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- Aleºii nostri, Popescule, s-au
ales cu caimacul, iar noi... neam ars.

Între ce sporovãim
noi ºi ce recomandã
Angela Merkel!
N-am înþeles mare lucru din referirea succintã ºi deloc clarã a
premierului Victor Ponta la „criza
imigranþilor”, în afara faptului cã
„problema refugiaþilor”, care vor
veni în România, va fi discutatã în
CSAT. UE se aflã într-un moment
tensionat, fãrã precedent, al existenþei sale ºi presiunea imigranþilor a devenit teribilã. De parcã ar
fi gestionatã din afarã. Tot ce putea spune premierul Victor Ponta,
dincolo de convocarea CSAT, este
cã Bucureºtiul îºi va coordona toate mãsurile cu partenerii europeni.
Mai ales cã Angela Merkel a avertizat Europa cã Schengen este
ameninþat de criza imigranþilor.
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Un ceh a vrut
sã achite taxa
de pod cu
o bancnotã falsã
de 100 de euro
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Sãnãtatea
alimentarã, pusã
pe butuci de
samsari hulpavi
Mii de kilograme de alimente de
origine animalã sunt revândute sãptãmânal de comercianþi în pieþele
craiovene. Acoperiþi de acte, nimeni
nu se întreabã de unde îºi procurã
atât de multã cantitate spre revânzare. Cã prima mânã oricum nu
sunt. Direct de la producãtorul
neaoº ºi, mai rar, din târgurile sãptãmânale unde îi întâlnesc de fermieri, samsarii de brânzeturi, ºi nu
numai, trag dupã ei fixarea abuzivã a preþurilor ºi punerea în pericol a sãnãtãþii populaþiei.
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CNAS ºi Casele judeþene de asigurãri au
demarat o serie de
controale pentru a
monitoriza modul de
utilizare a cardului de
sãnãtate. Furnizorii de
servicii medicale ºi
farmaceutice aflaþi în
relaþie contractualã
cu casele de asigurãri de sãnãtate primesc astfel suportul
echipelor CAS.
actualitate / 7

Reprezentanþii
ºtiinþei
s-au întrunit
la Craiova
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Alina Bica
ºi ªerban Pop
au fost arestaþi
Fosta ºefã a DIICOT
Alina Bica ºi fostul ºef al
ANAF ªerban Pop, acuzaþi
de luare de mitã ºi respectiv complicitate la dare de
mitã pentru soluþionarea
favorabilã a unui dosar al
lui Horia Simu, au fost
arestaþi pentru 30 de zile
de magistraþii instanþei
supreme. Decizia Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie
nu este definitivã ºi poate
fi contestatã de Alina Bica
ºi ªerban Pop. Mãsura este
executorie, însã, motiv
pentru care fosta ºefã
DIICOT ºi fostul ºef al
ANAF au fost încarceraþi.
Fosta ºefã a DIICOT Alina
Bica se întoarce astfel
dupã gratii, ea fiind
arestatã preventiv ºi în
perioada 22 noiembrie
2014 - 21 aprilie 2015.
DNA a anunþat, marþi,
într-un comunicat de
presã, cã a dispus începerea urmãririi penale ºi
reþinerea, pentru 24 de ore,
a Alinei Bica, pentru luare
de mitã ºi participaþie
improprie sub forma
determinãrii cu intenþie la
sãvârºirea fãrã vinovãþie a
infracþiunii de abuz în
serviciu, ºi a lui ªerban
Pop, acuzat de complicitate la dare de mitã.
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Iohannis, întâlnire cu ExxonMobil ºi OMV Petrom.
Stabilitatea legislativã, subliniatã în discuþi
Preºedintele Iohannis a avut, ieri,
o întrevedere cu reprezentanþii ExxonMobil ºi OMV Petrom, aceºtia
din urmã subliniind în discuþii importanþa stabilitãþii ºi predictibilitãþii în plan fiscal ºi legislativ, astfel
încât investiþiile sã beneficieze de
o perspectivã clarã pe termen mediu ºi luni.
Potrivit unui comunicat al Administraþiei Prezidenþiale, ºeful statului a avut miercuri o întrevedere
cu reprezentanþii ExxonMobil ºi
OMV Petrom, în contextul asocierii dintre cele douã companii în legãturã cu explorarea ºi exploatarea
resurselor de þiþei ºi gaze naturale
din Marea Neagrã. În cadrul întrevederii au
fost discutate perspectivele economice ºi de
investiþii ale asocierii ExxonMobil - OMV Petrom, precum ºi provocãrile comerciale pe

termen mediu ºi lung ale acestui proiect,
menþioneazã sursa citatã. “Preºedintele Klaus
Iohannis a reiterat potenþialul major al României în domeniul resurselor energetice, pre-

cum ºi interesul þãrii noastre de
a-ºi valorifica, în mod sustenabil
ºi competitiv, avantajele de care
dispune în domeniul energetic”,
se mai aratã în comunicat.
“Reprezentanþii celor douã
companii au subliniat importanþa stabilitãþii ºi predictibilitãþii în
plan fiscal ºi legislativ, astfel încât investiþiile majore, care au
fost ºi vor fi efectuate în continuare în spaþiile maritime ale României, sã beneficieze de o perspectivã clarã pe termen mediu
ºi lung”, menþioneazã Administraþia Prezidenþialã. În acelaºi
timp, au fost menþionate beneficiile mutuale ale explorãrii ºi exploatãrii resurselor din zona Mãrii Negre, cu precãdere în contextul geopolitic ºi economic actual, conform sursei citate.

Ponta: Sunt aberante declaraþiile cã România trebuie sã închidã graniþele
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, cã riscurile unui
atac terorist în România sunt mici, spunând cã sunt aberante
declaraþiile unor politicieni potrivit cãrora România ar trebui
sã îºi închidã graniþele ºi sã nu primeascã refugiaþi.
Premierul a spus cã riscurile
unui atac terorist în România sunt
mici, iar problema este cã unii politicieni fac declaraþii “aberante”
pe aceastã ”temã de populism”.
“Problema noastrã nu este asta,
problema noastrã este cã unii politicieni, din populism sau pentru
cã nu-i mai bãgaþi dumneavoastrã în seamã, fac tot felul de declaraþii aberante. Sã nu primim
musulmani cã sunt toþi teroriºti,
ceea ce o aberaþie, ºtie orice om
normal, ºi cã trebuie sã închidem
graniþele, sã nu primim pe nimeni.
Serios? Dar când românii au
mers în Europa, ne-a plãcut.
Cum adicã sã închidem graniþele? Trebuie sã mergem într-o
politicã europeanã”, a afirmatVictor Ponta.

De asemenea, întrebat ºi despre moscheea de la Bucureºti,
Ponta a mai spus cã ”România
este o þarã model de convieþuire
paºnicã între confesiuni”. “România e o þarã model de convieþuire
paºnicã între confesiuni. Dacã
avem câte un nebun care vrea sã
ne arunce þara în aer, avem legi ºi
avem instituþii, dar cred cã suntem un model de convieþuire, de
respect pentru toþi cetãþenii României, indiferent de religia pe care o
au sau dacã nu au nicio religie.
Avem ºi prevederi legale, avem ºi
instituþii care pot sã-i sancþioneze, sã-i rãcoreascã pe cei cu creierii încinºi”, a adãugat Ponta.
Traian Bãsescu a declarat,
marþi searã, cã România ar trebui
sã refuze sã primeascã refugiaþi,

precizând cã “nu este problema
noastrã” ºi cã ºtie “ce frumos este
sã mintã UE” atunci când spune
cã aceºtia vor fi cazaþi doar doi
ani ºi adãugând cã Europa primeºte acum “lecþia propriei nesãbuinþe”. Fostul preºedinte Traian Bãsescu a declarat, marþi searã, întro intervenþie telefonicã la B1 TV,

cã România nu poate fi obligatã
sã primeascã imigranþi, iar ideea
cã aceºtia vor fi cazaþi doar doi
ani pe teritoriul României este o
minciunã, deoarece ei nu vor mai
pleca ºi îºi vor aduce ºi “numeroasele familii”, fostul ºef al statului lansând critici foarte dure la
adresa UE.

Omar Hayssam: România se va confrunta cu un val
de refugiaþi - peste jumãtate de milion în 6 luni
Sirianul Omar Hayssam, condamnat pentru terorism în
dosarul rãpirii jurnaliºtilor români în Irak, scrie, din penitenciar,
cã în urmãtoarele ºase luni România se va confrunta cu “un val
de refugiaþi” de peste 3.000 de persoane pe zi, pentru care
trebuie asigurate cazare, hranã ºi condiþii decente.

Într-o postare pe Facebook,
sirianul Omar Hayssam îi rãspunde, din penitenciar, consilierului
prezidenþial Leonard Orban, care

spunea cã, în total, în România
vor ajunge puþin peste 1.700 de
refugiaþi, însã ei vor sosi treptat
în cele ºase centre de primire

disponibile ºi vor fi verificaþi.
Hayssam susþine cã lucrurile
sunt mult mai grave ºi cã România se va confrunta cu un “val de
refugiaþi”. “Nu vreau sã contrazic un oficial al statului român
numai de dragul de a mã bãga în
seamã…, dar sunt totuºi un om
alfabetizat, cu foarte mult timp
la dispoziþie ºi cu un minim acces la informaþie… Lucrurile sunt
mult mai serioase, problemele
mult mai grave ºi sarcina rezolvãrii lor mult mai delicatã decât
apare în percepþia ºi mesajul unor
înalþi demnitari din patria noastrã. Considerând fluxul de migranþi din þãri precum Serbia ºi

Ungaria, în opinia mea, România
se va confrunta cu un val de refugiaþi de peste 3.000 de persoane pe zi, în urmãtoarele ºase luni.
Evenimentele din Orientul mai
mult sau mai puþin apropiat ºi situaþia dintr-o sumã de spaþii vecine celui european implicã o
panicã acutã în rândul populaþiei ºi miºcãri spectaculoase a
mari mase de oameni. Europa
Occidentalã se va preocupa de
administrarea crizei refugiaþilor
în parametri existenþi ºi va soma
þãri de graniþã ale Uniunii, ca România, sã-ºi asume excedentul
de migranþi pe speze proprii”,
afirmã el.
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Între ce sporovãim noi ºi ce recomandã Angela Merkel!
MIRCEA CANÞÃR

N-am înþeles mare lucru din referirea
succintã ºi deloc clarã a premierului Victor Ponta la „criza imigranþilor”, în afara
faptului cã „problema refugiaþilor”, care
vor veni în România, va fi discutatã în
CSAT. UE se aflã într-un moment tensionat, fãrã precedent, al existenþei sale ºi
presiunea imigranþilor a devenit teribilã.
De parcã ar fi gestionatã din afarã. Tot
ce putea spune premierul Victor Ponta,
dincolo de convocarea CSAT, este cã Bucureºtiul îºi va coordona toate mãsurile
cu partenerii europeni. Mai ales cã Angela
Merkel a avertizat Europa cã Schengen
este ameninþat de criza imigranþilor. Este
adevãrat cã primii-miniºtri din grupul Visegrad (Ungaria, Polonia, Slovacia, Cehia) reuniþi la Praga, într-un „summit
extraordinar” au respins cotele de imigranþi stabilite de UE. Mai mult premierul

slovac, Roberto Figo, ºi-a reiterat, luni,
poziþia declarând cã þara sa nu va fi de
acord niciodatã cu „asemenea cote”. Spre
surpriza multora, Segolene Royal, ministrul socialist francez pentru ecologie, a
evocat ieri dimineaþã faptul cã „Schengen
nu este un tabu”, o declaraþie consideratã
insolitã în familia ei politicã. Prima economie a zonei euro, Germania, a devenit
ºi cea mai jinduitã destinaþie europeanã
pentru imigranþi, aflându-se în prima linie
a crizei. Anul acesta se aºteaptã la 800.000
cereri de azil (de 4 ori mai numeroase ca
anul trecut), numai luni ºi marþi înregistrându-se 200.000 cereri în Bavaria, sudvestul Germaniei. Aceste cereri de azil pot
schimba fizionomia pieþei forþei de muncã. La Viena, luni, un aflux de imigranþi,
veniþi cu trenul, de la Budapesta, de unde
fuseserã izgoniþi, purtau brasarde pe care

se putea citi „mama Merkel”. ªi puhoiul
curge. Deºi, am putea asista la o schimbare de dinamicã în Orientul Mijlociu, dupã
cum anunþã un site israelian ynet citat de
B92. Marþi 1 septembrie a.c. Italia a anunþat salvarea a 220 imigranþi, masaþi în douã
bãrci pneumatice, în largul coastelor libiene. Ironia sorþii, Italia care a fãcut remarcabile eforturi în operaþiunile de salvare a naufragiaþilor din Marea Mediteranã, s-a vãzut... condamnatã de Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului pentru
„condiþiile degradante” în care au fost plasaþi, în insula Lampedusa, imigranþii tunisieni în primãvara lui 2011. Recunoscându-se caracterul excepþional al cizei
umanitare cu care a fost confruntatã Italia -, peste 55.300 persoane au debarcat
în insula Lampedusa – Curtea de la Strasbourg a reþinut „tratamentul degradant”,

prin faptul cã toaletele ºi duºurile nu
aveau uºi, dormitoarele erau supraaglomerate, apa se distribuia limitat ºi era interzis contactul cu exteriorul. Justiþia europeanã a estimat cã practica expulzãrilor colective violeazã Conveþia Europeanã a Drepturilor Omului. Italia va plãti
fiecãruia dintre cei 3 resortisanþi tunisieni, câte 10.000 euro despãgubiri morale ºi 9344,51 euro cheltuieli de judecatã. Decizia judecãtorilor este apelabilã la
Marea Camerã a CEDO. Fiecare zi a devenit un coºmar, pentru þãrile care constituie þintã ale imigranþilor, aceºtia lãsându-se cu greutate legitimaþi ºi luaþi în evidenþã. Într-un asemenea context, tergiversarea acceptãrii României ºi Bulgariei în
spaþiul Schengen a devenit realmente ilogicã contrastând cu destule alte bune intenþii, de natura evidenþei.

Primãria Craiova spune „nu” familiei Sorescu
Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, a transmis familiei Sorescu un
mesaj oficial cu privire la organizarea
festivalului dedicat marelui poet. Autoritãþile locale sunt dispuse sã ofere
o sumã de bani pentru acest eveniment,
În plenul de sãptãmâna trecutã,
unul dintre consilierii municipali iau reproºat primarului Lia Olguþa
Vasilescu cã nu se preocupã de
organizarea ”Zilelor Marin Sorescu”, în detrimentul unor alte evenimente culturale care nu beneficiazã de o asemenea anvergurã.
Edilul, care i-a mulþumit chiar alesului local pentru cã a adus în discuþie aceastã problemã, a explicat
de ce Primãria Craiova a gãsit de
cuviinþã sã se retragã de la pupitrul acestui festival, care ar fi ajuns
anul acesta la cea de-a 15-a ediþie,
desfãºuratã fãrã întreruperi. ”Dupã
cum ºtiþi, la începutul anului se face
un buget pentru imagine. Se organizeazã evenimente culturale din
acest buget ºi, în funcþie de cum
este bugetul, atât putem sã facem
ºi noi. În ceea ce priveºte Zilele
Marin Sorescu, anul trecut, în conferinþã de presã, am anunþat cã

refuzând sã se mai implice în detaliile
organizatorice. Dacã nu se va mai organiza, ar fi cea de-a 15 ediþie dintrun ºir consecutiv care nu se mai sãrbãtoreºte la Craiova, oraºul de suflet
al marelui poet.

Prima ediþie
care nu se mai organizeazã
Primãria Craiova nu îºi mai asumã
organizarea acestor zile ºi cã doreºte ca fundaþia sã facã asta”.

„O parte a familiei ne-a ameninþat
cã ne dã în judecatã”

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a
lãsat sã se înþeleagã cã însãºi
familia marelui poet este de
vinã pentru cã ediþia din acest
an nu se va mai desfuºura
sub egida Primãriei Craiova.
”Familia Sorescu are, din pãcate, multe litigii. Toate aceste persoane deþin o parte din
drepturile de autor. În condiþiile în care, anul acesta, în
primãvarã, noi am fi susþinut
Zilele Marin Sorescu, o parte a familiei ne-a ameninþat cã
este nu este de acord cu programul atunci ne va da în judecatã primãria pentru cã ei
ºi au drepturi de autor. Am
spus cã cel mai bine este ca
ei sã se organizeze aceste zile
pentru cã eu nu îmi permit
sã duc Primãria ºi Consiliul
Local într-un proces al familiei. Acesta este misterul pentru care anul acest primãria

nu ºi-a mai asumat organizarea
acestor Zile”, a afirmat edilul.

Existã bani pentru festival

Pe de altã parte, primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu a precizat cã existã bani la buget care
vor fi direcþionaþi, la cerere, pentru cheltuielile organizatorice ale
festivalului în varianta în care familia doreºte sã organizeze „Zilele
Marin Sorescu”. ”Dacã familia
ajunge la o înþelegere, atunci nu
avem nici un fel de problemã sã
transmitem suma
respectivã ca sã organizeze aceste evenimente dupã modelul în care o face ºi
fundaþia Shakespeare”, a transmis edilul
familiei Sorescu.
Anul acesta, capitolul de Imagine, acolo
unde sunt prinse ºi
cele douã festivaluri
dedicate poeþilor Marin Sorescu ºi Adrian
Pãunescu, beneficiazã de o sumã totalã
de 209.000 de lei.

Ultima ediþie a Zilelor „Marin
Sorescu” a avut loc în 2014, fiind
cea de-a 14-a ediþie consecutivã
organizatã de Primãria Craiova. A
fost primul an în care manifestãrile nu au mai fost aºezate în luna
februarie – atunci când s-a nãscut
marele poet – ci la jumãtatea lunii
august pentru a se sincroniza cu
tabãra de sculpturã care s-a inaugurat la Craiova, pe esplanada Centrului Multifuncþional. Timp de trei
zile, pe 15, 16 ºi 17 august s-au
desfãºurat recitaluri din opera poetului, lansãri de carte, expoziþii de
graficã ºi chiar o deplasare la Casa

Memorialã din Bulzeºti, acolo unde
s-a nãscut Marin Sorescu. Ca ºi
ediþia din 2013, cea din 2014 a
costat în jur de 70.000 de lei de la
bugetul local.

Cea mai extravagantã ediþie

Cea mai extravagantã ediþie a
avut loc în 2009, când una dintre manifestãri a fost gãzduitã la
conacul poetului Mircea Dinescu. La invitaþia lui Antonie Solomon, pe atunci primarul Craiovei, pe malul Dunãrii au sosit academicienii Eugen Simion ºi Mihai Cimpoi, Nicole Dabija (ultimii din Basarabia), poetul Adam
Puslojic (Serbia) ºi poetul Adrian
Pãunescu. Actorul Dorel Viºan a
fost prezent ºi el la
Cetate, încântând publicul cu un spectaculos recital din poezia
sorescianã. Ediþia respectivã a avut parte ºi
de un scandal mediatic. A fost invitat ministrul Turismului, Elena
Udrea, care a primit în
dar, din partea organizatorilor, un miel pe
care l-a botezat „Sorel”. Dupã acest moment, familia poetului
s-a plâns cã evenimentul a fost politizat.
LAURA MOÞÎRLICHE
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ªoferul fugar ºi fãrã permis care a lovit
intenþionat un poliþist menþinut dupã gratii
Magistraþii de la Tribunalul Dolj au
hotãrât sã-l menþinã dupã gratii pe doljeanul de 33 de ani trimis în judecatã
de procurorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj pentru ultraj ºi tentativã de omor. Decizia a fost luatã marþi,
1 septembrie a.c. în cadrul procesului
La termenul de marþi, 1 septembrie a.c., judecãtorii de la Tribunalul Dolj au menþinut mãsura
arestãrii preventive faþã de Costel Viorel Petcu, de 33 de ani, din
comuna Leu, trimis în judecatã
pe 29 mai a.c. pentru ultraj raportat la tentativã de omor ºi
conducerea unui autovehicul pe
drumurile publice de cãtre o persoanã fãrã permis: „Menþine
mãsura arestãrii preventive a inculpatului PETCU COSTEL
VIOREL . Cu contestaþie în termen de 48 de ore de la pronunþare pentru procuror ºi de la comunicare pentru inculpat. Pronunþatã în ºedinþa publicã, azi
01.09.2015”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.
Reamintim cã, pe 5 aprilie a.c.,

în care doljeanul este acuzat cã a trecut cu maºina pe care o conducea,
fãrã sã aibã permis, peste piciorul unui
agent al Serviciului Rutier Dolj care îi
fãcea semnal regulamentar de oprire,
apoi a dispãrut de la locul faptei fãrã
sã-i pese de starea celui accidentat.

în jurul orei 15.30, fãrã sã deþinã
permis de conducere pentru nici
o categorie de autovehicule, Costel Viorel Petcu (33 de ani), din
comuna Leu, la volanul unui Audi
cu numãrul DJ-10-FTP, a ajuns
pe raza comunei Leu ºi a observat un echipaj de poliþie care acþiona în trafic, cu aparatul radar.
A vrut sã întoarcã maºina, dar sa rãzgândit ºi ºi-a continuat deplasarea, accelerând. Agentul
Serviciului Rutier Dolj, Marin
Papuc, a coborât de la volanul
autoturismului de servici ºi s-a
deplasat spre axul drumului, cu
faþa cãtre autovehiculul ce se
apropia, cãruia i-a fãcut semnal
regulamentar de oprire.
„Deºi a observat semnalul de
oprire fãcut de persoana vãtã-

matã, inculpatul Petcu Costel
Viorel ºi-a continuat deplasarea,
semnalizând dreapta ca ºi cum ar
intenþiona sã dea curs solicitãrii
funcþionarului public, însã nu a
oprit, lovindu-l pe acesta la nivelul genunchiului drept apoi continuându-ºi deplasarea în vitezã”, au reþinut procurorii în rechizitoriu. Inculpatul a pãrãsit locul faptei, a ascuns autoturismul
în comuna Teasc, la locuinþa unui
prieten ºi a continuat drumul pânã
la Craiova cu un alt autoturism,
marca Skoda al prietenei sale.
Poliþistul rãnit a fost dus la Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova unde i s-a pus piciorul
în ghips, iar colegii sãi au demarat cercetãrile, reuºind, în noaptea de 5 spre 6 aprilie sã punã

mâna pe autorul faptei ºi sã gãseascã maºina. Oamenii legii au
stabilit cã Petcu nu are permis de
conducere ºi, în plus, a mai fost
condamnat anterior pentru infracþiuni la regimul circulaþiei pe
drumurile publice. Costel Viorel
Petcu a fost reþinut pe 24 de ore,
iar pe 6 aprilie a fost prezentat

Judecãtoriei Craiova cu propunere de arestare preventivã, propunere admisã de instanþã. Ulterior
dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova de Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, datã fiind gravitatea faptei, care întrunea elementeke tentativei de omor.

Seminar internaþional privind Un ceh a vrut sã achite
combaterea contrabandei taxa de pod cu o bancnotã
falsã de 100 de euro
cu tutun la IPJ Dolj
Inspectoratul de Poliþie Judeþean Dolj organizeazã, în perioada 02-03 septembrie 2015, la
Craiova, primul seminar internaþional în cadrul
Proiectului INTACT, finanþat de Comisia Europeanã (OLAF), aferent Programului Hercule III
- Pregãtire împotriva fraudei.
La aceste activitãþi participã
specialiºti de investigarea fraudelor din cadrul instituþiilor partenere
IPJ Dolj în cadrul acestui proiect,
respectiv Inspectoratele de Poliþiei Alba, Arad, Cãlãraºi, Olt, Di-

recþia Regionalã de Poliþie Vidin
– Bulgaria, dar ºi reprezentanþi ai
autoritãþilor vamale din România
- Direcþia Regionalã Vamalã Craiova, Bulgaria - Direcþia Vamalã
Lom ºi Ungaria - Agenþia Naþio-

nalã Vamalã ºi Fiscalã. Seminarul
este cea de-a douã activitate din
cadrul proiectului, iar pe parcursul celor douã zile ale acestuia sunt
prezentate aspecte legislative ºi
metode folosite în lupta împotriva contrabandei cu þigãri în cele
trei þãri, având drept scop realizarea schimbului de experienþã, cunoºtinþe ºi bune practici a specialiºtilor din domeniu. La lucrãrile
seminarului iau parte ºi experþi din
cadrul Departamentului pentru
Luptã Antifraudã, Direcþiei de Investigare a Criminalitãþii
Economice, precum ºi
speakeri din cadrul unor
companii de tutun din România ºi Bulgaria: Japan Tobacco Internaþional, Imperial Tobacco Limited, Philip Morris International România ºi British American
Tobacco România. Ca urmare a acestui seminar din
cadrul proiectului INTACT,
IPJ Dolj îºi propune pregãtirea teoreticã a celor prezenþi prin îmbunãtãþirea cunoºtinþelor referitoare la
metodele ºi tehnicile folosite la nivelul celor trei þãri
în lupta împotriva contrabandei ºi contrafacerii cu
produse din tutun.

Poliþiºtii de la Punctul de Trecere a Frontierei (P.T.F.)
Calafat au descoperit, marþi seara, un cetãþean ceh care
intenþiona sã achite taxa de pod cu o bancnotã falsã de 100
de euro. Pe numele sãu a fost întocmit dosar penal.

Conform reprezentanþilor Serviciului Teritorial al Poliþiei de
Frontierã (STPF) Dolj, marþi searã, în jurul orei 23.30, poliþiºtii
de frontierã din cadrul Punctului
de Trecere a Frontierei Calafat au
fost anunþaþi de cãtre un controlor de trafic din cadrul Agenþiei
de Control ºi Încasare Calafat, cu
privire la faptul cã un cetãþean
ceh a încercat sã plãteascã taxa
de pod cu o bancnotã de 100 de
euro falsã. În urma verificãrilor
efectuate de cãtre poliþiºtii de
frontierã doljeni s-a constatat
faptul cã persoana în cauzã este
cetãþeanul ceh Jan K., în vârstã

de 59 de ani, iar în urma examinãrii bancnotei a reieºit cã aceasta
nu prezintã elementele de siguranþã ale uneia autentice. Bãrbatul a declarat cã nu avea cunoºtinþã despre faptul cã bancnota
era falsã ºi cã a primit-o ca rest
în Bulgaria.
“Bancnota a fost reþinutã pe
bazã de dovadã, iar în cauzã au
fost întocmite actele premergãtoare de cercetare penalã pentru
sãvârºirea infracþiunii de tentativã de punere în circulaþie de valori falsificate”, a precizat purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj, comisar ºef Romicã Ivãnoiu.
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Controale
CAS
la cardul
de sãnãtate
CNAS ºi Casele judeþene de asigurãri au demarat o serie de controale
pentru a monitoriza modul de utilizare a cardului de sãnãtate. Furnizorii
de servicii medicale ºi farmaceutice aflaþi în relaþie contractualã cu casele
de asigurãri de sãnãtate primesc astfel suportul echipelor CAS.
Acestea desfãºoarã zilele acestea o amplã acþiune de monitorizare a modului în care este utilizat
cardul de sãnãtate conform reglementãrilor legale intrate în vigoare
la data de 1 septembrie a.c. Furnizorii de servicii medicale ºi farmaceutice aflaþi în relaþie contractua-

maceutice. Acolo unde vor fi identificate deficienþe în acordarea serviciilor medicale, acestea vor fi
remediate. În cazul în care se vor
constata abateri de la legalitate, vor
fi luate mãsuri în funcþie de gravitatea abaterii.
„Cardul de sãnãtate este un in-

România. Toþi furnizorii din sistem
trebuie sã înþeleagã cã este obligatorie decontarea serviciilor cu cardul de sãnãtate ºi, de asemenea,
noi toþi, medici ºi pacienþi, trebuie
sã folosim acest instrument. Lucrãm împreunã cu colegii de la
Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate pentru a asigura accesul
la card tuturor asiguraþilor ºi pentru a facilita utilizarea cardului de
sãnãtate”, a declarat Nicolae Bãnicioiu, ministrul Sãnãtãþii.

CAS aºteaptã sesizãri de la
asiguraþi

lã cu casele de asigurãri au fost
informaþi despre modul de acordare a serviciilor medicale, conform acestor reglementãri. Principalul scop al acþiunii este de îndrumare a asiguraþilor ºi a furnizorilor de servicii medicale ºi far-

strument extrem de util pentru noi
toþi. Din economiile fãcute prin
introducerea obligativitãþii decontãrii serviciilor doar prin intermediul cardului de sãnãtate facem
încã un pas important în modernizarea sistemului de sãnãtate din

Casele de asigurãri aºteaptã sesizãri de la asiguraþi privitoare la
eventualele deficienþe întâmpinate
la acordarea serviciilor medicale.
Acestea vor fi comunicate echipelor aflate în teren pentru a fi verificate ºi remediate în cel mai scurt
timp. „Consider cã este cel mai
eficient mod de a detecta disfuctionalitãþile ºi a le rezolva în timp
util. Este un sistem centrat pe pacient, de aceea þinem cont în primul rând de sesizãrile pacienþilor
în cadrul acþiunilor demarate astãzi”, a declarat Vasile Ciurchea,
preºedintele CNAS.
Începând cu data de 1 septembrie, cardul naþional de sãnãtate a
devenit unicul instrument de decontare ºi validare a serviciilor
medicale în sistemul public de sãnãtate pentru asiguraþii cu vârsta

A trecut vara, a venit toamna,
dar „Crucea Roºie” merge înainte
Filiala Dolj a Crucii Roºii din România a avut activitate plinã în aceastã
varã ºi îºi pregãteºte ºi toamna. S-au obþinut premii sau distincþii ºi se
pregãteºte toamna , care se aratã, la rândul ei, plinã.
Filiala Dolj a Societãþii Naþionale de „Cruce Roºie
” din România a avut activitate în aceastã varã, pe
lângã cele prevãzute în activitatea de zi cu zi. „Echipajul ªcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Craiova, pregãtit de prof. Mihaela Dinu, a participat, în
perioada 24-27 iulie, la Poiana Þapului, la concursul
pentru sãnãtate ºi acordare a primului ajutor, unde a
obþinut o menþiune, la acþiune fiind prezente 44 de
echipaje din întreaga þarã. De asemenea, am participat, prin echipa noastrã de prim-ajutor, la Poiana Pinului, la o competiþie naþionalã, unde am ocupat locul
al III-lea. Între 4 iulie ºi 20 august am organizat activitãþi de educaþie nonformalã de educaþie pentru sãnãtate, de prim-ajutor ºi sportive, unde au participat
50 de copii ºi tineri provenind din centrele de plasa-

ment din Craiova. Aceastã din urmã acþiune face parte din Proiectul „Incluziune socialã a copiilor ºi tinerilor din România, cu sprijinul ºo omplocarea comunitãþii – Centre Comunitare de Zi pentru copii ºi tineri
din comunitãþi dezavantajate în trei zone din România: Craiova, Botoºani ºi Lupeni”, unul care suntem
convinºi cã va avea rezultate ”, a precozat Maria
Vintilã (foto), director al Filialei Dolj de „Cruce Roºie” . Aceasta a mai spus cã, în perioada 11-12 septembrie, SNCR va organiza FACE 2015 (Convenþia
Europeanã de Prom Ajutor), la Bucureºti, unde vor fi
prezente 28 de echipaje ce reprezintã 24 de Societãþi
Naþionale de Cruce Roºie ºi Semilunã Roºie din România, manifestarea fiind transformatã în FESTIVAL.
CRISTI PÃTRU

de peste 18 ani care au card emis.
Asiguraþii care nu au intrat încã în
posesia cardului pot sã verifice
dacã li s-a emis acest document
prin accesarea serviciului pus la
dispoziþie de CNAS la adresa http:/
/www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau, se pot adresa caselor de asigurãri de sãnãtate în
evidenþa cãrora se aflã pentru verificare ºi, dupã caz pentru eliberarea cardului de sãnãtate.

Cardul de sãnãtate este de
douã zile obligatoriu
Asiguraþii cãrora pânã la aceastã data nu li s-a emis cardul de
sãnãtate pot beneficia de servicii
medicale fãrã prezentarea acestuia
ºi fãrã a fi necesarã adeverinþa de
asigurat eliberatã de casa de asigurãri. Furnizorul de servicii medicale va verifica în aplicaþia de
pe site-ul CNAS calitatea de asigurat ºi dacã pacientul are sau nu
card emis.
Doar în condiþiile în care o persoanã asiguratã figureazã în sistem,
din diverse motive, ca fiind neasiguratã, este necesarã prezentarea
la furnizor a adeverinþei de asigurat eliberatã de casa de asigurãri la
care este înscris.
Asiguraþii care au pierdut sau
deteriorat cardul de sãnãtate vor
solicita eliberarea unui card duplicat la casele de asigurãri, unde vor
depune o cerere ºi vor plãti con-

travaloarea noului card ºi a cheltuielilor de distribuire prin servicii
poºtale, în valoare de 15,5 lei. Pânã
la primirea noului card de sãnãtate, asiguraþii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinþe de înlocuire a cardului de sãnãtate ce li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea
pentru emiterea cardului duplicat.
Asiguraþii care, din motive personale sau religioase, refuzã utilizarea cardului de sãnãtate, vor depune o cerere în scris la casa de
asigurãri în care vor menþiona motivele refuzului ºi vor restitui cardul de sãnãtate, în cazul în care lau primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceºti
asiguraþi în baza unei adeverinþe de
înlocuire a cardului de sãnãtate cu
termen de valabilitate 3 luni. Adeverinþa nu trebuie sã rãmânã la furnizorul de servicii medicale, ea va
fi prezentatã ori de câte ori asiguratul solicitã un serviciu.
Pentru asiguraþii care împlinesc
vârsta de 18 ani ºi/sau dobândesc
calitatea de asigurat se genereazã
automat din sistem comanda de
tipãrire ºi distribuire a cardului de
sãnãtate. Nu este necesarã solicitarea în scris a asiguratului pentru
eliberarea cardului. Aceaºtia vor
primi cardul naþional de sãnãtate
prin servicii poºtale, la domiciliul
înscris în cartea de identitate.
RADU ILICEANU
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Sãnãtatea alimentarã,
pusã pe butuci de samsari hulpavi
Mii de kilograme de alimente de origine animalã sunt revândute sãptãmânal de comercianþi în
pieþele craiovene. Acoperiþi de acte, nimeni nu se
întreabã de unde îºi procurã atât de multã cantitate spre revânzare. Cã prima mânã oricum nu sunt.
Direct de la producãtorul neaoº ºi, mai rar, din
târgurile sãptãmânale unde îi întâlnesc de fermieri,
samsarii de brânzeturi, ºi nu numai, trag dupã ei
fixarea abuzivã a preþurilor ºi punerea în pericol a
sãnãtãþii populaþiei. În cazuri de intoxicaþie alimentarã este aproape imposibil sã se ajungã la adevãratul producãtor.
Zeci de acte normative au reglementat ºi reglementeazã
atestatul de producãtor-obligatoriu pentru comercializarea în pieþe agroalimentare. Ordinul nr.
1846/2408/2014 privind punerea
în aplicare a prevederilor art. 5
alin. (1) din Legea nr. 145/2014
pentru stabilirea unor mãsuri de
reglementare a pieþei produselor
din sectorul agricol aratã cã
atestatul conþine o rubricã care
prevede numãrul sau efectivul de
animale. Nu pune nimeni la îndoialã cã toþi acei comercianþi din
pieþele craiovene nu ar dispune

vid legislativ. Concret, nimeni ºi
nimic nu reglementeazã ca vânzarea de produse de origine animalã sã fie fiscalizatã direct la
sursã, adicã la fermier. Acesta ar
trebui sã deþinã un chitanþier, în
cuprinsul cãruia sã fie precizate
ºi cantitatea vândutã ºi preþul obþinut de la primul cumpãrãtor en
gros. În felul acesta, fermierul ar
fi stimulat sã producã mai mult,
sã obþinã un preþ echitabil, iar primãria pe raza cãruia activeazã sãl stimuleze cu diverse bonificaþii
sau scutiri de taxele ºi impozite
locale spre a se dezvolta. Pânã

de ultimele acte cerute de autoritãþi, atunci când îºi aºeazã pe cântar produsele de origine animalã
vândute consumatorilor. Numai
cã, diferenþa în cantitatea prezumatã a fi produsã în baza celor
declarate pe propria rãspundere
ºi tonele de produse preparate din
lapte (brânza) aflate lângã comercianþi este evidentã. Desigur,
inspectorii sanitar-veterinari încã
nu au luat în calcul sã facã astfel
de raþionamente. Va ieºi la ivealã
o practicã cu pericole nebãnuite.

atunci însã, þãranul nostru vinde
brânza cu 7,00 lei/kg direct samsarilor. Aceºtia o revând cu preþuri între 14-16 lei/kg în Craiova.
Exact ca în cazul pepenilor verzi
de Dãbuleni. De aici au plecat cu
0,20 lei/kg cãtre revânzãtori ºi sau revândut cu 1,5 lei/kg. Absurdul e la el acasã. Adaosul samsarilor este imens comparativ cu
preþul obþinut de producãtor. Pe
cine protejeazã autoritãþile, nici nu
mai are sens sã te întrebi! Chiar
dacã o fac omisiv.

Absurdul e la el
acasã

Ar fi puþin pânã
la o tragedie

Cauza disproporþiei dintre cantitãþile scoase la vânzare ºi cele
declarate în atestatul de producãtor pare sã fie generatã de un

Cã totul pare sã fie doar o problemã de comerþ, n-ar fi o mare
problemã pe capul autoritãþilor.
Cum, încã de pe vremuri romane

“banii nu au miros” s-ar putea ca
mãmãliga sã explodeze într-o zi
nu prea îndepãrtatã. Pentru un
simplu motiv de bun-simþ. Sãnãtatea publicã! Cine o garanteazã
în tot acest circuit clandestin al
laptelui, brânzeturilor, ouãlor etc?
În prezent, nimeni. Craiovenii
cumpãrã, spre exemplu lactate ºi
produse lactate, în totalã necunoºtinþã de cauzã. Nu ºtim de
unde este brânza, cine a preparat-o, dacã a cãlcat vreun medic
veterinar bãtãtura acelui fermier,
cu ce este fermentatã. Nu sunt
vorbe de prisos, mai ales când afli
cã avem deja cazuri de persoane
care au luat calea spitalelor dupã
ce au consumat preparate din lapte fermentat cu te miri ce. Cei
drept, cel care vinde produsele
lactate admitem cã ar avea actele cerute de lege. Dar, chiar nu

se acceptã de autoritãþi, cã revânzãtorii au deja stabilite traseele
rurale cãtre producãtorii ce evitã
sã mai intre în pieþele comunale
ºi astfel sã-ºi oficializeze activitatea!? De ce sã mai plãteascã
ºi taxa de târg ºi sã piardã ore
întregi pe acolo! Mult ºi ieftin, direct de la sursã, cum îi place oricãrui speculant.

Prinde orbul,
scoate-i ochii!
Reglementãrile în vigoare prevãd sancþiunii pentru producãtorii
care nu þin cont de regulile privind
atestatul de producãtor ºi carnetul de comercializare. Astfel, sunt
prevãzute amenzi de pânã la
22.500 de lei pentru producãtorii
care nu deþin atestat de producãtor ºi carnet de comercializare.

Reamintim cã, de la 1 mai 2015,
producãtorii agricoli, persoane fizice, trebuie sã deþinã acest atestat,
care a înlocuit certificatul de producãtor. “Dacã producãtorii vând,
în baza carnetului de comercializare, alte produse decât cele din
producþia proprie, atunci fapta constituie contravenþie ºi se sancþioneazã cu amendã de la 7.500 la
15.000”, prevede Legea nr. 145/
2014 privind stabilirea unor mãsuri
de reglementare a pieþei produselor din sectorul agricol. Mai clar
este art. 7 alineat 2 al aceleaºi legi:
“Se interzice vânzarea produselor
cumpãrate de la terþe persoane în
baza carnetului de comercializare”. Nimic, însã, în textul legii susmenþionate despre ce sancþiuni ar
fi pasibili cei care practicã revânzarea. Liber la eludarea spiritului
legii. Ne rãmâne doar sã ne rugãm Celui de Sus sã ne ia în
aria de protecþie sau sã-i înãlþãm rugãciuni spre destuparea minþilor celor care sunt
plãtiþi sã facã niºte conexiuni
neuronale banale. Controalele tematice ºi cele inopinate se pare cã nu au nici o
finalitate spre normalizarea
comerþului de produse lactate în pieþele craiovene. ªi
asta pentru cã, de mulþi ani
încoace aceleaºi figure stau
de partea opusã a cântarului, timp regulamentar de lucru 8-10 ore zilnic, în timp
ce alþi membrii ai familiei
cutreierã comunele pentru a
umple recipientele, direct de
la producãtori.

joi, 3 septembrie 2015

cuvântul libertãþii / 7

actualitate

Reprezentanþii ºtiinþei s-au întrunit la Craiova
Universitatea din Craiova dã încã
o dovadã cã este unul dintre Centrele de Excelenþã ale învãþãmântului
universitar românesc. În perioada 24 septembrie, în Cetatea Bãniei se
desfãºoarã ce-a de-a VII-a conferinþã internaþionalã – „7 –th Balkan
Simpozionul a debutat la ora
09:00, în Sala „Albastrã” a Universitãþii din Craiova. Invitaþii au fost
întâmpinaþi de reprezentanþi ai
amfitrionilor, dupã primire intrându-se în salã, acolo unde au avut
loc discuþiile pe proiecte. Cuvântul de deschidere a fost susþinut
de cãtre prof.univ.dr. Costin Bãdicã, specialist în I.T. Dar, cea
care a pus accentul pe importanþa
întâlnirii a fost prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu, prorector al
Universitãþii din Craiova: „Vã urez
„Bun venit!” tuturor reprezentan-

Conference in Informatics BCI
2015”, unde sunt peste 70 de cadre
didactice ºi cercetãtori ºtiinþifici, din
toate þãrile din zonã ºi nu umai, care
vor discuta ºi, suntem convinºi, cã
vor pune la cale ºi programe de dezvoltare pe „inteligenþa tehnicã”.

þilor Universitãþilor din þãrile participante, atât din partea mea, cât ºi
din partea domnului prof.univ.dr.
Dan Claudiu Dãniºor, rectorul
Universitãþii din Craiova , care, din
motive obiective, nu poate participa la aceastã acþiune. Este o deosebitã onoare pentru noi sã gãzduim creierele cele mai „mobilate”, din punct de vedere intelectual, din Balcani ºi nu numai. Dumneavoastrã sunteþi cei care ne-aþi
adus, deja, în secolul al XX-II-lea
prin performanþele obþinute. Pentru noi, este un succes, sã înce-

pem Anul Academic cu un asemenea simpozion. Sunt convinsã cã
vor fi schimburi ºtiinþifice ºi intelectuale extrem de fertile ºi de solide ºi ne dorim sã avem în fiecare an o asemenea conferinþã. Dacã
este sã vorbim de canicula de afarã, pot face un joc ºi sã spun cã
acest simpozion este unul care stã
sub semnul încãlzirii spirituale. De
asemenea, sunt convinsã cã veþi
descoperi un oraº „emblemã”, care
merotã sã fie, în 2021, aºa cum
ne dorim cu toþii, „Capitalã culturalã europeanã”. Veþu vedea cã

avem ºi studenþi ºi cadre didactice
foarte bine pregãtite, cu care ne
mândrim, aºa cum facem cu tot
ce þine de culturã ºi ºtiinþã. Pot

spune, nu numai eu, cã suntem în
primele rânduri ale ºtiinþei ºi culturii europene .”
CRISTI PÃTRU

Dupã douã etape, peste 60% gradul de ocupare în învãþãmântul profesional
S-a treminat ºi etapa a II-a de admitere în învãþãmântul profesional de stat, cu
durata de trei ani, pe 2 septembrie fiind
validate listele candidaþilor admiºi în
aceastã formã de învãþãmânt. La Dolj,
situaþia este îmbucurãtoare din licurile
repartizate fiind ocupate, dupã primele
douã sesiuni, peste 60%. „Dipã cea de-a
doua sesiuni de admotere, s-au mai în-

Program de Internship derulat
de Camera Deputaþilor
Programul de Internship derulat de Camera Deputaþilor a ajuns la cea dea doua ediþie. Destinat studenþilor ºi tinerilor absolvenþi, programul a fost
iniþiat de preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, oferind o ºansã
unicã tinerilor de a câºtiga o experienþã profesionalã valoroasã ºi de a
dobândi înþelegere aprofundatã cu privire la procesul legiferãrii.
”În cadrul oricãrei societãþi democratice, Parlamentul reprezintã
instituþia de bazã, iar interesul tinerilor pentru activitatea desfãºuratã de Camera Deputaþilor ne bucurã mult. La prima ediþie a programului de Internship, au candidat aproape 400 de tineri, creativi
ºi foarte bine pregãtiþi. Sunt convins cã studenþii ºi absolvenþii care
vor fi selectaþi la ediþia din acest
an ne vor molipsi cu entuziasmul
lor, vor învãþa multe lucruri utile
pentru viitoarea lor carierã ºi vor
veni cu idei noi pentru a îmbunãtãþi activitatea instituþiei”, a decla-

rat preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea.
Participarea la programul de
Internship, care este programat în
perioada 12 octombrie – 15 decembrie 2015, este condiþionatã de prezenþa la activitãþile desfãºurate la
Camera Deputaþilor. Înscrierile se
desfãºoarã online pânã pe data de
20 septembrie 2015. Toate informaþiile privind criteriile de admitere, opþiunile disponibile pentru candidaþi, calendarul, etapele ºi formularul de înscriere sunt disponibile
pe site-ul http://internship.cdep.ro.
MARGA BULUGEAN

scris încã 189 de elevi, la învãþãmântul
profesional de stat, ºi încã 18 în cel privat. În prima etapã, am avut 674 de locuri ocupate, totalul gradului de ocupare
fiind de peste 61% ”, a menþionat prof.
Simona Ciulu¸ inspector pentru învãþãmântul tehnologic ºi profesional în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.
De astãzi, cu finalitate mâine, începe cea

de-a treia etapã a admiterii în învãþãmântul profesional, cu durata de trei ani, în
timpul cãreia se va face repartizarea absolvenþilor clasei a VIII-a care nu au participat la nicio repartizare sau nu au fost
distribuiþi în etapele anterioare, ori care
nu ºi-au încheiat situaþia ºcolarã ulterior
etapelor precedente.
CRISTI PÃTRU

Deputatul Ionuþ Stroe:

„Statul român a îndeplinit toate condiþiile
necesare în vederea securizãrii graniþelor sale”
Situaþia imigranþilor aratã
nevoia unei schimbãri de opticã la
nivelul Uniunii Europene în special
cu privire la extinderea spaþiul
Schengen. Valul de refugiaþi aratã
obligativitatea respectãrii acquisului Schengen de cãtre statele
membre ale acestui spaþiu în
privinþa României.
„În acest sens, reamintesc faptul cã statul român a îndeplinit toate condiþiile necesare în vederea securizãrii graniþelor sale, iar aderarea României la Schengen ar aduce
un mai bun control asupra graniþelor de Est ale Uniunii Europene. Mai
mult, înfiinþarea în zonele de graniþã ale UE a centrelor de triere unde
sã se poatã face distincþia între refugiaþi ºi imigranþi economici ilegali
este necesarã. Astfel de locaþii ar
asigura coerenþã, respectarea tuturor drepturilor ce revin refugiaþilor

ºi evitarea unor posibile intruziuni
din partea unor extremiºti sub masca imigrantului”, a precizat deputatul PNL de Dolj, Ionuþ Stroe, într-o
declaraþie de presã.

Purtãtorul de cuvânt al liberalilor a mai spus cã România este pregãtitã sã participe la o împãrþire
echitabilã a imigranþilor între statele membre ale blocului comunitar.
„Însã ne aºteptãm ca þãrile care fac
apel la o responsabilitate comunã
în aceastã situaþie sã respecte, la
rândul lor, acquis-ul Schengen pe
care România l-a îndeplinit. Respectarea normelor, regulã fundamentalã a UE, trebuie aplicã atât în privinþa refugiaþilor, cât ºi în raportarea statelor puternice ale UE faþã de
þãrile care îndeplinesc în totalitate
regulile de aderarea la spaþiul Schengen”, susþine deputatul doljean.
MARGA BULUGEAN
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„ Public Speaking ”,
un proiect care prinde la tineri
Peste 40 de elevi din învãþãmântul primar
ºi gimnazial participã în aceastã perioadã la
cursul „Public Speaking”, ce se desfãºoarã la
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” din Craiova. În cadrul ªcolii de Varã,

tinerii au fost întâmpinaþi de voluntarii Asociaþiei Inffsolutions din Craiova, care au susþinut de altfel ºi cursul respectiv, iniþiativã care
se doreºte a se perpetua, comunicarea fiind
arta negocierii ºi a dialogului constructiv.
Elevii s-au arãtat dornici de a cunoaºte cât mai multe lucruri din viaþa unui jurnalist, a unui comunicator, iar reprezentanþii Asociaþiei iau dus pe tineri ºi în redacþiile jurnalelor ºi a televiziunilor din Craiova pentru a face un pas de la teorie la practicã. Aceºtia s-au arãtat interesaþi de tot ceea ce înseamnã presã, fetiþele exprimându-ºi
dorinþa de a ajunge prezentatoare
de succes sau moderatoare de
emisiuni interesante. Bãieþii au optat pentru comentatori sportivi. Pe
parcursul celor douã luni proiectul ºi-a propus sã le ofere copiilor
ºansa de a vorbi în faþa unui public, de a þine un microfon în mânã
ºi de a deveni astfel mai încrezãtori ºi mai convinºi cã ei sunt cei
mai buni. Metodele de a-i învãþa
pe tineri arta comunicãrii au fost
diverse, iar micuþii s-au simþit în
largul lor, au putut sã-ºi punã în
valoare personalitãþile, dar ºi ideile. Peste o sãptãmânã tinerii vor fi

premiaþi, dar ei sunt deja câºtigãtori cu toþii de pe acum. Mulþi dintre ei ºi-au exprimat dorinþa de a
reveni la ªcoala de Varã de la anul
viitor, când dori sã treacã de la nivelul de începãtor în comunicare
la performanþa în comunicare.
„Mi-am dorit foarte mult acest
curs, pentru cã vreau sã dãruiesc
comunitãþii ceea ce am acumulat
în cei douãzeci de ani de media,
relaþii publice ºi proiecte. Copiii
cred cã au cel mai mare potenþial,

dar, totodatã, au nevoie ºi de susþinerea ºi încurajarea noastrã. Proiectul se va derula sub o formã sau
alta ºi pe perioada anului ºcolar,
pentru cã este nevoie sã învãþãm
sã comunicãm. Aici cred eu cã este
cheia. Curajul de a vorbi în public.
Am constatat la mulþi elevi cã, deºi
sunt foarte talentaþi, nu sunt curajoºi. Trebuie sã-i încurajãm ºi eu
cred cã am reuºit acest lucru“, a
spus Mihaela Mocanu, membru
fondator al Asociaþiei Inffsolutions.

ReIntegra – Centre de Consiliere
ºi Educaþie Comunitarã în judeþul Dolj
Asociaþia Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing ºi Culturã Organizaþionalã a organizat marþi,
1 septembrie a.c., în Amfiteatrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, Conferinþa finalã a proiectului ReIntegra – Centre
de Consiliere ºi Educaþie Comunitarã în judeþul Dolj.
Activitãþi derulate în cadrul Proiectului :
— 20.04-20.07.2014-selectarea grupului þintã în 10 comunitãþi din
judeþul Dolj
— 22.07-6.08.2014 - derulare curs privind formarea de competenþe
necesare implementãrii programului,, “A doua ºansã”, în cadrul Proiectului REintegra-centre de consiliere ºi educaþie comunitarã în judeþul Dolj
prin abilitarea a 30 de cadre didactice ºi 10 lucrãtori sociali
— 7-20.08.2014- etapa de înscriere în programul ,,A doua ºansã”
conform graficului
— 21-31.08.2014 –participare la procedura de evaluare iniþialã conform graficului privind desfãºurarea activitãþii de evaluare ºi de recunoaºtere a competenþelor dobândite anterior ºi pe parcursul Programului ,,A
doua ºansã” pentru învãþãmânt primar ºi învãþãmânt secundar inferior
— 01.09.2014-15.09.2014 participarea pe grupuri de lucru privind
elaborarea planificãrilor calendaristice pe nivel/discipline/module
— 01.09.2014-15.09.2014 aplicarea evaluãrii iniþiale pentru toþi cursanþii REintegra, în vederea stabilirii nivelului iniþial
— 16.09.2014-30.09.2014 elaborarea Planurilor de Intervenþie personalizate în vederea stabilirii parcursului fiecãrui cursant în programul ,,A
doua ºansã” în cadrul proiectului.
— 01.09.2014-13.02.2015 s-a desfãºurat primul an din Programul
,,A doua ºansã, eºalonat pe o perioada 24 de sãptãmâni proces instructiveducativ
— 12-13.02.2015 s-a constituit Comisia privind echivalarea competenþelor dobândite anterior pe cãi formale
— 16.02-27.02.2015 s-a derulat la nivelul întregului proiect centre de
consiliere ºi educaþie comunitarã în judeþul Dolj, prima sesiune de evaluare
finala de modul pentru cursanþii din toate cele 10 centre
— 01.03-09.03.2015 –perioada de înscrieri ºi reînscrieri pentru al IIlea an “A doua ºansã” în cadrul proiectului
— 09.02-21.08.2015 s-a desfãºurat al doilea an din Programul ,,A
doua ºansã,, în cadrul Proiectului REintegra
— 24.08-28.08.2015 s-a derulat la nivelul intregului Proiect -centre
de consiliere ºi educaþie comunitarã în judeþul Dolj, a doua sesiune de
evaluare finala de modul pentru cursanþii din toate cele 10 centre
— 29-31.08.2015 încheierea situaþiei ºcolare a tuturor cursanþilor ºi
finalizarea proiectului.

Evenimentul ºi-a
propus promovarea
proiectului, diseminarea rezultatelor ºi împãrtãºirea exemplelor
de bunã practicã privind prevenirea ºi reducerea fenomenului
de abandon ºcolar. Au
fost invitaþi reprezentanþii partenerilor în
proiect, ai mediului
educaþional, ai comunitãþii locale ºi ai massmedia. Proiectul ReIntegra – Centre de
Consiliere ºi Educaþie
Comunitarã în judeþul Dolj a fost implementat în perioada
martie 2014 – septembrie 2015 de cãtre ASCLMMCO în parteneriat cu Asociaþia Umanitarã Romaniþa, Liceul Tehnologic ”Horia Vintilã” Segarcea ºi
Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dolj, fiind cofinanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013.

Educaþie de tip „a doua ºansã”
Acesta a avut ca obiectiv corectarea fenomenelor
de pãrãsire timpurie a ºcolii ºi de abandon ºcolar din
judeþul Dolj prin dezvoltarea de programe integrate
de sprijin prin mãsuri remedial/corective de compensare, prin reintegrare în educaþie, respectiv educaþie
de tip „a doua ºansã”, pentru persoanele din judeþul
Dolj care au pãrãsit timpuriu sau au abandonat ºcoala. „Prin intermediul proiectului, 200 de persoane din
grupul þintã, persoane care au pãrãsit timpuriu ºcoala

sau care nu au absolvit învãþãmântul obligatoriu, au participat la programe de educaþie
de tip „A doua ºansã” ºi la activitãþi de consiliere/orientare – mãsuri corective de pãrãsire timpurie a ºcolii. Astfel, cei 200 de participanþi au beneficiat de activitati de educaþie remedialã cu accent pe cursuri de alfabetizare ºi de formare a abilitãþilor numerice, de sesiuni de dezvoltare personalã în vederea îmbunãtãþirii abilitãþilor sociale, de sesiuni de consiliere ºi orientare în vederea conºtientizarii asupra importanþei educaþiei, a
rolului ei în creºterea calitãþii vieþii lor ºi în special
în facilitarea integrãrii cu ºanse egale pe piaþa muncii desfãºurate în cele 10 centre de consiliere ºi
educaþie comunitarã înfiinþate, în cadrul proiectului, în localitãþile Calopãr, Catane, Cerãt, Coþofenii
din Faþã, Filiaºi, Segarcea, Negoi, Ostroveni, Gîngiova ºi Valea Stanciului”, a subliniat Laura Adriana
Radu, coordonatorul proiectului, marþi, în cadrul
conferinþei de presã.
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Tunelul Canalului Mânecii, blocat de imigranþi
care au pãtruns pe ºine ºi s-au urcat pe trenuri
Traficul feroviar a fost blocat în noaptea de marþi spre miercuri în tunelul de
sub Canalul Mânecii, dupã ce mai mulþi
imigranþi au pãtruns pe ºine ºi chiar s-au
urcat pe trenuri. “Trenurile aºteaptã sã
intre în tunel, întrucât sunt intruºi pe ºine
la Calais, autoritãþile sunt la faþa locului
pentru a ajuta”, a scris pe Twitter compania Eurostar. Din cauza întârzierilor
mari din portul francez, douã trenuri au
fost nevoite sã se întoarcã, unul la Londra ºi celãlalt la Paris. Un alt tren care
circula spre Londra nu s-a putut întoarce
la Paris din cauza unei defecþiuni tehnice.
Eurostar a precizat cã traficul feroviar ar
urma sã se desfãºoare în condiþii normale, dar a adãugat cã douã trenuri au fost
anulate. “Am fost opriþi la 21.15 (23.15, ora
României) în apropiere de Calais, dupã ce am
plecat din Paris, ºi ni s-a spus cã sunt intruºi pe
acoperiº ºi în jurul trenului”, a declarat un pasager. “Trenul a rãmas fãrã electricitate ºi a fost
împins înapoi în gara din Calais (...) O întârziere destul de mare - circa cinci ore fãrã luminã,
apã sau aer condiþionat”, a adãugat acesta, precizând cã “poliþia a inspectat trenul cu ajutorul
unui elicopter”. “Intruºii sunt pe trenul din faþa
noastrã”, a scris pe Twitter Lucy Francis, o
cãlãtoare din Londra. “Trenul nostru Eurostar
a fost oprit lângã Calais. ªeful de tren ne-a spus
cã sunt imigranþi pe acoperiº. Poliþia este aici.

Foarte foarte trist”, a scris un alt pasager, Conor Maples. Miercuri dimineaþã, mai mulþi pasageri stãteau la coadã la gara St Pancras, dupã
ce trenul de la 7.55 (9.55, ora României) cu
destinaþia Paris a fost anulat din “motive operative”. În Ungaria, o altã þarã afectatã din plin de
criza imigranþilor, utoritãþile au interceptat marþi
2.284 de refugiaþi, printre care 353 minori, care
au pãtruns ilegal. Alþi circa 7.800 de astfel de
imigranþi au traversat Serbia în drumul lor cãtre statele vest-europene. De asemenea, situaþia rãmâne tensionatã în zona gãrii din Budapesta, unde sute de refugiaþi încearcã sã se urce
în trenuri pentru a-ºi continua cãlãtoria cãtre

Europa, dar poliþia maghiarã nu le permite accesul în incita gãrii, astfel cã în apropiere s-a creat o adevãratã tabãrã de refugiaþi. Unii imigranþi afirmã cã ºi-au cumpãrat bilete de tren, dar societatea ungarã de cãi ferate a anunþat cã poate sã le
restituie banii. În acest timp, la Belgrad
premierul sârb Aleksandar Vucic a anunþat cã la ora actualã circa 7.800 de refugiaþi se aflã în Serbia în patru puncte distincte, majoritatea îndreptându-se cãtre
Ungaria, cu obiectivul de a-ºi continua
mai departe drumul cãtre alte state din
UE, destinaþia preferatã a celor mai mulþi
fiind Germania. Potrivit Înaltului Comisariat al Naþiunilor Unite pentru Refugiaþi
(UNHCR), în fiecare zi intrã pe teritoriul
Serbiei circa 3.000 noi refugiaþi, majoritatea proveniþi din Siria, Irak sau Afganistan. UNHCR
estimeazã cã acest flux se va menþine la un nivel comparabil ºi în perioada urmãtoare, fiind
posibil chiar sã se amplifice. Dacã în luna mai
intrau zilnic în Serbia circa 200 de imigranþi
ilegali, în luna iunie s-a ajuns la 1.000, cu o
lunã în urmã la 2.000 pe zi, pentru ca în prezent media sã fie de circa 3.000. UNHCR ajutã
refugiaþii oferind autoritãþilor sârbe alimente, apã,
medicamente ºi materiale sanitare ºi de igienã,
precum ºi calculatoare, mobilã ºi alte echipamente pentru amenajarea centrele de primire a
imigranþilor.

Bavaria face apel la ajutor din restul Germaniei,
pe fondul numãrului mare de imigranþi
Landul Bavaria, din sudul Germaniei, a fãcut apel la ajutor din
partea restului þãrii, dupã ce a devenit un punct major de sosire a
imigranþilor din Orientul Mijlociu ºi
Africa în Europa. Trenuri pline cu
imigranþi care vin din Grecia, prin
Europa de Est, pe ruta balcanicã,
au început sã soseascã în Germania, destinaþia favoritã a celor mai
mulþi dintre ei. Chiar dacã Germania se aºtepta sã primeascã aproximativ 800.000 de imigranþi anul
acesta, sosirea în numãr atât de
mare a fost un ºoc. “Bavaria nu
poate face faþã singurã”, a declarat
ministrul Afacerilor sociale din acest
land, Emilia Mueller. “Numãrul solicitanþilor de azil care sosesc explodeazã”, a adãugat ea. Ministrul a
precizat cã aproximativ 2.000 de
imigranþi soseau zilnic în landul Bavaria în ultima perioadã, dar de câ-

teva zile numai în oraºul Munchen
sosesc circa 1.500 zilnic. Autoritãþile deja depun eforturi pentru a distribui imigranþii în tot landul Bavaria, pentru a împãrþi costurile. Landul Baden-Wuerttemberg a promis
deja cã va ajuta, iar autoritãþile discutã cu oficialii companiei feroviare pentru a vedea ce opþiuni existã
pentru a le permite imigranþilor sã
cãlãtoreascã de la început spre alte
pãrþi ale Germaniei. Ministrul german al Muncii, Andrea Nahles, a
precizat cã din cauza valului de imigranþi sunt necesare mai multe fonduri pentru programe sociale ºi de
integrare a acestora în câmpul muncii. Ea a cerut între 1,8 ºi 3,3 miliarde de euro în plus pentru astfel
de cheltuieli, precizând cã suma necesarã pânã în 2019 s-ar putea ridica la ºapte miliarde de euro. Ministrul a apreciat cã Germania ar pu-

tea beneficia de pe urma numãrului
mare de imigranþi, integrându-i în
câmpul muncii. “Ei sunt plini de motivaþie ºi au nevoie sã munceascã”,
a declarat ea. Oficialii se aºteaptã însã
la noi sosiri zilele urmãtoare. Autoritãþile din Salzburg, Austria, au anunþat cã 2.000 de imigranþi se îndreap-

tã spre Germania dupã ce ºi-au petrecut noaptea în gara de acolo. La
Budapesta, oficialii au blocat accesul imigranþilor în gara Keleti, 5.000
de persoane fiind astfel împiedicate
sã plece. În Cehia, 200 de imigranþi
care se îndreptau spre Germania au
fost daþi jos din trenuri.

Fermierii francezi ameninþã sã blocheze Parisul cu peste 1.000 de tractoare

Fermierii francezi au promis sã organizeze
astãzi o demonstraþie de forþã, intenþionând sã
blocheze Parisul cu “peste 1.000 de tractoare”,
pentru a protesta faþã de scãderea preþurilor la

lapte ºi carne. Protestul, organizat la
cererea puternicului sindicat agricol
FNSEA, reflectã problemele provocate crescãtorilor francezi de vite ºi
porcine de scãderea preþurilor pentru
producþiile lor, fenomen care ameninþã
supravieþuirea exploataþiilor agricole.
“Suntem disperaþi. Dacã demonstrãm
cã putem bloca Parisul asta poate va
determina Guvernul sã ia mãsuri. Ne
pare rãu pentru parizieni dar vin þãranii”, a avertizat Sébastien Louzaouen,
preºedintele sindicatului fermierilor
din departamentul Finistcre (vestul
Franþei). În ultimele zile tractoare din toate regiunile Franþei au început sã se îndrepte spre
Paris cu o vitezã medie de 35 km/h. Începând
cu ora localã 6.00, diferitele coloane de mani-

festanþi se vor îndrepta spre estul Parisului, unde
circulaþia va fi grav perturbatã. Apelul pentru
organizarea unor manifestaþii de protest cu tractoarele în centrul Parisului vine dupã alte 500
de acþiuni organizate pe întreg teritoriul Franþei, susþin organizaþiile sindicale. Poliþia capitalei
franceze i-a invitat pe automobiliºti sã îºi amâne
deplasãrile în capitalã ºi sã utilizeze de preferinþã
transportul în comun, în condiþiile în are circulaþia pe autostrãzi va fi încetinitã în cursul dimineþii ºi prânzului la periferia Parisului. Guvernul
francez a anunþat la data de 22 iulie un plan de
urgenþã pentru crescãtorii de animale în valoare
de 600 milioane de euro. Însã sectorul agricol
cere ca, pe lungã mãsurile pe termen scurt, sã
fie luatã o “pauzã” în procesul de reglementare
care îi afecteazã pe producãtorii francezi în
beneficiul concurenþilor lor europeni.

ªTIRI
Proiectul noii doctrine militare
a Ucrainei defineºte Rusia
ca potenþial inamic
Guvernul ucrainean defineºte
Rusia ca potenþial inamic în
proiectul noii doctrine militare a
Ucrainei, a declarat premierul
Arseni Iaþeniuk, citat de agenþia
Interfax Ucraina în pagina
electronicã. “Pentru prima datã
în istoria Ucrainei independente,
proiectul doctrinei militare
identificã adversarul ºi agresorul
pe care îl reprezintã Rusia”, a
afirmat Iaþeniuk, în cadrul unei
conferinþe de presã la Odesa.
Proiectul noii doctrine a fost
supus pentru examinare Consiliului pentru Securitate Naþionalã ºi
Apãrare ºi trebuie aprobat prin
decret de preºedintele ucrainean,
Petro Poroºenko, a adãugat ºeful
Guvernului. Kievul ºi Occidentul
acuzã Rusia cã îi susþine pe
separatiºtii din estul Ucrainei,
care luptã de mai mult de un an
împotriva forþelor guvernamentale ucrainene. În plus, Rusia a
anexat în martie 2014 peninsula
ucraineanã Crimeea.

Economia Canadei a intrat
în recesiune, din cauza
scãderii preþurilor petrolului
Economia Canadei a intrat în
recesiune în trimestrul al doilea,
pentru prima oarã dupã criza
financiarã din 2008, din cauza
scãderii accentuate a preþurilor
petrolului care a determinat
companiile sã reducã investiþiile.
PIB-ul s-a contractat cu 0,5% în
trimestrul al doilea, faþã de
aceeaºi perioadã a anului trecut,
potrivit institutului canadian
pentru statisticã, care a revizuit
ºi datele aferente primului
trimestru, la o contracþie peste
estimarea iniþialã. Din punct de
vedere tehnic, o economie este în
recesiune atunci când înregistreazã scãdere timp de douã
trimestre consecutive. Unii
analiºti spun însã cã aceastã
definiþie este simplistã ºi noteazã
faptul cã ºomajul este relativ
scãzut, de 6,8%, în timp ce piaþa
imobiliarã, exceptând regiunea
Alberta, ºi vânzãrile de retail
sunt suficient de puternice.
Confirmarea recesiunii modeste
va avea o influenþã puternicã în
campania electoralã pentru
alegerile din 19 octombrie ºi va
fi o problemã pentru premierul
conservator Stephen Harper, care
vrea sã obþinã al patrulea
mandat consecutiv. Ultima oarã
când economia canadianã s-a
aflat în recesiune a fost în 20082009, din cauza crizei globale a
creditelor, provocatã de prãbuºirea pieþei imobiliale americane.
De aceastã datã, economia
Canadei este afectatã de prãbuºirea preþurilor petrolului, cele
mai afectate fiind regiunile
dependente de exporturile de
petrol, cum sunt Alberta ºi
Saskatchewan. Banca Canadei a
redus dobânzile de douã ori în
acest an, în încercarea de
susþinere a economiei, dar
majoritatea analiºtilor anticipeazã cã instituþia va menþine
dobânda cheie la nivelul de
0,5%, la reuniunea de sãptãmâna
viitoare. Preþul petrolului WTI
de referinþã pe piaþa americanã,
cu livrare în octombrie, este în
declin miercuri cu 2,16%, la 44,4
dolari pe baril.

ªTIRI

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

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 Istorii de buzunar
11:00 Canotaj
13:30 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 COOLmea DISTRACÞIEI
18:00 Lozul cel mare
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Pe urmele omului de
Neanderthal
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
22:00 Starea naþiei
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:55 Dinastia Kennedy
02:15 COOL mea DISTRACÞIEI
03:10 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd (R)
1999, Canada, Familie
04:05 Un doctor pentru
dumneavoastrã
05:05 Istorii de buzunar
05:10 Vorbeºte corect!
05:15 Zestrea românilor
05:40 Ora regelui
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

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 Gaºca nebunã
2007, SUA, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Super Trip
01:00 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,
Horror, Mister, SF, Thriller
01:45 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Ce spun românii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

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 Demolatorul
1993, SUA, Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Demolatorul (R)
1993, SUA, Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 Ferma
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi sãnãtate
11:45 Teleshopping
12:00 Transformarea
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Iluzia cea mare
1937, Franþa, Dramã, Rãzboi
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 360°-GE0
20:10 Viaþa în ritm de swing
2010, Dramã
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
00:10 Festivalul Enescu 2015
01:50 Motomagia
02:15 Mituri muzicale româneºti
03:05 Cap compas
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

HBO
08:05 Închiderea unei fabrici
08:50 Grey Gardens
10:35 Cãlãtoria mea
12:30 Godzilla 3D
14:30 Toþi oamenii regelui
16:40 Uimitorul Om-Pãianjen 2
19:00 Detectivii din California
20:00 Profilul lui Susan Sontag
21:40 Bãrbaþi, femei ºi copii
23:40 Ray Donovan
00:40 Casa minciunilor
01:10 Gigolo de ocazie
02:40 300: Ascensiunea unui
imperiu
04:20 Spune-mi ce-ai fãcut azinoapte!

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)

PRO CINEMA
08:00 Tinerii justiþiari
08:30 La bloc (R)
10:15 La bloc
11:45 Playlist pentru Nick ºi
Norah (R)
13:30 Winn-Dixie (R)
15:45 Titanic: Lansarea unui vis
(R)
18:00 Titanic: Lansarea unui vis
20:30 Ziua cârtiþei
22:30 Ziua pãcãlelilor
00:30 Ucis nevinovat (R)
02:15 Cine A.M.

SPORT.RO
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 Local Kombat Oneºti:
''Oneºti, dar rãi!''
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV
SummerSlam
02:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 Cronica Netului (R)
07:45 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
08:20 Râzi ºi câºtigi
09:00 Click! Poftã bunã! (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Casa: construcþie ºi
design (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Fii pe fazã ºi raporteazã!
2009, SUA, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 În slujba doctorului
2006, Canada, Dramã
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Cearta-n bucate (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Jurnalul STV Junior (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
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)

Uimitorul Om-Pãianjen 2
Se difuzeazã la HBO, ora 16:40
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JOI - 3 septembrie

ACASÃ

joi, 3 septembrie 2015

programe TV / utile

Dupã cum se ºtie, cel mai important conflict al Omului-Pãianjen
a fost dintotdeauna cu el însuºi:
lupta dintre îndatoririle obiºnuite ale lui Peter Parker ºi responsabilitãþile ieºite din comun ale
Omului-Pãianjen. Însã lupta cea
mai mare este abia pe cale sã
înceapã. Pentru Peter Parker
(Andrew Garfield), nimic nu e
mai minunat decât sã sarã de pe
un zgârie-nori pe altul, sã fie
considerat un erou ºi sã aibã o
iubitã ca Gwen (Emma Stone).

Gaºca nebunã
Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30
John Travolta, Tim Allen, Martin
Lawrence ºi William H. Macy o
iau la goanã pe motocicletã în
aceastã comedie de aventuri
despre un grup de prieteni
trecuþi de prima tinereþe care
decid sã facã o excursie pe
douã roþi. Cum sunt mult mai
obisnuiþi cu canapeaua decât cu
ºaua motocicletei, nu-i de mirare
cã excursia lor le va aduce chiar
mai multã distracþie decât s-ar fi
aºteptat, mai ales când întâlnesc
un grup de bikeri fioroºi.

Ziua pãcãlelilor
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 22:30
Cu ocazia zilei de 1 aprilie, doi
tineri bogaþi dau o petrecere
acasã la ei unde urmau sã introducã în lumea bunã o nouã tânãrã, lucru pe care îl faceau în
fiecare an la aceasta datã.
Tragedia începe atunci când
uneia dintre invitate i se face o
farsã, aceasta fiind drogatã,
alunecã peste balustradã ºi
moare. Un an mai târziu responasibilii pentru moartea acelei tinere
devin þinta unui asasin...
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10 / cuvântul libertãþii

sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 3 septembrie 2015 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4413 ............. 44413
1 lirã sterlinã................................6,0225....................60225

$

1 dolar SUA.......................3,9427........39427
1 g AUR (preþ în lei)........144,3229.....1443229

METEO

joi, 3 septembrie - max: 35°C - min: 19°C

În general
ploaie
senin
ploaie

programe TV / utile

RECOMANDÃRI TV

PRO TV

ANTENA 1

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 Pe urmele omului de
Neanderthal
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Europa mea
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
17:00 Ne vedem la TVR
18:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai
bine
18:45 Derbiul unei naþiuni
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:45 Studio fotbal
21:40 Preliminariile Euro 2016Franþa
23:50 Studio fotbal
00:30 Rezumate (R)
01:20 Nocturne
02:10 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd (R)
1999, Canada, Familie
03:00 Sport
03:15 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Un doctor pentru
dumneavoastrã
05:00 Discover România
05:10 Zestrea românilor
05:35 Castelul din Gorneºti (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

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 Paradisul spulberat
2012, Spania, SUA, Acþiune,
Dramã, Thriller
22:45 În cãutarea fericirii
2006, SUA, Dramã
01:15 Paradisul spulberat (R)
2012, Spania, SUA, Acþiune,
Dramã, Thriller
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Ce spun românii (R)
06:15 Kung Fu Panda: Legendele teribilitãþii

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 Doi fraþi
2004, SUA, Aventuri, Dramã
22:30 Contractul uman
2008, SUA, Dramã
00:30 Observator (R)
01:30 Observator special (R)
02:00 Contractul uman (R)
2008, SUA, Dramã
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ACASÃ

PRIMA TV

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 360°-GE0
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Motomagia
11:45 Teleshopping
12:00 Muzica e viaþa mea
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 Impãrãteasa roºie /
Uraganul
1934, SUA, Dramã, Istoric
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 360°-GE0
20:10 Viaþa în ritm de swing
2010, Dramã
22:00 Naturã ºi aventurã
22:30 Festivalul Enescu 2015
01:05 Nepotu’
02:25 Europa 360 °
02:55 5 minute de istorie
03:00 Profil. Poveste. Personaj
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

HBO
08:05 De ce eu?
10:15 Pe platourile de filmare
10:45 Uimitorul Om-Pãianjen 2
13:05 Jappeloup
15:15 Hamlet
17:20 Filme ºi vedete
17:50 De ce eu?
20:00 Ray Donovan
21:00 Casa minciunilor
21:30 Detectivii din California
00:00 Ucenic pentru crimã
01:50 Adio, dar mai stau puþin
03:30 Raidul 2

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
19:00 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
05:45 Daria, iubirea mea (R)
06:45 Floarea din Caraibe (R)
07:30 La Mãruþã
09:00 Tinerii justitiari
09:30 La bloc (R)
11:15 La bloc
12:45 De-a lungul timpului (R)
13:45 Ziua cârtiþei (R)
15:45 Titanic: Lansarea unui vis
(R)
18:15 Titanic: Lansarea unui vis
20:30 Naufragiaþi
22:30 Balada pentru Jack ºi Rose
00:45 Naufragiaþi (R)
02:45 Cine A.M.

07:15 Constantin 60 (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Levintza prezintã (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii
2006, România, Comedie
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Sãnãtate cu Stil (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Liceenii
1987, România, Aventuri,
Comedie, Romantic, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
00:30 Neam legat
01:00 Toti Copiii Domnului
2012, România, Dramã
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
05:30 Cronica Netului (R)
06:00 Focus (R)

SPORT.RO

KANAL D

PRO CINEMA

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 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Fotbal Preliminariile Euro
2016: Ungaria - România
21:45 Fight Night: "KO în lung ºin lat"
23:30 Fotbal Preliminariile Euro
2016: Ungaria - România
00:00 Wrestling RAW
02:00 Wrestling SMACK:
Episodul 468

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 D-Paparazzi
23:30 Condamnat sã ucidã (R)
2014, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Un destin la rãscruce
(R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
04:15 D-Paparazzi (R)
05:15 Te vreau lângã mine (R)
06:45 ªtirile Kanal D (R)

Ucenic pentru crimã
Se difuzeazã la HBO, ora 00:00

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

VINERI - 4 septembrie
TVR 1
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Închis pentru o infracþiune minorã
la doar 19 ani, JR aflã repede cât
de grea e viaþa în închisoare. Sã
obþinã protecþie este de o importanþã extraordinarã, iar JR se va
trezi curând în grija celui mai
faimos criminal al Australiei,
Brendan Lynch. Dar protecþia vine
cu un preþ, iar Lynch are planuri
pentru tânãrul sãu protejat: la
eliberare, acesta îi va organiza
evadarea. Doar cã JR îºi va da
seama curând cã nu ar trebui sã-ºi
lege viaþa de cea a mentorului sau.

Paradisul spulberat
Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30
Maria, (Naomi Watts), Henry
(Ewan McGregor) ºi cei trei
copii îºi încep vacanþa de
iarnã în Thailanda, aºteptânduse la câteva zile de relaxare
într-un paradis tropical.
În dimineaþa zilei de 26
decembrie, în timp ce familia
se afla la piscinã, se aude un
zgomot asurzitor. Imediat
dupã aceea, un val uriaº se
îndreaptã spre toþi cei de
acolo.

Doi fraþi
Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30
În adâncul junglei, printre ruinele
templelor, se nasc doi pui de
tigru. Unul este timid ºi blând,
celalalt, curajos ºi îndrãzneþ. Ei
duc o viaþã lipsitã de griji, pânã
într-o zi când sunt prinºi ºi despãrtiþi de pãrinþii lor ºi unul de
celalalt. Soarta face ca tigrii sã se
reîntâlneascã abia dupã ce au
ajuns la maturitate. Se recunosc
imediat, dorinþã de a se þine de
soþii renaºte ºi cei doi evadeazã...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

Panoramic cinematografic - Patria
Hitman: Agent 47
Ora: 18:30 20:30
Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Vacanþã cu peripeþii
Ora: 16:30
Gen film: Aventuri, Comedie

Albinuþa Maya. Filmul
Ora: 14:00 (ro)(3D)
Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie, Familie
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Anunþul tãu!
Spitalul Municipal “Prof.
Dr. Irinel Popescu” Bailesti,
judeþul Dolj, organizeazã în
data de 25 septembrie 2015
ora 10.30 concurs / examen
pentru ocuparea postului
de director medical. Regulamentul de organizare ºi
desfãºurare a concursului,
bibliografia ºi tema-cadru
pentru proiectul de management sunt afiºate la sediul Spitalului Municipal
“Prof. Dr. Irinel Popescu”
Baileºti ºi pe site-ul
www.spitalbailesti.ro. Relaþii suplimentare se pot obþine la compartimentul RUONS, telefon 0251.311.207,
int. 613. Înscrierea la concurs se face la sediul Spitalului – Compartimentul
RUONS pânã la data de 17
septembrie 2015, în zilele
lucrãtoare, zilnic între orele
08.00- 14.00.
SC Salubritate Craiova
SRL organizeazã concurs
pentru ocuparea unui post
de merceolog în cadrul
Compartimentului Aprovizionare. Dosarele se depun
la sediul societãþii pânã la
data de 17.09.2015, ora
16.00. Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon
0251/412628 interior 119.
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Cu profundã tristeþe
aducem un ultim omagiu, distinsului coleg,
LIVIU GIUCÃ, reputat
profesionist neurolog,
dispãrut prematur de
lângã noi. Condoleanþe
familiei îndurerate!
Colegiul Medicilor Dolj.



PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
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.
Telefon:0722/943.220;
0771/215.774.
VÂNZÃRI

Vând apartament 2
camere decomandate, microcentralã,
coloanã apã separat, etaj 4/10- Ciupercã. Telefon: 0746/
660.001.

GARSONIERE

CASE

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

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

Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon:0763/857.756.
Vând 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.
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,
pensiune, firmã. Telefon: 0741/ 219.483.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor +
dependinþe, apã curentã, canalizare la
poartã, teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Consiliul Local Cetate organizeazã pe data de 10.09.205, orele
10.00, la sediul sãu din Comuna
Cetate, Calea Severinului, Nr. 83
- concurs pentru ocuparea urmãtoarelor posturi cu regim contractual
- 2 posturi referent, gradul debutant în cadrul compartimentului implementare proiecte cu finanþare europeanã.
Relaþii la secretarul unitãþii administrativ-teritoriale. Telefon
0251364022.
Vând casã Mogoºeºti - Goieºti. Telefon: 0760/024.474;
0351/460.839.
Urgent! Ocazie.
Vând casã P+M 130
m.p. + teren 270 m.p.
+ casã centralã pe
lemne + magazie diverse, zona Catargiu
Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 camere ºi
dependinþe, teren
3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere, Iºalniþa, vad
comercial negociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci , 2 sãli
lungime 30 m, mobilatã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon:0732/089.127;
0732/651.113.

Vând casã cu 3
camere + anexã
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 bucãtãrie open
space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi
centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar.
Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere încãlzire centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren comuna Gogoºu Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
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Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
 Cele mai înalte standarde de
0724/228.827.
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneaAUTO
S.C. EXPERT PREV S.R.L.

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
0760/678.231.

Vând sau schimb
casã (variante). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren 2800 mp. Telefon: 0767/840.722.
TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii,
5.000 mp, parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între
case în Popoveni
2500 sau 5000
mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
Vând teren str. Dobrogei. Telefon:
0761/347.028.

VÂND teren intravilan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lângã Peco Albeºti. Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800 mp în Craiova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500
mp cartier ªimnicu
de Jos la DJ, cadastru fãcut. Telefon: 0744/563.823.

ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550
Vând Dacia 1300
pentru programul Rabla. 0351/ 415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON negociabil, stare excelentã. Telefon: 0749/
059.070.
STRÃINE

Unic proprietar vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntreþinutã, distribuþie
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. Telefon:
0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE

VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0772/096.357.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr de la unic
proprietar auto TICO,
euro 2, sau MATIZ,
euro 4. Telefon:
0771/290.539; 0351/
460.075.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice
Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri
alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului de instituþionalizare ºi relaþii medicale
vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).
Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

\VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte
suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10
lei elementul, televizor color Filiphs 100
lei, bicicletã copii 50
lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/ 977.036.
DOUÃ locuri de veci,
Sineasca. Telefon:
0733/ 065.141.
Vând maºini de tricotat rectilinie ºi circular. Preþ bun. Telefon:
0745/ 589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã artizanalã, camerã auto.Telefon: 0351/ 181.202;
0773/ 970.204.
Vând 1+1/2 sobã teracotã verde nemontat, Tv color D 102 cm,
polizor 2500 Waþi diafilm, pat mecanic +
saltea. 0768/083.789.

Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã, douã aragaze
voiaj, ºubã îmblãnitã.
Telefon:0765/002.522;
0351/410.383.
Vând robot patiserie
3 funcþii (malaxor,
creme, spume) bol
inox 6 litri marcã Germania, cuier hol. Telefon: 0752/236.667.
Vând putinã de salcâm avantajos. Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un calorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1 ladã frigorificã 5 sertare, 1 aragaz cu 4 ochiuri. Telefon: 0745/602.001.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Telefon: 0767/116.092.

Vând cãrucior handicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu 20
litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alternator 12vV nou, arzãtor gaze sobã. Telefon: 0251/427.583.
Vând cazan þuicã aramã capacitate mare.
Telefon:0728/381.894.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã
decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/
438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.
Cu noi vei avea
propriul „job”!
Vând cadru metalic
inox nou pentru handicap, masã sufragerie 6 persoane,
pret negociabil, telefon: 0351/446918.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoare negru. 2200 lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, performant cu douã sonde
diferite. Telefon:
0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, covor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari, telefon: 0720/
115.936.

Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova dimensiuni 1,50
x 3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, presã balotat mase plastice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Telefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
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Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator, sãpun rufe, covoare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plasticcutii de bere, bicicletã nouã franþuzeascã, cauciucuri cu jantã Audi – A4 de iarnã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televizor color Grunding
diagonala 70 cm. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE

Schimb casã 3 camere, hol dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cãmin Valea Roºie parter sau etaj 1. Telefon: 0754/ 220.151.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada Doljului. Telefon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45
mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozitate. Exclus agenþie
220 Euro/ lunã. Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament
2 camere mobilat lux, zona Lãpuº. Telefon: 0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie
- 800 RON). Telefon:
0770/682.710.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Cu multã tristeþe
ne luãm rãmas bun
de la colegul ºi
prietenul nostru Dr.
LIVIU GIUCÃ. Dumnezeu sã-l odihneascã. Grupa 10.
Promoþia 1986.

Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755;0351/464.628.
MATRIMONIALE
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decentã,
loialã de la þarã sã împart viaþa, sã-mi umple
golul ºi singurãtatea.
Telefon:0784/743.541;
0767/702.734.
DIVERSE

Caut o persoanã
care sã mã îngroape.
Închiriez sau vând apar- Îi plãtesc dãrile blocutament 2 camere Valea lui, îi rãmâne pensia
Roºie îmbunãtãþit. Tele- ºi locul de veci. Telefon: 0351/433.875.
fon. 0762/728.493.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

joi, 3 septembrie 2015

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sp

joi, 3 septembrie 2015

rt

US OPEN – TURUL I

Halep ºi “maratonista” Niculescu merg
mai departe, Dulgheru ºi Begu – eliminate
Simona Halep (nr. 2 WTA
ºi favoritã 2) a acces, marþi,
în runda secundã a Openului Statelor Unite, ultimul
turneu de Grand Slam al
anului, dupã ce adversara
sa, Marina Erakovic (Noua
Zeelandã, nr. 99), a abandonat la scorul de 6-2, 3-0 în
favoarea constãnþencei,
care, cu punctele acumulate
graþie acestei victorii, nu mai
poate rata prezenþa la Tunrul Campioanelor.
În tot acest timp, Alexandra Dulgheru (nr. 52) era învinsã clar, în minimum de seturi, scor 3-6, 1-6, de germanca Angelique Kerber, a 11-a favoritã a competiþiei, la capãtul unei partide întinse pe durata a 66 de minute. Românca a ratat astfel posibilitatea de a-ºi egala performanþa de anul trecut, când pierdea în turul al doilea în faþa
Mariei ªarapova.
Ulterior, a pãrãsit competiþia de la Flushing Meadows
ºi Irina-Camelia Begu (favoritã 28), eliminatã dramatic, în
tiebreak-ul setului decisiv, de bielorusa Olga Govortsova, a 68-a jucãtoare a lumii. Irina a revenit de la 0-1 la
seturi, a avut ºansa de a câºtiga partida, ratând o minge
de meci, ºi s-a recunoscut învinsã dupã douã ore ºi 10
minute de la primul serviciu: scor 1-6, 6-0, 6-7(3).
Ziua de tenis la US Open a fost încheiatã superb de
Monica Niculescu (41 WTA), cea care a învins-o pe ru-

soaica Alexandra Panova
(132 WTA), jucãtoare venitã din calificãri, cu 7-6 (3),
5-7, 6-3. Sportiva originarã
din Slatina a avut nevoie de
3 ore ºi 18 minute, acesta
fiind al doilea cel mai lung
meci din istoria de 135 de
ani a turneului.
Altfel, luni a pãrãsit competiþia ºi cealaltã reprezentantã a noastrã de pe tabloul principal, Andreea Mitu (locul 75 WTA), scor 6-7
(4), 2-6 cu cehoiaca Tereza Smitkova (nr. 100).

Cine sunt viitoarele adversare
ale româncelor

Simona Halep o va întâlni în turul doi pe ucraineanca
Kateryna Bondarenko (nr. 104 mondial), cea care a dispus de kazaha Yulia Putintseva (nr. 78), scor 6-3, 6-0. Halep n-a întâlnit-o niciodatã pânã acum pe Bondarenko.
Cât o priveºte pe Niculescu, aceasta va juca cu italianca
Flavia Pennetta (favoritã 26), învingãtoare în maximum
de seturi în faþa australiencei Jarmila Gajdosova (nr. 76
WTA), 6-1, 3-6, 6-1. Sportiva din “Cizmã” are 2-0 la meciurile directe, ambele disputate în 2010 ºi în care românca a smuls doar trei game-uri: 6-0, 6-1 în turul doi la Cincinnati, respectiv 6-1, 6-1 în aceeaºi fazã la Wimbledon.
Ambele dispute vor fi în aceastã searã.

Copiii craioveni, invitaþi
la scrimã, în 17 septembrie
Federaþia Românã de Scrimã va
organiza în data de 17 septembrie,
începând cu ora 17:00, o acþiune simultanã de promovare a scrimei ºi de atragere
a cât mai multor copii cãtre acest sport,
în 11 oraºe din România. Printre acestea
se numãrã ºi Craiova, iar iubitorii scrimei
sunt aºteptaþi în Piaþa “Mihai Viteazul”,
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HANDBAL (F): Ane Eidem
nu va mai juca pentru SCM
SCM Craiova pierde una dintre
jucãtoarele care a pus umãrul serios
la performanþa de anul trecut – locul
cinci în campionat ºi prezenþa în acest sezon din Cupa
Cupelor. Norvegianca Ane
Eidem ºi-a încheiat contractul
cu gruparea alb-albastrã ºi nu
va mai juca la SCM.
Sportiva nordicã a scris,
ieri, pe o reþea de socializare,
înaintea meciului de la Polivalentã, cu HC Zalãu: “Gata
pentru ultimul joc! De aceastã datã fãrã tricou. Voi lua loc
în tribune, alãturi de ceilalþi
spectatori. Vreau sã le mulþumesc tuturor pentru ajutorul pe care mi l-au acordat cât
timp am fost la Craiova. E timpul sã mã întorc acasã ºi sã
închid acest capitol din viaþa mea.”
La închiderea ediþiei, întrun joc din cadrul etapei a 2-a

din Liga Naþionalã: SCM Craiova –
HC Zalãu xx-xx. Cu detalii, în numãrul
de mâine.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii
Euro 2016: Olanda – Islanda / 3:00 –
FOTBAL Brazilia – Serie A: Figueirense – Gremio.
DIGI SPORT 2
19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Azerbaidjan – Croaþia,
Belgia – Bosnia.
DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro
2016: Italia – Malta.

sau dacã vremea nu o va permite în sala
Liceului cu Program Sportiv “Petrache
Triºcu”.
Demonstraþiile vor fi susþinute de
cãtre sportivi de la cluburile locale, dar ºi
de cãtre Anca Mãroiu (CSA Steaua/

EUROSPORT
11:00 – CANOTAJ – Campionatul
Mondial, la Aiguebelette, în Franþa /
17:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 12-a / 19:00, 22:15, 2:15, 4:00 –
TENIS – Openul Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York: ziua a 4-a.
EUROSPORT2
18:00, 4:00 – TENIS – Openul Statelor Unite: ziua a 4-a.
TVR 1
11:00 – CANOTAJ – Campionatul
Mondial, la Aiguebelette, în Franþa.

spadã) ºi Adrian Dabija (CS UNEFS
Bucureºti/spadã) – trimiºii FRS.
În afarã de Craiova, acþinea se va mai
þine în Slobozia, Constanþa, Iaºi, Târgu
Mureº, Cluj, Satu Mare, Oradea, Timiºoara, Braºov ºi Râºnov.

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016 – ETAPA A 7-A
Joi

Vineri

Sâmbãtã

GRUPA A
Olanda – Islanda
21:45
Cehia – Kazahstan
21:45
Turcia – Letonia
21:45
1. Islanda
6
5
0
1
14-3
15p
2. Cehia
6
4
1
1
12-8
13p
3. Olanda
6
3
1
2
13-6
10p
4. Turcia
6
2
2
2
7-8
8p
5. Letonia
6
0
3
3
2-13
3p
6. Kazahstan
6
0
1
5
4-14
1p
Etapa viitoare – duminicã, 6 septembrie: Islanda – Kazahstan, Letonia – Cehia, Turcia – Olanda.
GRUPA B
Cipru – Þara Galilor
21:45
Belgia – Bosnia
21:45
Israel – Andorra
21:45
1. Þara G.
6
4
2
0
8-2
14p
2. Belgia
6
3
2
1
13-2
11p
3. Israel
6
3
0
3
10-9
9p
4. Cipru
6
3
0
3
12-11
9p
5. Bosnia
6
2
2
2
8-7
8p
6. Andorra
6
0
0
6
3-23
0p

GRUPA D
Georgia – Scoþia
19:00
Germania – Polonia
21:45
Gibraltar – Irlanda
21:45
1. Polonia
6
4
2
0
20-3
14p
2. Germania
6
4
1
1
16-4
13p
3. Scoþia
6
3
2
1
12-6
11p
4. Irlanda
6
2
3
1
12-5
9p
5. Georgia
6
1
0
5
4-13
3p
6. Gibraltar
6
0
0
6
1-34
0p
Etapa viitoare – luni, 7 septembrie: Polonia – Gibraltar, Scoþia
– Germania, Irlanda – Georgia.
GRUPA F
Ungaria – ROMÂNIA
21:45
I-le Feroe – Irlanda N.
21:45
Grecia – Finlanda
21:45
1. ROMÂNIA 6
4
2
0
7-1
14p
2. Irlanda N.
6
4
1
1
8-4
13p
3. Ungaria
6
3
2
1
5-3
11p
4. I-le Feroe
6
2
0
4
4-8
6p
5. Finlanda
6
1
1
4
5-8
4p
6. Grecia
6
0
2
4
2-7
2p
Etapa viitoare – luni, 7 septembrie: ROMÂNIA – Grecia,
Irlanda N. – Ungaria, Finlanda – I-le Feroe.
GRUPA I
Danemarca – Albania
21:45
Serbia – Armenia
21:45
1. Portugalia
5
4
0
1
7-4
12p
2. Danemarca
5
3
1
1
8-4
10p
3. Albania
4
3
1
0
7-2
10p
4. Serbia
5
0
1
4
3-11
1p
5. Armenia
5
0
1
4
5-9
1p
Etapa viitoare – luni, 7 septembrie: Albania – Portugalia,
Armenia – Danemarca.

GRUPA C
Ucraina – Belarus
19:00
Luxemburg – Macedonia
19:00
Spania – Slovacia
21:45
1. Slovacia
6
6
0
0
13-3
18p
2. Spania
6
5
0
1
15-3
15p
3. Ucraina
6
4
0
2
9-2
12p
4. Belarus
6
1
1
4
4-11
4p
5. Macedonia
6
1
0
5
6-14
3p
6. Luxemburg
6
0
1
5
3-17
1p
Etapa viitoare – marþi, 8 septembrie: Slovacia – Ucraina,
Macedonia – Spania, Belarus – Luxemburg.
GRUPA E
San Marino – Anglia
19:00
Estonia – Lituania
19:00
Elveþia – Slovenia
21:45
1. Anglia
6
6
0
0
18-3
18p
2. Elveþia
6
4
0
2
13-4
12p
3. Slovenia
6
3
0
3
12-7
9p
4. Estonia
6
2
1
3
3-5
7p
5. Lituania
6
2
0
4
4-12
6p
6. San Marino 6
0
1
5
0-19
1p
Etapa viitoare – marþi, 8 septembrie: Anglia – Elveþia, Slovenia – Estonia, Lituania – San Marino.
GRUPA G
Rusia – Suedia
19:00
Austria – Moldova
21:45
Muntenegru – Liechtenstein 21:45
1. Austria
6
5
1
0
11-2
16p
2. Suedia
6
3
3
0
10-4
12p
3. Rusia
6
2
2
2
9-4
8p
4. Muntenegru 6
1
2
3
4-8
5p
5. Liechtenstein 6
1
2
3
2-12
5p
6. Moldova
6
0
2
4
3-9
2p
Etapa viitoare – marþi, 8 septembrie: Suedia – Austria,
Liechtenstein – Rusia, Moldova – Muntenegru.

Etapa viitoare – duminicã, 6 septembrie: Þara Galilor – Israel, Cipru – Belgia, Bosnia – Andorra.
GRUPA H
Azerbaidjan – Croaþia
19.00
Italia – Malta
21:45
Bulgaria – Norvegia
21:45
1. Croaþia
6
4
2
0
16-3
14p
2. Italia
6
3
3
0
9-5
12p
3. Norvegia
6
3
1
2
7-8
10p
4. Bulgaria
6
2
2
2
7-7
8p
5. Azerbaidjan 6
1
1
4
4-11
4p
6. Malta
6
0
1
5
1-10
1p
Etapa viitoare – duminicã, 6 septembrie: Norvegia – Croaþia, Italia – Bulgaria, Malta – Azerbaidjan.

Acced direct la turneul final, gãzduit de Franþa, primele douã clasate din fiecare grupã, plus echipa de pe locul 3 cu cea mai bunã linie de clasament. Restul naþionalelor care vor
încheia pe ultima treaptã a podiumului vor suþine patru duble de baraj, câºtigãtoarele asigurându-ºi ºi ele prezenþa la CE.
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Satelitul are
are obstacol
obstacol din
din Liga
Liga a
a IV
IV-a
-a
Satelitul
în
în drumul
drumul spre
spre „ºaisprezecimile”
„ºaisprezecimile” Cupei
Cupei
În etapa a 5-a a competiþiei KO,
Universitatea II Craiova va întâlni în deplasare
echipa Unirea Brânceni din Teleorman
Universitatea II Craiova se aflã
la doar un meci distanþã de obiectivul fixat, respectiv aducerea unei
echipe de Liga 1 în Bãnie, pentru
“ºaisprezecimile” Cupei României,
fazã în care poate întâlni echipe
de Liga I. Echipa a doua a Universitãþii Craiova a fost împerecheatã
cu formaþia ACS Unirea Brânceni
în turul cinci al Cupei României.
Partida se va disputa pe Stadionul
Comunal din Brânceni miercuri, 9
septembrie, de la ora 16.30. “Ne
aºteaptã un meci dificil, pentru cã
ambele echipe îºi doresc sã joace
în ºaisprezecimi. Sper ca valoarea
jucãtorilor tineri sã-ºi spunã cuvântul în faþa unor jucãtori experimentaþi, chiar dacã sunt de nivel judeþean. Orice jucãtor venit de la prima echipã ar reprezenta un plus
pentru noi, ne-ar face misiunea
mai uºoarã. Firesc, pe Mazarache,
care s-a integrat perfect în angrenajul echipei, mi-l doresc la fiecare meci al Universitãþii II, dar ºi
mai tare aº vrea ca el sã evolueze
sub comanda lui Cârþu ºi Sãndoi,
pentru cã acesta este rolul nostru:
de a da meciuri ºi a creºte jucãtori

pentru prima echipã a clubului“, a
spus Silviu Bogdan, managerul
Centrului de copii ºi juniori al Universitãþii Craiova. Rãmâne de vãzut ce strategie vor adopta Cârþu ºi
Sãndoi, fiindcã a doua zi dupã meciul echipei secunde în Cupa României este programat jocul din
Cupa Ligii, Viitorul – Universitatea.

Brânceni a eliminat FC Olt
în turul anterior
Bãieþii lui Mogoºanu au eliminat din competiþie formaþiile Viitorul Municipal Craiova, ACSO Filiaºi, Minerul Motru ºi Pandurii II
Târgu Jiu. De partea cealaltã, Unirea Brânceni a trecut de Viºina
Nouã, Unirea Izvoarele, Sporting
Roºiori ºi FC Olt. În turul 5 vor
participa 36 de echipe, care au fost
împerecheate în 18 meciuri eliminatorii. Din faza urmãtoare a Cupei României, cea a 16-imilor, vor
intra în competiþie ºi cele 14 echipe din Liga I. Meciurile din 16-imi
vor avea loc în perioada 22-24
septembrie. La jocurile care angreneazã echipe din Liga a 3-a ºi echi-

pe din ligile inferioare acesteia
se pot efectua patru înlocuiri de jucãtori pe toatã durata jocului. În jocurile la care participã echipe din Liga a 2-a sau
Liga I se pot efectua maxim trei
înlocuiri de jucãtori.
Programul din turul 5: Vulturii 2009 Lugoj – Metalul Reºiþa, FC Viitorul 2 –Delta Dobrogea Tulcea, Dacia Unirea
Brãila – Oþelul Galaþi, Atletico
Vaslui – SC Bacãu, Rapid CFR
Suceava – Ceahlãul Piatra
Neamþ, FCM Baia Mare –
Olimpia Satu Mare, CS Oºorhei – Universitatea Cluj, ASA
Tg. Mureº 2 –Metalurgistul
Cugir, CSM Râmnicu Vâlcea –
Gaz Metan Mediaº, Flacãra Moreni – CS Mioveni, Unirea Tãrlungeni – Gloria Buzãu, CS Pãuleºti –FC Braºov, Metaloglobus–
CS Baloteºti, CS Afumaþi – Academica Clinceni, ACS Berceni –
Rapid Bucureºti, Bucovina Pojorâta – FCM Dorohoi – nu se disputã deoarece oaspeþii s-au retras,
Ripensia Timiºoara sau FC Caransebeº – CS Ineu.

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

Alb-albaºtrii joacã iar cu FC VVoluntari
oluntari
Universitatea Craiova reediteazã disputa din ultima etapã a Ligii
I, cu FC Voluntari, de aceastã datã
partida având un caracter amical.
Meciul de verificare este programat sâmbãtã, de la ora 11, cel mai
probabil tot pe stadionul din ªtefan cel Mare, unde s-a jucat ºi precedenta partidã. În campionat, albalbaºtrii s-au impus cu 2-1, goluri
marcate de Bãluþã ºi Vãtãjelu. Universitatea se aflã de la începutul
acestei sãptãmâni în cantonament
la Poiana Braºov, unde va rãmâne
pânã mâine, când este programatã
deplasarea la Bucureºti. Urmãtorul
meci oficial va fi joi, 10 septembrie, de la ora 19, în Cupa Ligii, cu
Viitorul Constanþa, în deplasare.

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

ora 18:30
ora 21:00
ora 16:00
ora 18:30
ora 21:00
ora 18:30
ora 21:00

Liga I – etapa a XI-a
Vineri, 18 septembrie
FC Voluntari - ACS Poli Timiºoara,
Pandurii Târgu Jiu - ASA Târgu Mureº,
Sâmbãtã, 19 septembrie
CSMS Iaºi - FC Viitorul,
CFR Cluj - Astra Giurgiu ,
Duminicã, 20 septembrie
Petrolul Ploieºti – “U” Craiova,
FC Botoºani - Dinamo,
Luni, 21 septembrie
Steaua - Concordia Chiajna,

ora 18:30
ora 21
ora 18:30
ora 21
ora 18:30
ora 21
ora 21

Liga I – etapa a XII-a

Juniorii Craiovei, implicaþi
în succesul naþionalei under 17
Naionala under 17 a României a
învins cu 4-1 echipa similarã a Norvegiei în primul joc de la turneul
Syrenka Cup din Polonia. Goalkeeper-ul Universitãii Craiova, Andrei
Vlad, a fost titular între buturile
naþonalei pregãtite de Adrian Boingiu, în vreme ce mijlocaºul Kim a
fost introdus în minutul 56 al partidei, oferind pasa decisivã la ultima
reu’itã a tricolorilor mici. Astãzi, de
la ora 17, România va întâlni Suedia, echipã care a învins cu 7-2 reprezentativa statului Luxemburg.
Aceste jocuri fac parte din programul de pregãtire al Naionalei U17
pentru calificãrile la Euro 2016, ce
vor fi gãzduite de Azerbaijan în perioada 24-29 octombrie.

Vineri, 25 septembrie
ACS Poli Timiºoara - CSMS Iaºi,
ASA Târgu Mureº - CFR Cluj,
Sâmbãtã, 26 septembrie
“U” Craiova - Pandurii Târgu Jiu,
FC Viitorul - Petrolul Ploieºti,
Duminicã, 27 septembrie
Astra Giurgiu - FC Botoºani,
Steaua - FC Voluntari,
Luni, 28 septembrie
Concordia Chiajna - Dinamo,

ora 18:30
ora 21
ora 17:30
ora 21
ora 18:30
ora 21
ora 21

Liga I – etapa a XIII-a
Vineri, 2 octombrie
FC Voluntari - Concordia Chiajna,
Pandurii Târgu Jiu - FC Viitorul,
Sâmbãtã, 3 octombrie
Petrolul Ploieºti - ACS Poli Timiºoara,
CSMS Iaºi - Steaua,
Duminicã, 4 octombrie
FC Botoºani - ASA Târgu Mureº,
Dinamo - Astra Giurgiu,
Luni, 5 octombrie
CFR Cluj - “U” Craiova,

ora 18:30
ora 21
ora 18:30
ora 21
ora 18:30
ora 21
ora 21

