Jr. – pian, Sorin Zlat Sr. – saxofon alto,
Mihalea Alexa – voce

pozitori ai epocii de aur a polifoniei vo-
cale, de la baladele lui Guillaume Ma-
chaut la madrigalele lui Claudio Mon-
teverdi. Festivalul Internaþional „Cra-
iova Muzicalã” se desfãºoarã în perioa-
da 29 august – 6 septembrie, în organi-
zarea Filarmonicii „Oltenia”, Primãriei
ºi Consiliului Local Municipal Craiova,
sub Înaltul Patronaj al Majestãþii Sale
Regele Mihai I. Un loc pe cele 200 de
scaune amplasate în aer liber costã 15
lei, iar publicul care va sta în picioare
va putea audia concertul gratuit.
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Germania se pregãteºte pentru
sosirea unui val masiv de imigranþi
în gãrile din þarã, estimãrile guver-
nului de la Berlin privind fondurile
necesare pentru integrarea lor ajun-
gând la mai multe miliarde de euro.
Autoritãþile din Stuttgart ºi Frank-
furt au anunþat ieri sosirea a circa
200 de persoane. Oficialii se pre-
gãtesc însã pentru sosirea unui
numãr ºi mai mare de imigranþi în
zilele urmãtoare. Conform autoritã-
þilor din Salzburg, Austria, pânã la
2.000 de persoane se aflã în drum
spre Germania dupã ce au petrecut
noaptea în gara din oraº. Din acest
grup, numai trei au cerut azil în
Austria, restul dorind sã se îndrep-
te spre Germania, cel mai probabil spre Mun-
chen, unde luni au sosit deja 1.600 de imigranþi.
La Budapesta, autoritãþile au închis temporar
gara Keleti, lãsându-i pe cei în jur de 2.000 de
imigranþi evacuaþi fãrã posibilitatea de a pleca
mai departe.  În Cehia, circa 200 de imigranþi au
fost daþi jos din trenuri, în timp ce încercau sã
ajungã în Germania, a anunþat poliþia. Mulþi sunt
sirieni, care au fost transportaþi spre adãpos-
turi temporare în oraºele Breclav ºi Hodonin.
Se aºteaptã ca mulþi dintre imigranþii proveniþi
din þãri sfâºiate de rãzboaie, precum Siria ºi Irak,
sau cu regimuri opresive, cum este Eritreea, sã
primeascã în cele din urmã drept de azil. În
schimb, statutul multor imigranþi din Balcani

Alegeri parlamentare anticipate în
Egipt, primele de la îndepãrtarea lui
Morsi de la putere

Alegeri parlamentare anticipate
urmeazã sã aibã loc la jumãtatea lui
octombrie ºi la sfârºitul lui noiembrie, a
anunþat Comisia Electoralã Centralã.
Scrutinul urmeazã sã se desfãºoare în
douã faze, ºi anume în perioada 17-19
octombrie ºi în perioada 21-23 noiem-
brie, potrivit Comisiei, citate de ziarul
Al-Ahram. Este vorba despre primele
alegeri care urmeazã sã fie organizate
dupã îndepãrtarea de la putere a
fostului preºedinte islamist Mohammed
Morsi, în iulie 2013. Fostul comandant
al armatei Abdel Fattah el-Sisi se aflã
la putere, fãrã un Parlament, din iunie
2014. Asociaþii pentru apãrarea
drepturilor omului au acuzat Egiptul de
un declin în respectarea drepturilor
omului de când Morsi, primul preºedin-
te ales din istoria þãrii, a fost demis din
funcþie de cãtre armatã, în urma unor
proteste în masã care au avut loc la un
an de când acesta se afla la putere.
Guvernul de la Cairo dã asigurãri cã
este angajat într-un proces de restaurare
a democraþiei.

Lituania pune sub acuzare zeci de
persoane pentru crimele în cazul
reprimãrii sovietice din 1991

Lituania a pus sub acuzare 66 de
cetãþeni ai Rusiei, Belarusului ºi Ucrai-
nei pentru crime de rãzboi ºi crime
împotriva umanitãþii în legãturã cu
moartea a 13 civili în timpul unei
represiuni a autoritãþilor sovietice
împotriva miºcãrii proindependenþã a
acestui stat baltic în 1991. Procurorul
General a pus sub acuzare foºti oficiali
ai Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice, ai ministerelor Apãrãrii ºi de
Interne ºi ai serviciului de securitate
KGB. Decizia vine într-un moment în
care relaþiile dintre Lituania ºi Rusia
sunt deja tensionate din cauza conflictu-
lui din Ucraina, care a stârnit teamã în
statele baltice cã Moscova ar putea
încerca sã-ºi recâºtige influenþa pierdu-
tã în regiune. Procurorii au respins,
totuºi, apelurile de a-l inculpa ºi pe
fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov,
invocând lipsa de dovezi. Ei au încercat
sã-l chestioneze ca martor, însã Rusia a
refuzat sã ofere asistenþã juridicã.
Decizia de a nu-l pune sub acuzare pe
Gorbaciov a stârnit nemulþumirea lui
Vytautas Landsbergis, liderul miºcãrii
proindependenþã la momentul deceselor.
“Ar trebui trimiºi la grãdiniþã, la ºcoala
elementarã, sã citeascã declaraþii ale
martorilor ºi cãrþi despre acele eveni-
mente. Aceºti procurori sunt jalnici”, a
spus Landsbergis, citat de Baltic News
Service. În afara celor 13 morþi, alte
peste 1.000 de persoane au fost rãnite în
momentul în care trupele sovietice au
luat cu asalt turnul televiziunii din
Vilnius la 13 ianuarie 1991. O altã
persoanã a murit din cauza unui atac de
cord. A fost cea mai sângeroasã acþiune
a armatei sovietice în încercarea de
distrugere a miºcãrilor secesioniste în
statele baltice - Lituania, Letonia ºi
Estonia. Toate trei ºi-au câºtigat totuºi
independenþa în 1991 când Uniunea
Sovieticã s-a prãbuºit ºi au devenit
membre ale NATO ºi UE în 2004. În timp
ce Gorbaciov este salutat în Occident
pentru contribuþia la unificarea Germa-
niei ºi pentru iniþierea de reforme
liberale în Uniunea Sovieticã, în Litua-
nia mulþi îl acuzã cã nu a împiedicat
vãrsarea de sânge. Singura persoanã
reþinutã ºi care aºteaptã sã fie judecatã
în legãturã cu respectivele crime este
cetãþeanul rus Iuri Mel, un fost ofiþer pe
tanc care a fost arestat în martie 2014 la
punctul de trecere al frontierei între
Lituania ºi enclava rusã Kaliningrad.
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O sutã de e-mailuri ale lui Hillary Clinton din
perioada în care era secretar de stat al SUA,
dintre cele peste 4.000 date publicitãþii luni sea-
ra, au fost reclasificate retroactiv, deoarece con-
þineau informaþii considerate sensibile, potrivit
diplomaþiei americane. În aceastã polemicã, ce
afecteazã campania pentru prezidenþialele din
2016 ale  lui Hillary Clinton, Departamentul de
Stat a publicat luni seara pe site-ul sãu de inter-

Un al doilea poliþist ucrainean a decedat ieri
în urma rãnilor, în timp ce alþi nouã se aflau în
stare gravã, la o zi dupã confruntãrile sânge-
roase cu manifestanþii de extrema dreaptã în
faþa parlamentului ucrainean, care protestau faþã
de adoptarea unei reforme controversate ce
atribuie mai multã autonomie regiunilor sepa-
ratiste proruse. “Încã un membru al Gãrzii Naþi-
onale s-a stins din viaþã din cauza rãnilor ca
urmare a exploziei unei grenade (...) Este dure-
ros”, a scris pe contul sãu de Twitter ministrul
ucrainean de Interne, Arsen Avakov. Garda
Naþionalã ucraineanã, aflatã în subordinea Mi-
nisterului de Interne, este formatã în principal
din voluntari care fac parte din miliþiile de auto-
apãrare ale Maidanului, miºcarea de contesta-
re proeuropeanã din centrul Kievului, reprima-
tã sângeros în februarie 2014. Anterior, o purtã-
toare de cuvânt a poliþiei ucrainene, Oksana
Bliºciuk, raportase “în total, 141 de rãniþi, spi-

este mai problematic. Autoritãþile din landul Ba-
varia au deschis ieri un centru separat de primi-
re pentru aceºtia, într-o fostã bazã militarã.
Ministrul german al Muncii, Andrea Nahles, a
declarat tot ieri cã valul de migraþie face nece-
sarã suplimentarea fondurilor pentru cheltuieli
sociale ºi programe de integrare pe piaþa mun-
cii. Ea a solicitat majorarea acestor fonduri de
la 1,8 miliarde de euro la 3,3 miliarde. La rândul
sãu, ministrul de Finanþe Wolfgang Schaeuble
a subliniat cã actuala crizã aratã necesitatea unui
rãspuns european concertat. “În ce priveºte
problema imigraþiei în Europa, dacã nu reuºim
sã demonstrãm capacitatea de a negocia mai
bine în þarã, atunci vom asista la ºi mai multã
rezistenþã în rândul populaþiei”, a estimat el, cu

prilejul unui forum germano-spaniol
la Berlin. Cancelarul german Angela
Merkel ºi premierul spaniol Mariano
Rajoy au fãcut apel la Comisia Euro-
peanã sã vinã cu propuneri pentru a
ajuta blocul comunitar sã facã faþã
crizei refugiaþilor ºi imigranþilor, in-
clusiv prin identificarea þãrilor de
origine sigure, ºi au insistat asupra
necesitãþii unei politici de imigraþie
ºi azil comunã în UE. “Sunt douã lu-
cruri pe care trebuie sã le spunem
clar: Comisia Europeanã trebuie sã
identifice care sunt þãrile de origine
sigure ºi trebuie sã lucrãm la o anu-
mitã armonizare în viitor”, a spus
Rajoy într-o conferinþã de presã co-
munã cu Merkel la Berlin. Premierul

spaniol a mai afirmat cã actuala crizã a refugia-
þilor ºi imigranþilor este “cea mai mare provo-
care pentru Europa în anii care vor veni”.
“Acum trebuie sã lucrãm pentru a reuºi sã in-
troducem o politicã de azil comunã (...) ºi sã
nu ne acuzãm între noi. Trebuie sã schimbã
lucrurile”, a afirmat la rândul sãu Angela Mer-
kel. Frontex, agenþia europeanã de securitate
a frontierelor, a anunþat cã peste 23.000 de
imigranþi au sosit în Grecia doar în ultima sãp-
tãmânã, fiind de aºteptat ca aproape toþi sã se
îndrepte spre Europa Occidentalã. Ieri, pe in-
sula Lesbos se aflau mai mult de 15.000 de
oameni care aºteptau ocazia de a-ºi continua
cãlãtoria spre vest.

Bilanþul violenþelor din faþa parlamentului
de la Kiev: 2 morþi, 9 grav rãniþi, 141 spitalizaþi

talizaþi în diverse unitãþi spitaliceºti din Kiev,
între care 131 de poliþiºti, dintre care zece în
stare gravã”. Poliþiºtii în stare gravã suferã de
rãni la stomac, plãmâni ºi la cap, a precizat la
rândul sãu Olga Bogomoleþ, deputat ºi consi-
lierã a preºedintelui Petro Poroºenko respon-
sabilã cu problemele umanitare. Preºedintele
ucrainean Petro Poroºenko a denunþat luni o
“acþiune antiucraineanã” ºi a promis sã-i pe-
depseascã pe cei vinovaþi, înainte de a-i vizita
pe poliþiºtii rãniþi marþi dimineaþã, potrivit pre-
ºedinþiei de la Kiev. Adoptarea de cãtre parla-
mentul ucrainean a unui proiect de lege privind
descentralizarea care acordã o autonomie mai
mare regiunilor separatiste proruse, aflate în rãz-
boi cu Kievul, a condus luni la confruntãri sân-
geroase între forþele de ordine ºi militanþii de
extrema dreaptã care se opun acestei reforme.
Iniþial, un membru al Gãrzii Naþionale ºi-a pier-
dut viaþa, fiind lovit în inimã de o schijã, dupã

ce o grenadã de luptã a fost detonatã luni în
faþa clãdirii parlamentului. Ulterior, oficiali ai
Ministerului ucrainean de Interne au recunos-
cut cã acesta a fost împuºcat în inimã, potrivit
Unian. Aceasta este pentru prima oarã când
capitala Ucrainei devine teatrul unor astfel de
violenþe de la miºcarea proeuropeanã din Piaþa
Independenþei (Maidan) din iarna 2013-2014,
care a condus la cãderea preºedintelui prorus
Viktor Ianukovici. Violenþele au suscitat o vie
preocupare din partea SUA ºi a Uniunii Euro-
pene, care susþin clasa politicã din Ucraina,
precum ºi din partea Rusiei, acuzatã de Occi-
dent de sprijinirea rebelilor separatiºti din estul
þãrii. 18 suspecþi rãmâneau în arest ieri, printre
care persoana suspectatã cã a lansat grenada
în faþa intrãrii în parlament, a precizat purtãtoa-
rea de cuvânt a poliþiei din Kiev. 12 dintre cele
30 de persoane arestate luni au fost puse în
libertate.

O sutã de e-mailuri ale lui Hillary Clinton
conþineau informaþii sensibile

net un nou set de e-mailuri (mai exact 4.368, sau
aproximativ 7.000 de pagini) trimise, primite sau
transmise de la o adresã ºi un server privat, din
perioada în care candidata democratã la Casa
Albã se afla conducerea diplomaþiei SUA (2009-
2013). Departamentul de Stat trebuia din primã-
varã, la ordinul justiþiei, sã selecteze, sã clasifi-
ce ºi sã publice pe etape, în fiecare lunã, sute
sau mii de e-mailuri din cele peste 30.000 ale

fostului secretar de stat. În urmã cu
douã sãptãmâni, Departamentul de
Stat a recunoscut cã 60 din aceste
e-mailuri trebuiau sã fie reclasificate
retroactiv în “confidential”, cel mai
scãzut nivel în conformitate cu re-
glementãrile în materie de comuni-
care ºi schimb de informaþii pe plan
extern ºi intern pentru administraþia
americanã. Dintre cele aproximativ
7.000 de pagini fãcute publice luni
seara, “eu cred cã sunt aproximativ
150 de pagini” - sau o sutã de e-mai-

luri suplimentare - care au fost “reclasificate”
retroactiv, a recunoscut purtãtorul de cuvânt
al Departamentului de Stat, Mark Toner, într-o
conferinþã de presã. E-mailurile, care pot fi con-
sultate electronic pe site-ul Departamentului de
Stat, sunt ordonate dupã datã, din 2009 pânã în
2010. Unele reproduceri de e-mailuri sunt trun-
chiate ºi sunt etichetate “publicare parþialã”.
Justiþia a fixat pentru ianuarie 2016 termenul
limitã pentru publicarea completã a acestor e-
mailuri, cu mai puþin de un an înainte de alege-
rile prezidenþiale. Clinton a trimis, primit sau
transmis mai departe — în timpul mandatului
sãu de secretar de stat - 62.320 de e-mailuri de
la un e-mail privat (clintonemail.com) mai de-
grabã decât folosind o adresã de guvern (sta-
te.gov), aºa cum este regula ºi aºa cum au
fãcut consilierii sãi. Candidata democratã la
prezidenþialele din 2016 s-a declarat “convin-
sã” acum câteva zile cã nu a “trimis sau primit
informaþii care erau clasificate în momentul tri-
miterii sau primirii”.
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Sweeney Todd: Bãrbierul
diabolic din Fleet Street

Se difuzeazã la HBO, ora 23:05

Vizionarul realizator de film Tim
Burton ("Batman", "Charlie and
the Chocolate Factory") ºi starul
premiat cu Globul de Aur,
Johnny Depp ("Charlie and the
Chocolate Factory", trilogia
"Pirates of the Caribbean"), ne
oferã un nou musical thriller
dramatic, "Sweeney Todd, bãr-
bierul diabolic din Fleet Street",
ce constituie o viziune originalã
ºi captivantã a renumitului
muzical.

Inamicul Statului

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Robert Clayton Dean (Will Smith)
este un avocat sârguincios, un
tatã devotat ºi un soþ cum nu se
poate mai iubitor. Viaþa tânãrului
avocat, dornic de afirmare va lua
însã o întorsãturã foarte ciudatã,
în momentul în care se trezeºte în
posesia unei casete în care este
înregistratã moartea unui impor-
tant senator. Din acest moment
identitatea sa îi este furatã de un
ºef al Agenþiei naþionale de Secu-
ritate, Thomas Brian Reynolds
(John Voight), care intenþioneazã
sã se foloseascã de el...

Winn-Dixie

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora  20:30

Opal este o fatã de 10, care tocmai
s-a mutat într-un mic oraº din
Florida, împreunã cu tatãl ei.
Mutarea a fãcut-o pe Opal sã îºi
piardã toþi prietenii ºi acum trebu-
ie sã înceapã totul de la zero. Într-
o zi, tatãl lui Opal o trimite pe
aceasta sã cumpere câte ceva
pentru cinã de la supermarketul
Winn-Dixie. În magazin, un câine
aleargã de colo-colo, dãrãmând
tot în calea lui, iar Managerul vrea
sã cheme hingherii...

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 2 septembrie

07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Starea naþiei
09:55 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
10:50 Teleshopping
11:30 Dan Iordãchescu -ºase

decenii pe scena muzicalã
româneascã

12:30 Lumea ºi noi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
18:00 DUPÃ 25 DE ANI
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Cursa de cai din Siena
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Starea naþiei
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:55 Fiica dispãrutã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
01:35 Transformarea
02:25 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
1999, Canada, Familie
03:15 Sport
03:30 Telejurnal
04:20 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:10 Faimoºii
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Scarface
1932, SUA, Crimã, Dramã, Film

noir
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Pelerin
19:30 Amfitrion Radu F.

Alexandru
19:40 Povestea lui Glenn Miller
1954, SUA, Dramã
21:45 Cartea cea de toate zilele
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:10 Festivalul Enescu 2015
02:00 Dreptul la memorie
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 A doua emigrare

TVR 2

07:40 Totul despre Schmidt
09:45 Joséphine
11:20 Cursã explozivã
12:55 Un braþ de milioane
15:00 Un an bun
17:00 Eroii monumentelor
19:00 Detectivii din California
20:00 Godzilla 3D
22:05 E nevoie de un erou
23:05 Sweeney Todd:

Bãrbierul diabolic din Fleet
Street

01:00 Ce-am gãsit sã fie al meu
02:30 Cinci ani
04:05 Q.E.D.
06:00 Viaþa ca o casã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Inamicul Statului
1998, SUA, Thriller
00:15 ªtirile Pro Tv
00:20 Super Trip
01:15 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
02:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Ce spun românii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

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

07:00 La Mãruþã
08:30 Tinerii justitiari
09:00 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:15 Dansând la Harvest

Moon (R)
14:15 Playlist pentru Nick ºi

Norah (R)
16:00 Titanic: Lansarea unui vis

(R)
18:15 Titanic: Lansarea unui vis
20:30 Winn-Dixie
22:45 Ucis nevinovat
00:30 Rãzbunare fãrã limite (R)
02:30 Cine A.M.
06:30 La Mãruþã

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 În puii mei

21:30 Te Pui Cu Blondele

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Observator (R)

02:00 Revizie tehnicã

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:00 Feriha

2011, Turcia, Dramã, Romantic

10:30 Teo Show

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:30 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Un destin la rãscruce

2013, Turcia, Dramã, Romantic

22:30 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Un destin la rãscruce (R)

2013, Turcia, Dramã, Romantic

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Flavours, 3 bucãtari (R)

07:45 Secrete de stil (R)

08:20 Râzi ºi câºtigi (R)

09:00 Casa: construcþie ºi

design (R)

09:30 Teleshopping

10:00 Cearta-n bucate (R)

11:00 Teleshopping

11:30 Adevãruri ascunse (R)

12:30 Click! (R)

13:20 Teleshopping

13:50 Playtech (R)

14:30 Teleshopping

15:00 Cireaºa de pe tort (R)

16:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

16:30 Focus

17:00 Cearta-n bucate

18:00 Focus

19:30 Adevãruri ascunse

20:30 Cronica Netului

21:00 Vreau sã divorþez

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:00 Focus din inima României

23:30 Click! (R)

00:00 Fete bune (R)

01:30 Cronica Netului (R)

02:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

02:30 Cireaºa de pe tort (R)

03:30 Cearta-n bucate (R)

04:30 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

05:30 Secrete de stil (R)

06:00 Focus (R)

06:45 Teleshopping
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Nãscuþi Campioni Viena:

"Inamicul României" Samedov
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK:

Episodul 468
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE Superstars

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În general
seninmiercuri, 2 septembrie - max: 34°C - min: 18°C

$Cursul pieþei valutare din 2 septembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9423........39423
1 g AUR (preþ în lei)........144,4630.....1444630

1 EURO ...........................4,4390 ............. 44390
1 lirã sterlinã................................6,0493....................60493

miercuri, 26 august 2015 cuvântul libertãþii / 11programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



12 / cuvântul libertãþii miercuri, 2 septembrie 2015publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate
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

Anunþul tãu!
S.C. ROMDECA S.R.L., pentru S.C BUTTER-

FLY EFFECT S.R.L.” anunþã publicul interesat asu-
pra declanºãrii etapei de încadrare cf. HG 1076/2004
privind procedura evaluãrii de mediu pentru planuri
ºi programe, în vederea obþinerii avizului de mediu
pentru PUZ PLANUL DE MANAGEMENT AL ARIEI  DE
PROTECÞIE SPECIALÃ AVIFAUNISTICÃ ROSPA0074
MAGLAVIT, localitatea Craiova, Str. Gheorghe Bari-
þiu, nr.11bis, jud. Dolj. Prima versiune a planului
poate fi consultata  la sediul A.P.M. Dolj, judetul Dolj,
str. Petru Rares, Nr. 1, din data  02.09.2015 luni - joi,
între orele 8 – 16 ºi vineri între orele 8-14. Publicul
interesat poate transmite, în scris, comentarii si
sugestii, pana în data de 19.09.2015, la A.P.M. Dolj,
judeþul Dolj, str. Petru Rares, Nr. 1, judetul Dolj, e-
mail apmdj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 8-
16 ºi vineri între orele 8-14.

INFORMARE. Aceastã informare este efectuatã
de S.C. NUTRON SRL CONSTANÞA PUNCT DE LU-
CRU CETATE. Port Constanþa Sud Mol 1S, Dana 114,
Biroul 1, Etaj 3, ce intenþioneazã sã solicite de la
Administraþia Bazinalã de Apã Jiu, Bulevardul Nico-
lae Romanescu Nr. 54, Craiova 200738, România:
Telefon: 40251 426.655,aviz de gospodãrire a ape-
lor /aviz de amplasament pentru desfãºurarea acti-
vitãþii de Punct încãrcare cereale în barje localizat
în comuna Cetate, judeþul Dolj. Aceastã investiþie
este nouã. Ca rezultat al procesului de producþie
vor rezulta permanent urmãtoarele ape uzate: ape
menajere utilizate pentru baie ºi toaletã- aproxima-
tiv 12 mc/an, ce se vor evacua în bazin etanº vidan-
jabil. Preluarea apelor uzate din bazinul etanº vidan-
jabil se va face de cãtre o firmã specializatã cu care
vom încheia contract de vidanjare. Aceastã solicita-
re de aviz este conformã cu prevederile Legii Ape-
lor nr.107/1996, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Persoanã de contact: Damoc Alexandru-
0757/ 021.419.

MINISTERUL Apãrãrii Naþionale, prin UM 01178
Craiova, organizeazã licitaþie publicã cu strigare în
vederea închirierii unor pãrþi din imobilul situat în
Strada Amaradia, nr.48, Craiova, în suprafaþã de 3
(trei) mp ºi a unei pãrþi din imobilul situat în Strada
Tabaci, nr.2, Craiova, în suprafaþã de 1 (unu) mp.
Licitaþia are loc în ziua de 17.09.2015, ora 9.00, la
sediul UM 01178 Craiova, din Str.Caracal, nr.148,
Localitatea Craiova. În caz de neadjudecare, licita-
þia se repetã în ziua de 02.10.2015, ora 9.00, la ace-
eaºi adresã. Condiþiile privind participarea ºi adju-
decarea sunt cuprinse în caietul de sarcini, care se
achiziþioneazã de la sediul UM 01178 Craiova, înce-
pând cu ziua de 04.09.2015 contra sumei de 15Lei,
care se depune la casieria unitãþii militare. Ofertele
împreunã cu celelalte documente se depun la re-
gistratura unitãþii militare, pânã la data de
16.09.2015, ora 11.00, indicate în anunþul publicitar.
Garanþia de participare se exprimã în lei ºi se con-
stituie prin scrisoare de garanþie bancarã, care se
prezintã în original, sau prin depunere în numerar
la casieria unitãþii militare pânã la data depunerii
ofertei. Informaþii suplimentare se obþin la sediul uni-
tãþii sau la telefon 0251.593.007 interior 128.

ANAF-Direcþia Generalã Regionalã a Finan-
þelor Publice Craiova-Administraþia Judeþeanã a
Finanþelor Publice Dolj, anuleazã licitaþia din data
de 03.09.2015 organizatã pentru valorificarea bu-
nurilor mobile aparþinând SC NAINA COMIMPEX
SRL, CUI 3088709.



cuvântul libertãþii / 13miercuri, 2 septembrie 2015 publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate


Cu profundã tristeþe

aducem un ultim oma-
giu, distinsului coleg,
LIVIU GIUCÃ, reputat
profesionist neurolog,
dispãrut prematur de
lângã noi. Condoleanþe
familiei îndurerate!
Colegiul Medicilor Dolj.



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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Consiliul Local Cetate organi-
zeazã pe data de 10.09.205, orele
10.00, la sediul sãu din Comuna
Cetate, Calea Severinului, Nr. 83
- concurs pentru ocuparea urmã-
toarelor posturi cu regim con-
tractual

-  2 posturi referent, gradul de-
butant în cadrul compartimentu-
lui implementare proiecte cu fi-
nanþare europeanã.

Relaþii la secretarul unitãþii ad-
ministrativ-teritoriale. Telefon
0251364022.

Consiliul Judeþean Dolj
organizeazã în data de
15.09.2015, ora 11.00, licita-
þie publicã în vederea închi-
rierii unui spaþiu – terasa cas-
telului de apã cu o suprafaþã
de 18,00 mp, situat în incinta
Unitãþii Medico-Sociale Be-
chet, judeþul Dolj, domeniu
public al judeþului Dolj.

Înscrierile la licitaþie se fac
pânã la data de 15.09.2015,
ora 10.00, la sediul Consiliu-
lui Judeþean Dolj, Calea Uni-
rii, nr. 19, Craiova.

Alte informaþii suplimen-
tare se pot obþine la telefon
nr. 0351/415.414.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -elevi la
contabilitate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbunã-
tãþiri Valea Roºie (Piaþã) Tele-
fon: 0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str. Put-
nei. Telefon: 0768/437.838;
0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE

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

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

CASE
Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã mare-
central, pretabilã clinicã, pen-
siune, firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la poartã,  te-
ren 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 lem-
ne + magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 ca-
mere ºi dependinþe, teren
3500 mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 350 mp Catargiu.
Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,  Iºalni-
þa, vad comercial negociabil.
Telefon: 0766/325.453.

Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci , 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (vari-
ante). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + ane-
xã cu 2 camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demisol,
parter + etaj 1 + mansardã - 5
camere, 2 bãi, 1 living cu bu-
cãtãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lemne ºi
centralã electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craiova
5 camere încãlzire centralã,
izolatã termic sau schimb cu
2 apartamente 2 camere – va-
riante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul ºi
magazie, 3000 mp teren co-
muna Gogoºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calopãr
nr. 241, teren 2800 mp. Tele-
fon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ negocia-
bil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat. Te-
lefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 2500 sau 5000 mp. Te-
lefon: 0744/262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Telefon:
0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800 mp
în Craiova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Te-
lefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în satul
Urzica Mare, la strada princi-
palã, ultra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intravi-
lan la 7 km de Craiova. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intravi-
lan în Cârcea, Tarlaua 17. Te-
lefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier
ªimnicu de Jos la DJ, cadas-
tru fãcut. Telefon: 0744/563.823.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 2 septembrie 2015

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

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

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.

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.

Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pentru pro-
gramul Rabla. 0351/ 415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã,
culoare alb, economicã -
90.000 km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã. Tele-
fon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Skoda
Octavia Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntreþinutã, dis-
tribuþie schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro uºor
negociabil. Telefon: 0766/
632.388.
Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Tele-
fon: 0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE

VÂND COMBINÃ JOHN DE-
ERE 730 - masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon: 0772/
096.357.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor, crip-
te suprapuse, lucrare marmu-
rã. Telefon: 0722/456.609.
Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/ 589.825.

Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Filiphs
100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti. Te-
lefon: 0729/ 977.036.
DOUÃ locuri de veci, Sineas-
ca. Telefon: 0733/ 065.141.
Vând cãruþ sport copii, maºi-
nã de spãlat Alba Lux, barcã
artizanalã, camerã auto.Tele-
fon: 0351/ 181.202; 0773/
970.204.
Vând 1+1/2 sobã teracotã
verde nemontat, Tv color D
102 cm, polizor 2500 Waþi dia-
film, pat mecanic + saltea.
0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi
cãrãmidã din demolãri. Tele-
fon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblãni-
tã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând robot patiserie 3 funcþii
(malaxor, creme, spume) bol
inox 6 litri marcã Germania,
cuier hol. Telefon: 0752/
236.667.
Vând putinã de salcâm avan-
tajos. Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folosit
un calorifer de tablã 1,20 / 0,60
nefolosit. Telefon: 0720/
231.610.
Vând convenabil 2 saltele re-
laxa, 1 ladã frigorificã 5 serta-
re, 1 aragaz cu 4 ochiuri. Te-
lefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color D- 1x2
Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.

Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fontã,
televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13 cu jan-
tã, cârlige jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistrã alumi-
niu  20 litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze sobã. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufra-
gerie 6 persoane, pret nego-
ciabil, telefon: 0351/446918.
Vând 2 locuri de veci în Un-
gureni - zona Oblemenco. Te-
lefon: 0351/468.838; 0771/
232.167.
Vând urgent 2 locuri de veci
cimitirul Ungureni Telefon:
0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA
R.C. 33 N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte convena-
bil, performant cu douã son-
de diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2 fe-
restre cu geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80 - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine dez-
voltate cu 5 rame cu puiet -
Podari, telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – 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 cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.

Vând 2 uºi metalice jumãtate
tablã ºi geam 1,52x52,3 giur-
giuvele cu geam vopsite,
chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã ca-
pacitate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr
Catargiu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã
toc, presã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã franþuzeas-
cã. Telefon: 0767/153.551.
Vând cãruciar copil, saltea co-
pil, aspirator, sãpun rufe, co-
voare olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã de cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele (scaune)
din lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior co-
pil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, 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. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70
lungi de 2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color
Grunding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri cas-
nice. Telefon: 0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o ca-
merã cãmin Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Telefon: 0754/
220.151.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului. Te-
lefon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã parter. Te-
lefon: 0732/ 203.089
Închiriez 2 camere la casã. Te-
lefon: 0762/484.755; 0351/
464.628.
Închiriez apartament 2 came-
re mobilat - lux, zona Lãpuº.
Telefon: 0765/350.617.
Închiriez apartament 2 camere
mobilat zonã bunã (cãldurã, cu-
rent, gaze, TV intrã în chirie - 800
RON). Telefon: 0770/682.710.
Închiriez sau vând apartament
2 camere Valea Roºie îmbu-
nãtãþit. Telefon: 0351/433.875.

Garsonierã complet mobilatã,
etaj 1, 45 mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã. Tele-
fon: 0722/456.609; 0722/
714.578.

MATRIMONIALE
Pensionar, 66/ 1,60, caut fe-
meie decentã, loialã de la þarã
sã împart viaþa, sã-mi umple
golul ºi singurãtatea. Telefon:
0784/743.541; 0767/ 702.734.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi mano-
pera/obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
Pierdut Anexã Autorizaþie
pentru S.C. MIRCOM SRL,
Craiova,  str. Râului, Nr. 2A.
Se declarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

SCM Craiova înfruntã astãzi,
de la ora 18:00 (Digi Sport 2), pe
teren propriu, HC Zalãu, într-un
meci din cadrul rundei a doua a
Ligii Naþionale. La debut, fetele
Simonei Gogârlã au cedat, scor
29-33, în deplasare, contra Du-
nãrii Brãila, în timp ce sãlãjence-
le, pregãtite de fostul selecþioner
Gheorghe Tadici, au învins cu 23-
21, “acasã”, pe HCM Roman.

Gogârlã mizeazã pe susþinerea
unui public cât mai numeros ºi
sperã ca elevele sale sã facã un
joc bun, care sã le permitã obþi-
nerea tuturor celor trei puncte:
“Am trecut peste eºecul cu Du-

HANDBAL: Alb-albastrele,HANDBAL: Alb-albastrele,HANDBAL: Alb-albastrele,HANDBAL: Alb-albastrele,HANDBAL: Alb-albastrele,
meci dificil la Polivalentãmeci dificil la Polivalentãmeci dificil la Polivalentãmeci dificil la Polivalentãmeci dificil la Polivalentã

nãrea Brãila ºi ne concentrãm la
maximum pe jocul cu Zalãu. Va fi
un meci foarte greu având în ve-
dere cã Zalãul are o echipã foarte
ambiþioasã ºi arþãgoasã, o echipã
care luptã pentru fiecare minge.
Fiind prima apariþie acasã dorim
sã facem un meci foarte bun, du-
blat de un rezultat pozitiv. Atuul
nostru este publicul, care sunt
convinsã cã va fi prezent în nu-
mãr mare ºi ne va sprijini, ca de
obicei în Sala Polivalentã din Cra-
iova, sã obþinem cele trei punc-
te”, a spus, ieri, tehnicianul Simo-
na Gogârlã.

Runda viitoare, SCM va dispu-

ta derby-ul oltenesc cu HC Rm.
Vâlcea, meci ce se va þine în Zã-
voi, sâmbãtã, 5 septembrie, de la
ora 15:30.

Programul celorlalte partide
ale rundei cu nr. 2 – toate as-
tãzi: HCM Roman (0p) – HCM
Rm. Vâlcea (0p) – ora 15:00,
HCM Baia Mare (3p) – CS Mãgu-
ra Cisnãdie (0p) – ora 16:30, U
Alexandrion Cluj (0p) – ASC Co-
rona Braºov (3p), CSM Ploieºti
(3p) – HC Dunãrea Brãila (3p),
CSM Unirea Slobozia (3p) – CS
Rapid Bucureºti (0p) – toate ora
17:00, CSM Bucureºti (3p) – HC
Alba Sebeº (0p) – ora 19:45.

Federaþia Românã de Fotbal
(FRF) a anunþat, luni searã, pe
site-ul oficial, lotul under 21

FOTBAL: Lotul under 21 al României
pentru partidele cu Bulgaria ºi Armenia

pentru meciurile cu echipele si-
milare ale Bulgariei ºi Armeniei,
din preliminariile Euro 2017.

Cum anunþasem deja, selecþio-
nerul Cristian Dulca a convo-
cat pentru aceastã acþiune ºi un
jucãtor al Universitãþii, este
vorba despre atacantul Andrei
Ivan. Cea mai bine reprezenta-
tã echipã este Viitorul, cu cinci
jucãtori în lot.

Fotbaliºtii convocaþi sunt
urmãtorii:

Portari: Valentin Cojocaru
(Steaua), Laurenþiu Brãnescu
(Omonia Nicosia/Cipru);

Fundaºi: Robert Hodorogea,
Bogdan Mitache (ambii Viito-
rul), George Miron (FC Boto-

ºani), Ionuþ Nedelcearu (Dina-
mo), Deian Boldor (Virtus Lan-
ciano/Italia – Serie B), Mihai
Bãlaºa (Crotone/Italia – Serie
B), Cristian Manea (Mouscron/
Belgia);

Mijlocaºi: Dragoº Nedelcu,
Florin Tãnase, Rãzvan Marin
(toþi Viitorul), Ovidiu Popes-
cu (ACS Poli Timiºoara), Ale-
xandru Pãun (CFR Cluj), Do-
rin Rotariu (Dinamo), Alexan-
dru Mitriþã (Pescara/Italia –
Serie  B),  Sorin Tãbãcariu
(Ceahlãul);

Atacanþi:  George Puºcaº

(FC Bari/Italia – Serie B), Ale-
xandru Tudorie (Steaua), An-
drei Ivan (CSU Craiova).

Confruntarea cu Bulgaria va
fi vineri, 4 septembrie, de la
ora 19:45, pe stadionul Trans-
SIL din Târgu Mures, iar par-
tida cu Armenia va fi marþi, 8
septembrie, de la ora 19:00, la
Erevan.

România face parte din gru-
pa a 5-a ºi a disputat pânã
acum decât o partidã, trecând,
pe teren propriu, cu 3-0 de Ar-
menia. Din grupã mai fac par-
te Danemarca ºi Luxemburg.

Opt capi de serie, ºase de pe
tabloul feminin ºi doi de pe cel
masculin, au fost eliminaþi, luni,
în prima zi la US Open, ultimul
turneu de Grand Slam al anului,
informeazã site-ul oficial al com-
petiþiei.

Feminin: Dominika Cibulkova
(Slovacia) – Ana Ivanovici -
foto (Serbia, nr. 7) 6-3, 3-6, 6-
3, Anna Tatiºvili (SUA) – Karo-
lina Pliskova (Cehia, nr.8) 6-2,
6-1, Denisa Allertova (Cehia) –
Carla Suarez Navarro (Spania,
nr.10) 6-1, 7-6, Oceane Dodin
(Franþa) – Jelena Jankovici (Ser-
bia, nr.21) 2-6, 7-5, 6-3, Coco
Vandeweghe (SUA) – Sloane
Stephens (SUA, nr.29) 6-4, 6-
3, Kristina Mladenovic (Franþa)
– Svetlana Kuzneþova (Rusia,
nr.30) 6-3, 7-5.

Masculin: Benoit Paire (Fran-
þa) – Kei Nishikori (Japonia, nr.4;
finalistul de anul trecut) 6-4, 3-
6, 4-6, 7-6, 6-4, Ilia Marcenko
(Ucraina) – Gael Monfils (Fran-
þa, nr.16) 2-6, 6-4, 5-0 abandon.

TENIS – US Open: Opt capi
de serie, eliminaþi în prima zi

În runda inauguralã a pãrãsit
competiþia ºi Andreea Mitu (lo-
cul 75 WTA), învinsã cu scorul
de 6-7 (4), 2-6 de cehoaica Te-
reza Smitkova (locul 100 mon-
dial).

Asearã, dupã închiderea edi-
þiei, au evoluat ºi celelalte patru
românce prezente la Flushing
Meadows. Iatã programul: Simo-

na Halep (nr. 2 mondial ºi cap
de serie 2) – Marina Erakovic
(Noua Zeelandã, nr. 99), Irina
Begu (nr. 28 ºi cap de serie 28)
– Olga Govorþova (Belarus, nr.
68), Monica Niculescu (nr. 41)
– Alexandra Panova (Rusia, nr.
132), Alexandra Dulgheru (nr.
52) – Angelique Kerber (Germa-
nia, nr 11 ºi cap de serie 11).

DIGI SPORT 2
18:00, 19:45 – HANDBAL

(F) – Liga Naþionalã: SCM
Craiova – HC Zalãu, CSM
Bucureºti – HC Alba Sebeº /
1:30, 4:00 – FOTBAL Brazilia
– Serie A: Internacional –
Vasco da Gama, Corinthians –
Fluminense.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT
14:30 – CICLISM – Turul

Spaniei: etapa a 11-a / 19:00,
22:15, 2:15, 4:00 – TENIS –
Openul Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York: ziua a 3-a.

EUROSPORT 2
18:00, 4:00 – TENIS –

Openul Statelor Unite: ziua a 3-a.
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1. Astra 9 6 2 1 19-13 20
2. Dinamo 9 4 5 0 11-4 17
3. Viitorul 9 4 4 1 17-10 16
4. ASA 9 4 4 1 10-4 16
5. Steaua 9 4 4 1 9-5 16
6. Pandurii 9 3 4 2 10-10 13
7. CSMS Iaºi 9 3 2 4 6-11 11
8. CFR Cluj 9 4 3 2 13-9 9
9. Craiova 9 2 3 4 8-9 9
10. Concordia 9 2 2 5 10-13 8
11. ACS Poli 9 2 2 5 5-12 8
12. Botoºani 9 1 3 5 6-12 6
13. Voluntari 9 0 4 5 6-14 4
14. Petrolul 9 1 4 4 6-10 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
Au marcat: Voduþ 72 / Bãluþã 61, Vãtãjelu 87.
CSMS Iaºi – ASA Tg. Mureº 0-1
A marcat: Ramiro Costa 52.
ACS Poli – Concordia 1-0
A marcat: Goga 58.
Pandurii – Dinamo 2-2
Au marcat: Filippetto 66, Hora 80 / Essombe 35, Gnohere 90+4.
Petrolul – Astra 0-1
A marcat: Dandea 35.
Steaua – Viitorul 1-0
A marcat: Stanciu 20.
CFR Cluj – FC Botoºani 3-1
Au marcat: Cristian Lopez 15, 21, 58 / Vaºvari 30 – pen.

“Satelitul”, în
faþa debutului
în Liga a 3-a

Liga I – etapa a X-a
Sâmbãtã, 12 septembrie
Concordia – FC Botoºani 18:30
ASA Tg. Mureº – Petrolul 21:00
Duminicã, 13 septembrie
“U” Craiova – CSMS Iaºi 16:00
Astra – Pandurii 18:30
ACS Poli – Steaua 21:00
Luni, 14 septembrie
Viitorul – FC Voluntari 18:30
Dinamo – CFR Cluj 21:00

O delegaþie din partea clubului
Universitatea Craiova a fost pre-
zentã ieri la prânz la cimitirul Un-
gureni, la mormântul lui Ion
Oblemenco, pentru a depune co-
roane de flori, a aprinde lumânãri
ºi a asista la slujba de pomenire
þinutã cu prilejul comemorãrii a
19 ani de la dispariþia “Tunaru-
lui”. Au fost prezenþi colegi de
generaþie ai lui Ion Oblemenco
precum Constantin Bâtlan ºi Vic-
tor Niculescu, titulari în echipa
care aducea primul titlu în Bã-
nie, în 1974, cât ºi Costicã Do-
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nose, Nicolae Negrilã ºi Gheor-
ghiþã Geolgãu, componenþi ai
Craiovei Maxima, alãturi de Ion
Împuºcãtoiu, “team-manager”
neoficial al gloriilor ªtiinþei. Tot-
odatã, nu au lipsit nici suporterii
din Fan-Clubul Blue Lions, care
au afiºat un banner pe care scria
“În memoria ºi onoarea lui Ion
Oblemenco – Nemuritor”.

“A fost un om ºi un fotbalist de
excepþie. Am amintiri foarte fru-
moase cu Nelu. Ca profesionist,
era la nivelul marilor jucãtori din
aceastã perioadã. Se pregãtea su-

plimentar pentru a exersa celebrul
sãu ºut necruþãtor, cu care a mar-
cat atâtea goluri frumoase. Ca fot-
balist ºi ca ºi conducãtor a arãtat
cã a fost la cel mai înalt nivel. Îmi
pare rãu cã timpul nu a avut rãb-
dare cu el sã demonstreze ºi ce bun
antrenor era” a spus Victor Nicu-
lescu “Fonfo”, coechipier al lui
Oblemenco în perioada Campioa-
nei Unei Mari Iubiri.

Cvadruplu golgheter
al Universitãþii

Tunarul din Bãnie a fost cel mai
prolific marcator al Universitãþii. A
câºtigat de patru ori titlul de gol-
gheter al României, în sezoanele
1966-1967, 1969-1970, 1971-
1972, 1972-1973. A marcat 170 de
goluri în cele 272 de partide dis-
putate în campionat pentru ªtiin-
þa, la care se adaugã 4 reuºite în 9
meciuri europene. A contribuit de-
cisiv la câºtigarea Campionatului
României în 1973-1974 ºi a Cupei
României în 1976-1977. Deºi a
fost cvadruplu golgheter al Româ-
niei, nu a fost selecþionat nicioda-
tã în echipa naþionalã.

Ca antrenor, a câºtigat cu Uni-
versitatea campionatul în 1980
(secund al lui Valentin Stãnescu),
eventul campionat-cupã în 1981
(ca principal), iar în 1982 duce
ªtiinþa, în premierã pentru echi-

pele de club din România, în sfer-
turile Cupei Campionilor Euro-
peni. Pe 1 septembrie, din cauza
unui infarct, Ion Oblemenco în-
ceta din viaþã în Maroc,la doar 51
de ani,  în timpul unui meci al
echipei pe care o antrena, Hassa-

nia Agadâr. Stadionul “Central” a
primit numele lui Ion Oblemenco
dupã ce acesta s-a stins, iar lângã
arena care s-a demolat recent tro-
neazã o statuie a “Tunarului”, ope-
rã realizatã în 1976 de sculptorul
Anton Barbu Panaghia.
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Ne fluierã un neamþNe fluierã un neamþNe fluierã un neamþNe fluierã un neamþNe fluierã un neamþ
la Budapestala Budapestala Budapestala Budapestala Budapesta

Arbitrul german Felix Brych va conduce la cen-
tru partida dintre echipele naþionale ale Ungariei ºi
României, din Grupa F a preliminariilor Campiona-
tului European din 2016. Brych, care a mai condus
meciul Steaua - Ludogoreþ, scor 1-0, din prima manºã
a play-off-ului Ligii Campionilor, sezonul 2014/2015.
Astfel, arbitrul meciuluii de vineri este compatriot
cu selecþionerul Ungariei, Bernd Storck. În vârstã
de 40 de ani, de profesie avocat, Felix Brych a mai
arbitrat Oþelul Galaþi - Manchester United, scor 0-2,
în faza grupelor Ligii Campionilor, sezonul 2011/
2012, partida Luxemburg - România, scor 0-2, din
preliminariile Euro 2008 ºi finala Europa League de
anul trecut.

Naþionala de fotbal a României întâlneºte pe 4 sep-
tembrie, respectiv 7 septembrie echipele Ungariei ºi
Greciei, în preliminariile UEFA Euro 2016, ambele
meciuri fiind transmise în direct la TVR 1, TVR HD
ºi, online, pe TVR+, de la ora 21.45.
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invitaþi la Ungaria - Româniainvitaþi la Ungaria - Româniainvitaþi la Ungaria - Româniainvitaþi la Ungaria - Româniainvitaþi la Ungaria - România
Ca urmare a invitaþiei a FRF, componenþii lotului ºi staff-ului care au

contribuit la calificarea României la Euro 1984 vor face deplasarea la
Budapesta împreunã cu delegaþia primei reprezentative pentru partida
Ungaria-România, programatã pe Groupama Arena. Majoritatea invitaþi-
lor vor ajunge la Budapesta cu charterul echipei naþionale, care decoleazã
astãzi. Printre cei care vor merge la Budapesta se numãrã ºi 3 jucãtori ai
Craiovei Maxima: Rodion Cãmãtaru, Nicolae Ungureanu ºi Ion Geolgãu.

“Aceastã invitaþie a fost o surprizã frumoasã pentru mine ºi, cred,
pentru toþi cei din acea generaþie. Este pentru prima datã când însoþesc
echipa naþionalã la un meci în deplasare. Cred cã mulþi dintre foºtii
fotbaliºti din aceastã generaþie poate cã au fost idolii actualilor jucãtori.
Sper ca ei sã nu-ºi dezamãgeascã idolii ºi suporterii, care aºteaptã un
rezultat bun”, a declarat Geolgãu, care are 23 de selecþii ºi 3 goluri
pentru echipa naþionalã.
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la România - Greciala România - Greciala România - Greciala România - Greciala România - Grecia

Federaþia Românã de Fotbal a scos la vânzare, înce-
pând de ieri, biletele de acces la partida pe care naþio-
nala României o va disputa cu Grecia, în preliminariile
CE 2016, cel mai ieftin tichet, la peluze, fiind de 40 de
lei. Casele de bilete de la Arena Naþionalã vor fi deschi-
se pânã sâmbãtã, între orele 10 ºi 19, duminicã, cele
trei puncte de vânzare având program între orele 10 ºi
15. Luni, în ziua meciului, se vor mai putea achiziþiona
bilete de la casele Arenei Naþionale între orele 10 ºi
19.30.  Preþurile biletelor sunt urmãtoarele: VIP : 800 /
600 de lei; Tribuna Vest, inel 2 : 160 / 140 de lei; Tribu-
na Vest, inel 3 : 80 / 60 de lei; Tribuna Est, inel 1 : 160
/ 100 de lei; Tribuna Est, inel 2 : 160 / 100 de lei;
Tribuna Est, inel 3 : 80 / 60 de lei; Peluze : 40 de lei.
Înaintea meciului România - Grecia, Federaþia Românã
de Fotbal organizeazã “Arena Fanilor”, lângã stadion,
destinatã suporterilor români, eveniment la care vor fi
prezenþi Smiley ºi Pavel Bartoº.


