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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Doctorii spun cã tutunul e
dãunãtor sãnãtãþii. Eu spun, Po-
pescule, cã e dãunãtor în primul
rând buzunarului.

O dramã,O dramã,O dramã,O dramã,O dramã,
dar ce dramã,dar ce dramã,dar ce dramã,dar ce dramã,dar ce dramã,
simbolul crizeisimbolul crizeisimbolul crizeisimbolul crizeisimbolul crizei
imigranþilor!imigranþilor!imigranþilor!imigranþilor!imigranþilor!

Un bãieþel sirian de 3 ani,
mort, eºuat pe plaja Bodrum,
din Turcia, în tentativa de a
ajunge în Europa, este o imagi-
ne terifiantã, ºi dacã se poate
mai mult, care a fãcut ieri oco-
lul lumii, devenind simbolul cri-
zei imigranþilor. O fotografie
pentru a deschide ochii. Toate
elementele emoþionale, fac din
aceastã moarte dramaticã o dis-
cuþie fãrã sfârºit, deºi fotogra-
fia nu sugereazã altceva decât
cã oroarea poate deveni uneori
banalã. Realitatea nemascatã
este însã cutremurãtoare.

Primarul Lia Olguþa Vasi-
lescu a repartizat, ieri, 20
de locuinþe unor familii cu
situaþie materialã modes-
tã. Beneficiarii au venit în
sala mare a Primãriei
Craiova ºi au primit cheile
din mâna primarului,
care le-a urat sã se
bucure de ele.. „Practic,
de acum puteþi sã vã ºi
mutaþi. Vã felicit ºi sã dea
Dumnezeu sã fie într-un
ceas bun, sã vã bucuraþi
de ele!”, a declarat Olgu-
þa Vasilescu, precizând cã
la efectuarea pro-
punerilor de reparti-
zare a locuinþelor s-
a þinut cont de
ordinea de prioritãþi. 33333 AD
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S-a spânzuratS-a spânzuratS-a spânzuratS-a spânzuratS-a spânzurat
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AJOFM DoljAJOFM DoljAJOFM DoljAJOFM DoljAJOFM Dolj
organizeazãorganizeazãorganizeazãorganizeazãorganizeazã
Bursa LocurilorBursa LocurilorBursa LocurilorBursa LocurilorBursa Locurilor
de Muncãde Muncãde Muncãde Muncãde Muncã
pentru Absolvenþipentru Absolvenþipentru Absolvenþipentru Absolvenþipentru Absolvenþi

Agenþia Judeþeanã pentru
Ocuparea Fortei de Muncã Dolj
organizeazã în data de 25 sep-
tembrie 2015 Bursa Locurilor
de Muncã pentru Absolvenþi.
Acþiunea se va desfãºura înce-
pând cu ora 09.00 la Casa de
Culturã a Studenþilor din Cra-
iova. Obiectivul principal al
acestei mãsuri active îl consti-
tuie creºterea gradului de ocu-
pare a forþei de muncã dispo-
nibile în rândul absolvenþilor
instituþiilor de învãþãmânt...
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programuluiprogramuluiprogramuluiprogramuluiprogramului
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Premierul

Victor Ponta,

audiat la DNA
Premierul Victor Ponta a

stat în sediul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie
(DNA) aproximativ o orã ºi
jumãtate, el spunând la
ieºire cã audierea s-a
purtat într-o formã civili-
zatã ºi a rãspuns la toate
întrebãrile procurorului de
caz. ”Am venit normal, ca
orice cetãþean. Mi-am spus
punctul de vedere. Domnul
procuror m-a întrebat, eu
am rãspuns la toate între-
barile. Aºa e normal”, a
arãtat Victor Ponta. Pre-
mierul a precizat cã a
solicitat anchetatorilor sã
disjungã din “dosarul
mare”, “Turceni - Rovi-
nari”, acuzaþiile ce îl
privesc pentru a fi datã cât
mai repede o soluþie. “A
rãmas un singur lucru pe
care probabil o sã vi-l
comunice ºi procurorul.
Am fãcut o cerere ca
situaþia mea sã fie disjun-
sã pentru cã nu are legãtu-
rã cu dosarul mare, ca sã
se rezolve mai repede, într-
un fel sau altul. Eu cred
cã este interesul ºi al meu
ºi al parchetului ºi al
opiniei publice sã nu stea
bucãþica mea în dosarul
mare. Dacã procurorul va
accepta, atunci foarte
repede o sã avem o soluþie.
Repet, discuþia a fost
civilizatã ºi am spus tot
adevãrul, tot ce ºtiu”, a
mai spus Victor Ponta, la
ieºirea de la DNA.

România va prelua pentru pri-
ma datã, în al doilea semestru al
anului 2019, preºedinþia Consiliu-
lui Uniunii Europene, iar þara noas-
trã trebuie sã fie la “înãlþimea aces-
tui moment”, a afirmat, ieri, Klaus
Iohannis, cerând autoritãþilor, dar
ºi diplomaþilor, sã înceapã deja
pregãtirile în acest sens.

“Va fi prima acþiune internaþi-
onalã majorã pe care þara noas-
trã o va desfãºura dupã celebra-
rea centenarului Marii Uniri, în
2018. Nu existã altã opþiune de-
cât sã fim la înãlþimea acestui
moment, cu temele fãcute, ºi sã
ºtim ce vrem. Va fi o responsabili-
tate deosebitã ºi un exerciþiu com-
plex, a cãrui pregãtire trebuie deja
demaratã”, le-a spus Iohannis
ambasadorilor români, în cadrul
Reuniunii Anuale a Diplomaþiei.

Mai mult, preºedintele vrea ca autoritãþile
sã gândeascã încã de pe acum prioritãþile la
nivelul Uniunii Europene pe care România le
va urmãri în timpul exercitãrii mandatului
sãu. “Este, în acelaºi timp, foarte necesarã
consultarea îndeaproape în acest proces cu
celelalte state membre, ºi mai ales cu Austria
ºi Finlanda, care ne vor preceda, respectiv

Iohannis cere pregãtiri pentru ºefia Consiliului UEIohannis cere pregãtiri pentru ºefia Consiliului UEIohannis cere pregãtiri pentru ºefia Consiliului UEIohannis cere pregãtiri pentru ºefia Consiliului UEIohannis cere pregãtiri pentru ºefia Consiliului UE
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Dragnea a spus cã a convenit
cu liderul PNL Alina Gorghiu sã
facã un plan pentru recredibili-
zarea Parlamentului, fiind vorba
ºi de Regulament, de un cod de
conduitã al parlamentarului, cir-
cuitul legislativ ºi atitudinea par-
lamentarului. “Vreau sã vã spun
despre anunþul pe care l-am fã-
cut acum câteva zile - un plan
pentru recredibilizarea Parlamen-
taului. Am fost sunat de cãtre
Alina Gorghiu, care a spus cã
susþine acest demers, mi-a spus
cã ºi PNL are un document
aproape finalizat tot în acest
sens ºi am convenit împreunã
ca, la fel ca în cazul Codului fis-
cal, sã încheiem un document în
care Parlamentul României sã
fie recredibilizat. Cred cã în ma-
xim o lunã ºi puterea ºi opoziþia
vom prezenta un plan în care in-
stituþia democraþiei sã fie pusã
la locul în care trebuie”, a spus
Dragnea.

El a adãugat cã PSD ºi PNL

succeda în exercitarea preºedinþiei. Ambasa-
delor noastre în capitalele comunitare le re-
vine un rol deosebit în aceastã privinþã”, a
mai spus Iohannis. Ieri, preºedintele Klaus
Iohannis i-a primit la Palatul Cotroceni pe ºefii
misiunilor diplomatice ale României în strãi-
nãtate, cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplo-
maþiei Române.

„Aderarea la spaþiul
Schengen va continua sã
fie un obiectiv al perioadei
urmãtoare”

Preºedintele Iohannis le-a
spus diplomaþilor, cu prilejul
Reuniunii Diplomaþiei, cã
aderarea la spaþiul Schengen
va continua sã fie un obiec-
tiv al perioadei urmãtoare,
arãtând cã e important sã se
reafirme cã includerea Ro-
mâniei în acest spaþiu va con-
tribui la întãrirea securitãþii
frontierelor UE. “Aderarea la
spaþiul Schengen va conti-
nua, desigur, sã fie un ob-
iectiv al perioadei urmãtoa-
re”, a spus ºeful statului, în
discursul susþinut cu ocazia

primirii ºefilor misiunilor diplomatice ale Ro-
mâniei în strãinãtate la lucrãrile Reuniunii
Anuale a Diplomaþiei Române. “Dincolo de
îndeplinirea condiþiilor aferente, este impor-
tant sã reiterãm cã includerea României în
acest spaþiu va contribui la întãrirea securi-
tãþii frontierelor externe ale Uniunii”, a mai
spus Klaus Iohannis.

Dragnea: PSD ºi PNL vor lucra împreunã
la un plan de recredibilizare a Parlamentului

PSD ºi PNL vor forma un grup de lucru care sã
stabileascã un set de mãsuri pentru recredibilizarea

Parlamentului, a anunþat, ieri, preºedintele PSD
Liviu Dragnea. La rândul sãu, co-preºedintele PNL
Alina Gorghiu a declarat, tot joi, cã PNL lucreazã la
un proiect de reformare a Parlamentului, care va fi

discutat cu partidele, susþinând cã actuala
imagine a Legislativului este “jalnicã”.

vor forma un grup de lucru în
acest sens. “Anunþ o discuþie pe
care am avut-o cu Alina Gorghiu,
este o invitaþie comunã în care
am convenit ca sãptãmâna viitoa-
re sã stabilim un grup de lucru
care sã ne prezinte într-un timp
rezonabil un set de principii, de
mãsuri în care parlamentul sã
funcþioneze mai bine. Este vorba
de Regulament, de un cod de
conduitã al parlamentarului, de
circuitul legislativ ºi atitudinea
parlamentrarului. Este un proiect
ambiþios”, a mai spus Dragnea.

Gorghiu: Lucrãm la un proiect
de reformare a Legislativului,
actuala imagine este “jalnicã”

Co-preºedintele PNL Alina
Gorghiu a anunþat, tot joi, cã
PNL lucreazã la un proiect de re-
formare a Parlamentului, care va
fi discutat cu partidele, susþi-
nând cã actuala imagine a Legis-
lativului este “jalnicã”. “Am dis-
cutat cu preºedintele PSD despre

nevoia de reforma instituþiei par-
lamentare. Este singura institu-
þie nereformatã de douãzeci de
ani, imaginea este una jalnicã
despre Parlament, este supradi-
mensionat. Sunt multe lucruri de
reparat. Cea mai mare problemã
este ineficienþa, problemã de
coerenþã legislativã. PNL a lucrat
la acest proiect , este destul de
amplu ºi o sã-l ducem pe masa
partidelor politice parlamentare,
pentru cã aceasta este o temã vi-
talã pentru România”, a spus
Gorghiu.

Ea a mai arãtat cã la prima
ºedinþã a BPN al PNL va propu-
ne desemnarea echipelor tehni-
ce care vor negocia legea sala-
rizãrii ºi absorbþia de fonduri eu-
ropene. “Vreau sã vã spun cã la
primul BPN al PNL voi propune
sã desemnãm echipele tehnice de
consultãri pe celalte douã teme,
vorbesc de salarizarea în dome-
niul bugetar ºi absorbþia de fon-
duri. Va trebui sã agreem niºte
paºi concreþi, astfel încât sã nu
ne prindã pe picior greºit”, a
adãugat Gorghiu.
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Primarul Lia Olguþa Vasilescu ºi directorul firmei Spirit
Circuits au prezentat, ieri, în faþa presei, care sunt etapele
de dezvoltare ale acestei afaceri. Cu o zi în urmã, miercuri,
investitorii britanici au semnat contractul de concesiune pen-
tru o suprafaþã de 2,3 hectare de teren în Parcul Industrial
nr. 2, iar joi primarul a anunþat cã s-a intrat în linie dreaptã
cu construcþia unei fabrici. „Firma Spirit Circuits, cu care
am stabilit un parteneriat în aceastã primãvarã, în Marea
Britanie, deja se aflã în linie dreaptã pentru construcþia unei
fabricii. Mai precis, s-au desfãºurat toate licitaþiile, firma a
achiziþionat 2,3 hectare de teren, în Parcul Industrial nr. 2,
ºi acolo vor fi aproximativ 260 de locuri de muncã nou-
înfiinþate”, a spus Olguþa Vasilescu.

Englezii au concesionat 2,3 hectare
Marin Nicoli, administratorul Parcului Industrial nr. 2, a

precizat cã toate actele pentru concesionarea terenului au
fost semnate cu o zi în urmã ºi cã Spirit Circuits va fi spri-
jinitã în continuare cu tot ce þine de municipalitate pânã când
va reuºi sã ajungã pe producþie. „Contractul cu Spirit Cir-
cuits s-a semnat ieri (n.r. – miercuri, 2 septembrie). Aceastã
firmã va produce circuite integrate care echipeazã locomo-
tive ºi avioane. Voi fi alãturi de dumneavoastrã ca barierele
birocratice sã fie mai mici ºi vã asigurãm cã veþi avea toate
utilitãþile asigurate când veþi începe investiþia”, i-a spus Ni-
coli preºedintelui firmei engleze.

Vor închiria o halã ºi la compania Popeci
Steve Driver, directorul Spirit Circuits, a precizat, la rân-

dul lui, cã vor fi create 260 locuri de muncã, în urmãtorii

Englezii de la Spirit CircuitsEnglezii de la Spirit CircuitsEnglezii de la Spirit CircuitsEnglezii de la Spirit CircuitsEnglezii de la Spirit Circuits
vor crea 260 de locuri de muncãvor crea 260 de locuri de muncãvor crea 260 de locuri de muncãvor crea 260 de locuri de muncãvor crea 260 de locuri de muncã

O firmã de soft din Marea Britanie va crea 260 de locuri de muncã în urmãtorii
trei ani. Spirit Circuits a concesionat 2,3 hectare de teren în Parcul Industrial nr. 2
ºi urmeazã sã-ºi dezvolte o afacere cu circuite integrate.

trei ani. Primarul Craiovei a dezvãluit faptul cã
investitorii britanici vor reuºi sã facã aceste an-
gajãri mult mai devreme. Potrivit edilului, Spirit
Circuits este în tratative sã închirieze o halã din
cadrul companiei Popeci în care sã-ºi instruias-
cã personalul, motiv pentru care angajãrile vor
fi fãcute mai repede. „Sunt în discuþii sã închirieze o nouã
halã la una dintre firmele care existã deja în piaþa noastrã ºi
acolo sã îºi pregãteascã angajaþii pânã va avea loc construc-
þia propriu-zisã a halei din Parcul Industrial. Practic, vestea
bunã este cã angajãrile se vor face mai repede decât se aº-
tepta”, a punctat Olguþa Vasilescu.

Al treilea Parc Industrial va fi construit la Iºalniþa
Odatã cu instalarea investitorilor englezi, platforma in-

dustrialã asiguratã la Parcul nr. 2 se ocupã în totalitate. Au-
toritãþile locale au iniþiat demersuri pentru crearea celui de-al
treilea Parc Industrial. Potrivit primarului, acesta va fi con-

struit, de aceastã datã, în cealaltã parte a oraºului, pe terito-
riul comunei Iºalniþa. „Este aproape plin al doilea Parc In-
dustrial ºi suntem în linie dreaptã cu înfiinþarea celui de-al
treilea Parc la Iºalniþa. La ora actualã, toatã documentaþia se
aflã la OCPI pentru obþinerea avizului. Sperãm sã avem o
veste bunã în curând, dacã s-ar putea sã se grãbeascã lu-
crurile ar fi foarte bine fiindcã deja sunteþi presaþi de timp”,
a spus primarul, care a accentuat faptul cã sunt investitori
care vor teren  pentru afaceri, dar Primãria Craiova nu le
poate pune, deocamdatã, la dispoziþie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a repartizat, ieri, 20 de lo-
cuinþe unor familii cu situaþie materialã modestã. Beneficia-
rii au venit în sala mare a Primãriei Craiova ºi au primit
cheile din mâna primarului, care le-a urat sã se  bucure de
ele.. „Practic, de acum puteþi sã vã ºi mutaþi. Vã felicit ºi sã
dea Dumnezeu sã fie într-un ceas bun, sã vã bucuraþi de
ele!”, a declarat Olguþa Vasilescu, precizând cã la efectua-
rea propunerilor de repartizare a locuinþelor s-a þinut cont
de ordinea de prioritãþi.

Locuinþele sunt situate în blocul H9, scara 1, din strada
„Tabaci”, care a fost complet reabilitat, în sensul cã au fost
înlocuite uºilor de acces ºi cele interioare, ferestrele au fost
schimbate cu geamuri termopan cu tâmplãrie PVC, au fost
amenajate camerele de zi – cu zugrãveli ºi duºumele, iar de-
pendinþele cu gresie ºi faianþã. Casa scãrii a fost zugrãvitã.

Potrivit primarului Craiovei, din anul 2012 pânã în au-
gust 2015 s-au repartizat 202 locuinþe, dintre care în 2012
– 19, în 2013 -48, în 2014 – 58 de locuinþe, iar în perioada
ianuarie –august 2015 – 77 de locuinþe. Dintre acestea, lo-
cuinþe destinate familiilor evacuate – 18, locuinþe destinate
tinerilor – 8, locuinþe destinate închirierii din fondul de stat
– 1 ºi locuinþe sociale – 50. LAURA MOÞÎRLICHE

Primãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria Craiova
a repartizata repartizata repartizata repartizata repartizat

20 de locuinþe sociale20 de locuinþe sociale20 de locuinþe sociale20 de locuinþe sociale20 de locuinþe sociale



4 / cuvântul libertãþii vineri, 4 septembrie 2015evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Autorul tentativei de jaf comisã
pe 20 februarie a.c. la Asociaþia de
Proprietari nr. 22 Eroilor, din Cra-
iova, Alexandru Lucian Neacºu, de
30 de ani, din municipiul Craiova
este în continuare dupã gratii, în-
trucât magistraþii Tribunalului Dolj
au menþinut faþã de el, miercuri, 2
septembrie a.c., mãsura arestãrii
preventive: „Respinge cererea de
înlocuire a arestãrii preventive cu
mãsura arestului la domiciliu for-
mulatã de inculpatul Neacºu Ale-
xandru Lucian. Menþine starea de
arest a inculpatului Neacºu Ale-
xandru Lucian Cu drept de conte-
staþie în termen de 48 ore de la
comunicare Pronunþatã în ºedinþa

În rechizitoriul întocmit la finalizarea cer-
cetãrilor, procurorii din cadrul Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie – Serviciul Teritorial
Craiova au reþinut faptul cã pe 6.07.2013,
avocatul Bebe Bãran (care face parte din
Baroul Mehedinþi din anul 2010) a întocmit

Un bãrbat de 44 de ani, din Cra-
iova, ºi-a pus capãt zilelor, ieri
dupã-amiazã, chiar în incinta Ca-
tedralei „Sfântul Ioan Botezãtorul”
din cartierul craiovean Craioviþa
Nouã. Cei care l-au gãsit spânzu-
rat de o grindã de lemn de la cu-

Poliþiºtii craioveni au extins
investigaþiile în trei cauze pe-
nale privind furtul unor auto-
turisme din Craiova (Dacia Lo-
gan, Opel ºi Fiat), iar în urma
activitãþilor specifice întreprin-
se de lucrãtori din cadrul Ser-
viciului Criminalistic, care au anali-
zat imaginile surprinse de camerele
de supraveghere ºi au folosit pro-
gramul de identificare facialã, s-a
reuºit identificarea suspectului,
Gheorghe Dumitru, de 24 de ani,
din Craiova. Prin coroborarea pro-
belor criminaliºtilor ºi informaþiilor
deþinute de poliþiºtii de la Serviciul
de Investigaþii Criminale, în cursul
nopþii de miercuri spre joi craiovea-
nul a fost prins ºi ridicat pentru au-
dieri. Din cercetãri a rezultat cã
acesta a profitat de neatenþia pro-
prietarilor autoturismelor, care îºi

A fost menþinut dupã gratii!

„Cuþitarul” de la Asociaþia de Proprietari Nr„Cuþitarul” de la Asociaþia de Proprietari Nr„Cuþitarul” de la Asociaþia de Proprietari Nr„Cuþitarul” de la Asociaþia de Proprietari Nr„Cuþitarul” de la Asociaþia de Proprietari Nr. 22 Craiova. 22 Craiova. 22 Craiova. 22 Craiova. 22 Craiova
judecat pentru tentativã de omor asupra casiereijudecat pentru tentativã de omor asupra casiereijudecat pentru tentativã de omor asupra casiereijudecat pentru tentativã de omor asupra casiereijudecat pentru tentativã de omor asupra casierei

Bãrbatul care a înjunghiat-o, în luna
februarie, pe casiera Asociaþiei de Pro-
prietari nr. 22 Eroilor din Craiova a fost
menþinut dupã gratii prin hotãrârea de
miercuri, 2 septembrie a.c. a Tribunalului

Dolj. Craioveanul, în vârstã de 30 de ani,
a fost trimis în judecatã pentru tentativã
de omor calificat ºi tentativã de tâlhãrie,
urmãtorul termen de judecatã fiind sta-
bilit pentru data de 16 septembrie a.c.

publicã de la, 02 septembrie
2015”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Hotãrârea a fost
luatã în cadrul procesului în care
inculpatul este judecat pentru ten-
tativã de omor calificat ºi tentativã
de tâlhãrie comise asupra casierei
de la Asociaþia de Proprietari nr.
22 Eroilor, din Craiova, Paula Piþi-
goi. Cauza a trecut de procedura
camerei preliminare, pe 5 mai a.c.
instanþa constatând legalitatea ad-
minstrãrii probelor: „constatã le-
galitatea sesizãrii instanþei cu re-
chizitoriul nr. 155/P/2015 al Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, privind pe inculpatul Neac-
ºu Alexandru Lucian. Dispune în-

ceperea judecãþii cauzei privind pe
inculpatul Neacºu Alexandru Lu-
cian  pentru sãvarºirea infracþiu-
nilor de tentativã de omor califi-
cat prevãzutã ºi pedepsitã de art
32 rap la art 188 alin 1, art 189
alin 1 lit d C.pen ºi respectiv ten-
tativã de talhãrie”.

Din investigaþiile poliþiºtilor ºi
dupã audierea autorului s-a stabilit
cã, vineri, 20 februarie 2015,
Neacºu, înarmat cu un cuþit, s-a
dus la sediul Asociaþiei de Proprie-
tari nr. 22 Eroilor, din cartierul Va-
lea Roºie, iar când a vãzut cã fe-
meia este singurã a intrat ºi s-a
apropiat de ea, spunându-i cã vrea
sã achite întreþinerea pentru un

apartament. I-a cerut apoi sã-i dea
toþi banii, iar când Paula Piþigoi i-a
spus cã nu are, a sãrit la ea cu
cuþitul. Femeia a þipat, s-a zbãtut,
astfel cã, dupã ce a înjunghiat-o
în zona gâtului ºi în piept, bãrbatul
a fugit, fãrã sã ia ceva ºi a ascuns
cuþitul. Acesta cunoºtea zona pen-

tru cã a locuit în cartierul Valea
Roºie, iar la momentul comiterii
faptei stãtea cu chirie în „George
Enescu”. Nu avea nici un fel de
venituri, ºi le-a spus anchetatori-
lor cã avea nevoie de bani sã-ºi
achite chiria, de aceea a încercat
sã o jefuiascã pe casierã.

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

Avocat trimis în judecatã de DNA Craiova pentru fals ºi evaziune fiscalã
Procurorii din cadrul DNA Craiova l-au trimis în judecatã, în stare de liberta-

te, pe Bebe Bãran, avocat în cadrul Baroului Mehedinþi, acuzat de fals în
înscrisuri sub semnãturã privatã, participaþie improprie la infracþiunea de abuz
în serviciu dacã funcþionarul public a obþinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit ºi evaziune fiscalã. Avocatul a încasat bani falsificând semnã-
tura unui client care îl plãtise „la negru”. Dosarul s-a înregistrat miercuri la
Curtea de Apel Craiova, iar primul termen a fost stabilit pe 8 octombrie a.c.

în fals un contract de asistenþã juridicã
prin contrafacerea semnãturii unei per-
soane la rubrica „Client”, în cuprinsul
cãruia a menþionat suma de 4000 euro,
cu titlu de onorariu apãrãtor. Ulterior,

la data de 20.02.2014, uzând de documen-
tul respectiv, inculpatul a determinat un exe-
cutor judecãtoresc care a acþionat fãrã sã
aibã cunoºtinþã despre fals, sã punã în exe-
cutare silitã contractul pentru recuperarea
sumei de 4.000 euro de la persoana a cãrei

semnãturã o falsificase. În urma procedurii
de executare a fost recuperatã suma de
5.075, 29 lei, din care s-au reþinut 2.764 lei
cu titlu de cheltuieli de executare, restul de
2.411,29 lei fiind consemnaþi la dispoziþia
inculpatului Bãran Bebe, bani în posesia
cãrora acesta a ºi intrat. În realitate, în cur-
sul anului 2013, persoana a cãrei semnãtu-
rã a fost falsificatã, a solicitat ajutorul in-
culpatului în vederea recuperãrii sumei de
20.480 euro de la o altã unitate de Parchet,

ridicatã cu ocazia unei percheziþii domicili-
are. În acest sens, inculpatul a depus la uni-
tatea respectivã o simplã cerere prin care
solicita restituirea sumei de bani mai sus
menþionatã. Pentru acest “ajutor”, persoa-
na respectivã i-a dat inculpatului Bãran
Bebe, fãrã sã întocmeascã vreun înscris în
acest sens, suma de 1600 euro, un autotu-
rism marca Renault Laguna, evaluat de pãrþi
la suma de 1600 euro ºi i-a achitat suma de
500 euro pentru o excursie în Franþa. Ulte-
rior, inculpatul nu a înregistrat în evidenþe-
le contabile sumele ºi bunurile primite cu
titlu de onorariu avocaþial, în condiþiile de
mai sus, sustrãgându-se astfel de la plata
obligaþiilor financiare cãtre stat în cuantum
de 2.319 lei, se aratã în comunicatul DNA
Craiova. Dosarul s-a înregistrat miercuri, 2
septembrie a.c. la Curtea de Apel Craiova.

În arest dupã ce a furat trei maºini
Un craiovean de 24 de ani

a fost reþinut pentru 24 de
ore, în cursul zilei de ieri,
pentru furtul a trei autoturis-
me din municipiu.

lãsau vehiculele neasigurate ºi având
cheia în contact, ºi le-a sustras. Fap-
tele au fost comise în intervalul 26
august – 31 august a.c., douã din-
tre autoturisme fiind recuperate de
poliþiºtii. „În baza probatoriului ad-
ministrat de poliþiºtii craioveni în
cauzã suspectul a fost reþinut pen-
tru 24 de ore ºi introdus în Centrul
de Reþinere ºi Arestare Preventivã
din cadrul IPJ Dolj, sub aspectul
comiterii infracþiunii de furt cali-
ficat”, a precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

S-a spânzurat în Catedrala „Sfântul Ioan Botezãtorul”

pola lãcaºului de cult au fost chiar
colegii bãrbatului, angajaþi ca ºi el
la firma S.A.I. Construct SRL Cra-
iova care se ocupã ce construcþia
catedralei. Oamenii l-au vãzut toa-
tã dimineaþa pe colegul lor, Do-
rin Claudiu Pîrvu, de 44 de ani,

agitându-se fãrã sã stea o clipã
locului, apoi a dispãrut brusc.
Când au realizat cã nu mai este
prin preajmã, l-au cãutat peste
tot ºi l-au gãsit atârnând de o
sfoarã chiar sub cupola aflatã
în construcþie. Au sunat pe 112
anunþând descoperirea fãcutã,
iar la faþa locului au ajuns echi-
paje de la Detaºamentul 1 Pom-
pieri Craiova, o ambulanþã
SMURD, dar ºi poliþiºti ai Sec-
þiei 5 Craiova. Medicii însã n-
au mai putut face nimic pentru
bãrbat, decât sã constate de-
cesul sãu. Cadavrul a fost dus
la morgã pentru efectuarea
necropsiei, iar poliþiºtii încear-
cã sã stabileascã ce l-a deter-
minat pe bãrbat sã-ºi punã ca-

pãt zilelor. Mai mult, o anchetã
au demarat ºi reprezentanþii In-
spectoratului Teritorial de Mun-
cã (ITM) Dolj, întrucât Pîrvu,
angajat ca muncitor necalificat la
firma de construcþii, era în tim-
pul programului de lucru.
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Un bãieþel sirian de 3 ani, mort,
eºuat pe plaja Bodrum, din Tur-
cia, în tentativa de a ajunge în Eu-
ropa, este o imagine terifiantã, ºi
dacã se poate mai mult, care a fã-
cut ieri ocolul lumii, devenind sim-
bolul crizei imigranþilor. O foto-
grafie pentru a deschide ochii.
Toate elementele emoþionale, fac
din aceastã moarte dramaticã o
discuþie fãrã sfârºit, deºi fotogra-
fia nu sugereazã altceva decât cã
oroarea poate deveni uneori ba-
nalã. Realitatea nemascatã este
însã cutremurãtoare. Pânã ºi pre-
sa britanicã, în marea ei majori-
tate conservatoare, apropiatã gu-
vernului condus de David Came-
ron, n-a rãmas impasibilã ºi sub
teribila fotografie „The Indepen-
dent” a titrat „Copilul cuiva”, iar
„The Guardian” descrie inspirat
„ºocanta ºi teribila realitate a cri-
zei refugiaþilor în Europa”. Re-
gatul Unit, refractar la primirea re-
fugiaþilor, aflat în coada listei þã-
rilor europene predispuse la aºa
ceva (între iunie 2014 ºi 2015 a
primit doar 166 de sirieni) a rei-
terat mereu cã soluþia nu este pri-
mirea refugiaþilor, ci restabilirea
pãcii în regiunile din care provin,
se aflã de câteva zile sub presiu-
nea opiniei publice, a apelurilor de
compasiune din partea societãþii
civile ºi ale bisericii. Inclusiv po-
liticienii ºi-au fãcut auzitã vocea,
prin pledoarii în favoarea admite-

MIRCEA CANÞÃR

O dramã, dar ce dramã,O dramã, dar ce dramã,O dramã, dar ce dramã,O dramã, dar ce dramã,O dramã, dar ce dramã,
simbolul crizei imigranþilor!simbolul crizei imigranþilor!simbolul crizei imigranþilor!simbolul crizei imigranþilor!simbolul crizei imigranþilor!

rii refugiaþilor. „The Sun”, coti-
dianul cel mai conservator ºi eu-
rosceptic, care în luna august pu-
blica fotografii cu David Came-
ron, în vacanþã, fãcând surf, ieri
sub fotografia micuþului Aylan
Kurdi, 3 ani, înecat alãturi de fra-
tele sãu Galip (5 ani) ºi mama lor,
Rehan, (35 de ani) scria: „Dom-
nule Cameron, vacanþa s-a
sfârºit. Acum faceþi faþã celei
mai grave crize cu care Euro-
pa se confruntã, dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial”. Emoþia
a atins cote maxime peste tot în
lume. În schimb pentru a nu sen-
sibiliza populaþia cu astfel de ima-

gini, la care se opreºte respiraþia,
premierul ungar, Victor Orban, a
dat fãcut recomandãri precise ca-
nalului public Magyar Televizio 1.
Raþiunea directivei? Protejarea co-
piilor, s-a spus oficial. Jurnaliºtii
maghiari n-au comentat nici eve-
nimentele de coºmar din gara Bu-
dapesta, din aceastã sãptãmânã,
cu imigranþii, care au luat cu asalt
un tren pentru a ajunge în Germa-
nia. Gara a fost în cele din urmã
evacuatã. ªi graþie corespondenþi-
lor presei internaþionale, Europa a
aflat de ceea ce s-a întâmplat aco-
lo. Cã media ungarã este de regulã
cenzuratã, încã din 2011, la un an

de la sosirea la putere a lui Victor
Orban, se ºtie, ºi la Bruxelles ºi la
Strasbourg ºi în toate cancelariile
europene. Problema imigranþilor
este manipulatã, instrumentatã po-
litic. ªi cel mai greu rãspuns este la
întrebarea mereu evitatã: cum s-a
ajuns aici? Nu cumva am uitat cã
þãrile europene, cu liderii lor aleºi
democratic au susþinut intervenþia
în Libia, Irak, Afganistan, Daesh fi-
ind decât rezultatul hoasului care a
contaminat regiunea. Familia de
kurzi sirieni a lui Aylan Kurdi, co-
pilul gãsit mort pe plaja Bodrum,
din Turcia, ceruse azil, respins din
luna iunie, în Canada, potrivit co-

Zilele cãlduroase par sã nu se mai
sfârºeascã. Tranzitul prin centrul
Craiovei duce cu el tot atâtea sute
sau poate mii de destine neînþelese.
Cel puþin aºa s-ar traduce dupã ex-
presia facialã. Odihnind pe bãnci,
ºi nu puþine, graþie municipalitãþii,
craiovenii savureazã oranamentele
florale, fântânile arteziene ºi jocul
tandru al porumbeilor. Cei cu dare
de mânã ocupã ºi locuri privilegia-

Aylan Kurdi
(stânga) ºi
fratele sãu
Galip,
înecaþi,
împreunã cu
mama lor, în
timp ce
încercau sã
ajungã în
insula Kos,
Grecia.

Micul bãiat
sirian, eºuat
pe plaja
Bodrum, în
sudul Turciei.

tidianului „Ottawa Citizen”. Fu-
gise de rãzboi. La Vancouver,
Temma, sora lui Abdulah, o coa-
fezã stabilitã în Canada de 20 de
ani, fãcuse demersuri fãrã succes
pentru acceptarea refugiaþilor. Din
toatã familia doar Abdulah, capul
acesteia, s-a salvat, dintr-un nau-
fragiu în apropierea insulei Kos,
soldat cu 13 victime, fiind recu-
perat de Garda de coastã greacã,
dupã ce înotase 3 ore. Familia plã-
tise 4.000 euro împrumutaþi pen-
tru a ajunge în Europa. Nu era la
prima tentativã. O parte din Ori-
entul apropiat se prãbuºeºte la por-
þile Europei...

Craiova, o metropolã a energiilorCraiova, o metropolã a energiilorCraiova, o metropolã a energiilorCraiova, o metropolã a energiilorCraiova, o metropolã a energiilor
Cãldurã sufocantã, terase cu vapori rãcoritori

care te îmbie la un respiro. Fântâni publice râv-
nite de foarte mulþi trecãtori ºi spaþii verzi plãcu-
te ochiului dau o notã de culoare celor care par-

curg centrul Craiovei. Din pãcate, din cadru nu
pot sã lipseascã cerºetorii, parcagii de profesie ºi
„Mihãiþã de 1 Mai”. Dar, ca în orice metropolã,
soarele rãsare pentru toþi.

te. Cele ale terasele atinse de vapori
îmbietori. În faþa unui mare maga-
zin în renovare, cunoscut de mai
toþi drept punct de reper al centru-
lui Craiovei, tinerii îºi dau întâlniri
frugale. Fetele care au ajuns mai
devreme primesc totuºi un „cadou”
nedorit: atingerea lui „Mihãiþã” de 1
Mai. Un adolescent cu ceva pro-
bleme psihice, agresiv doar la nivel
verbal pânã în prezent, dar care nu

ezitã sã-ºi atingã scopul când îºi
autotraseazã sarcini. De menþionat
cã, nu am vãzut un agent de ordine
publicã, care sã-i sancþioneazã ie-
ºirile comportamentale. E acceptat
drept cineva ce ar aparþine locului
ºi timpului.

Parcagii de profesie
Cum era de aºteptat, în zone

aglomerate precum parcarea de
lângã complexul Mercur au apã-
rut ºi bine-voitorii. Este cazul par-
cagiilor de profesie, cu mult mai
vechi în branºã, în capitalã sau alte
mari municipii. Ieri, la amiazã, deºi
în parcarea sus-amintitã nu mai
puteai parca nici mãcar o motoci-
cletã, doi tineri supravegheau ºi
periau foarte atent eventualele miº-
cãri auto. Se nãpusteau spre locu-
rile celor ce pãrãseau parcarea ºi
cu miºcãri convingãtoare ofertau
locul primului venit. Contra unei
mici atenþii, desigur.

Cu icoana, la colþul scãrilor
Istoviþi de forþa cãldurii, cerºe-

torii poziþionaþi, zilnic, în acelaºi
perimetru de activitate parcã nu
mai au puterea de a-ºi spune po-

vestea. Câteva iconiþe ºi o cruce
le sunt armele cele mai fidele în
lupta pe care o duc pentru a smul-
ge de la „victime” sentimentele de
duioºie, ce trebuie obþinute cu ori-
ce preþ. Cã sunt cerºetori volun-
tari, exploataþi sau traficaþi în sco-
pul obligãrii la cerºetorie o ºtie doar,
poate, Agenþia Naþionalã împotri-
va Traficului de Persoane. Cert
este cã ºi ei fac parte din tabloul
centrului craiovean.

Peste puþine zile Craiova va îm-
bracã o hainã ºi mai tânãrã. Mii de
elevi vor reveni la ºcoalã ºi suntem
convinºi cã, toate aleile pietonale ale
centrului Craiovei vor fi impregna-
te de un nou suflu, tineresc, curat,
plin de vitalitate. E dreptul ºi, toto-
datã, obligaþia unui mare municipiu

sã fie ancorat la transformãri fireºti,
la animarea acelor puncte turistice,
care îi sunt un atuu puternic. Sute-
le de vizitatori vorbitori ai unei ger-
mane pure care au tranzitat, recent,
ºi centrul Craiovei au rãmas cu
amintiri frumoase, imortalizate prin
tot atâtea fotografii. Mizând pe En-
glish Park, o fermecãtoare oazã de
verdeaþã relizatã în perioada inter-
belicã, opera arhitectului Constan-
tin Iotzu; pe primul bloc de locuin-
þe al Craiovei – Casa Alba, pe bise-
rica Sfântul Ilie – a doua construc-
þie religioasã de zid a Craiovei, mu-
nicipalitatea craioveanã a reuºit sã
valorifice unele dintre cele mai re-
prezentative creaþii arhitecturale ºi
peisagistice ale centrului urbei.

VALENTIN CEAUªESCU
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Continuã, în forme ºi în ipostaze tot mai
dramatice, cu episoade, pe alocuri, impreg-
nate de accente demne de o tragedie anti-
cã, odiseea imigranþilor sau, a refugiaþilor,
pe care mulþi, analiºti ºi chiar politicieni, o
calificã drept cel mai greu examen pe care
îl are de trecut UE. Unii, nu puþini, consi-
derã cã ar fi vorba chiar de proba supra-
vieþuirii acesteia. Dincolo de orice precipi-
tãri cu interpretãri ºi soluþii dintre cele mai
diverse din care nu lipsesc alegaþiile xeno-
fobe ale extremismelor, ideologizate ori sim-
ple reacþii viscerale, o constatare e mai mult
decât evidentã: proiectul european îºi eta-
leazã slãbiciunile, incongruenþele, punând
la încercare, chiar dacã general împãrtãºi-
tã, unul din principiile sale fondatoare: so-
lidaritatea.

Disputele s-au aprins nepermis de mult ºi
astfel, pe fondul absenþei unei soluþii struc-
turate ale organismelor de la Bruxelles, se
multiplicã poziþiile divergente la nivelul unor
guverne naþionale, cea mai frapantã fiind cea
a oficialitãþilor ungare. În acelaºi timp, me-

dia e tasatã de reacþii încã ºi mai felurite (de-
pãºind chiar ºi elementara logicã a unei po-
lemici aºezate ºi, deci, raþionale), cu viraje
de o iresponsabilitate crasã, de vreme ce se
încheie prin punerea sub acuzare a zecilor
de mii de nãpãstuiþi ai sorþii care au luat dru-
mul bãjeniei.

Unica speranþã, din câte îmi dau seama,
rãmâne, ca în multe alte situaþii, mobilizarea
opiniei publice în spiritul unei solidaritãþi încã
fragile la nivelul instanþelor europene. Toc-
mai fiindcã devine tot mai limpede faptul cã,
în fapt, natura acestei crize, precum a celeii
economico-financiare din urmã cu ºapte ani,
ca ºi cea declanºatã în legãturã cu Grecia,
se contureazã a fi una eminamente politicã.

În aceastã perspectivã, douã întâmplãri
mi se par dotate cu o semnificaþie mai mult
decât simbolicã ºi pe care media internaþio-
nale le fãcea publice alaltãieri. Prima se re-
ferea la gestul unei grecoaice, Sandra Tsili-
geridu, care, în largul mãrii Egee, cu fami-
lia, a reuºit, printr-un gest disperat, sã sal-
veze viaþa unui imigrant sirian, pe numele

sãu Mohammed Besmar, care se lupta cu
ultimele forþe în valurile agitate dupã ce se
pierduse de barca pornitã din Turcia în drum
spre insula Kos. În vârstã de 42 de ani, fe-
meia a reuºit sã-l urce în propria barcã pe
bãrbatul care petrecuse 18 ceasuri în mare
ºi readucându-l la viaþã printr-o îmbrãþiºare
maternã, el suferind de hipotermie: femeia
plângea în chiar momentul disperatului gest
de salvãri, plâns al cãrui resort nici sirianul
nu a pãrut a-l înþelege imediat. Interesant,
din declaraþiile sale, mi se par douã lucruri:
cã plânsul îl pune retroactiv în seama emo-
þiei omeneºti în faþa posibilitãþii unui dezas-
tru pe cale sã se producã ºi, apoi, cã, dupã
aceastã întâmplare, ºi-a reanalizat propria
poziþie faþã de valul de imigranþi. Pe deasu-
pra, refuzã sã se considere o eroinã, decla-
rând cu naturaleþe cã gestul ei ar trebui ju-
decat ca al oricãrei fiinþe umane puse într-o
situaþie de acelaºi fel.

Cea de-a doua întâmplare e, de fapt, ini-
þiativa, anunþatã pe toate canalele mediatice
din Italia, de a se organiza, în 16 septem-

brie, la Veneþia, un „marº al desculþilor„, ca
gest de solidaritate cu imigranþii de pretutin-
deni ºi, totodatã, ca un act de sensibilizare a
instanþelor politice europene ºi naþionale în
urgentarea unei soluþii unitare ºi concertate
pentru rezolvarea crizei. Un marº care va
porni de la celebrul „Pod al desculþilor” ºi
care va traversa Veneþia la mijlocul manifes-
tãrilor actualei ediþii a Festivalului Internaþi-
onal de artã cinematograficã, la care, alãturi
de nume sonore ce-au aderat deja – sunt, în
sine, revelatorii numele unor faimoºi cineaºti,
precum Marco Bellocchio ºi Toni Servillo -
sunt aºteptate sã li se alãture ºi vedete mon-
diale prezente în Lagunã.

Douã întâmplãri, douã iniþiative, una strict
individualã, alta colectivã, în care pare a se
revigora ºi potenþa spiritul solidaritãþii ca unic
rãspuns la un fenomen ce riscã sã tulbure
nu doar proiectul Europei Unite, ci ºi spiri-
tul umanitãþii din noi, într-o lume ºi într-o
epocã în care Istoria îºi reclamã cu putere
partea de raþionalitate ºi de umanitate ce-a
marcatã pentru mai bine de un mileniu.

Criza imigranþilor ºi recursul la solidaritateCriza imigranþilor ºi recursul la solidaritateCriza imigranþilor ºi recursul la solidaritateCriza imigranþilor ºi recursul la solidaritateCriza imigranþilor ºi recursul la solidaritate

 În luna august, Inspectoratul
Teritorial de Muncã al Judeþului
Dolj a efectuat, prin specialiºtii sãi,
verificãri în ceea ce priveºte res-
pectarea prevederilor legale din
domeniul „relaþiilor de muncã.”
Astfel, au fost controlaþi 112 an-
gajatori, în urma acþiunilor fiind
aplicate 23 de sancþiuni contraven-
þionale, în cuantum de 187.000 de
lei, iar pentru deficienþele consta-
tate s-au trasat 135 de mãsuri de
remediere. În urma verificãrilor,
au fost depistate 14 persoane care
lucrau fãrã forme legale la nouã
societãþi comerciale, acestea fiind
sancþionate cu amenzi în total de
140.000 de lei. În ceea ce priveº-
te nerespectarea prevederilor le-
gale, referitoare la timpul de mun-
cã ºi repausul sãptãmânal, inspec-
torii  sancþionat doi agenþi econo-
mici, cu o sumã totalã de 3.000
de lei. „Nu putem uita cã, în ceea
ce înseamnã securitatea ºi sãnã-
tatea în muncã, sau, aºa cum este

La eveniment au participat alã-
turi de co-preºedinþii TNL, Costel
Alexe ºi Sorin Moldovan, peste 50
de tineri implicaþi în proiectul am-
biþios de colectare a cãrþilor în lim-
ba românã ºi liderii PNL Alina Gor-
ghiu, co-preºedinte al PNL, depu-
tatul PNL Florin Alexe, deputatul
PNL Dan Cristian Popescu ºi co-
preºedintele PNL Diaspora, Victor
Ionescu. Invitatul de onoare a fos-
tIon Iovcev, directorul liceului „Lu-
cian Blaga” din Tiraspol, liceu cã-
tre careva pleca primul transport
cu 20.000 de volume de cãrþi în
limba românã, menite sã comple-
teze biblioteca ºcolarã. „Vã mul-
þumesc pentru invitaþie, pentru ini-
þiativa lãudabilã ºi mai ales pentru
cã sunteþi alãturi de noi în efortul
de a pãstra în Transnistria o insulã
de latinitate, pentru cã asta este
ceea ce reprezintã ºcoala noastrã
acolo.”, a declarat Ion Iovcev, di-
rectorul liceului „Lucian Blaga”
din Tiraspol.
„Suntem români, citim româneºte”

Proiectul „Suntem români, ci-

TNL îndeamnã la unitate
culturalã ºi lingvisticã

La începutul acestei
sãptãmâni, Tineretul
Naþional Liberal a marcat
Ziua Limbii Române prin
iniþierea celei de a doua
faze a proiectului „Suntem
români, citim româneºte”.

tim româneºte”, iniþiat de cãtre
Tineretul Naþional Liberal, vine în
contextul în care în ultimii ani tot

mai mulþi români
au plecat peste
hotare împreunã
cu întreaga fami-
lie, iar copiii
acestora în spe-
cial, se dezrada-
cineazã încetul
cu încetul de te-
ritoriul strãmo-
ºesc, cultura ro-
mânã ºi chiar lim-
ba românã. Tine-
retul Naþional Li-

beral a derulat un proiect con-
cret, menit sã ajute la prezerva-
rea identitãþii culturale ºi lingvis-
tice a românilor de peste hotare,
în special a copiilor acestora.
Proiectul se adreseazã în acelaºi
timp ºi comunitãþilor de români
din diaspora istoricã, cum sunt
ºi românii aflaþi astãzi între gra-
niþele teritoriului separatist trans-
nistrean. Pânã când repatrierea ºi
chiar alipirea comunitaþilor româ-
neºti va fi posibilã, Tineretul Na-
þional Liberal va continua pe ca-
lea menþinerii unitãþii culturale ºi
lingvistice a acestor comunitãþi.

MARGA BULUGEAN

Sume importante au intratSume importante au intratSume importante au intratSume importante au intratSume importante au intrat
la buget, din amenzila buget, din amenzila buget, din amenzila buget, din amenzila buget, din amenzi

 În luna august, s-a constatat cã specialiºtii Inspectoratului
Teritorial de Muncã Dolj au desfãºurat o activitate intensã,

iar rezultatele nu au întârziat sã aparã. Sunt sume mari,
încasate din  care au intrat la bugetul de stat.

cunoscutã, „protecþia muncii”, am
avut 122 de acþiuni de control,
aplicând 94 de sancþiuni contra-
venþionale, în valoare de 78.000
de lei. Totodatã, pentru deficien-
þele constatate au fost dispuse trei
sistãri de activitate ºi 126 de mã-
suri de remediere cu termene fer-
me de realizare. Angajatorii au
comunicat, cãtre instituþia noas-
trã, 20 de evenimente, douã din-
tre ele fiind mortale, însã în aces-
te cazuri urmeazã cercetãrile de
rigoare. Dar, altceva vreau sã
menþionez - în ultima lunã de varã
calendaristicã, conform Progra-
mului Cadru 2015 – în domeniul
construcþiilor, pe aceastã axã am
mers foarte mult, iar rezultatele le-
am fãcut cunoscute, constatând
o îmbunãtãþire semnificativã, pe
Securitate ºi Sãnãtate în Muncã
”, a declarat Cãtãlin Mohora,
ºeful Inspectoratului Teritorial de
Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Cei 400 de angajaþi ai Voda-
fone România care participã
anul acesta în programul de vo-
luntariat au lucrat alãturi de
membrii celor patru familii be-
neficiare, precum ºi de o echipã
de specialiºti în construcþii.
Casele vor fi în sistem duplex,
dispun de suprafeþe de 80 metri
pãtraþi utili pentru fiecare apar-
tament ºi au câte trei camere.
Valoarea totalã a proiectului este
de 146.000 Euro. Pânã în pre-
zent, Fundaþia Vodafone Româ-
nia a investit, în total, peste
1.426.000 de Euro în construc-

Timp de cinci zile, în perioada 24-28 august,
peste 400 de angajaþi ai Vodafone România au
participat ca voluntari într-un proiect de construc-
þie de case pentru patru familii defavorizate din
localitatea Cristian, judeþul Braºov. Proiectul

este realizat de Fundaþia Vodafone România în
parteneriat cu Asociaþia Diaconia Ajutor Inter-
naþional ºi reprezintã cel mai amplu program de
voluntariat pentru construcþia de case al unei
fundaþii corporative din România.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Fundaþia Vodafone România a
început construcþia de case pen-
tru familii nevoiase în 2007, cand
angajaþii Vodafone au renovat un
bloc abandonat în Oarja, Judeþul
Arges, în care locuiau 11 familii
defavorizate.

Investiþia în comunitãþile locale, prin pro-
gramul HEINEKEN pentru Comunitãþi, a
depãºit 1.6 milioane lei. Fondurile s-au în-
dreptat spre Constanþa, Craiova, Târgu
Mureº ºi Miercurea Ciuc, oraºele în care
compania deþine fabrici de bere. „Unul din-
tre principiile dupã care ne ghidãm este sã
ne dezvoltãm compania în mod sustenabil.
Credem cã asta ne permite, pe termen lung,
sã aducem un plus de valoare comunitãþi-
lor în care ne desfãºurãm activitatea, par-
tenerilor, consumatorilor ºi angajaþilor
noºtri. Brewing a Better World este o prio-
ritate de business pentru noi, iar atingerea
obiectivelor de sustenabilitate pe anul tre-

Investiþii în comunitãþile locale
de peste 1,6 milioane lei

Heineken România ºi-a
îmbunãtãþit rezultatele
cu privire la atingerea
obiectivelor Agendei de
Sustenabilitate “Bre-
wing a Better World” pe
anul 2014, aratã Rapor-
tul de Sustenabilitate al
companiei pe anul trecut.

Obiectivul principal al acestei
mãsuri active îl constituie creºte-
rea gradului de ocupare a forþei de
muncã disponibile în rândul absol-
venþilor instituþiilor de învãþãmânt,
prin întâlnirea directã a cererii cu
oferta de locuri de muncã. „Bursa
Locurilor de Muncã pentru Absol-
venþi reprezintã o oportunitate
pentru toþi solicitanþii de locuri de
muncã interesaþi de a cunoaºte mai
bine piaþa muncii, ofertele de lo-
curi de muncã pentru a putea ast-
fel sã aleagã un loc de muncã po-
trivit pregãtirii lor profesionale,
sau în ultimã instanþã sã se (re)orienteze
profesional cãtre ocupaþii / meserii cu mai
mari posibilitãþi de angajare pe termen me-
diu ºi lung”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al AJOFM Dolj.

Angajatorii participanþi la eveniment
vor avea prilejul sã îºi recruteze perso-
nalul direct, fãrã intermediari, în func-
þie de cerinþele concrete ale locului de
muncã pe care îl oferã. Angajatorii care

þia de case. „Continuãm sã ex-
tindem programul de construc-
þie de case, început în 2012.
Anul acesta, împreunã cu pes-
te 400 de voluntari, angajaþi
Vodafone, am finalizat con-
strucþia a patru case pentru
patru familii nevoiase. Pânã în
prezent, 182 de familii au pri-
mit  locuinþe prin proiectele fi-
nanþate de Fundaþia Vodafone,
iar peste 2.300 de angajaþi au
participat, de-a lungul timpului,
pe ºantier ca voluntari”, a spus
Angela Galeta, Director, Funda-
þia Vodafone România.

“Pentru noi conteazã
mult sã investim

în oameni”
Asociaþia Diaconia Ajutor

Internaþional este o organiza-
þ i e  uman i t a r  c r e º t i nã  ca re
acordã asistenþã copiilor, fa-
miliilor sau persoanelor aflate
în dificultate indiferent de et-
nie sau religie. Diaconia Aju-
tor Internaþional România a
fost înfiinþatã în anul 1990. La
început, principala activitate
era oferirea de diverse ajutoa-
re populaþiei aflate în mari ne-
voi, prin acþiuni de salvare de
vieþi ºi construcþii de case în
urma dezastrelor,  acordarea
de ajutor medical ºi alte acþi-
uni de prim-ajutor. În prezent,
proiectele organizaþiei se axea-
zã pe educarea copiilor defa-
vorizaþi,  printr-o dezvoltare
armonioasã a fiecãrui copil în
parte.  “Pentru noi conteazã
mult sã investim în oameni.-
 Prin acest proiect, am ajutat
numeroase familii sã ducã o
viaþã mai bunã în condiþii de-
cente. Mulþi oameni dezavan-
tajaþi din punct de vedere so-
cial ºi economic se frãmântã
zilnic pentru a obþine un aco-
periº deasupra capului, însã de

cele mai multe ori situaþia lor
financiara nu le permite sã-ºi
procure nici cele necesare su-
pravieþuirii. Pentru astfel de
oameni, noi dezvoltãm proiec-
te ºi programe speciale, care
sã îi ajute  ºi  sã le dea o ºansa
de a duce o viaþã onorabilã.
Anul acesta, alte patru familii
primesc ceea ce odata era nu-
mai un vis: o casa. Dorim sa
continuam acest proiect ºi în

anii urmãtori“, a declarat Da-
vid Dugeniuk, Director Exe-
cutiv al Asociaþiei Diaconia
Ajutor Internaþional.

25 septembrie:

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Dolj organi-
zeazã în data de 25 septembrie 2015 Bursa Locurilor de Muncã pen-

tru Absolvenþi. Acþiunea se va desfãºura începând cu ora 09.00 la
Casa de Culturã a Studenþilor din Craiova.

cut este rezultatul energiei pe care
toþi angajaþii companiei o depun în
mod constant în aceastã direcþie”,
spune Onno Rombouts, Managing

Director Heineken România.
În 2014, compania ºi-a concentrat efor-

turile asupra celor ºase prioritãþi ale agen-
dei, obþinând rezultate mai bune pe fiecare
dintre aceste arii: promovarea consumului
responsabil de alcool, susþinerea comunitã-
þilor locale, asigurarea sãnãtãþii ºi siguranþei
angajaþilor, protejarea resurselor de apã, re-
ducerea emisiilor de CO

2
 ºi aprovizionarea

sustenabilã. „Tot în 2014, am redenumit
strategia globalã de sustenabilitate din “Bre-
wing a Better Future” în “Brewing a Better
World” pentru a evidenþia impactul global
pe care HEINEKEN îl are astãzi”, a mai spus
Onno Rombouts.

dispun de locuri de muncã vacante  ºi
sunt interesaþi sã participe la Bursa Lo-
curilor de Muncã pentru Absolvenþi, pot
depune situaþia  privind locurile de mun-
cã vacante ce vor fi oferite în cadrul bur-
sei la sediul Agenþiei Locale Craiova, str.
Eugeniu Carada , nr. 13A sau le pot
transmite atât pe adresa de email a insti-
tuþiei: ajofm@dj.anofm.ro , cât si pe fax
(0351/401.557).
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Conceputã în jurul ideii de pro-
movare a diversitãþii culturale a UE,
precum ºi în vederea descoperirii
limbajului universal al artei ºi cul-
turii, conferinþa are rolul de a adu-
na laolaltã reprezentanþii oraºelor
candidate la titlul de capitalã euro-
peanã a culturii pentru anul 2021
din România ºi Grecia, reprezen-
tanþi ai fostelor, prezentelor ºi vii-
toarelor capitale europene ale cul-
turii, dar ºi delegaþi ai oraºelor can-
didate necâºtigãtoare.

Reprezentanþii mai multor oraºe
europene, prezenþi la Craiova

Vor lua parte la acest eveniment

Craiova sãrbãtoreºte 30 de ani de la iniþiereaCraiova sãrbãtoreºte 30 de ani de la iniþiereaCraiova sãrbãtoreºte 30 de ani de la iniþiereaCraiova sãrbãtoreºte 30 de ani de la iniþiereaCraiova sãrbãtoreºte 30 de ani de la iniþierea
programului „Capitalã Europeanã a Culturii”programului „Capitalã Europeanã a Culturii”programului „Capitalã Europeanã a Culturii”programului „Capitalã Europeanã a Culturii”programului „Capitalã Europeanã a Culturii”

Începând de astãzi ºi
pânã duminicã, Craiova
este în centrul manifes-
tãrilor legate de împli-
nirea a 30 de ani de când
Melina Mercouri,
ministrul grec al cultu-
rii din anii ‘80, iniþia
programul „Capitalã
Europeanã a Culturii”.
De la Atena în 1985, la
Mons ºi Plzeò în 2015,
50 de oraºe din Europa
au deþinut titlul de
Capitalã Europeanã a Culturii, iar programul a devenit
în scurt timp unul dintre cele mai populare ºi mai apre-
ciate proiecte comunitare. Pentru a marca acest moment
aniversar, Asociaþia „Craiova Capitalã Europeanã a
Culturii 2021” sprijinã ºi promoveazã programul Comi-
siei Europene prin organizarea, la Craiova, în perioada 4
– 6 septembrie a.c, a conferinþei internaþionale „30-50,
30 years- 50 cities, History through European Capital of
Culture Program”.

reprezentanþi din municipiile Ti-
miºoara, Cluj-Napoca, Bucureºti,
Braºov ºi Arad, respectiv Larissa,
Piraeus, Volos ºi Ioannina din Gre-
cia, toate aceste oraºe fiind înscri-
se în competiþia pentru titlul anu-
lui 2021. De asemenea, au confir-
mat prezenþa reprezentanþi ai unor
oraºe precum Istanbul - o fostã
capitalã europeanã a culturii, Ma-
astricht – candidatã la titlu, dar oraº
necâºtigãtor, Mons - capitala eu-
ropeanã a culturii din acest an ºi
Plovdiv - una dintre cele douã vii-
toare capitale culturale, în 2019.

“În urmã cu 30 de ani, Atena
era desemnatã prima Capitalã Eu-
ropeanã a Culturii. Zeci de oraºe

europene au întruchipat acest ideal
de-a lungul timpului. Acum, în
2015, îi provocãm ºi invitãm pe
partenerii noºtri din þarã, precum
ºi pe cei din Grecia, la Craiova.
Organizãm o reuniune importan-
tã ºi, sperãm noi, cã prin prezenþa
acestor delegaþii, schimbul de
idei ºi propuneri va fi în benefi-
ciul tuturor. Craiova va fi, pen-
tru câteva zile, epicentrul capi-
talelor europene. Municipiul Cra-
iova intrã în faza finalã a înscrierii
oficiale în competiþia naþionalã
pentru Capitala Europeanã a Cul-
turii din 2021”, a declarat Lia
Olguþa Vasilescu, primarul mu-
nicipiului Craiova.

Craiova se luptã
cu alte 11 oraºe din România
pentru titlul de Capitalã
Europeanã a Culturii 2021

Referitor la ineditul eveniment
de la finalul sãptãmânii, Lucian
Dindiricã, preºedintele Asociaþiei
„Craiova Capitalã Europeanã a
Culturii 2021”, a declarat cã “sco-
pul principal al evenimentului con-
stã în sublinierea importanþei ºi a
semnificaþiei procesului de dobân-
dire a statutului de capitalã euro-
peanã a culturii. De-a lungul celor
30 de ani, s-a demonstrat cã sim-
pla participare a unui oraº i-a ofe-
rit comunitãþii acestuia prilejul de
a renaºte, iar cetãþenilor sãi le-a
oferit ocazia de a fi mai uniþi, de a
se redescoperi, de se organiza efi-

cient ºi de a crea punþi de legãturã
cu iubitorii ºi creatorii de culturã
din orice alt colþ al Europei.”

La conferinþã vor participa ºi
oficiali ai Ministerului Culturii din
România ºi Grecia, precum ºi ex-
perþi ai Comisiei Europene. Ora-
ºele din România înscrise în com-
petiþia naþionalã pentru Capitala
Europeanã a Culturii 2021 sunt:
Craiova, Cluj Napoca, Timisoara,
Iaºi, Braºov, Arad, Brãila, Sfântul
Gheorghe, Baia Mare, Bucureºti,
Suceava, Târgu Mureº, iar Naf-
plio, Larissa, Elefsina, Piraeus,
Kalamata, Rhodes, Ioannina, Tri-
poli, Kavala, Volos, Messolongi,
Sparta, Chalkida, Chania ºi-au ex-
primat intenþia de a participa la în-
trecerea internã din Grecia.

RADU ILICEANU

VVVVVin manualele!in manualele!in manualele!in manualele!in manualele!

În aceastã perioadã, are loc des-
tribuirea manualelor ºcolare, pen-
tru clasele IV-X. Pentru unitãþile
ºcolare din Craiova s-au ridicat
materialele didactice, urmând ca,
pânã la sfârºitul acestei sãptãmâni,
sã se finalizeze ºi ceea ce þine de

teritoriu. Manualele ºcolare sunt
acordate conform Metodologiei
Ministerului Educaþiei ºi Cercetã-
rii ªtiinþifice ºi este greu de crezut
cã s-ar fi încãlcat legea: „Vorbim
despre un numãr total, repartizat
de cãtre Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii ªtiinþifice, de aproxima-
tiv 80.000. În perioada 1-7 sep-
tembrie, vor ajunge, la depozitul
destinat, cãrþile pentru clasele I ºi
a II-a. Procentele în care se acor-
dã  manualele noi sunt urmãtoare-
le: cls.I – 100%; 5% noi ºi restul
din recuperare; cls.a III-a  - pânã
la finalizarea licitaþiilor prevãzute
de lege, se vor utiliza manualele pro-
venite din recuperãri; clasa a IV-a
– 10 procente noi ºi restul din anii
trecuþi. Pentru clasele a IX-a ºi a
X-a, 15% vor fi noi, recuperãrile
urmând sã completeze necesarul”
, a precizat prof. Mihãiþã Stoica,
purtãtor de cuvânt al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Facultatea de Teologie din Craiova organizeazã, în perioada 1-17 sep-
tembrie, a doua sesiune de admitere pentru specializarea Teologie Pas-
toralã. Astfel, pânã la data de 11 septembrie a.c, candidaþii vor putea
depune dosarele la secretariatul facultãþii, urmând ca în data de 15 sep-
tembrie sã susþinã probele eliminatorii, iar pe 16 septembrie proba scri-
sã la disciplina dog-
maticã ortodoxã. În
aceeaºi perioadã,
Facultatea de Teolo-
gie din Craiova orga-
nizeazã concurs de
admitere pentru
masterat, specializa-
rea Teologie ºi Cul-
turã. Sunt disponibi-
le 50 de locuri (25 bu-
getate ºi 25 cu taxã),
admiterea candidaþi-
lor urmând sã se facã
prin examen scris la
disciplina dogmaticã
ortodoxã.

RADU ILICEANU

Examen de admitere
la Facultatea de Teologie

din Craiova
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Cetãþenii europeni, inclusiv cei ungari,
se tem pentru cã liderii europeni nu sunt
capabili sã gestioneze criza imigranþilor, care
“nu este o problemã europeanã, ci germa-
nã”, a declarat, ieri, premierul ungar, la Bru-
xelles, Viktor Orban, într-o conferinþã comu-
nã cu preºedintele Parlamentului European,
Martin Schulz. Orban a afirmat cã regulile
Schengen, Dublin ºi Frontex menþioneazã
clar cã þãrile de la periferia spaþiului Schen-
gen, ca Ungaria, trebuie sã apere frontiere-
le. El a precizat cã Ungaria “a fãcut totul”
pentru a respecta aceste reguli. Premierul
ungar a apreciat cã aceastã crizã “nu este o
problemã europeanã, ci germanã”, pentru
cã niciunul dintre aceºti imigranþi nu vrea
sã stea în Ungaria, ci toþi vor sã cãlãtoreas-
cã spre vest. “Nu avem dificultãþi cu cei care
vor sã rãmânã în Ungaria, dar nimeni nu vrea
sã rãmânã în Ungaria, nici în Slovacia, Polo-
nia sau Estonia”, a spus Orban. Rãspunzând unei
întrebãri din partea postului german ZDF, Orban a
afirmat cã gestionarea crizei “nu este o problemã de
strategie, ci de reguli”. Regulile Europei sunt foarte
clare, a adãugat premierul, notând cã atât cancela-
rul german, Angela Merkel, cât ºi cel austriac, Wer-
ner Faymann, au declarat cã niciun imigrant nu poate
pleca din Ungaria fãrã sã fie înregistrat. “Toatã lu-
mea vrea sã meargã în Germania. Treaba noastrã

Paradã militarã de amploare
la Beijing

China a organizat ieri o paradã mi-
litarã de amploare la Beijing, pentru a
comemora înfrângerea Japoniei în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial, sublini-
ind ambiþia preºedintelui Xi Jinping
de a face din þara sa principala putere
din Asia. Peste 12.000 de militari au
participat la paradã, cu 500 de echi-
pamente militare ºi 200 de aeronave
de diferite tipuri, reprezentând ceea ce
oficialii militari descriu ca tehnologia
de ultimã generaþie a armatei chineze.
Xi Jinping a deschis manifestãrile cu
un discurs la Poarta Tiananmen, din
centrul Beijingului, flancat de lideri
chinezi ºi demnitari strãini, inclusiv
preºedintele rus, Vladimir Putin, cel
sud-coreean, Park Geun-hye, ºi secre-
tarul general al ONU, Ban Ki-moon.
“Experienþa rãzboiului face oamenii
sã preþuiascã pacea mai mult”, a afir-
mat Xi. “Indiferent de evoluþia eveni-
mentelor, China nu va cãuta nicioda-
tã hegemonia, China nu va încerca
niciodatã sã se extindã ºi nu va provo-
ca altora tragediile pe care ea le-a
suferit în trecut”, a adãugat preºedin-
tele. Xi a anunþat de asemenea redu-
cerea cu 300.000 de membri a efecti-
velor Armatei Eliberãrii Poporului, cea
mai mare armatã din lume, care în pre-
zent are 2,3 milioane de militari. Para-
da subliniazã rolul autoproclamat al
Partidului Comunist ca forþã princi-
palã a înfrângerii Japoiei în urmã cu
70 de ani ºi salvator al naþiunii, deºi
istoricii susþin cã rivalii naþionaliºti
au dus cea mai mare parte a luptelor.
Evenimentul minimizeazã de asemenea
rolul Statelor Unite, Marii Britanii ºi
altor state. Numeroase þãri au decis sã
nu trimitã reprezentanþi la ceremonie,
pe fondul îngrijorãrilor legate de ca-
racterul antijaponez al paradei ºi de
mãsurile agresive ale Chinei în vede-
rea unor revendicãri teritoriale.

Yemen: Bilanþul dublului
atentat de la Sanaa a ajuns
la 32 de morþi ºi 92 de rãniþi

Bilanþul celor douã atentate de
miercuri seara, revendicate de grupa-
rea jihadistã Statul Islamic (SI), împo-
triva unei moschei ºiite din capitala
Yemenului - Sanaa - a crescut la 32 de
morþi ºi 92 de rãniþi. Un bilanþ prece-
dent consemna 28 de morþi ºi 75 de
rãniþi, dar numãrul victimelor a cres-
cut dupã ce patru rãniþi au decedat în
cursul nopþii de miercuri spre joi. Un
atacator sinucigaº, care avea asupra
sa o centurã cu explozibili, s-a arun-
cat în aer în mijlocul credincioºilor ºiiþi
în timp ce aceºtia pãrãseau lãcaºul de
cult dupã rugãciunea de searã. În timp
ce oamenii se grãbeau spre locul aten-
tatului pentru a veni în ajutor victime-
lor, un al doilea atacator-kamikaze a
detonat vehiculul încãrcat cu explozi-
bil la bordul cãruia se afla în afara
moscheii. Statul Islamic a invocat, la
rândul sãu, un atentator sinucigaº care
s-a detonat în interiorul unei moschei
înaintea exploziei maºinii parcate în
apropiere. Statul Islamic, grupare ji-
hadistã sunnitã consideratã de musul-
manii ºiiþi ca fiind formatã din “necre-
dincioºi”, a comis la 21 martie prime-
le sale atentate în Yemen, care au vizat
mai multe moschei ºiite. Bilanþul: 142
de morþi, unul dintre cele mai grele în-
registrate în aceastã þarã. Atacul du-
blu de miercuri seara intervine în con-
textul în care Yemenul, una din cele
mai sãrace þãri din Peninsula Arabi-
cã, se confruntã din martie cu un rãz-
boi între rebelii ºiiþi houthi, care au
cucerit de un an regiuni vaste, inclu-
siv Sanaa, ºi forþele sunnite loiale pre-
ºedintelui Abd Rabbo Mansour Hadi,
aflat în exil în Arabia Sauditã.

Premierul britanic David Cameron
va fi invitat într-o sesiune specialã a
Parlamentului european consacratã
referendumului pe care Londra in-
tenþioneazã sã-l organizeze pânã la
finalul lui 2017 cu privire la aparte-
nenþa Marii Britanii la Uniunea Eu-
ropeanã. “Cameron va fi invitat la o
sesiune specialã a Parlamentului Eu-
ropean”, a anunþat pe Twitter liderul
grupului europarlamentar al Alianþei
Liberalilor ºi Democraþilor pentru
Europa (ALDE), Guy Verhofstadt,
fost premier al Belgiei. Potrivit publi-
caþiei “The Telegraph”, orice astfel
de invitaþie trebuie sã fie fãcutã de
preºedintele Parlamentului Euro-
pean, germanul Martin Schulz, care
a apreciat în trecut cã la baza dorinþei
Marii Britanii de renegociere a sta-
tutului sãu în interiorul UE se aflã
“minciuni” referitoare la imigranþi ºi
“resentimente naþionale”. Guvernul
conservator al premierului David
Cameron, reales în mai pentru un
mandat de cinci ani, doreºte sã re-
negocieze termenii apartenenþei
Marii Britanii la blocul comunitar -

Fermierii francezi nemulþumiþi de
scãderea veniturilor personale au
organizat ieri o manifestaþie de forþã
prin mobilizarea a peste 1.000 de trac-
toare în centrul Parisului pentru a
cere ajutorul Guvernului înaintea unei
reuniuni a miniºtrilor europeni ai
Agriculturii care va avea loc sãptã-
mâna viitoare. În jurul orei locale 9,00,
prefectura poliþiei Parisului a numã-
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este doar sã îi înregistrãm”, a insistat Orban. Pre-
mierul a menþionat cã Parlamentul ungar va adopta
o serie de amendamente menite sã consolideze con-
troalele la frontiere, care vor intra în vigoare de la
jumãtatea lunii septembrie. Ungaria este hotãrâtã
sã-ºi apere frontierele ºi sã implementeze prevederi-
le acordului Schengen, a declarat Orban ulterior,
dupã discuþii cu preºedintele Consiliului European,
Donald Tusk. El a precizat, într-o conferinþã de pre-

sã comunã cu Tusk, cã apãrarea frontiere-
leor nu este o problemã de alegere, fãcând
referire la acordul care menþioneazã cã “gra-
niþele Schengen pot fi traversate doar prin
punctele special desemnate”. La rândul
sãu, Tusk a afirmat cã Europa trebuie sã
depunã mai multe eforturi pentru a soluþio-
na criza migraþiei. El a apreciat cã mãsurile
menite sã combatã fluxul de imigranþi tre-
buie sã includã consolidarea frontierelor,
adãugând cã este important ca instituþiile
ºi organizaþiile care se ocupã de migrare sã
beneficieze de o contribuþie mai mare din
partea Europei. Zeci de migranþi s-au aºe-
zat ieri pe ºinele de cale feratã din oraºul
ungar Bicke pentru a protesta împotriva
faptului cã autoritãþile vor sã-i ducã într-un
centru de primire pentru refugiaþi din apro-
piere, o familie cu un sugar fiind înlãturatã
cu forþa de poliþie de la faþa locului. Alþi
migranþi, care se aflau într-un pasaj subte-

ran din garã, i-au împins înapoi pe poliþiºtii care blo-
cau capãtul scãrilor pentru a încerca sã revinã în
tren. Trenul, care avea în mare majoritate ca pasa-
geri doar refugiaþi, a fost înconjurat de poliþie. Acesta
a fost oprit în cursul dimineþii în oraºul Bicske, oraº
situat la 35 de kilometri vest de Budapesta, deºi
destinaþia sa anunþatã era Sopron, în apropierea
graniþei cu Austria.

rat 1.365 de tractoare ºi aproximativ
100 de autocare la periferiile capitalei
Franþei. În plus, la chemarea FNSEA,
primul sindicat agricol din Franþa, alþi
4.000 pânã la 5.000 de agricultori  au
ajuns la Paris cu autocarul sau tre-
nul. Odatã reunite la Poarta Vincen-
nes, în estul Parisului, unul din prin-
cipalele puncte de acces spre Capi-
talã, diferitele coloane de manifes-

tanþi s-au îndreptat spre Place de la
Nation, unde au protestat pe întrea-
ga duratã a zilei. “Aceastã manifes-
taþie nu este o defilare folcloricã ºi
nici o paradã a tractoarelor. Fermie-
rii sunt hotãrâþi”, a avertizat secre-
tarul general al FNSEA, Dominique
Barrau. Dupã o serie de crize care i-
au afectat pe producãtorii de lapte,
bovine ºi porcine, FNSEA a cerut
fermierilor sã vinã sã protesteze pe
strãzile din Paris pentru a evita li-
chidarea sectorului agricol francez.
Fermierii francezi, care în cursul
acestei veri au organizat peste 500
de acþiuni de protest prin blocarea
mai multor siteuri turistice celebre
din Franþa precum mãnãstirea Mont-
Saint-Michel sau castelul Cham-
bord, aºteaptã un angajament din
parte guvernanþilor în favoarea ex-
ploataþiilor agricole afectate de scã-
derea preþurilor. Guvernul francez a
anunþat la data de 22 iulie un plan de
urgenþã pentru crescãtorii de anima-

le în valoare de 600 milioane de euro.
Însã sectorul agricol cere ca, pe lun-
gã mãsurile pe termen scurt, sã fie
luatã o “pauzã” în procesul de regle-
mentare care îi afecteazã pe produ-
cãtorii francezi în beneficiul concu-
renþilor lor europeni. “Guvernul lu-
creazã la un set de mãsuri de rãs-
puns”, a anunþat ministrul francez al
Agriculturii, Stéphane Le Foll, adãu-
gând cã reuniunea de lunea viitoare
a miniºtrilor europeni ai Agriculturi
va permite completarea lor. Contex-
tul global este unul nefavorabil pen-
tru fermierii francezi în condiþiile em-
bargoului introdus de Rusia pentru
produsele agroalimentare occidenta-
le, eliminãrii cotelor la lapte în Euro-
pa ºi încetinirii economice a Chinei,
care duce la diminuarea achiziþiilor
sale de produse agricole. În plus, fer-
mierii sunt nemulþumiþi ºi de rãzboiul
preþurilor dintre marile grupuri de dis-
tribuþie, care trage în jos întregul lanþ
de producþie.

în sensul transmiterii mai multor atri-
buþii dinspre Bruxelles cãtre Londra
- ºi apoi sã organizeze un referen-
dum naþional pânã la sfârºitul anu-
lui 2017. Printre obiectivele princi-
palele pe care Cameron le urmãreºte
se numãrã obþinerea unui drept de
veto asupra deciziilor comunitare de
naturã sã afecteze interesele naþio-
nale britanice ºi diminuarea fluxului
imigranþilor est-europeni în Marea
Britanie, în special prin adoptarea
unor mãsuri care sã restricþioneze
accesul acestora din urmã la siste-
mul britanic de asistenþã socialã.
Propunerea de invitare a premieru-
lui Cameron în plenul PE a fost fã-
cutã de Guy Verhofstadt. “Cameron
ar trebui sã vinã în Parlamentul Eu-
ropean pentru a-ºi expune cererile
ºi a prezenta într-o manierã transpa-
rentã cazul sãu privind o Uniune
Europeanã reformatã. Adevãrul este
cã noi nu ºtim exact ce doreºte gu-
vernul britanic, ca sã nu mai vorbim
de ce se renegociazã acum în spate-
le uºilor închise. El a acuzat adesea
UE cã are un deficit de democraþie

ºi de aceea ar fi foarte ciudat dacã ar
refuza ºansa de a discuta deschis
despre propunerile sale”, a susþinut
liderul grupului ALDE. Liderul gru-
pului europarlamentar al Partidului
Popular European (PPE), Manfred
Weber, s-a declarat “deschis” faþã
de propunerea lui Verhofstadt de
invitare a premierului britanic în ple-
nul PE. La rândul sãu, liderul formaþi-

unii britanice UKIP (euroscepticã),
Nigel Farage, a salutat propunerea
liderului liberal european. “Este pri-
ma datã când domnul Verhofstadt are
o idee bunã. Dat fiind cã toatã lumea
în Marea Britanie este în ceaþã în ceea
ce priveºte poziþia sa de negociere,
aº fi încântat sã îl întâmpin pe dom-
nul Cameron în Parlamentul Euro-
pean”, a spus sarcastic Farage.
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Ucenic pentru crimã

Se difuzeazã la HBO, ora 00:00

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

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, aºteptându-
se 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 des-
pãrtiþi 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...

sursa: cinemagia.ro
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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 2016-

Franþa
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

TVR 1

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

TVR 2

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

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 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: Legen-

dele teribilitãþii

PRO TV

ACASÃ
07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
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.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 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

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 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)

KANAL D

PRIMA TV
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)

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 ºi-

n lat"
23:30 Fotbal Preliminariile Euro

2016: Ungaria - România
00:00 Wrestling RAW
02:00 Wrestling SMACK:

Episodul 468

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Seninvineri, 4 septembrie - max: 33°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,4315 ............. 44315
1 lirã sterlinã................................6,0276....................60276

Cursul pieþei valutare din 4 septembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9461........39461
1 g AUR (preþ în lei)........143,3130.....1433130
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Anunþul tãu!
A.N.A.F. – Direcþia Generalã Regionalã  a  Fi-

nanþelor  Publice  Craiova - Administraþia  Judetea-
na a Finanþelor Publice Dolj organizeazã licitaþii
publice în condiþiile precizate de O.G.nr.92/2003
rep. privind Codul de procedurã fiscalã cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, la sediul A.J.F.P.
DOLJ, str. Mitropolit Firmilian, nr. 2, cam. 206  pen-
tru debitorii: 1.SC INDSTEL SRL, Craiova, str. Lip-
scani, nr. 2, bl. 23A1, sc.1, ap.3, jud Dolj, cod iden-
tificare fiscalã 14092489 în data de 22.09.2015, ora
10,00 pentru vânzarea bunurilor: mobilier - birou
tip colþar, pret pornire licitaþie 160 lei; laptop DELL
VOSTRO1015, pret pornire licitaþie 675 lei; laptop
FUJITSU SIEMENS AMILO D7830, pret pornire lici-
taþie 85 lei; unitate centralã COMRACE, pret porni-
re licitaþie 60 lei; monitor CRT LOGIX LGX172 17 ’,
pret pornire licitaþie 25 lei. 2.SC MIFADI EXIM SRL,
Craiova, str. Marasti, nr.3, jud Dolj, cod identificare
fiscalã 5651948 în data de 22.09.2015, ora 13,00
pentru vânzarea bunului: teren intravilan cu supf
de 2.037 mp situat în Craiova, str Bariera Vâlcii, nr.
319, jud Dolj, nr cad 7/50/2, CF 215030, pret porni-
re licitaþie 343.480 lei. 3.SC MTC  DIVERS CON-
STRUCT SRL, Craiova, str. Romain Rolland, nr.7, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 27092553 în data de
22.09.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bunului: uti-
laj pentru forarea apei ELLETARI, tip 320PAC33;
seria 4900036394, an fabricaþie 2011, pret pornire
licitaþie 108.697 lei. 4.SC ROMTEAM  LEADER  SRL
Constanta, Sos. Mangaliei, Piaþa Agroalimentarã
Abator, spaþiul comercial 11, jud Constanta, cod
identificare fiscalã 28831840 în data de 28.09.2015,
ora 14,00 pentru vânzarea bunului: semiremorcã
cisternã, marca Automecanicã, tip SLP 8B, nr în-
matriculare CT-09-MSN, an fabricaþie 2000, pret
pornire licitaþie 11.850 lei (în pret nu este inclusã
valoarea combustibilului). Amplasare: în incinta
Biroului Vamal Dolj. Semiremorca conþine cantita-
tea de 24940 litri combustibil lichid uºor tip3 al
cãrui prêt nu a fost stabilit pânã la data prezentu-
lui anunþ. 5.SC  V.A.I.  ADRICONF  INVESTEMENT
SRL Pieleºti, str. Aleea 2 Calea Bucureºti, km 9, jud
Dolj, cod identificare fiscalã 27031793 în data de
29.09.2015,ora 10,00 pentru vânzarea bunurilor:
autoturism FORD S-MAX  TREND, an fabricaþie
2007, nr înmatriculare DJ-08-DRI, preþ pornire lici-
taþie 13.720 lei; autoturism OPEL  CORSA, an fabri-
caþie 2006, nr înmatriculare DJ-29-DRI, preþ porni-
re licitaþie 4.400 lei; autoutilitarã MS ESPANA
(MERCEDES VITO), an fabricaþie 2006, nr înmatri-
culare DJ-02-DRI, preþ pornire licitaþie 16.540 lei;
grup electrogen trifazat, preþ pornire licitaþie 15.415
lei; maºina de cusut cheiþã Brother KE 430-D01,
preþ pornire licitaþie 1.490 lei; maºinã de cusut
butonierã Brother HE800 A-3, preþ pornire licitaþie
1.045 lei; autoturism BMW, tip 116d, an fabricaþie
2013, nr înmatriculare DJ-30-DRI, preþ pornire lici-
taþie 38.000 lei. Amplasare: sediul societãþii. 6.SC
FIN CONSTRUCT SRL, loc. Iºalniþa, str. Bisericii, nr.
24, jud Dolj, cod identificare fiscalã 18559537 în data
de 29.09.2015, ora 15,00 pentru vânzarea bunuri-
lor: buldoexcavator Massey – Ferguson, tip 50
HX(HA), an fabricaþie 1989, pret pornire licitaþie
27.800 lei; buldoexcavator Case, tip 580K, an fa-
bricaþie 1989; pret pornire licitaþie 31.050 lei; au-
toutilitarã Ford, tip Transit 82 T280, an fabricaþie
2005, nr înmatriculare DJ-21-FIN, pret pornire lici-
taþie 13.300 lei; autoutilitarã Renault, tip Kangoo,
an fabricaþie 2001, pret pornire licitaþie 6.100 lei;

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
autoutilitarã Renault, tip Trafic, an fabricaþie 1998,
pret pornire licitaþie 6.200 lei. Amplasare: loc Iºal-
niþa, Dolj. 7.SC DADOIDANI SRL, Craiova, str. Calea
Severinului, nr. 27, jud Dolj, cod identificare fiscalã
30082037 în data de 30.09.2015, ora 13,00 pentru
vânzarea bunurilor  gajate în favoarea AJFP DOLJ:
autoturism marca Mercedes-Benz, tip S350 Blue-
tec, nr înmatriculare DJ-91-DNY, an fabricaþie 2011,
pret pornire licitaþie 92.000 lei, proprietatea dlui Pa-
raschiv Danut Silviu; autoturism Mercedes – Benz,
tip S320 CDI 4MATIC AMG, nr înmatriculare DJ-11-
TXB, an fabricaþie 2008, pret pornire licitaþie 49.100
lei, proprietatea dnei Ispas Doina-Mãdãlina; auto-
utilitarã marca Ford transit, nr înmatriculare DJ-
30-DNY, an fabricaþie 2002, pret pornire licitaþie
8.200 lei, proprietatea dnei Popescu Maria-Mari-
nela. Amplasare: Craiova, str. Mihail Barca, nr.14,
bl. E17, sc1, ap.19. Preþurile  nu includ TVA. Invi-
tãm pe cei care pretind vreun drept asupra aces-
tor bunuri  sã înºtiinþeze despre aceasta A.J.F.P.
DOLJ înainte de datele stabilite pentru vânzare,
menþionate mai sus. Cei interesaþi în cumpãrarea
bunurilor sunt invitaþi sã  prezinte, pînã  la terme-
nele de vânzare sau, în cazul vânzãrii prin licitaþie,
pana în ziua precedentã termenelor de vânzare:o-
ferte de cumpãrare; în cazul vânzãrii la licitaþie,
dovada plãþii taxei de participare sau a constitui-
rii garanþiei sub forma scrisorii de garanþie ban-
carã reprezentând 10% din preþul de pornire a li-
citaþiei care se plãteºte în lei, în contul IBAN RO16
TREZ 291.50.67XXX005062 , cod fiscal 4830007
deschis la Trezoreria A.J.F.P. DOLJ; împuternici-
rea persoanei care-l reprezintã pe ofertant; pen-
tru persoanele juridice de naþionalitate românã,
copie de pe certificatul unic de înregistrare eli-
berat de ORC; pentru persoanele juridice strãi-
ne, actul de înmatriculare tradus în limba româ-
nã; pentru persoanele fizice române,copie de pe
actul de identitate; dovadã emisã de creditorii fis-
cali cã nu au obligaþii fiscale restante  (Consiliul
Local ºi Administraþia Financiarã în raza cãrora
se aflã domiciliul sau sediul ofertantului ), urmând
sã se prezinte la datele stabilite pentru vânzare
ºi la locurile fixate în acest scop. Impotriva pre-
zentului înscris,cel interesat poate introduce con-
testaþie la instanþã judecatoreascã competenþã,
în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la
cunostiinþa , în conformitate cu prevederile
art.172 si art 173 din OG nr. 92/2003 privind Co-
dul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare. Licitaþia începe
de la cel mai mare preþ din ofertele de cumpãrare
scrise , dacã acesta este superior preþului de
pornire la licitaþie, iar în caz contrar va începe de
la acest din urmã preþ. Adjudecarea se face în fa-
voarea participantului care a oferit cel mai mare
preþ, dar nu mai puþin decît preþul de pornire. Taxa
de participare nu se restituie ofertanþilor care nu
s-au prezentat la licitaþie, celui care a refuzat in-
cheierea procesului-verbal de adjudecare, pre-
cum ºi adjudecãtarului care nu a plãtit pretul.
Potrivit dispoziþiilor art.9 alin(2) lit. d) din O.G. nr.
92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã , re-
publicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioa-
re, când urmeazã sã se ia mãsuri de executare
silitã, nu este obligatorie audierea contribuabilu-
lui. Pentru informaþii suplimentare vã puteþi adre-
sa A.J.F.P. -  Dolj, str. Mitropolit Firmilian, nr.2, cam.
206 sau la tel: 0251/ 402.207.

COMUNA  CARAULA, titular  al  PLANULUI  UR-
BANISTIC  GENERAL COMUNA CARAULA - JUDE-
ÞUL DOLJ,  aduce la cunostinþa publicului, decizia
etapei de încadrare a APM Dolj, în procedurã de re-
glementare conform  HG nr. 1076 / 2004:  planul nu
se supune evaluãrii de mediu ºi nu se supune pro-
cedurii  de evaluare adecvatã urmând a fi supus
procedurii de adoptare farã aviz de mediu. Docu-
mentaþia care a stat la baza luãrii deciziei  etapei de
încadrare se poate consulta în zilele de luni-joi între
orele 0800 - 1600  ºi  vineri între orele 0800 - 1400,  la
sediul Agenþiei  pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº nr. 1, Craiova,  judeþul Dolj ºi la sediul
titularului,  Primãria Caraula, cu sediul  în satul Ca-
raula, comuna Caraula, Judeþul Dolj. Propunerile de
reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj (fax:
0251.419.035, e-mail: office@apmdj.anpm.ro) în ter-
men de 10 zile calendaristice de la publicarea anun-
þului in mass-media.

PRIMÃRIA Comunei Bîrca, Judeþul Dolj, orga-
nizeazã concurs pentru ocuparea unui post con-
tractual vacant de: -ªofer Microbuz, transport elevi,
1 normã. Concursul  va avea loc: în data de de
28.09.2015, ora 10.00, proba scrisã, în data de
01.10.2015, ora 10.00, proba de  interviu. Candidaþii
vor depune dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile de la data publicãrii prezentului
anunþ în Monitorul Oficial. Relaþii suplimentare la
sediul Primãriei comunei Bîrca, tel.0251/356.214.

IORDACHE GABRIELA DIANA, anunþã: pro-
punerea preliminarã privind ELABORARE  PUZ
PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4E CU DESTI-
NAÞIA SPAÞII COMERCIALE ªI LOCUINÞE COLEC-
TIVE, str, Bãtrânilor, nr.20, Craiova,Dolj. Publicul
este invitat sã transmitã observaþii asupra docu-
mentelor expuse disponibile pe www.primariacra-
iova.ro, secþiunea informaþii utile Urbanism, pânã
la data de 25.09.2015, la sediul Primãriei Munici-
piului Craiova, str. A I Cuza,nr.7.

PRIMÃRIA Comunei Bîrca, Judeþul Dolj, or-
ganizeazã concurs pentru ocuparea unui post con-
tractual vacant de: -Referent I în cadrul comparti-
mentului Culturã, din cadrul aparatului de specia-
litate al primarului comunei Bîrca. Concursul  va
avea loc: în data de de 29.09.2015, ora 10.00, pro-
ba scrisã, în data de 29.09.2015, ora 14.00, proba
interviu. Candidaþii vor depune dosarele de parti-
cipare la concurs în termen de 10 zile de la data
publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial.
Relaþii suplimentare la sediul Primãriei comunei
Bîrca, tel.0251/356.214.

Subsemnatul Rãduca Cãtãlin, domiciliat în
Craiova, str. Simion Stoilov, nr. 12, bl. E9, sc.1, ap.17,
anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitã-
rii de emitere a acordului de mediu pentru proiec-
tul » Construire service auto parter ºi împrejmuire
teren pe latura de est ºi sud, situatã judeþul Dolj,
Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 319 ». Informaþiile
privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru protecþia mediului –
Ageþia pentru Protecþia Mediului Dolj- din Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1 ºi la sediul societãþii : Craio-
va, str. Simion Stoilov, nr.12, bl.E 9, sc.1, ap. 17, în
zilele de luni pânã vineri între orele 9.00- 14.00. Ob-
servaþiile publicului se primesc zilnic la sediul auto-
ritãþii competente pentru protecþia mediului din
Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

INVITATIE

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

ZIUA COMUNEI URZICUTA

VA ASTEPTAM CU DRAG!

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA

organizeazã concurs în data de 25.09.2015, ora 10, la sediul din Comuna Bucovãt, Sat Leamna de Sus, Str.
Principalã, nr.1, pentru ocuparea funcþiei de DIRECTOR MEDICAL

Concursul se va desfãºura la sediul spitalului:
-proba scrisã se va susþine în data de 25.09.2015 la ora 10.00

La concurs se pot înscrie candidaþii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale ºi specifice conform OMSP
nr.284/2007, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul spitalului iar perioada de înscriere este 07.09.2015- 15.09.2015.

1.Criterii generale de participare conform OMSP nr.284/2007:
   a) au domiciliul stabil în România;
   b) nu sunt condamnaþi penal sau în curs de urmãrire penalã;
   c) sunt apþi din punct de vedere medical (fizic ºi neuropsihic);
   d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010  privind sistemul public de pensii ºi alte

drepturi de asigurãri sociale.

2. Criterii specifice de participare : pentru director medical:
   - sunt absolvenþi de învãþãmânt universitar de lungã duratã, cu diplomã de licenþã sau echivalentã în profil medicinã;
   - sunt confirmaþi ca medic specialist sau primar;
   - au cel puþin 2 ani vechime ca medic specialist sau au competenþã/atestat în managementul serviciilor de sãnã-

tate ori sunt absolvenþi ai cursului de management spitalicesc;

3. Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã urmãtoarele documente :
  a) cererea de înscriere;
   b) copie de pe actul de identitate;
   c) copie legalizatã de pe diploma de licenþã sau de absolvire, dupã caz;
   d) curriculum vitae;
   e) adeverinþa care atestã vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, dupã caz;
   f) cazierul judiciar;
   g) copii de pe diplomele de studii ºi alte acte care atestã calitatea de doctor în ºtiinþe medicale, cadru didactic

universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializãri, cursuri, stagii,
competenþe/atestate etc., în funcþie de postul pentru care concureazã;

   h) declaraþia pe propria rãspundere cã nu este urmãrit penal ºi nu are cunoºtinþã cã a început urmãrirea penalã asupra sa;
   i) declaraþia pe propria rãspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
   j) adeverinþa din care sã rezulte cã este apt medical, fizic ºi neuropsihic;
   k) proiectul/lucrarea de specialitate în 3 exemplare.

PROBE DE CONCURS:
-test grilã/ lucrare scrisã de verificare a cunoºtinþelor din legislaþia specificã postului
-susþinerea proiectului/ lucrãrii de specialitate pe o temã din domeniul de activitate al postului
-interviul de selecþie

Relaþii suplimentare, bibliografia ºi alte menþiuni referitoare la organizarea concursului vor fi puse la dispoziþie
la sediul unitãþii, Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, din Sat Leamna de Sus, Comuna Bucovãt, str. Principalã
nr. 1, tel: 0251-360395, sau pe site: www.spitalulpnf.ro.

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

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

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

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

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

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate su-
perioarã la preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -elevi la con-
tabilitate. Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã. Telefon:
0722/943.220; 0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbunãtã-
þiri 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 decoman-
date etaj 1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2 camere de-
comandate, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj 4/10- Ciu-
percã. Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracentral, ul-
tralux, A.C., internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/109.595.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei came-
re, decomandat, zona Ramada.
Preþ 70.000 de euro negociabil.
Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 camere, bi-
lateral, ultracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3 camere de-
comandate Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Casã mare boiereascã cu toate
utilitãþile superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã mare -
central, pretabilã clinicã, pensiu-
ne, firmã. Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã comuna
Periºor + dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la poartã,  te-
ren 5500 mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti - Goieºti.
Telefon: 0760/024.474; 0351/
460.839.
Urgent! Ocazie. Vând casã P+M
130 m.p. + teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne + magazie di-
verse, zona Catargiu Nou. Tele-
fon: 0773/769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 came-
re 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. Te-
lefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultracen-
tral 3 camere, beci , 2 sãli lun-
gime 30 m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon: 0351/
455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon:
0732/089.127; 0732/651.113.
Vând sau schimb casã (varian-
te). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere + ane-
xã cu 2 camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea Stanciului,
sat Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca, demisol, par-
ter + etaj 1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu bucãtã-
rie open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia de ski de
la hotel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire centra-
lã, izolatã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2 camere
– variante. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã 3 camere, pãtul ºi
magazie, 3000 mp teren comu-
na Gogoºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna Calopãr nr.
241, teren 2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona Me-
tro, 900 mp, preþ negociabil. Te-
lefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mânãs-
tirii, 5.000 mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile Go-
vora, toate utilitãþile, împrejmuit,
asfalt, lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în Popo-
veni 2500 sau 5000 mp. Tele-
fon: 0744/262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan, 400 mp,
com. ªimnicu de Sus, lângã
Peco Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp Centura
Nord. Telefon: 0728/800.447.
Vând teren intravilan 2800 mp în
Craiova. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei. Tele-
fon: 0761/347.028.
Vând 4200 mp teren intravilan
la 7 km de Craiova. Telefon:
0727/884.205.

Vând teren 3000 mp în satul
Urzica Mare, la strada princi-
palã, ultra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 3690 mp teren intravilan
în Cârcea, Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  cartier ªim-
nicu de Jos la DJ, cadastru fã-
cut. Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500 mp,
Drumul Muntenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fabri-
caþie 2008, 40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pentru progra-
mul Rabla. 0351/ 415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã, cu-
loare alb, economicã - 90.000
km, 4000 RON negociabil, sta-
re excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Skoda
Octavia Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã recent, ulei, fil-
tre, plãcute frânã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro uºor nego-
ciabil. 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 nego-
ciabil. Telefon: 0772/096.357.

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã locuri de veci cimitir
ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare marmurã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei elemen-
tul, televizor color Filiphs 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Telefon: 0729/
977.036.
DOUÃ locuri de veci, Sineasca.
Telefon: 0733/ 065.141.
Vând maºini de tricotat rectili-
nie ºi circular. Preþ bun. Tele-
fon: 0745/ 589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã
de spãlat Alba Lux, barcã artiza-
nalã, 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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

vineri, 4 septembrie 2015

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

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

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.

Cort 4 persoane, douã compar-
timente ºi verandã, douã araga-
ze voiaj, ºubã îmblãnitã. Tele-
fon: 0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând robot patiserie 3 funcþii (ma-
laxor, creme, spume) bol inox 6
litri marcã Germania, cuier hol.
Telefon: 0752/236.667.
Vând putinã de salcâm avanta-
jos. Telefon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau scimb cu
un calorifer de fontã folosit un
calorifer de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele rela-
xa, 1 ladã frigorificã 5 sertare, 1
aragaz cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu toate furni-
turile, Tv color D- 1x2 Cm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO pen-
tru Dacia 1300 preþ - 245 lei.
Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte con-
venabil. Telefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete copii, aragaz
4 ochiuri, calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând urgent 2 locuri de veci ci-
mitirul Ungureni Telefon: 0769/
669.736.

Vând cauciuc 155x 13 cu jantã,
cârlige jgheaburi acoperiº,  ara-
gaz voiaj douã ochiuri cu bute-
lie, 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 cadru metalic inox nou
pentru handicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând 2 locuri de veci în Ungu-
reni - zona Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/232.167.
Vând motocicletã HONDA R.C.
33 N.T.V. 650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând ecograf foarte convenabil,
performant cu douã sonde dife-
rite. Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam, 2 fe-
restre cu geam 30 lei/buc, co-
vor persan 2,20/1,80 - 80 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine dezvol-
tate cu 5 rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Si-
neasca – Craiova dimensiuni
1,50 x 3 m zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie 500 lei,
ºifonier sculptat. Telefon: 0769/
360.741.

Vând 2 uºi metalice jumãtate
tablã ºi geam 1,52x52,3 giurgiu-
vele cu geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã capa-
citate mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapuse,
amenajate cu plãci, gard ºi cru-
ce, cimitirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite fãrã toc,
presã balotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn. Tele-
fon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea co-
pil, aspirator, sãpun rufe, covoa-
re olteneºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând ºase taburele (scaune) din
lemn melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, bazin
inox, 50 Ron, cãrucior copil 50
Ron. Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil. Te-
lefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþuzeas-
cã, 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 zin-
catã 2/1 m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat, dorme-
zã nouã ºi alte lucruri casnice.
Telefon: 0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte  co-
muna Cioroiaºi pentru o came-
rã cãmin Valea Roºie parter sau
etaj 1. Telefon: 0754/ 220.151.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsoniera complet
mobilata, strada Doljului. Tele-
fon: 0744/572.056.
Închiriez garsonierã parter. Te-
lefon: 0732/ 203.089
Închiriez 2 camere la casã. Te-
lefon: 0762/484.755; 0351/
464.628.
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. Tele-
fon: 0765/350.617.
Închiriez sau vând apartament
2 camere Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/433.875.

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

DIVERSE
Caut o persoanã care sã mã
îngroape. Îi plãtesc dãrile
blocului, îi rãmâne pensia ºi
locul de veci. Telefon. 0762/
728.493.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Meci cu o desfãºurare pe
muchie de cuþit, miercuri sea-
rã, la Polivalentã, unde SCM
Craiova a obþinut prima victo-
rie stagionalã, dispunând la li-
mitã, scor 33-32, de HC Zalãu.
Totuºi, SCM ar putea pierde
punct sau puncte preþioase la
masa verde dupã ce în secven-
þele de final Landre eliminatã an-
terior 2 minute pe margine, nu
a pãrãsit terenul de joc ºi, mai
mult, s-a aflat în zidul alb-albas-
tru la o aruncare de la 9 metri a
oaspetelor.

Fetele Simonei Gogârlã au în-
ceput bine ºi au condus cu 2-0,
numai cã sãlãjencele au revenit
pe tabelã, ducându-se ele la douã
“lungimi”, 3-5 (10). Balanþa s-a

VVVVVictorie palpitantã, dar ce eroare în finalictorie palpitantã, dar ce eroare în finalictorie palpitantã, dar ce eroare în finalictorie palpitantã, dar ce eroare în finalictorie palpitantã, dar ce eroare în final
Rezultatele complete

SCM Craiova – HC Zalãu 33-32, HCM Roman – HCM Rm. Vâl-
cea 32-26, HCM Baia Mare – CS Mãgura Cisnãdiei 39-28, U Ale-
xandrion Cluj – ASC Corona Braºov 28-27, CSM Ploieºti – HC Du-
nãrea Brãila 26-25, CSM Unirea Slobozia – CS Rapid Bucureºti 29-
25, CSM Bucureºti – HC Alba Sebeº 36-25.

1. Baia M. 6 8. Braºov 3
2. CSM Buc. 6 9. Craiova 3
3. Ploieºti 6 10. U Cluj 3
4. Slobozia 6 11. Vâlcea 0
5. Roman 3 12. Alba Sebeº 0
6. Brãila 3 13. Mãgura 0
7. Zalãu 3 14. Rapid Buc. 0

reechilibrat în minutul 26, când
alb-albastrele au egalat la 13,
pentru ca apoi sã intre cu un
avans minim la pauzã, 16-15.

Zalãul, pregãtit de fostul se-
lecþioner Gheorghe Tadici, ºi-a

arãtat “colþii” ºi în debutul pãrþii
secunde, dar SCM s-a întors la
conducere ºi n-a mai cedat, reu-
ºind sã menþinã ecartul cu care
a intrat la odihnã.

Marcatoare SCM: Georgescu

– 7, Zivkovic – 6, Apipie – 5,
Bãbeanu – 4, Ianaºi, Horobeþ,
Landre, Florica, Cioaric – toate
câte douã, Iovãnescu – 1.

Runda viitoare, SCM va sus-
þine derby-ul oltenesc cu HC
Rm. Vâlcea, meci ce se va þine
în Zãvoi, mâine, de la ora 15:30.

ACSO Filiaºi ºi CS Universitatea II Craiova îºi dis-
putã, astãzi, supremaþia Doljului în Seria 4, într-un
meci programat cu începere de la ora 17:00, pe sta-
dionul Oltenia (fost Petrom Chimia), casa filieºenilor
mãcar în prima jumãtate a acestui sezon.

În runda inauguralã, cele douã au obþinut rezultate

Echipa masculinã de baschet
SCM U Craiova a luat, ieri, drumul
Serbiei, acolo unde va efectua un
stagiu de pregãtire pânã în data de
10 septembrie, stagiu care va cu-
prinde atât antrenamente, cât ºi
meciuri amicale. Alb-albaºtrii ºi-au
stabilit baza în localitatea Vîrºet ºi
se vor testa în compania urmãtoa-
relor echipe: Zenit Sankt Petersburg
(astãzi), Konstantin Niº (duminicã),
Al Wasl Dubai (marþi), Mladost
Zemun (miercuri).

„Dupã o perioadã de pregãtire
fizicã cu un program foarte încãr-
cat avem o sãptãmânã de foc în
Serbia. Sunt programate patru me-
ciuri cu echipe puternice din Eu-
ropa ºi nu numai. Avem ºansa de a
ne mãsura forþele cu echipe redu-
tabile ºi de a vedea la ce nivel sun-
tem în momentul actual. Sunt con-
vins cã va fi un turneu foarte util

BASCHET: Craiovenii se pregãtesc
în Serbia. Programul amicalelor

în care scopul principal este de a
îmbunãtãþi substanþial relaþiile de
joc ºi de a elimina cât mai rapid
carenþele din evoluþia noastrã”, a
spus jucãtorul Cãtãlin Burlacu, so-
sit în varã la Craiova de la cam-
pioana CSU Asesoft Ploieºti, echi-
pã desfiinþatã între timp.

Pânã acum, bãieþii lui Oliver Po-
povic au disputat douã amicale, ce-
dând cu 50-65 pe terenul Energiei
Tg. Jiu, pentru ca apoi sã se impu-
nã, la Polivalentã, în faþa nou-pro-
movatei Phoenix Galaþi, scor 77-69.

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

În campionat, Bozovic ºi com-
pania îºi încep parcursul pe terenul
lui BCM-U Piteºti, în weekend-ul
3-4 octombrie.

FOTBAL – LIGA  A III-A – ETAPA A 2-A

“Doljencele”, gata sã se ia la harþã
“în oglindã”, Craiova, la jocul de debut în al treilea
eºalon, trecând cu 3-1, la Iºalniþa, de CSM Lugoj,
iar Filiaºul pierzând cu 3-1 pe terenul Cetãþii Deva.

“Satelitul” ºi ACSO au fost adversare ºi în urmã
cu ceva mai bine de o lunã, în turul II al Cupei
României. Atunci, încleºtarea a fost una tranºatã
sever de alb-albaºtrii, scor 5-0.

Partida din aceastã dupã-amiazã va fi condusã
de o brigadã, formatã din Silviu-Ilie Gulei (Tr. Se-
verin) – Ionel Caius Drula (Tr. Severin) ºi Andrei
Cãluºeru (Salcia). Observatori vor fi Ioan Filip ºi
Florin Nicolaescu – ambii din Slatina.

Celelalte meciuri ale etapei: CSM Lugoj (0p) –
Nuova Mama Mia Becicherecul Mic (0p), Pandurii
II (1p) – CS Ineu (0p) – tot azi, Millenium Giarma-
ta (1p) – ACS Politehnica Timiºoara (3p), Metalur-
gistul Cugir (3p) – Mãgura Cisnãdie (1p), FC Hu-

nedoara (3p) – Performanþa Ighiu (1p), Minerul Mo-
tru (0p) – Naþional Sebiº (0p) – toate mâine. Cetate
Deva (3p) stã.

Altfel, cealaltã reprezentantã a noastrã în acest eºa-
lon, CS Podari (Seria 3), va juca mâine, “afarã”, con-
tra ilfovenilor de la CS ªtefãneºti.

TVR 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro

2016: Ungaria – România.
DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro

2016: Insulele Feroe – Irlanda de Nord.
DIGI SPORT 2
19:45 – FOTBAL Under 21 – Prelimina-

rii Euro 2017: România – Bulgaria / 21:45 –
FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Germa-
nia – Polonia.

DIGI SPORT 3
19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii

Euro 2016: Georgia – Scoþia, Danemarca –
Albania.

EUROSPORT
12:45 – Campionatul Mondial, la Aigue-

belette, în Franþa / 17:00 – Turul Spaniei:
etapa a 13-a / 19:00, 22:15, 2:15, 4:00 –
TENIS: Openul Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York.

EUROSPORT 2
12:45 – FOTBAL AUSTRALIAN: Ric-

hmond – North Melbourne / 18:00, 4:00 –
TENIS: Openul Statelor Unite.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECTAstãzi

GRUPA D
Georgia – Scoþia 19:00
Germania – Polonia 21:45
Gibraltar – Irlanda 21:45
1. Polonia 14p 4. Irlanda 9p
2. Germania 13p 5. Georgia 3p
3. Scoþia 11p 6. Gibraltar 0p
Etapa viitoare – luni, 7 septembrie: Polo-

nia – Gibraltar, Scoþia – Germania, Irlanda –
Georgia.

GRUPA F – cea a României, este inseratã pe
larg în pagina 16.

GRUPA I
Danemarca – Albania 21:45
Serbia – Armenia 21:45
1. Portugalia 12p 4. Armenia 1p
2. Danemarca 10p 5. Serbia -2p
3. Albania* 10p
* - un joc mai puþin, 4 faþã de 5.
Serbia este penalizatã cu 3 puncte.
Etapa viitoare – luni, 7 septembrie: Albania

– Portugalia, Armenia – Danemarca.

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

GRUPA C
Ucraina – Belarus 19:00
Luxemburg – Macedonia 19:00
Spania – Slovacia 21:45
1. Slovacia 18p 4. Belarus 4p
2. Spania 15p 5. Macedonia 3p
3. Ucraina 12p 6. Luxemburg 1p
Etapa viitoare – marþi, 8 septembrie: Slova-

cia – Ucraina, Macedonia – Spania, Belarus –
Luxemburg.

GRUPA E
San Marino – Anglia 19:00
Estonia – Lituania 19:00
Elveþia – Slovenia 21:45
1. Anglia 18p 4. Estonia 7p
2. Elveþia 12p 5. Lituania 6p
3. Slovenia 9p 6. San Marino 1p
Etapa viitoare – marþi, 8 septembrie: An-

glia – Elveþia, Slovenia – Estonia, Lituania –
San Marino.

GRUPA G
Rusia – Suedia 19:00
Austria – Moldova 21:45
Muntenegru – Liechtenstein 21:45
1. Austria 16p 4. Muntenegru 5p
2. Suedia 12p 5. Liechtenstein 5p
3. Rusia 8p 6. Moldova 2p

Asearã, dupã
închiderea ediþiei

GRUPA A: Olanda
(10p) – Islanda (15p),
Cehia (13p) – Kazah-
stan (1p), Turcia (8p)
– Letonia (3p).

Etapa viitoare –
duminicã, 6 septembrie: Islanda –
Kazahstan, Letonia – Cehia, Turcia –
Olanda.

GRUPA B: Cipru (9p) – Þara Galilor
(14p), Belgia (11p) – Bosnia (8p), Israel
(9p) – Andorra (0p).

Etapa viitoare – duminicã, 6 septem-
brie: Þara Galilor – Israel, Cipru – Belgia,
Bosnia – Andorra.

GRUPA H: Azerbaidjan (4p) – Croaþia
(14p), Italia (12p) – Malta (1p), Bulgaria
(8p) – Norvegia (10p).

Etapa viitoare – duminicã, 6 septem-
brie: 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.

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-AHANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA A 2-A
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Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

Astãzi, de la ora 19.45, la
Târgu Mureº, pe arena
“Trans-Sil”, este programat
jocul reprezentativelor Under
21 România – Bulgaria. Se-
lecþionerul U21, Cristian Dul-
ca, a prefaþat disputa: ”Tre-
buie sã continuãm parcursul
pozitiv, început cu victoria în
faþa Armeniei, ºi sã câºtigãm,
deºi bulgarii au demonstrat cã
au un joc consistent ºi câþiva
fotbaliºti interesanþi. Însã, in-
diferent împotriva cui jucãm,
pe propriul teren trebuie sã ne
impunem jocul”. Lotul naþio-
nalei under 21 îi cuprinde pe:
Portari: Cojocaru (FCSB), Brãnescu (Omonia Nicosia); Fundaºi: Hodo-
rogea, Mitache (ambii Viitorul), Miron (FC Botoºani), Nedelcearu (Dina-
mo), Boldor (Virtus Lanciano), M. Bãlaºa (Crotone), Manea (Mouscron);
Mijlocaºi: Nedelcu, Tãnase, R. Marin (toþi Viitorul), O. Popescu (ACS
Poli), Al. Pãun (CFR Cluj), Rotariu (Dinamo), Mitriþã (Pescara), Tãbãca-
riu (Ceahlãul); Atacanþi: Puºcaº (Bari), Tudorie (FCSB), Andrei Ivan (“U”
Craiova)

Din grupa României mai fac parte: Bulgaria, Þara Galilor, Danemarca,
Armenia, Luxemburg. Pânã acum, România are o victorie, 3-0 cu Armenia.
Pe 8 septembrie, reprezentativa lui Dulca va întâlni Armenia, la Erevan. Câº-
tigãtoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din
9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide
ultimele douã selecþionate care vor merge la EURO 2017 din Polonia.

Ungaria – RomâniaUngaria – RomâniaUngaria – RomâniaUngaria – RomâniaUngaria – România
Stadion: „Groupama”, Budapesta, ora 21.45 (TVR 1)

Ungaria: Kiraly – Fiola, Juhasz, Lang, Kadar – Elek, Toszer – Stieber, Gera, Dzsudzsak -
Nikolic. Antrenor: Berndt Storck.

România: Tãtãruºanu – Mãþel, Chiricheº, Goian, Raþ – Prepeliþã, Hoban – Ad. Popa,
Sânmãrtean, Torje – Keºeru. Antrenor: Anghel Iordãnescu.

Arbitru: Felix Brych (Germania).

Ungaria – România este un meciUngaria – România este un meciUngaria – România este un meciUngaria – România este un meciUngaria – România este un meci
al marilor orgolii, dar ºi cual marilor orgolii, dar ºi cual marilor orgolii, dar ºi cual marilor orgolii, dar ºi cual marilor orgolii, dar ºi cu
importanþã mare în ecuaþiaimportanþã mare în ecuaþiaimportanþã mare în ecuaþiaimportanþã mare în ecuaþiaimportanþã mare în ecuaþia

calificãrii la Euro 2016calificãrii la Euro 2016calificãrii la Euro 2016calificãrii la Euro 2016calificãrii la Euro 2016

La disputele cu Ungaria sunt de
obicei mai mari orgoliile decât miza
punctelor. Rivalitatea depãºeºte
obiectivul. Derby-ul e mai presus
de calcule. În tribune, duelul e mai
intens ca pe teren. Asta ºi pentru
cã pe teren se întâlnesc douã echi-
pe mai degrabã modeste, dar care,
paradoxal, au ºanse mari sã ajun-
gã la Europeanul de anul viitor, în
cea mai slabã grupã din prelimina-
rii. Tricolorii sunt lideri, fãrã în-
frângere ºi cu doar un gol primit,
dar singurul semieºec a fost toc-
mai împotriva maghiarilor, în re-
miza de pe “Arena Naþionalã”. Pen-
tru meciul de la Budapesta, Iordã-
nescu nu a avut prea multe vari-
ante de selecþie, dar nici cele alese
nu par cele mai realiste. Doar cei
trei portari sunt variante viabile:
Tãtãruºanu, Pantilimon ºi Lung
sunt titulari ºi în formã bunã. Tre-
când la defensivã, pe dreapta Mã-
þel joacã rar la Zagreb, dar Papp
este într-o formã execrabilã, în
ciuda unui aport consistent în
aceste preliminarii. Pe stânga, Raþ
ºi Latovlevici sunt rezerve la club,
doar Steliano Filip având un trend
ascendent. În centrul apãrãrii, Chi-
richeº a avut un start ratat la Na-
poli, Grigore nu joacã nici la arabi,
Goian are doar experienþã, iar Moþi
mai joacã la Ludogoreþ doar pen-
tru cã eliminat Steaua anul trecut.

Cei doi mijlocaºi defensivi vor
fi probabil Hoban ºi Prepeliþã, deºi
ultimul nu prea are minute la Raz-
grad. Pintilii este suspendat, iar
Iordãnescu nu va risca probabil sã
joace acolo cu Sânmãrtean, deºi
aceasta a dat cel mai bun randa-
ment pe aceastã poziþie, pe vremea
lui Reghecampf, la Steaua. În benzi
variantele sunt Popa, Torje, Ma-
xim ºi Chipciu. Primii doi par a fi
soluþii de bazã. Chipciu este ieºit
din formã cam de când a obþinut
penalty-ul la Atena, acum un an.
Maxim nu joacã la Stuttgart ºi pro-

GRUPA F
Ungaria – ROMÂNIA  - ora 21.45
Insulelele Feroe – Irlanda de Nord – ora 21.45
Grecia – Finlanda – ora 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. 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 de Nord – Ungaria, Finlanda – Insulele Feroe.

babil va fi luat în calcul ca varian-
tã în spatele vârfului, unde va fi
poziþionat ca titular Sânmãrtean, tot
acolo râvnind un loc ºi cel mai
mediatizat jucãtor român în ultima
perioadã, Budescu. În atac,  Ke-
ºeru e bãtut în cuie, fiindcã a mar-
cat la orice echipã a jucat, iar ca
back-up, Andone n-are meciuri la
activ în acest sezon, iar Alibec se
aflã în pragul debutului.

Din postura actualã, România ºi-
ar permite sã abordeze ofensiv
dubla cu Ungaria ºi Grecia, însã
strategia lui Tata Puiu va fi proba-
bil una de aºteptare. Practic, am-
belor echipe le-ar conveni o remi-
zã, doar impulsul venit din tribune
putând avea un efect împinge com-
batantele la anumite riscuri.

Palmaresul direct este net favo-
rabil vecinilor noºtri, care au câº-
tigat 12 meciuri, faþã de 6 succese
tricolore, 7 jocuri terminându-se la
egalitate, iar golaverajul este 53-31
pentru maghiari. Totuºi, ultima vic-
torie a unguirilor dateazã tocmai de
acum 34 de ani. Pe 13 mai 1981,
în preliminariile Cupei Mondiale
din Spania - 1982, maghiarii câºti-
gau cu 1-0 la Budapesta, graþie unui
gol marcat de Fazekas.

Abordãm meciul
tot de pe locul 7 în lume

Echipa naþionalã a României se
menþine pe locul ºapte, cu 1.176
de puncte, în ierarhia FIFA Coca-
Cola anunþatã ieri de site-ul oficial
al forului mondial. Adversarele
României în preliminariile Campio-
natului European din 2016 au ur-
mãtoarele clasãri: Ungaria - pozi-
þia 37, Irlanda de Nord - poziþia
41, Grecia - poziþia 44, Insulele
Feroe - poziþia 75 ºi Finlanda -
poziþia 92. Adversarele tricolorilor
din preliminariile Cupei Mondiale
din 2018 au urmãtoarele clasãri:
Danemarca - poziþia 22, Polonia -

poziþia 34, Muntenegru - poziþia
77, Armenia - poziþia 83, Kazah-
stan - poziþia 145.  Primele 10 lo-
curi în clasamentul FIFA sunt ocu-
pate de urmãtoarele reprezentati-
ve: 1. Argentina, 2. Belgia, 3. Ger-
mania, 4. Columbia, 5. Brazilia, 6.
Portugalia, 7. România, 8. Chile,
9. Þara Galilor, 10. Anglia.

Jandarmeria anunþã
mãsuri speciale de ordine
La meciul din seara aceasta,

Jandarmeria Românã va oferi spri-
jin colegilor maghiari prin  ºi subo-
fiþeri care se vor afla în Fun Zone-
ul destinat suporterilor români.
Jandarmii sunt ºi vorbitori de lim-
bã maghiarã. Pentru aceastã parti-
dã au fost puse în vânzare 1.100
de tichete de acces pentru supor-
terii români. Tichetele de acces
sunt personalizate (cu nume, pre-
nume, data ºi locul naºterii), vân-
zarea acestora realizându-se exclu-
siv on-line. Pe stadion nu vor avea
acces cele 230 de persoane care
au interdicþie pe arenele sportive.
Biletele la meci nu sunt transmi-
sibile. Fanilor români le va fi per-
mis accesul pe Groupama Arena
doar cu steagurile României, fãrã
alte inscripþionãri, ºi numai dupã
trecerea prin Fan Zone. Nu sunt
acceptate: inscripþii, drapele sau
alte însemne autoritare interzise
lege, care instigã la urã împotriva
altora, cu conþinut politic sau apte
pentru a trezi în alþii sentimente
de indignare, inscripþii, steaguri,
pancarte care indicã apartenenþa
sa la un club, respectiv nu poartã
îmbrãcãminte care denotã in mod
clar acest fapt. În cazul în care la
intrare datele personale ale deþi-
nãtorului biletului sau abonamen-
tului nu corespund cu datele per-
sonale de pe cartela de club, de
pe bilet sau abonament, intrarea
va fi interzisã.
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