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Primarul Lia Olguþa
Vasilescu a solicitat
Ministerului Transporturi-
lor sã efectueze un audit
la Spitalul CFR spre a
decide ulterior dacã
aceastã unitate spitali-
ceascã ar putea fi
preluatã de cãtre muni-
cipalitate. Autoritãþile
locale susþin cã spitalul
are mari probleme
financiare pe care nu le
pot rezolva
fãrã spijinul
Ministerului
Sãnãtãþii.
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De ce acum ?De ce acum ?De ce acum ?De ce acum ?De ce acum ?
Atitudinea extrem de ge-

neroasã a Germaniei, dispu-
sã ex-abrupto la acordarea de
azil, fãrã numãr, imigranþilor
sirieni, are un efect incitant.
Încât ºi cei care evitau sã-ºi
pãrãseascã þara rãvãºitã de
rãzboi au acum speranþa de a
obþine mai uºor azil politic.
Acesta ar fi unul dintre moti-
vele pentru care mii de imi-
granþi s-au îndreptat, în zilele
din urmã, spre Berlin sau
Munchen via Austria. Cu alte
cuvinte schimbarea de atitudi-
ne a Germaniei faþã de refugia-
þii sirieni, dupã ani de zile în
care atribuise situaþia criticã
pentru afluxul de imigranþi...

Sporeºte efectivulSporeºte efectivulSporeºte efectivulSporeºte efectivulSporeºte efectivul
de inspectoride inspectoride inspectoride inspectoride inspectori
sanitar-veterinarisanitar-veterinarisanitar-veterinarisanitar-veterinarisanitar-veterinari

Purtãtorul
de cuvânt
al ISJ Dolj
ºi-a anunþat
demisia

Prof. Mihãiþã Stoica, in-
spector ºcolar pentru Mana-
gementul resurselor umane ºi
purtãtor de cuvânt al Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj
ºi-a anunþat demisia din ca-
drul instituþiei. Într-o postare
pe o reþea de socializare,
acesta a mulþumit tuturor co-
laboratorilor, inclusiv parte-
nerilor din mass-media, cu
care a conlucrat foarte bine.
(CRISTI PÃTRU)

O ºcoalã dinO ºcoalã dinO ºcoalã dinO ºcoalã dinO ºcoalã din
comuna Argetoaiacomuna Argetoaiacomuna Argetoaiacomuna Argetoaiacomuna Argetoaia
va fi reabilitatãva fi reabilitatãva fi reabilitatãva fi reabilitatãva fi reabilitatã
cu ajutorulcu ajutorulcu ajutorulcu ajutorulcu ajutorul
voluntarilorvoluntarilorvoluntarilorvoluntarilorvoluntarilor

OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Vara asta am avut probleme
cu cãldura ºi sã vezi, Popescule,
cã la iarnã o sã avem probleme
cu plata cãldurii.
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Sindicatele CFR

ameninþã cu

greva generalã

din 1 octombrie.

Ele cer creºterea

salariilor cu 10%
Sindicatele protesteazã faþã

de inexistenþa contractelor
colective de muncã la CFR,
CFR Marfã ºi CFR Cãlãtori
ºi solicitã creºterea salariilor
cu 10 la sutã, precum ºi
acordarea de tichete de masã
ºi de vacanþã, ameninþând cu
declanºarea grevei generale
din 1 octombrie. Organizaþii-
le sindicale reprezentative din
domeniul feroviar anunþã cã
s-au întâlnit, joi, la sediul
Ministerului Transporturilor,
cu reprezentanþii conduceri-
lor Companiei Naþionale
CFR SA, CFR Marfã SA ºi
CFR Cãlãtori SA, sub patro-
najul oficialilor din Ministe-
rul Transporturilor. Sindica-
tele au protestat faþã de
inexistenþa, în prezent, a
contractelor colective de
muncã la cele trei societãþi ºi
au solicitat ca viitoarele
contracte, care urmeazã a fi
încheiate, sã prevadã o
creºtere salarialã de mini-
mum 10%, acordarea de
tichete de masã pentru toate
zilele lucrãtoare din lunã ºi
acoperirea nevoilor de perso-
nal, astfel încât salariaþii sã
nu mai fie nevoiþi sã facã ore
suplimentare. De asemenea,
organizaþiile sindicale au
insistat ca în viitoarele
contracte colective de muncã
sã fie prevãzute ºi vouchere
de vacanþã pentru salariaþi,
începând de la data de 1
ianuarie 2016.

Preºedintele Klaus Iohan-
nis a transmis o scrisoare,
ieri dimineaþã, preºedinþilor
Senatului ºi Camerei Depu-
taþilor, Cãlin Popescu Tãri-
ceanu ºi Valeriu Zgoneam ce-
rându-le sã adreseze un me-
saj în ºedinþa reunitã a celor
douã Camere din data de 16
septembrie

Votul prin corespondenþã,
dar ºi un cod al incompatibi-
litãþilor ar urma sã se nume-
re printre temele mesajului
pe care preºedintele Klaus
Iohannisdoreºte sã-l adrese-
ze Parlamentului în data de
16 septembrie, au declarat,
pentru MEDIAFAX, surse
oficiale. Conform Adminis-
traþiei Prezidenþiale, preºedin-
tele Klaus Iohannis a trans-
mis, vineri, o scrisoare pre-
ºedintelui Senatului, Cãlin
Popescu-Tãriceanu ºi preºe-
dintelui Camerei Deputaþilor-
, Valeriu Zgonea, în care so-
licitã, în conformitate cu pre-
vederile articolului 88 din Consti-
tuþia României, sã adreseze Par-
lamentului un mesaj, în ºedinþa
reunitã a celor douã Camere, din
data de 16 septembrie. “În con-
formitate cu prevederile art. 88
din Constituþia României, republi-
catã, doresc sã adresez Parlamen-
tului un mesaj. Vã propun ca data

Iohannis cere sã se adresezeIohannis cere sã se adresezeIohannis cere sã se adresezeIohannis cere sã se adresezeIohannis cere sã se adreseze
Parlamentului în 16 septembrieParlamentului în 16 septembrieParlamentului în 16 septembrieParlamentului în 16 septembrieParlamentului în 16 septembrie

Preºedintele Comisiei de Eti-
cã a Universitãþii Bucureºti,
Marian Popescu, contrazice, în
nume personal, concluzia Con-
siliului Naþional de Eticã din
Ministerul Educaþiei - singurul
organism abilitat la nivel naþi-
onal pentru soluþionarea aces-
tor sesizãri - în cazul tezei de
doctorat ”Procedura plângerii
prealabile”, susþinute de Ga-
briel Oprea în anul 2000, la Fa-
cultatea de Drept a Universitã-
þii Bucureºti. În luna iulie, Co-

ªeful Comisiei de Eticã Universitatea Bucureºti
despre teza de doctorat a lui Oprea: Plagiat

Marian Popescu, preºedintele Comisiei de
Eticã a Universitãþii din Bucureºti, are un verdict
tranºant dupã ce a analizat lucrarea de doctorat
a vicepremierului Gabriel Oprea, spunând cã, în
mod sigur, este vorba despre un plagiat, zeci de

pagini fiind ”copiate integral”, scrie Gândul.

prezentãrii mesajului în ºedinþa
reunitã a celor douã Camere ale
Parlamentului sã fie data de 16 sep-
tembrie 2015, ora 11.00”, scrie
Iohannis în scrisoarea adresatã
preºedinþilor celor douã Camere
ale Parlamentului.

Proiectul votului prin cores-
pondenþã a fost considerat o prio-

ritate a sesiunii parlamentare tre-
cute, dupã alegerile prezidenþiale
existând consultãri la Palatul Co-
troceni ºi un acord de principiu.
Cu toate acestea, partidele parla-
mentare au modificat legislaþia
electoralã (legea alegerilor locale,
legea alegerilor parlamentare, le-
gea finanþãrii partidelor ºi a cam-

paniilor electorale ºi legea par-
tidelor) dar nu au convenit asu-
pra unui proiect de lege, la Par-
lament fiind înregistrate patru
iniþiative pe aceastã temã.

Preºedintele Iohannis a abor-
dat tema votului prin corespon-
denþã ºi în discursul susþinut joi,
la Palatul Cotroceni, la primirea
ºefilor misiunilor diplomatice ale
României, cu prilejul Reuniunii
Anuale a Diplomaþiei. “Asigu-
rarea ºi promovarea drepturilor
românilor din afara graniþelor,
legate de statutul, de rãdãcinile
materiale ºi spirituale, de rolul
participativ, rãmân o datorie
fundamentalã pentru România.
Un astfel de drept este cel de
vot. Am spus-o ºi o repet, pen-
tru cã nu vreau sã uitãm ce s-a
întâmplat: situaþii precum cea
din noiembrie 2014 nu au voie
sã se repete. Reamintesc cã
anul 2016 este unul electoral ºi
vreau sã fac încã de pe acum
un apel la responsabilizarea tu-
turor celor implicaþi în organi-

zarea ºi buna desfãºurare a aces-
tui exerciþiu electoral. Procesul va
fi mult facilitat de introducerea vo-
tului prin corespondenþã. Sper ca
actorii politici sã ajungã la o înþele-
gere ºi sã îºi respecte promisiunea
pe care au fãcut-o românilor din
strãinãtate în acest sens”, a spus
ºeful statului.

misia pe care Marian Popescu
o conduce a decis sã se auto-
sesizeze ºi sã examineze teza
de doctorat a vicepremierului
Gabriel Oprea, dupã ce în pre-
sã au apãrut informaþii privind
un posibil plagiat. ”Legea ne-a
obligat, cum se întâmplã în
cazul demnitarilor, sã transmi-
tem autosesizarea la Consiliul
Naþional de Eticã. Consiliul
Naþional de Eticã a dat verdic-
tul atât de rapid, încât nici
mãcar nu am apucat sã le trans-

mitem ce începuserãm noi sã
analizãm”, a declarat Marian
Popescu pentru Gândul.

Potrivit acestuia, la Consiliul
Naþional de Eticã au ajuns atât
autosesizarea Comisiei, cât ºi o
sesizare fãcutã de o altã persoa-
nã, dar având acelaºi obiect, iar
Consiliul Eticã, aflat în subor-
dinea Ministerului Educaþiei, a
dat rapid verdictul: ”Nu se con-
firmã”. ”Bibliografia consultatã
a fost bine valorificatã de autor
în cuprinsul tezei de doctorat,
iar în procesul de documentare
au fost selectate ºi citate din lu-
crãrile folosite idei ºi informaþii
semnificative asupra problema-
ticii analizate; (...) indicarea
prin notele de subsol a lucrãri-
lor consultate ºi a autorilor
acestora se înscrie în cerinþele
care trebuie respectate în pro-
cesul de elaborare a unei lucrãri
ºtiintifice, cerinþe impuse de
dispoziþiile legale în vigoare la
data elaborãrii tezei”, este con-

cluzia Consiliului de Eticã.
În acel  moment ,  în  l ipsa

unui temei legal care sã îi per-
mitã sã dea un verdict pe lu-
crarea unui demnitar, Comisia
a renunþat oficial sã mai dez-
batã subiectul tezei de docto-
rat a lui Gabriel Oprea, spune
Marian Popescu. Acesta a con-
tinuat însã sã examineze, pe
cont propriu, lucrarea de doc-
torat a vicepremierului ºi vor-
beºte, în nume personal, de-
spre concluziile la care a ajuns.
”Trebuia sã fac acest lucru,
trebuia sã merg pânã la capãt.
Este vorba, în mod sigur, de-
spre un plagiat. O sã le atrag
tovãrãºeºte atenþia celor de la
Consiliu cã în lucrarea lui Ga-
briel Oprea sunt zeci de pagini
copiate integral. În afarã de pa-
sajele semnalate în presã, am
gãsit ºi altele, preluate din alte
lucrãri, fãrã citarea sursei. Ceea
ce s-a întâmplat este de dome-
niul evidenþei”, spune Marian.
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Atitudinea extrem de generoasã a Ger-
maniei, dispusã ex-abrupto la acordarea
de azil, fãrã numãr, imigranþilor sirieni,
are un efect incitant. Încât ºi cei care
evitau sã-ºi pãrãseascã þara rãvãºitã de
rãzboi au acum speranþa de a obþine mai
uºor azil politic. Acesta ar fi unul dintre
motivele pentru care mii de imigranþi s-
au îndreptat, în zilele din urmã, spre Ber-
lin sau Munchen via Austria. Cu alte cu-
vinte schimbarea de atitudine a Germa-
niei faþã de refugiaþii sirieni, dupã ani
de zile în care atribuise situaþia criticã
pentru afluxul de imigranþi penetrãrii
frontierelor Uniunii Europene, îndeosebi
via Marea Mediteranã, devenitã un ci-
mitir, puncte de destinaþie fiind insulele
italiene, a devenit suprinzãtoare. Dacã
situaþia rãmâne criticã în insulele Kos ºi
Lampedusa, dar ºi în Turcia, noi rute
de acces au apãrut în aceastã varã de
unde ºi întrebarea: de ce criza a explo-
dat acum? Pentru a avea o idee, meritã

De ce acum ?De ce acum ?De ce acum ?De ce acum ?De ce acum ?
MIRCEA CANÞÃR

ºtiut cã în þãrile limitrofe zonei de con-
flict – Liban, Turcia, Iordania, Egipt,
Irak – se concentreazã circa 3,8 milioa-
ne de refugiaþi sirieni, cum nota în iulie
a.c. Amnisty International. Cu alte cu-
vinte cifra de 100.000 refugiaþi pe care
Donald Tusk, preºedintele Consililui Eu-
ropean, vrea sã o repartizeze în Europa
prin aºa-zisele „cote” pare derizorie. În
menghina dintre regimul Bakar al Assad
ºi jihadiºtii Daech, sirienii nu au avut de-
cât o soluþie: fuga. Cum în taberele de
refugiaþi sirieni din Libia, Turcia ºi Ior-
dania, ajutorul umanitar s-a redus, de-
teriorându-se ºi condiþiile de viaþã, aºa
menþioneazã Înaltul Comisariat al Naþi-
unilor Unite pentru refugiaþi, s-a mai
întâmplat un lucru: Marea Mediteranã a
fost mai uºor de traversat din cauza
calmului ei vara. Într-un fel, UE desco-
perã cã ea însãºi a creat condiþiile aces-
tei crize prin decalajul dintre percepþia
evenimentului ºi globalitatea acestuia.

Prezent la forumul economic regional la
Vladivostok în Extremul Orient, potri-
vit agenþiei de presã Ria Novoski, pre-
ºedintele rus Vladimir Putin ar fi decla-
rat cã actuala crizã a imigranþilor „cu
care se confruntã astãzi Europa, era
absolut previzibilã, având în vedere cã
Occidentul continuã sã-ºi impunã po-
liticile în regiunile lumii musulmane”.
Un punct de vedere parþial corect, dar
nedumerirea este generatã de faptul cã
þãrile bogate din zona Golfului (Qatar,
Arabia Sauditã) nu sunt luate cu asalt
de refugiaþii sirieni, majoritatea musul-
mani, conturându-se deja douã lumi mu-
sulmane: una bogatã ºi una sãracã. În
Liban ºi Irak, mii de manifestanþi, pe
strãzile capitalelor celor douã þãri, au de-
nunþat incuria politicienilor incapabili sã
ofere apã, electricitate sau servicii pu-
blice de bazã, solicitând „statul forte”
de odinioarã. Imensul elan de generozi-
tate al Germaniei, talonatã de Franþa, n-

are însã deplinã corespondenþã. David
Cameron, premierul britanic, refractar
la primirea de refugiaþi, s-a vãzut ata-
catat de tabloidele Daily Mail ºi The Sun,
dupã ce fotografia cu trupul micuþului
Aylan Kurdi eºuat pe o plaja Bodrum din
Turcia, apãruse ºi în presa englezã. O
scrisoare comunã a cancelarului ger-
man, Angela Merkel, ºi a preºedintelui
francez, Francois Hollande, remisã au-
toritãþilor europene, respectiv preºedinþii
Comisiei Europene ºi Consiliului Euro-
pean, prim-ministrului luxemburghez a
cãrui þarã asigurã preºedenþia semestria-
lã a Consiliului European evocã respon-
sabilitatea fiecãrui stat membru ºi soli-
daritatea tuturor în faþa celei mai grave
crize cu care se confruntã Europa. Ea
însãºi divizatã în atitudinea faþã de exo-
dul fãrã precedent de refugiaþi cu care
se confruntã. Dacã-i poate absorbi pe
toþi nefericiþii ºi nãpãstuiþii lumi, fãrã
riscurile de circumstanþã?

Primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasiles-
cu, a declarat cã Spitalul CFR din Cra-
iova are mari probleme financiare, iar
dacã nu va fi acreditat, nici serviciile
medicale nu vor mai putea fi decontate
de Casa de Asigurãri de Sãnãtate. ”Am
avut o întâlnire cu domnul ministru (n.r.
– ministrul Transporturilor, Iulian Ma-
tache), care mi-a spus cã pânã acum s-
a mai încercat preluarea în douã locali-
tãþi de cãtre municipalitãþi a spitalelor
CFR ºi cã nu s-a reuºit pânã la aceastã
datã, deºi discuþiile se poartã de un an
sau doi. În principiu, nu are nimic îm-
potrivã, dar va trebui fãcutã o hotãrâre
de guvern, iar noi va trebui sã ºtim foarte

Primarul Olguþa Vasilescu a solicitat audit
pentru Spitalul CFR

Primarul Lia Olguþa Vasilescu a solicitat Ministerului
Transporturilor sã efectueze un audit la Spitalul CFR
spre a decide ulterior dacã aceastã unitate spitaliceascã
ar putea fi preluatã de cãtre municipalitate. Autoritãþile
locale susþin cã spitalul are mari probleme financiare pe
care nu le pot rezolva fãrã spijinul Ministerului Sãnãtãþii.

clar ce preluãm, pentru cã acest spital
are foarte, foarte mari probleme”, a spus
Olguþa Vasilescu.

60 miliarde de lei,
numai salarizarea
personalului

Edilul a precizat cã l-a rugat pe mi-
nistru sã facã un audit în acest spital
pentru a ºti cu exactitate ce preia. „Cel
mai bine este sã ºtim de la bun început
în ce ne angajãm, care sunt costurile,
ce investiþii ar fi de fãcut. Eu aºa îmi
cam dau seama, pentru cã ºi în celelale
spitale era aceeaºi situaþie, de 40 de ani

nu se investise nimic – acelaºi mobilier,
nu erau igienizate, nu erau schimbate
vasele de toaletã, nu erau medicamente.
Deci, deocamdatã, aºteptãm un audit de
la Ministerul Transporturilor ºi abia apoi
putem sã vorbim despre preluare sau nu.
În funcþie de rezultatul acestui audit”, a
spus Vasilescu. Numai salarizarea perso-
nalului din Spitalul CFR ar fi undeva în
jurul cifrei de 60 de miliarde lei vechi,
anual, o sumã mare, iar dacã spitalul nu
va fi acreditat, asta înseamnã cã nu se
vor putea deconta serviciile de la Casa
de Asigurãri de Sãnãtate.

În luna martie,
spitalul aºteaptã
acreditarea

Potrivit primarului Craiovei, Spitalul
CFR a fost gestionat prost ºi trebuie ana-
lizate acum toate contractele care s-au
semnat pe foarte mulþi ani de acum îna-
inte. „Din pãcate, este vorba de servicii-
le care se asigurã în spitalul respectiv,
este vorba de niºte sume mari pe care ar
trebui sã le plãteascã municipalitatea. E
problemã cã în luna martie, dacã nu mã
înºel, ar trebui sã se facã acreditarea

acestui spital, ori, în condiþiile în care
se prezintã la ora actualã, nu cred cã
poate fi vorba de o acreditare, asta în-
seamnã cã de la Casa de Sãnãtate vor
veni foarte puþini bani pentru el, iar asta
înseamnã o presiune foarte mare pe bu-
getul local”, a mai afirmat Lia Olguþa
Vasilescu.

Primãria investeºte
în trei spitale

Primãria Craiova deþine în administrare
trei spitale, autoritatea localã propunân-
du-ºi sã le reabiliteze pe toate în acest
mandat. La începutul acestui an, prin
proiectul de buget, au fost alocate fon-
duri cãtre fiecare unitate sanitarã. La
Spitalul de Boli Infecþioase „Victor
Babeº”, bugetul aprobat a fost de 33,26
milioane de lei dintre care 2,5 milioane
de lei de la bugetul local; la Spitalul Mu-
nicipal „Filantropia”, dintr-un buget de
58,5 milioane de lei, de la bugetul local
a fost alocatã suma de 4,2 milioane de
lei; la Spitalul de Neuropsihiatrie, dintr-
un buget de 28,35 milioane de lei, a fost
alocatã suma de 2,25 milioane de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Procurorii din cadrul Direcþiei
Naþionale Anticorupþie – Serviciul
Teritorial Craiova au dispus tri-
miterea în judecatã, sub control
judiciar, a inculpaþilor Ion Gheor-
gheci, primar al comunei Godea-
nu, judeþul Mehedinþi, în
sarcina cãruia s-a reþi-
nut sãvârºirea în formã
continuatã a infracþiuni-
lor de folosire sau pre-
zentare cu rea-credinþã
de documente false,
inexacte sau incomple-
te care are ca rezultat
obþinerea pe nedrept de
europene (5 acte mate-
riale), înºelãciune (5
acte materiale), fals in-
telectual (11 acte mate-
riale), fals material în
înscrisuri oficiale (21
acte materiale) ºi uz de
fals (3 acte materiale) ºi
Nuþica Gîdea, consilier
principal în cadrul APIA
– Centrul Judeþean Me-
hedinþi, la data faptelor,
în sarcina cãreia s-a re-
þinut sãvârºirea în for-
mã continuatã a infrac-
þiunilor de complicitate
la folosire sau prezenta-

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, din cercetãrile poliþiºtilor cra-
ioveni a rezultat faptul cã Mugurel
Radu, de 21 de ani ºi Mugurel Mi-
hai, de 18 de ani, ambii din Craio-
va, în dimineaþa zilei de joi, 3 sep-
tembrie a.c., au solicitat unui taxi-
metrist de 50 de ani, din munici-
piu, sã-i ducã pânã în Cartierul
Fãcãi din Craiova. Ajunºi la desti-
naþie, Mugurel Radu l-a ameninþat
cu un cuþit pe taximetrist ºi l-a
obligat sã treacã pe scaunul din
dreapta faþã, iar celãlalt a condus

Conform reprezen-
tanþilor Serviciului Teri-
torial al Poliþiei de Fron-
tierã (STPF) Dolj, în cursul zilei
de joi, în jurul orei 07.00, la
Punctul de Trecere a Frontierei
Calafat, judeþul Dolj, s-a prezen-
tat, pe sensul de intrare în þarã,
la volanul unui autocamion mar-
ca Ford, un cetãþean turc care
transporta, conform documente-
lor de însoþire a mãrfii, piese auto
din Turcia pentru Germania. Cu
ocazia controlului de frontierã,

Consilierã APIA ºi primar trimiºi în judecatã de DNA CraiovaConsilierã APIA ºi primar trimiºi în judecatã de DNA CraiovaConsilierã APIA ºi primar trimiºi în judecatã de DNA CraiovaConsilierã APIA ºi primar trimiºi în judecatã de DNA CraiovaConsilierã APIA ºi primar trimiºi în judecatã de DNA Craiova
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Un tânãr de 21 de ani, din municipiul Craiova, a fost arestat pentru 30 de
zile, ieri dupã-amiazã, pentru comiterea unei tâlhãrii asupra unui taximetrist.
Tânãrul a fost reþinut joi de poliþiºtii Secþiei 2 Craiova, dupã ce taximetristul,

scãpat de agresor, a ajuns în faþa oamenilor legii ºi a povestit ce pãþise.

autoturismul pânã când s-a oprit
motorul. Partea vãtãmatã a fost
deposedatã de suma de 98 lei, sus-
pecþii distrugându-i actele de iden-
titate, iar staþia de emisie recepþie
au aruncat-o din autoturism, ast-
fel prejudiciul cauzat fiind de 1500
lei. Pe numele celor doi a fost în-
tocmit dosar de cercetare penalã,
iar faþã de tânãrul de 21 de ani s-a
dispus continuarea urmãririi pena-
le pentru sãvârºirea infracþiunilor
de  tâlhãrie calificatã, lipsire de li-
bertate ºi furt de folosinþã, în baza

probatoriului adminis-
trat fiind luatã mãsura
reþinerii pe o perioadã
de 24 ore. Ieri dupã-
amiazã Mugurel Radu
a fost prezentat in-
stanþei de judecatã
care i-a emis mandat
de arestare pentru 30
de zile, dupã cum au
precizat reprezentanþii
IPJ Dolj.

Sirian ascuns pe osia unui TIR
descoperit la PTF Calafat

Procurorii DNA – Serviciul Teri-
torial Craiova au trimis-o în jude-
catã pe consiliera din cadrul APIA –
Centrul Judeþean Mehedinþi acuza-
tã cã a falsificat o serie de docu-
mente pentru primarul comunei
Godeanu, judeþul Mehedinþi, cu aju-
torul cãrora cel din urmã a obþinut

i lega l ,  pe  numele  tatã lu i  sãu,
aproape 1,5 milioane lei din buge-
tul naþional ºi al UE. Pentru „servi-
ciile prestate” angajata APIA a pri-
mit de la primar un procent gene-
ros din banii încasaþi, respectiv
suma de 500.000 lei. ªi primarul va
fi judecat în acelaºi dosar.

re cu rea-credinþã de documente
false, inexacte sau incomplete
care are ca rezultat obþinerea pe
nedrept de fonduri europene (5
acte materiale), complicitate la
înºelãciune (5 acte materiale), 

instigare la infracþiunea de fals in-
telectual (6 acte materiale), fals
material în înscrisuri oficiale (3
acte materiale) ºi instigare la fals
în înscrisuri sub semnãturã pri-
vatã (21 acte materiale).

Conform rechizito-
riului DNA Craiova, în
perioada 2009-2013,
Ion Gheorgheci, primar
al comunei Godeanu,
judeþul Mehedinþi, prin
folosirea de documen-
te false, a solicitat ºi
obþinut de la APIA -
Centrul Judeþean Me-
hedinþi, în numele tatã-
lui sãu, fonduri neram-
bursabile din bugetul
naþional ºi bugetul Uni-
unii Europene, în va-
loare totalã de
1.426.983,89 lei, pen-
tru o suprafaþã de 198
de hectare. În acest
demers, primarul a be-
neficiat  de ajutorul
funcþionarei APIA, cea
care a întocmit diverse
documente ºi i-a furni-
zat informaþii, „servi-
cii” pentru care a pri-
mit aproximativ 35%

din totalul sumelor acordate,
respectiv circa 500.000 lei. În
acelaºi context, inculpata l-a
determinat pe primarul comu-
nei Godeanu sã întocmeascã în
fals o serie de înscrisuri. „Ast-
fel, pe adeverinþele ce poartã
ºtampila Primãriei comunei
Godeanu ºi depuse de Gheor-
gheci Ion în vederea obþinerii
de fonduri nerambursabile, in-
culpata a fãcut menþiuni nerea-
le ºi l-a determinat pe acesta
din urmã sã întocmeascã regis-
trul agricol pentru perioada
2010-2014, document þinut în
paralel ºi care conþine menþi-
uni necorespunzãtoare adevãru-
lui, în vederea justificãrii su-
prafeþelor de teren pentru care
au fost solicitate fonduri ne-
rambursabile pe nedrept. În
anul 2014, cu ocazia efectuã-
rii unor verificãri de cãtre APIA
- Direcþia antifraudã control
intern ºi supracontrol, inculpata
l-a determinat  º i  ajutat  pe

Gheorgheci Ion sã întocmeas-
cã 16 înscrisuri intitulate „De-
claraþie” ºi 5 înscrisuri intitu-
late „Chitanþã”, acte depuse
ulterior la APIA. Documentele
respective erau scrise de mânã,
din acestea reieºind cã un nu-
mãr de 5, respectiv 16 persoa-
ne i-ar fi vândut ori încredin-
þat utilizarea unor suprafeþe de
teren, pe o perioadã nedetermi-
natã”, se aratã în comunicatul
DNA Craiova. Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
prin intermediul Agenþiei de Plãþi
ºi Intervenþie pentru Agricultu-
rã, s-a constituit parte civilã cu
suma de 1.426.983,89 lei, iar
anchetatorii au instituit seches-
trului asupra mai multor bunuri
mobile ºi imobile ce aparþin in-
culpaþilor Gheorgheci Ion ºi Gî-
dea Nuþica.  În cauzã, procu-
rorii au beneficiat de sprijin din
partea Serviciului Român de
Informaþii, iar dosarul se va ju-
deca la Tribunalul Mehedinþi.

Poliþiºtii de la
Punctul de Trecere
a Frontierei (PTF)
Calafat au desco-
perit, joi, ascuns
pe osia unui
camion care
transporta piese
auto, un cetãþean
sirian în vârstã de
25 de ani, care
încerca astfel sã
intre ilegal în þarã.

echipa comunã de control, for-
matã din poliþiºti de frontierã ro-
mâni ºi bulgari, a descoperit as-
cunsã sub remorcã, pe ºasiul
acesteia, o persoanã de sex mas-
culin. În urma verificãrilor efec-
tuate împreunã cu partea bulga-
rã s-a stabilit cã persoana în ca-
uzã este cetãþeanul sirian Omar
M., în vârstã de 25 de ani. La
cercetãri, ºoferul camionului a

declarat cã nu ºtie cum a ajuns
persoana respectivã pe ºasiul mij-
locului de transport. Conform
protocolului comun româno –
bulgar, mijlocul de transport,
ºoferul ºi migrantul au fost pre-
luaþi de Poliþia de Frontierã Bul-
garã în vederea continuãrii cer-
cetãrilor ºi dispunerii mãsurilor
legale ce se impun, dupã cum au
precizat reprezentanþii STPF Dolj.
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Guvernul a aprobat înfiinþarea a 200 de noi posturi,
pe duratã determinatã, în cadrul Autoritãþii Naþio-
nale Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor (A.N.S.V.S.A). Locurile de muncã au ca obiect
efectuarea activitãþilor de control specifice instituþiei.

Ca urmare a acestei suplimentãri de posturi, A.-
N.S.V.S.A. va avea 1.362 de persoane ce vor lucra pe
perioadã determinatã. Mãsura a fost luatã pentru cã
numãrul unitãþilor sanitar-veterinare înregistrate de-
pãºeºte numãrul de posturi pe perioadã determinatã,
prevãzute conform H.G. nr. 1415/2009.

Plata personalului contractual care efectueazã con-
trolul oficial va fi asiguratã din veniturile proprii ale Di-
recþiilor Sanitare Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimen-
telor judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, obþi-
nute de cãtre acestea din domeniile specifice în care
personalul respectiv îºi desfãºoarã activitatea. Acestea
provind din tarife pentru activitãþi sanitar-veterinare ºi

Sporeºte efectivul de inspectoriSporeºte efectivul de inspectoriSporeºte efectivul de inspectoriSporeºte efectivul de inspectoriSporeºte efectivul de inspectori
sanitar-veterinarisanitar-veterinarisanitar-veterinarisanitar-veterinarisanitar-veterinari

de laborator, din consultanþã, acþiuni de dezinfecþie,
dezinsecþie, deratizare, examene ºi lucrãri de laborator.

La nivel naþional, Autoritatea Naþionala Sanitarã
Veterinarã ºi pentru Siguranþa Alimentelor asigura con-
trolul pentru 32.161 de unitãþi. Verificãrile instituþiei
vizeazã verificarea activitãþilor de prelucrare, proce-
sare, depozitare, transport, valorificare ºi comerciali-
zare a produselor ºi subproduselor alimentare de ori-
gine animalã ºi nonanimalã de pe teritoriul României.

În Dolj sunt 1.600 de unitãþi care pot face obiectul
controalelor sanitar-veterinare. “Noi avem personalul
necesar pentru controale încã din 2004. Doar prelun-
gim, periodic, contractele individuale de muncã în-
cheiate pe perioadã determinatã”, ne-a declarat dr.
Costicã Retea, director adjunct al Direcþiei Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU

Dreptul consumatorilor la în-
tocmirea unei reclamaþii privind un
produs cu defect sau un serviciu
necorespunzãtor este garantat de
legislaþia în vigoare în þara noas-
trã. O serie de schimbãri, cum ar
fi piaþa europeanã unicã, tehnolo-
giile noi ale informaþiei, prezenþa
pe piaþã a unor produse complexe
au un efect semnificativ asupra
consumatorilor. „Mai mult ca ori-
când avem nevoie sã fim pe deplin
conºtienþi de drepturile ºi obligaþii-
le noastre, sã luãm decizii bune la
achiziþionarea de bunuri ºi sã nu
capitulãm în faþa presiunilor co-
merciale”, se precizeazã într-un
comunicat al Comisariatului Jude-
þean pentru Protecþia Consumato-
rilor Dolj în contextul derulãrii Cam-

Un om prevenit face cât doiUn om prevenit face cât doiUn om prevenit face cât doiUn om prevenit face cât doiUn om prevenit face cât doi
Reclamaþiile contra bunurile defecte pot fi fãcute în primii doi ani de

la achiziþionare. Dacã vânzãtorul refuzã înþelegerea pe cale amiabilã, cel
pãgubit poate urma calea autoritãþilor din domeniu.

paniei Naþionale pentru Informare
ºi Educare a Consumatorului. To-
tuºi, uneori avem probleme cu bu-
nurile sau serviciile pe care le-am
cumpãrat ºi este necesar sã le re-
turnãm vânzãtorului pentru despã-
gubire.

Garanþia trebuie probatã
Cei care doresc sã facã o recla-

maþie despre lipsa de conformitate
sunt sfãtuiþi sã facã dovada achi-
ziþionãrii produsului de la un ope-
rator economic autorizat (bon fis-
cal, facturã, chitanþã, contract). De
regulã, produsele de folosinþã în-
delungatã sunt însoþite de garanþia
oferitã de vânzãtor sau de produ-
cãtor. „Trebuie sã ºtiþi, însã, cã ºi
în cazul lipsei acestei garanþii ofe-

rite voluntar, benefi-
ciaþi, atât pentru pro-
dusele de folosinþã
îndelungatã, cât ºi
pentru cele de uz cu-
rent, de dreptul de a
reclama orice lipsã
de conformitate într-
o perioadã de 2 ani
de la data livrãrii pro-
dusului”, se mai ara-
tã în informarea
C.J.P.C. Dolj. În ca-
zul în care produsul nu funcþionea-
zã bine ºi/sau nu prezintã caracte-
risticile pe care cumpãrãtorul le-a
solicitat, acesta din urmã este în-
dreptãþit sã returneze produsul la
magazin. Returnarea ar trebui fã-
cutã cât mai repede dupã momen-

tul constatãrii problemelor. Dacã se
ajunge la o înþelegere cã produsul
are o neconformitate, vânzãtorul
trebuie sã ofere repararea, înlocui-
rea, reducerea preþului sau rambur-
sarea contravalorii produsului. De
menþionat, cã orice lipsã de con-

formitate a produsului poate fi re-
clamatã în cel mult 2 ani de la li-
vrare, numai cu condiþia ca necon-
formitatea sã nu îi fie imputabilã
cumpãrãtorului.

VALENTIN CEAUªESCU

Liceul „Alexandru Macedonski” din lo-
calitatea Melineºti împlineºte mâine, 5
septembrie, 55 de ani de la înfiinþare. Au-
toritãþile locale vor marca acest moment
omagial, organizând ample festivitãþi, în
centrul cãrora vor fi chiar absolvenþii tu-
turor generaþiilor ce au ieºit de pe bãnci-
le liceului. Manifestãrile încep la ora
12.00,  în sãlile de clasã unde odinioarã

Liceul „Alexandru Macedonski”Liceul „Alexandru Macedonski”Liceul „Alexandru Macedonski”Liceul „Alexandru Macedonski”Liceul „Alexandru Macedonski”
din Melineºti, la ceas aniversardin Melineºti, la ceas aniversardin Melineºti, la ceas aniversardin Melineºti, la ceas aniversardin Melineºti, la ceas aniversar

au învãþat, fiind deschise cu
strigarea simbolicã a catalo-
gului. Printre foºtii absolvenþi
se regãsesc nume importante
care acum conduc instituþii
publice, manageriazã afaceri
sau formeazã destinele altor
copii. Inevitabil, momentele
vor fi extrem de emoþionate,
participanþii depãnând amin-
tiri legate de viaþa din liceu,
cu atât mai mult cu cât se vor
unii dintre ei se vor reîntâlnii
ºi cu dascãlii lor. „Nu am vrut
sã treacã acest eveniment
fãrã sã organizãm o festivita-
te frumoasã pe care absolven-
þii sã o punã în albumul amin-
tirilor. Sunt 55 de ani de în-
vãþãmânt continuu. Este deja
o tradiþie ºi noi ne mândrim

cu dascãlii noºtri ºi cu absolvenþii.”, a
declarat Ana Ceanã, primarul comunei
Melineºti. Din sãlile de clasã invitaþii,
dascãlii ºi absolvenþii se vor merge la
Cãminul Cultural unde vor petrece cu
muzicã ºi bucate îmbelºugate, pentru
cã odatã se împlinesc 55 de ani de în-
vãþãmânt.

MARGA BULUGEAN

Pânã pe 20 octombrie, liceele îºi pot în-
scrie elevii la concursul anual al Uniunii Eu-
ropene pentru tinerii traducãtori, cunoscut
sub numele de Juvenes Translatores, la
adresa de internet ec.europa.eu/translato-
res. Formularul online este disponibil în
toate limbile oficiale ale UE.

Concursul, aflat la a 9-a ediie, va avea
loc în data de 26 noiembrie 2015, simul-
tan în toate liceele selectate prin tragere la
sorþi. Ediþia 2015 este deschisã elevilor nãs-
cuþi în 1998, indiferent de naþionalitate, ºi
participãrii a peste 751 de li-
cee. Elevii (fiecare ºcoalã
poate înscrie între 2 ºi 5
elevi) vor traduce un text de
o paginã în funcþie de alege-
rea exprimatã pentru oricare
dintre cele 552 combinaþii
posibile între cele 24 de limbi
oficiale ale UE.

Textele traduse de elevi
vor fi notate de traducãtori
din cadrul Comisiei Europe-
ne, care vor selecta câte un
câºtigãtor pentru fiecare
þarã. În aprilie 2016, toþi
câºtigãtorii vor fi invitaþi la
Bruxelles pentru decernarea
premiilor.

Curs de traduceri
pentru elevii de liceu

Concursul Juvenes Translatores este or-
ganizat în fiecare an de cãtre Direcþia Gene-
ralã Traduceri din cadrul Comisiei Europe-
ne, începând cu 2007. Scopul sãu este de a
promova studiul limbilor strãine în ºcoli ºi
de a le oferi tinerilor elevi posibilitatea sã vadã
cum este sã fii traducãtor. În urma partici-
pãrii la acest concurs, unii concurenþi au
decis sã se îndrepte cãtre o facultate de profil
ºi sã devinã traducãtori.

MARGA BULUGEAN
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Fundaþia World Vision România - Biroul Zo-
nal Dolj alãturi de ªcoala profesionalã “Constan-
tin Argetoianu” ºi Primãria din Argetoaia organi-
zeazã astãzi, între orele 8.00 - 22.00, ºi dumini-
cã, în intervalul orar 8.00 - 15.00, o activitate
comunitarã voluntarã de reabilitare a structurii
ºcolare Leordoasa. Acþiunea este posibilã cu spri-
jinul a 47 de voluntari de la Compania Network
One Distribution din Bucureºti, care pentru doua
zile îºi vor uni forþele cu oamenii din comunita-
te, incluzând autoritãþile locale, pãrinþi, tineri ºi
reprezentanþii World Vision pentru a oferi o nouã
înfãþiºare structurii ºcolare Leordoasa, înainte de
deschiderea noului an ºcolar.

Activitatea de reabilitare cuprinde zugrãvi-
rea ºi finisarea sãli de clasã, a cancelariei, holu-
lui, modernizarea scenei de spectacol, zugrãvi-
rea exterioarã a ºcolii ºi grilajelor de la ferestre,
vopsirea gardului si a porþii, amenajarea curþii

O ºcoalã din comuna Argetoaia va fi reabilitatãO ºcoalã din comuna Argetoaia va fi reabilitatãO ºcoalã din comuna Argetoaia va fi reabilitatãO ºcoalã din comuna Argetoaia va fi reabilitatãO ºcoalã din comuna Argetoaia va fi reabilitatã
cu ajutorul voluntarilorcu ajutorul voluntarilorcu ajutorul voluntarilorcu ajutorul voluntarilorcu ajutorul voluntarilor

(tuns iarbã, plantare de flori, relocare ºi vopsi-
re loc de joacã) ºi igenizarea toaletelor.

Donaþie pentru structura ºcolarã din satul
Leordoasa

Din partea Companiei Network One Distri-
bution ºcoala va primi ºi o donaþie constând în
10 calculatoare, o imprimantã ºi rezerve tuº, un
copiator, un frigider pentru depozitarea laptelui
pentru copii, un cuptor cu microunde, un televi-
zor ºi un DVD player pentru vizionare filme do-
cumentare, 28 de ghiozdane complet echipate,
jucãrii ºi cãrþi, perdele si galerii, unelte- trimmer,
maºinã tuns iarba, stropitori, greble, cazmale,
roabe, drujba, bormaºinã, pubele. De asemenea,
materialele pentru realizarea lucrãrilor de reame-
najare au fost donate de Compania Network One
Distribution si Fundaþia World Vision România.

RADU ILICEANU

Sãptãmâna aceasta a avut loc la
Calafat conferinþa de încheiere a
proiectului „Dezvoltarea competen-
þelor teoretice ºi practice în dome-
niul agricol ºi protecþiei mediului al

O sutã de fermieri din zona Calafatului,O sutã de fermieri din zona Calafatului,O sutã de fermieri din zona Calafatului,O sutã de fermieri din zona Calafatului,O sutã de fermieri din zona Calafatului,
informaþi cu privire la Politica Agricolã Comunãinformaþi cu privire la Politica Agricolã Comunãinformaþi cu privire la Politica Agricolã Comunãinformaþi cu privire la Politica Agricolã Comunãinformaþi cu privire la Politica Agricolã Comunã

fermierilor din GAL Calafat”, în
cadrul cãreia reprezentanþii locali-
tãþilor din GAL Calafat au fost in-
formaþi cu privire la rezultatele aces-
tuia. Acþiunile proiectului au vizat

dobândirea de competenþe tehnice
ºi practice pentru fermierii din GAL
Calafat în domeniile Agriculturii
Ecologice, Protecþiei Mediului ºi
Managementului Exploataþiilor Agri-
cole astefel încât aceºtia sã-ºi poa-
tã diversifica activitãþile în cadrul
exploataþiilor agricole.

Cursuri pentru 48 de persoane
Acest lucru s-a realizat în primul

rând prin informare a peste 100 de
persoane din teritoriul GAL Calafat
cu privire la schemele de finanþare

din cadrul Politicii Agricole Comu-
ne ºi a modului de aplicare a mãsu-
rilor pentru dezvoltare ruralã prin
intermediul a patru întâlniri de in-
formare realizate pe parcursul im-
plementãrii proiectului la Moþãþei,
Ciupercenii Noi ºi Unirea.

Ulterior, 48 de persoane ocupa-
te cu agricultura de semi-subzis-
tenþã au beneficiat de cursuri în
domeniile Agriculturii Ecologice,
Protecþia Mediului ºi Managemen-
tului Exploataþiilor Agricole.

Proiectul „Dezvoltarea competen-

þelor teoretice ºi practice în dome-
niul agricol ºi protecþiei mediului al
fermierilor din GAL Calafat” a fost
implementat de Asociaþia C.R.O.-
N.O. – Centrul de Resurse pentru
Organizaþiile Non-profit din Oltenia
în perioada 12 Februarie 2015 – 12
Septembrie 2015 în teritoriul GAL
CALAFAT, pe baza unei finanþãri
obþinute prin Programul Naþional de
Dezvoltare Ruralã (F.E.A.D.R.), axa
prioritarã 41, Submãsura 411-111
Formare profesionalã, informare ºi
difuzare de cunoºtinþe.

RADU ILICEANU

Reprezentanþa Comisiei
Europene în România ºi
Fundaþia pentru Dezvoltarea
Societãþii Civile a organizat o
“Sesiune de informare în
contextul Summit-ului ONU
pentru adoptarea agendei de
dezvoltare post-2015”. Eveni-
mentul a avut loc joi, 3
septembrie, la Spaþiul Public
European din Bucureºti.

În perioada 25-27 septem-
brie 2015, în cadrul Summit-
ului ONU pentru adoptarea
agendei de dezvoltare post-
2015, statele lumii vor
adopta noile obiective de
dezvoltare ale planetei.
Sesiunea de informare îºi
propune sã ofere repere
pentru jurnaliºtii interesaþi
sã acopere acest eveniment
ºi aceastã temã. Printre cei
aproximativ 20 de partici-
panþi aºteptaþi se vor numãra
jurnaliºti din presa scrisã
(cotidiene naþionale, publica-
þii de profil, agenþii de
presã), televiziune, radio ºi
alte publicaþii sau platforme
online.

La acest eveniment au luat
cuvântul Angela Filote, ºeful
Reprezentanþei Comisiei
Europene în România, Sandie

Copiii  Centrului social
„Best Life” al Arhiepiscopiei
Craiovei au fost prezenþi în
aceastã sãptãmânã în Parcul
Romanescu, pentru a partici-
pa la atelierele muzicale Sym-
phokids organizate de Filar-
monica „Oltenia” în cadrul
Festivalului Internaþional
„Craiova Muzicalã”. La aceas-
tã secþiune dedicatã copiilor
se desfãºoarã ateliere muzi-
cale interactive, în care copii-
lor li se oferã posibilitatea sã
cânte, li se prezintã noþiuni
elementare de muzicã instru-
mentalã ºi notele muzicale. O

Copiii Centrului „Best Life”,
implicaþi în ateliere muzicale

ale Filarmonicii „Oltenia”
veritabilã cãlãtorie în lumea
copilãriei propune muzicianul
Bogdan Uþã ºi colegii sãi din
Formaþia Casual Band. De o
manierã atractivã ºi interac-
tivã, întâlnirea lui Bogdan Uþã
cu micii melomani are toate
“ingredientele” necesare unei
comunicãri directe nesofisti-
cate, pe înþelesul copiilor, ca
ºi antrenul ºi buna dispoziþie.
Repertoriul acestei „lecþii” de
muzicã i-a purtat pe cei mici
pe aripile artei sunetelor, în
universul copilãriei, propu-
nând diverse tematici.

RADU ILICEANU

Sesiune de informareSesiune de informareSesiune de informareSesiune de informareSesiune de informare
în contextul Summit-ului ONUîn contextul Summit-ului ONUîn contextul Summit-ului ONUîn contextul Summit-ului ONUîn contextul Summit-ului ONU

Blanchet, reprezentant
UNICEF în România, precum
ºi alþi experþi din instituþii
internaþionale ºi din societatea
civil.

Evenimentul este organizat
cu sprijinul Reprezentanþei
Comisiei Europene în Româ-
nia în cadrul proiectului
„România solidarã în lume”,
derulat de Fundaþia pentru

Dezvoltarea Societãþii Civile,
co-finanþat de cãtre Ministerul
Afacerilor Externe prin progra-
mul României de cooperare
pentru dezvoltare, RoAid, ºi
implementat cu sprijinul
Programului Naþiunilor Unite
pentru Dezvoltare (UNDP) –
Biroul Regional pentru Europa
ºi Asia Centralã.

MARGA BULUGEAN
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“În 2014-2020, Uniunea Euro-
peanã va investi în Grecia mai
mult de 35 de miliarde de euro,
din care 20 de miliarde provin din
fondurile structurale ºi de investi-
þii. Aceºti bani reprezintã o sursã
esenþialã de finanþare pentru eco-
nomia realã ºi vor contribui ma-
jor la consolidarea coeziunii eco-
nomice, sociale ºi teritoriale a
Greciei. În astfel de vremuri difi-
cile, aceste fonduri sunt extrem de
importante pentru cã oferã ºansa
unui viitor mai bun.”, a subliniat
Corina Creþu.

Acest lucru va rezolva proble-
ma de lichiditate cu care se con-
fruntã Grecia ºi care împiedicã
aceastã þarã sã continue aplicarea
cu succes a politicii de coeziune.
“Sper ca, in continuare, Parla-
mentul European ºi Consiliul sã
aprobe aceste mãsuri. Este extrem
de important ca aceste mãsuri
excepþionale sã fie aprobate cât
mai curând posibil, pentru a per-
mite deblocarea fondurilor euro-

Comisarul european pentru politici regionale Corina Creþu: 
„În perioada 2014-2020, Uniunea
Europeanã va investi în Grecia mai

mult de 35 de miliarde de euro”””””
Comisarul european pentru politici regiona-

le Corina Creþu a participat recent, la o reuniune
extraordinarã a Comisiei pentru Dezvoltare Re-
gionalã (REGI) din Parlamentul European. Reu-

niunea a avut ca scop discutarea mãsurilor pe care
le propune Comisia Europeanã pentru a ajuta
Grecia sã beneficieze pe deplin de fondurile struc-
turale europene ºi de fondurile de investiþii.

pene care sã vinã sã sprijine in-
vestiþiile ce vor avea un impact
rapid ºi pozitiv asupra economiei
greceºti....”, a mai spus comisa-
rul european.

„Am propus creºterea cu 7
puncte procentuale”

Mãsurile excepþionale sunt rele-
vante pentru ambele perioade de
programare, atât pentru 2007-2013,
cât ºi pentru 2014-2020. “Pen-
tru 2014-2020 am propus creºterea
cu 7 puncte procentuale a ratei
iniiale de prefinanþare pentru pro-
gramele din cadrul politicii de co-
eziune. Fãrã a avea efect asupra
bugetului, aceasta mãsurã va în-
semna o suplimentare cu 1 miliard
de euro, bani ce vor fi disponibili
în decursul a doi ani: 500 de mili-
oane de euro deja în 2015 ºi 500
de milioane de euro în 2016. Pen-
tru perioada de programare 2007-
2013, am propus ca acele 5% din
plãþile UE care ar fi pãstrate în mod
normal pânã la închiderea progra-

melor în 2017, sã fie puse imediat
la dispoziþia autoritãþilor elene.”,
susþine Corina Creþu.

„Voi discuta cu autoritãþile
responsabile de gestionarea
fondurilor europene”

O altã mãsurã propusã de CE
pentru Grecia vizeazã eliminarea
totalã a cofinanþãrii naþionale în
cazul Greciei. Astfel, rata de fi-
nanþare europeanã va ajunge la -
100% pentru proiectele din pe-
rioada 2007-2013. Aceasta în-
seamnã cã alte 500 de milioane
de euro vor fi disponibile imediat
ce Parlamentul European ºi Con-
siliul vor aproba mãsurile propuse
de Comisia Europeanã. Acest lu-
cru ar însemna o economie de
aproape 2 miliarde de euro pen-
tru Grecia ºi ar reduce semnifica-
tiv presiunea asupra bugetului elen.
“Serviciile Comisiei lucreazã în
strânsã colaborare cu autoritãþile
elene pentru a se asigura cã fon-
durile structurale europene ºi fon-
durile de investiþii sunt mai bine

folosite. Aºa cã nu este vorba doar
de cheltuirea banilor, ci ºi de felul
în care sunt cheltuiþi aceºti bani,
dacã sunt cheltuiþi cu înþelepciu-
ne. Am fost întotdeauna alãturi de
Grecia ºi vom continua sã o spri-
jinim ºi în viitor. Am acordat Gre-
ciei atât sprijin financiar, cât ºi

asistenþã tehnicã. Voi merge din
nou în Grecia în aceastã toamnã
ºi voi discuta cu autoritãþile res-
ponsabile de gestionarea fonduri-
lor europene. Vom lucra împreunã
pentru a fructifica la maximum
toate aceste noi oportunitãþi.”, a
conchis comisarul Creþu.

„Declaraþiile premierului Victor Pon-
ta ºi ale Ministrului Afacerilor Externe,
Bogdan Aurescu, demonstreazã an-
vergura unei guvernãri europene, so-
lidarã cu dramele milioanelor de cetã-
þeni afectaþi de rãzboiul din Orientul
Mijlociu sau Nordul Africii. În egalã
mãsurã, este salutarã atitudinea corectã
a mass-media care prezintã tragedia
miilor de refugiaþi care, de cele mai
multe ori, fug sã-ºi salveze viaþa lor ºi a
propriilor familii”, a precizat Victor Boº-
tinaru, într-un comunicat de presã.

„Un semnal de alarmã asupra
atrocitãþilor”

Vicepreºedintele Grupului S&D
pentru politicã externã a mai spus cã
nu trebuie sã uitãm tragedia din Aus-
tria de sãptãmâna trecutã, atunci când
59 de bãrbaþi, 8 femei, 4 copii au mu-
rit sufocaþi într-un camion frigorific.
„Faptul cã cei 71 de refugiaþi ºi-au
gãsit sfârºitul pe continent a ºocat
Europa, dar este în primul rând un
semnal de alarmã asupra atrocitãþi-
lor care se întâmplã în þãrile lor de
origine. Criza refugiaþilor este foarte

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

„Criza refugiaþilor este foarte gravã”„Criza refugiaþilor este foarte gravã”„Criza refugiaþilor este foarte gravã”„Criza refugiaþilor este foarte gravã”„Criza refugiaþilor este foarte gravã”
Eurodeputatul PSD Victor

Boºtinaru, vicepreºedintele Gru-
pului S&D pentru politicã exter-
nã, a salutat poziþiile Prim-mi-
nistrului Victor Ponta ºi ale Mi-
nistrului Afacerilor Externe,
Bogdan Aurescu, cu privire la
criza refugiaþilor din Europa ºi
a reiterat apelul la solidaritate
pentru refugiaþii care ajung pe
continentul european.

gravã, dar Uniunea trebuie sã fie uni-
tã ºi solidarã în primul rând în a spri-
jini stingerea conflictelor din aceste
zone, reconstruirea autoritãþii lor sta-
tale ºi apoi repatrierea refugiaþilor.
Solidaritatea e cea mai facilã când
vremurile sunt bune, dar aceasta tre-
buie cu atât mai mult exersatã în pe-
rioade de crize profunde....”, a mai
spus Victor Boºtinaru.

„Traian Bãsescu criticã în
termenii cei mai duri accepta-
rea de cãtre statele europene
a refugiaþilor”

Totodatã, eurodeputatul Victor
Boºtinaru a criticat declaraþiile lui Tra-
ian Bãsescu, conform cãrora, Româ-
nia nu trebuie sã-ºi asume drama aces-

tor „amãrâþi”. „Într-o opoziþie totalã cu
tot ceea ce înseamnã însãºi sentimen-
tul de umanitate ºi lipsit de orice urmã
de responsabilitate, Traian Bãsescu
criticã în termenii cei mai duri accepta-
rea de cãtre statele europene ºi parte-
nerii României, a refugiaþilor. Sã arãþi
cu degetul cãtre statele occidentale,
pe care le faci vinovate de aceastã si-
tuaþie, trãdeazã nu doar iresponsabili-
tate dar ºi o profundã necunoaºtere a
situaþiei din regiunea MENA. Dupã de-
claraþiile ºi apelul Angelei Merkel pen-
tru soluþionarea crizei refugiaþilor într-
un efort comun al statelor membre ale
Uniunii, trebuie sã ne întrebãm care
este atitudinea Cancelarului german la
declaraþiile fostului sãu aliat, pe care l-
a susþinut în urmã cu trei ani, la refe-
rendumul de demitere?” a conchis eu-
rodeputatul român.
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Camus ºi nevoia de re-lecturiCamus ºi nevoia de re-lecturiCamus ºi nevoia de re-lecturiCamus ºi nevoia de re-lecturiCamus ºi nevoia de re-lecturiNotam cu ceva în urmã faptul cã,
într-un moment în care lectura pare
a-ºi redefini forma ºi rostul, în per-
spectiva chiar a abandonãrii funcþiei
sale modelatoare seculare, în ce mã
priveºte mã priveºte, m-am dedat re-
lecturilor. Clasicilor, înainte de toa-
te (de la epopeile hinduiste ºi elene,
la balzacianã „Comedie umanã”, tre-
când prin romanul sud-american ºi,
fireºte, neocolindu-i pe uriaºii ruºi;
Dostoievski in primis, dar ºi Tolstoi.

Aºa am dat peste un text, cu titlul
de mai jos, STRÃINUL adicã, o insoli-
tã paginã din „Jurnalul” pe care îl ofe-
rã cititorilor sãi scriitorul ºi jurnalis-
tul italian Roberto Saviano. Cum în-
semnãrile sale sunt cvasi-identice cu
propriile-mi obsesii ivite în ceasurile
re-lecturii operei lui Albert Camus, mi
se pare instructiv sã le ofer mai jos nã-
zuind cã ar putea iscodi ºi pe alþii sã
arunce, ca pe o unealtã otrãvitã, tele-
comanda, ºi sã se confrunte cu opera
unuia dintre cei mai importanþi scrii-
tori ai ultimului secol.

(G.P.).

STRÃINUL ( I )

Albert Camus mi-a fost alãturi în toþi
aceºti ani în timp ce mâncam, dormeam,
scriam. Alãturi în timp ce disperam. Alãturi
în timp ce cãutam firimituri de fericire. Era
alãturi de mine când eram prea grãbit în a
formula o judecatã, sfãtuindu-mã sã înceti-
nesc, sã reflectez mai bine, sã-mi ponderez
cuvintele, sã le mãsor.

Alãturi de mine  în timp ce arãtam cu dege-
tul spre idioþenia extremistã, într-o Italie care
prea des face din extremism scut, apartenen-
þã, steag. Era aproape, tãcut, umbrã constan-
tã, prieten plãcut cãruia sã-i pot cere lucruri ºi
de la care sã obþin rãspunsuri. ªi aºa se întâm-
plã când alegi sã dialoghezi cu un scriitor ºi nu
importã cã e mort cu aproape douãzeci de ani
mai înainte ca tu sã te naºti.

Albert Camus a cãlcat palmã cu palmã
teritoriul în care se miºcã un narator, limita
sa dureroasã ºi graþia sa, ori mai exact cu-
vintele sale. Cuvinte ce nu vor învinge foa-
mea, ce nu vor salva vieþi, ce nu vor ucide

viruºi, însã scriitorul nu „lucreazã”, nu „ac-
þioneazã” asupra puterii, mai curând asupra
responsabilitãþii. Camus ºtie cã totul se în-
vârteºte în jurul acestei responsabilitãþi ºi a
acestui raþionament. Va fi imposibil sã ame-
liorãm lumea – este raþionala luare de act –
ci se vor putea ameliora vieþile persoanelor
care intrã în contact cu noi ºi, deci, acea
imposibilitate ca postulat poate cãdea.

Viaþa lui Albert Camus e un roman ce
poate fi citit în toate operele sale, adevãrate
legitimaþii ale unui preþios mozaic. Francez
nãscut în Algeria, francez ce se naºte ca un
privilegiu; ºi totuºi francez ce provine dintr-
o familie umilã, de muncitori. În viaþa sa,
Camus se va simþi mereu ºi pentru toþi strãin.
Strãin în Algeria fiindcã privilegiat, strãin
printre francezi. Dar<strãin îndeosebi din
cauza condiþiei sale de om; aºadar, în defi-
nitiv, strãin printre strãini. S-a opus Rãzbo-
iului din Algeria, pedepsei cu moartea pen-
tru luptãtorii pentru independenþã, dar n-a
suportat niciodatã ideologia FLN (Front de
libération nationale) algerian care vedea în

Franþa duºmanul, într-o Franþã genericã, ca
o categorie în sine, îndreptând propria urã
cãtre francezii cei mai apropiaþi, aceia pre-
zenþi fizic în Algeria. E dificil ca binele ºi
rãul sã se gãseascã în mod unilateral de o
singurã parte ºi divizãrile maniheiste în alb
ºi negru, bun ºi rãu, drept ºi nedrept, victi-
mã ºi cãlãu atât de uºor de digerat, deseori
sunt la fel de false ºi nu explicã în niciun fel
complexitatea vieþii.

La Stockholm, în 1957, cu prilejul de-
cernãrii premiului Nobel, Camus a partici-
pat la o întâlnire cu tinerii studenþi. Cu acel
prilej, un student algerian l-a agresat verbal
iar el a pronunþat, drept rãspuns, o frazã
pentru care presa francezã de stânga l-a cru-
cificat: „Îmi iubesc mama ºi dreptatea, însã
între mama ºi dreptate o aleg pe mama”.
Ceea ce Camus voia sã spunã era: dacã cre-
deþi cã e nedrept ca mama, întrucât france-
zã dar dintotdeauna modestã ºi muncitoare,
sã trãiascã acolo unde a scuipat sânge ºi
sudoare, atunci eu sunt de partea mamei mele
ºi împotriva dreptãþii voastre”.

Dupã reevaluarea lucrãrilor, în urma contestaþiilor depuse de candidaþii din cea
de-a doua sesiune de susþinere a examenului de Bacalaureat, procentul de promova-

bilitate a crescut la 26,08%, pãstrându-se trendul ascendent.

Aproape trei procente în plus laAproape trei procente în plus laAproape trei procente în plus laAproape trei procente în plus laAproape trei procente în plus la
promovabilitatea Bacalaureatuluipromovabilitatea Bacalaureatuluipromovabilitatea Bacalaureatuluipromovabilitatea Bacalaureatuluipromovabilitatea Bacalaureatului

În perioada 07-22 septembrie, Universitatea
din Craiova va desfãºura „Admiterea pentru anul
universitar 2015-2016”, la „Master”, la cele zece
Facultãþi din structura acesteia. Sunt scoase la
concurs 1.620 de locuri bugetate ºi 1.745 taxa-
bile. La Facultatea de Matematicã ºi ªtiinþe ale
Naturii, dosarele, pentru cele 163 de locuri la
„Buget” ºi 55 la „Taxe,” pot fi depuse între 7-18
septembrie, concursul având loc pe 21 septem-
brie. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport sunt
63 de locuri de la „Stat” ºi 87 „pe bani”, înscrie-
rile fiind între 7-14 septembrie. La aceastã insti-
tuþie de învãþãmânt superior, în domeniul „Acti-

vitate motricã”, examinarea va avea loc pe 16 septembrie, a doua zi fiind prevãzutã pentru
„Kinetoterapie ”, iar pe 18 septembrie este „Performanþa”. La „Litere”, sunt scoase 185 de
locuri bugetate ºi 190 la „taxã”, înscrierile fiind pentru 14-15 septembrie. La „Teologie”, sunt
25 de locuri „statale” ºi 20 „plãtite”. Cea mai mare ofertã este la Facultatea de Economie ºi
Administrarea Afacerilor, unde, pe lângã cele 281 de locuri alocate de la buget, mai sunt 601
plãtibile. La „Drept”, se pot plãti 169 de locuri, alte 281 fiind subvenþionate. La „Mecanicã” –
310 la „Taxã” ºi 195 „Buget”; „Inginerie electricã” – 122 bursiere, 10 plãtite; „Automaticã,
Calculatoare ºi Electronicã” – 60 „pe bani”, 160 pe „gratis”, dar conform performanþelor;
„Agriculturã ºi Horticulturã ” – 157 la „Buget”, 243 la „Taxã”.

CRISTI PÃTRU

În sesiunea august-septembrie a
examenului de Bacalaureat, în Dolj
s-au înscris 1.831 de candidaþi ,
dar 419 dintre ei nu s-au mai pre-
zentat pentru susþinerea probelor,
iar 811  nu au promovat. Au fost
contestate 385 de lucrãri, cele mai
multe fiind la Limba ºi literatura
românã (153 – 120 la profilul
„real”, restul la „uman”). Pe locul
urmãtor se aflã Matematicã cu un
numãr de 116 contestaþii depuse
(37 la „Matematicã-Informaticã”,
61 la „Matematicã - Tehnologic”,
18 la „Matematicã – ªtiinþe ale
Naturii” ), iar la Biologie au fost
consemnate 101 solicitãri de ree-
valuãri (58 la Biologie vegetalã ºi
animalã). Nu s-au înregistrat reco-

rectãri la „Matematicã - Pedago-
gic”, „Chimie anorganicã” Filiera
Tehnologicã, „Economie”, „Filo-
zofie”, „Fizicã” – Teoretic, Lim-
bajul C/C, „Limbajul Pascal”. În
sesiunea din varã, au fost întregis-
traþi 5.591de candidaþi, procentul
de promovabilitate fiind de
62,95%.

34 de contestaþii rezolvate
în beneficiul candidatului

În sesiunea abia încheiatã, 34 de
contestaþii au fost soluþionate în fa-
voarea candidatului, cele mai mul-
te, câte patru, fiind în beneficiul
absolvenþilor Liceului „Traian Vuia”
Craiova, respectiv Liceului Tehno-
logic „Dimitrie Filiºanu” Filiaºi. Cu

câte trei nou-fericiþi sunt Colegiul
Naþional „Nicolae Titulescu” Cra-
iova, Colegiul Naþional Pedagogic
„ªtefan Velovan” Craiova, Liceul
Teoretic „Constantin Brâncovea-
nu” Dãbuleni ºi Liceul Teoretic
„Henri Coandã” Craiova. „Sunt
rezultate bune pentru învãþãmân-
tul doljean, care pãstreazã  judeþul
pe un trend ascendent ºi îl plasea-
zã la mijlocul clasamentului naþio-
nal. Copiii au început sã conºtien-
tizeze cã trebuie sã înveþe ºi vin ,
în general, cei pregãtiþi”, a decla-
sat prof.  Cristian Moanþã, in-
spector în cadrul Inspectoratului
ªcolar Dolj ºi vicepreºedinte al
Comisiei Judeþene de Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU

Sute de locuri pentru masteranziSute de locuri pentru masteranziSute de locuri pentru masteranziSute de locuri pentru masteranziSute de locuri pentru masteranzi
Cadrele didactice care au participat la sesiunea din august-septembrie a examenului de

Bacalaureat vor fi plãtite pentru activitatea depusã, sumele fiind la  fel cu cele din iulie.
Conform metodologiei Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice, cadrele didactice,

care au participat la sesiunea de toamnã a „maturitãþii”, vor fi remunerate pentru munca
prestatã, sumele primite fiind identice cu cele din iulie. Astfel, persoana responsabilã cu
activitatea de comunicaþii virtuale la nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean este plãtitã cu

419 lei. Membriii comisiilor de eva-
luare a competenþelor lingvistice
vor primi banii dupã cum urmea-
zã: preºedinte – 242,5 lei; secre-
tar ºi membru câte 104 lei; asis-
tent – 28,4 lei/zi, pentru limbi mo-
derne – 4,3 lei/candidat. Perso-
nalul didactic care a fãcut parte
din comisiile regionale/judeþene de
contestaþii va fi ºi el recompensat
bãneºte: vicepreºedinte – 485 de
lei; secretarul – 383 de lei; mem-
bru – 383 de lei; profesor evalua-
tor – 5,6 lei/lucrare corectatã.

CRISTI PÃTRU

Cadrele didactici vor fi remunerate
pentru activitatea de la BAC
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Preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, va propune
sãptãmâna viitoare o nouã schemã
de redistribuire a refugiaþilor între
statele membre ale Uniunii Europe-
ne, pe baza unor cote naþionale, a
confirmat ieri prim-vicepreºedintele
executivului comunitar, Frans Tim-
mermans. “Preºedintele Juncker va
anunþa sãptãmâna viitoare o propu-
nere consolidatã de relocare, în spe-
cial pentru cele mai afectate trei þãri
- Grecia, Italia ºi Ungaria. Încã o
datã, le vom propune statelor mem-
bre sã ne asigurãm cã avem un algo-
ritm de distribuire, astfel încât soli-
daritatea europeanã sã fie pusã în
aplicare, pentru a garanta cã oame-
nii care sosesc în Europa sunt rãs-
pândiþi în statele membre. Comisia va insista asu-
pra acestui aspect. Sunt încrezãtor cã vom obþine
astfel rezultate”, a spus Timmermans, rãspunzând
unei întrebãri a presei în legãturã cu cazul refugia-
þilor sirieni decedaþi recent în Marea Egee în timp
ce încercau sã ajungã pe insula greceascã Kos. În
luna iunie, statele membre UE au respins o propu-

Ungaria: Sute de imigranþi au
ieºit cu forþa din tabãra Roszke

Aproximativ 300 de persoane au
ieºit cu forþa din centrul de recep-
þie de lângã gara Roszke, situatã în
apropiere de frontiera cu Serbia,
plângându-se de faptul cã cererile
lor de azil sunt procesate prea în-
cet, potrivit televiziunii publice
ungare, relateazã MTI. Unul dintre
imigranþii care a ieºit din centru a
declarat pentru postul M1 cã imi-
granþii dau autoritãþilor un ultima-
tum de douã ore sã le evalueze ce-
rerile. Dacã procesul nu este acce-
lerat, imigranþii care au fugit îi în-
deamnã pe imigranþii din tabãrã sã
iasã la rândul lor cu forþa din in-
cintã, a adãugat imigrantul citat.
Poliþia din Csongrad a anunþat, pe
site, cã imigranþii au fugit cãtre au-
tostrada M5, dupã ce au ieºit prin
gardul punctului de primire la Ros-
zke. Poliþia a luat toate mãsurile
necesare sã-i “captureze” pe imi-
granþi ºi a oprit traficul rutier pe
autostradã pentru a preîntâmpina
eventuale accidente. Parlamentarii
unguri au adoptat ieri pachetul de
mãsuri menite sã înãspreascã legi-
le cu privire la protecþia frontierei
ºi migrare. Potrivit acestor amen-
damente, între altele, zone de tran-
zit urmeazã sã fie create de-a lun-
gul frontierei Ungariei cu Serbia,
Codul Penal va aplica pedepse mai
dure traficanþilor de persoane, iar
avarierea gardului de la frontiera
cu Serbia, ridicat pentru a opri aflu-
xul de refugiaþi ºi imigranþi dinspre
Sud, va fi o faptã penalã.

Elveþia a înregistrat în august
cel mai mare declin al preþurilor
de consum în 56 de ani

Preþurile de consum din Elveþia
au înregistrat în august cea mai
mare scãdere din ultimii 56 de ani,
de 1,4% comparativ cu intervalul
similar al anului trecut, evoluþie
care reflectã presiunile exercitate
de cotaþia ridicatã a francului ºi
preþurile reduse ale petrolului. În
ansamblu, preþurile de consum din
Elveþia se aflã la cel mai scãzut ni-
vel dupã septembrie 2007. Consi-
liul de conducere al Bãncii Naþio-
nale a Elveþiei urmeazã sã se întru-
neascã pe 17 septembrie pentru a
discuta politica monetarã, dar este
improbabil ca datele referitoare la
inflaþie sã îi influenþeze deciziile,
potrivit analiºtilor. Preºedintele
bãncii centrale, Thomas Jordan, a
reafirmat recent angajamentul in-
stituþiei de prevenire a aprecierii
francului. “Pentru viitoarea anali-
zã trimestrialã, credem cã Banca
Naþionalã a Elveþiei va menþine
dobânda de politicã monetarã la
nivelul de 0,75% ºi va continua sã
intervinã pe piaþa valutarã, dacã
va fi necesar, aºa cum au indicat
deja”, a declarat Maxime Botteron,
analist la Credit Suisse. Datele afe-
rente lunii august au marcat a ze-
cea lunã consecutivã de scãdere a
preþurilor, în termeni anuali, ten-
dinþã care a început la sfârºitul
anului trecut, dar s-a amplificat
din ianuarie, când banca centralã
a eliminat brusc limita de aprecie-
re a francului, de 1,2 unitãþi pen-
tru un euro. Întãrirea francului a
ieftinit costul importurilor din
zona euro. În august, costul total al
importurilor a scãzut cu 5,5% com-
parativ cu aceeaºi perioadã a anu-
lui trecut, potrivit datelor statisti-
ce. Ieftinirea petrolului a menþinut
la rândul sãu preþurile la niveluri
scãzute.

Bucata de aripã de avion desco-
peritã la sfârºitul lui iulie pe o plajã,
pe Insula Réunion, aparþine Boein-
gului companiei Malaysia Airlines
dat dispãrut în martie 2014, a anun-
þat procurorul Parisului. O bucatã de
aripã - gãsitã pe litoralul Saint-
André, în nord-estul insulei, pe 29
iulie - a fost identificatã câteva zile
mai târziu ca fiind un “flaperon” pro-
venind de la un Boeing 777, acelaºi
tip de avion ca cel al companiei ma-
laysiene.“Este posibil ca astãzi (joi)
sã afirmãm cu certitudine cã flape-
ronul descoperit pe (Insula) Réu-
nion la 29 iulie 2015 corespunde ce-
lui al zborului MH370”, scria joi într-
un comunicat François Molins, pro-
curorul Parisului. O anchetã judicia-
rã a fost deschisã pe 8 martie 2014
în Franþa cu privire la dispariþia zbo-
rului MH370 al Malaysia Airlines.
Expertize efectuate asupra acestui

Preºedintele rus Vladimir Putin a
condamnat ieri “evenimentele tragi-
ce” care au avut loc în faþa parlamen-
tului de la Kiev la începutul sãptã-
mânii, când confruntãrile dintre for-
þele de ordine ºi militanþi de extrema
dreaptã s-au soldat cu trei morþi ºi
100 de rãniþi. Comentând pentru pri-
ma datã ciocnirile care au urmat ad-
optãrii luni de cãtre deputaþii ucrai-
neni a unei reforme constituþionale
controversate, Putin a invocat “un
nou exemplu de confruntare politicã
în Ucraina”. Trei membri ai Gãrzii
Naþionale ucrainene au decedat în
urma rãnilor provocate de o grenadã
de luptã aruncatã de unul dintre ma-
nifestanþi, dintre care majoritatea
erau afiliaþi partidului de extrema
dreaptã Svoboda. Potrivit lui Putin,
reforma constituþionalã apãratã de
preºedintele ucrainean Petro Poro-
ºenko, care acordã mai multã auto-
nomie regiunilor separatiste proruse
din estul Ucrainei, nu a fost decât un
“pretext pentru intensificarea luptei

Marea Britanie este gata “sã facã
mai mult” pentru depãºirea crizei imi-
granþilor din Europa ºi sã primeascã
“mii de refugiaþi sirieni suplimentar”,
a anunþat, ieri, premierul britanic Da-
vid Cameron. “În faþa amplorii crizei
ºi a suferinþei oamenilor, pot sã anunþ
astãzi cã vom face mai mult ºi vom
primi mii de refugiaþi sirieni suplimen-
tari”, a declarat Cameron în timpul

nere a Comisiei Europene de a prelua 40.000 de
solicitanþi de azil prezenþi în Italia ºi Grecia, pe
baza unor cote naþionale obligatorii. Publicaþia
britanicã “Daily Mail” a anunþat joi cã un plan de
urgenþã al Uniunii Europene ar prevede redistri-
buirea între statele membre prin cote obligatorii a
circa 160.000 de refugiaþi, dintre care România ar

urma sã preia 7.000. La fel cum a
fost formulatã ºi iniþiativa preceden-
tã, cotele de refugiaþi vor fi calcula-
te printr-un algoritm ce va avea în
vedere PIB-ul fiecãrei þãri, popula-
þia ei, rata ºomajului ºi numãrul de
refugiaþi deja gãzduiþi.  În cazul Ro-
mâniei, dacã în acea propunere cota
obligatorie ar fi fost de 2.362 de re-
fugiaþi, conform noii iniþiative pre-
zentate de publicaþia britanicã acum
România ar urma sã fie obligatã sã
preia 6.937 de refugiaþi, respectiv
4,33% din cei 160.000. Conform noii
scheme, Germania ºi Franþa ar urma
sã preia cei mai mulþi refugiaþi,
34.077 ºi respectiv 26.215, în timp
ce Ungaria, Italia ºi Grecia vor fi
scutite, întrucât adãpostesc deja un

numãr mare de imigranþi ilegali, ele urmând sã fur-
nizeze refugiaþi celorlalte state dacã un astfel de
mecanism al cotelor obligatorii va fi instituit. Scu-
tite ar fi ºi Marea Britanie, Irlanda ºi Danemarca,
întrucât tratatele europene le permit aplicarea opþi-
onalã a deciziilor comunitare ce þin de domeniul
“Justiþie ºi Afaceri Interne”.

unei conferinþe de presã susþinute la
Lisabona. “Vom continua demersul
nostru, care constã în a merge sã-i
cãutãm în taberele de refugiaþi”, a
dezvãluit Cameron, fãcând aluzie la
taberele Înaltului Comisariat al ONU
pentru refugiaþi de la frontiera siria-
nã. “Aceasta le oferã o cale mai di-
rectã ºi mai sigurã spre Marea Bita-
nie ºi le permite sã evite riscul unei

cãlãtorii în necunoscut, care a fãcut
atâþia morþi”, a adãugat premierul
britanic. “Marea Britanie va reacþio-
na cu mintea ºi inima, acordând asis-
tenþã celor care au nevoie, lucrând
în acelaºi timp la soluþii pe termen
lung”, a mai subliniat ºeful guvernu-
lui de la Londra. Criticat pentru lipsã
de implicare în criza refugiaþilor, Ca-
meron a cedat astfel presiunii cres-

cânde a unei opinii extrem de hotãrâ-
te din Marea Britanie, care cere mai
mult ajutor pentru imigranþi. Potrivit
cifrelor oficiale, doar 216 “persoane
vulnerabile” au fost primite în calita-
te de refugiaþi în Marea Britanie, în-
cepând din martie 2014, ºi în total
5.000 de sirieni au obþinut azil în cur-
sul ultimilor patru ani. David Came-
ron a fãcut aceste declaraþii la finalul
unei întrevederi pe care a avut-o cu
omologul sãu portughez Pedro Pas-
sos Coelho ºi ar urma sã se deplase-
ze apoi la Madrid, pentru a se întâlni
cu premierul spaniol Mariano Rajoy.
Înaltul Comisar al ONU pentru refu-
giaþi (HCR), Antonio Guterres, a în-
demnat ieri la repartizarea a cel puþin
200.000 de solicitanþi de azil în UE ºi
a estimat cã toate þãrile membre UE
ar trebui sã aibã obligaþia de a parti-
cipa la acest program. Peste 300.000
de persoane au traversat Marea Me-
diteranã de la începutul acestui an,
iar peste 2.600 au murit în timpul aces-
tui periplu, potrivit UNHCR.

Fragmentul descoperit pe Insula
Réunion aparþine Boeingului
care efectua zborul MH370pentru putere” la Kiev. Întrebat de-

spre evenimentele din capitala ucrai-
neanã, preºedintele rus a rãspuns:
“Acest lucru nu depinde de noi,
aceasta depinde de Ucraina, de po-
porul ucrainean ºi de cât timp el va
mai suporta aceastã dezordine”. Cu
toate acestea, Vladimir Putin a subli-
niat cã este “crucial” ca autoritãþile
de la Kiev sã acorde mai multã auto-
nomie regiunilor separatiste Doneþk
ºi Lugansk, aºa cum prevãd acordu-
rile de pace de la Minsk-2, semnate
în februarie. Amendamentele consti-
tuþionale aflate la originea violenþe-
lor de luni, la Kiev, sunt considerate
prea dureroase de mulþi ucraineni care
le vãd ca pe o concesie inacceptabi-
lã fãcutã rebelilor ºi Moscovei, dupã
16 luni de un conflict, care a fãcut
mai mult de 6.800 morþi. Textul mai
trebuie aprobat într-o a doua lecturã
la o datã ce nu a fost încã stabilitã,
ceea ce ar putea fi mai complicat,
având în vedere cã este necesarã o
majoritate de douã treimi din voturi.

“falaperon” au permis relevarea a
trei numere în interior, a anunþat
François Molins. O comisie rogato-
rie din Spania, unde sunt fabricate
piesele care poartã aceste date de
fabricaþie, a permis “sã se asocieze
în mod oficial unul dintre cele trei
numere relevate în interiorul flape-
ronului cu numãrul de serie al flape-
ronului Boeingului 777 care efectua
zborul MH370”, precizeazã el. Ad-
junctul procurorului Republicii din
Paris anunþa pe 5 august cã existau
“indicii foarte puternice” cã aceas-
tã piesã provenea de la zborul
MH370. Avionul urma sã asigure o
legãturã între Kuala Lumpur ºi Bei-
jing, pe 8 martie 2014, cu 239 de per-
soane la bord. Aeronava de linie a
dispãrut de pe ecranele radarelor
dupã ce a deviat în mod inexplicabil
câteva mii de mile maritime de la tra-
iectoria de zbor.
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SÂMBÃTÃ - 5 septembrie

07:00 În grãdina Danei
07:25 Comorile Toscanei
08:00 Medici de gardã
09:00 Starea naþiei
10:00 Zon@
10:30 Postmeridian
11:00 O datã’n viaþã
12:00 O datã’n viaþã
13:00 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Canotaj
16:10 Împreunã pentru totdeau-

na
2000, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
17:50 Istorii de buzunar
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Rugby
23:20 Doamne... ce mãcel!
2011, Franþa, Germania,

Polonia, Comedie, Dramã
00:45 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
01:45 Teleenciclopedia
02:35 Doamne... ce mãcel! (R)
2011, Franþa, Germania,

Polonia, Comedie, Dramã
03:55 Postmeridian
04:20 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas
08:30 A doua emigrare
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:00 Festivalul Naþional de

Teatru-Fenomenul HOP
12:00 Burlacii
2005, România, Comedie
12:40 5 minute de istorie
12:50 Cartea cea de toate zilele
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Uºa de aur
2009, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Festivalul Internaþional de

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

Enescu 2015
19:00 360°-GEO
20:10 Nicholas Nickleby
2002, SUA, Dramã
22:30 Festivalul Enescu 2015
00:10 Momentart
00:20 Dreptul la memorie
01:20 Muzica e viaþa mea
02:20 5 minute de istorie
02:30 Festivalul Naþional de

Teatru-Fenomenul HOP
03:30 Agenda Festivalului

Enescu 2015
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice

TVR 2

07:35 Procesul lui Casey
Anthony

09:10 Godzilla 3D
11:15 Adio, dar mai stau puþin
12:55 Cãpitanul America:

Rãzboinicul iernii
15:10 Surprizã: vine Polly!
16:40 Profesoara de englezã
18:15 Dansuri de stradã: show-

ul vedetelor
20:00 Din greºealã împreunã
22:00 Godzilla 3D
00:00 Ray Donovan
01:00 Casa minciunilor
01:25 Cinci ani
03:00 Acel moment penibil
04:35 Puºi pe jar
06:00 Urºii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Super Trip (R)
15:00 El Dorado
2010, Peru, SUA, Acþiune,

Aventuri, Fantastic
17:00 ªeful meu, iubitul ei!
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Comoara naþionalã
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
23:00 Virgina Americanã
2009, SUA, Comedie
00:30 Comoara naþionalã (R)
2004, SUA, Acþiune, Aventuri
02:45 Virgina Americanã (R)
2009, SUA, Comedie
04:00 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
04:45 ªeful meu, iubitul ei! (R)
2006, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
06:15 Kung Fu Panda: Legen-

dele teribilitãþii

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Acasã în bucãtãrie
05:45 Daria, iubirea mea (R)
06:45 Floarea din Caraibe (R)

07:00 La Mãruþã
08:30 Tinerii justiþiari
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Ziua cârtiþei (R)
14:00 Doamna din Shanghai
16:00 Titanic: Lansarea unui vis

(R)
20:30 Familia Savage
22:45 Ospiciul
00:15 Familia Savage (R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Doi fraþi (R)

11:00 Te Pui Cu Blondele (R)

13:00 Observator

13:30 La bine ºi la rãu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul

meu

19:00 Observator

20:00 Mireasã pentru fiul

meu

00:00 Copil la bord

2009, SUA, Comedie

02:00 Observator (R)

02:45 Plaja adolescenþilor

2013, SUA, Familie, Muzical

04:00 Copil la bord (R)

2009, SUA, Comedie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)

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

a întors!
23:00 O vedetã în casa ta
2004, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Asta-i România! (R)
03:45 Vacanþa Mare: Leana s-

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

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Playtech
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Râzi ºi câºtigi (R)
11:30 Mondenii
2006, România, Comedie
13:00 Constantin 60 (R)
14:00 Scooby Doo ºi sabia

samuraiului
2009, SUA, Animaþie, Come-

die, Familie, Mister
16:00 Liceenii (R)
1987, Romania, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Ultimul Samurai
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
23:30 Piratii din Silicon Valley
1999, SUA, Dramã
01:30 Ultimul Samurai (R)
2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
04:30 Piraþii din Silicon Valley

(R)
1999, SUA, Dramã
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
14:30 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Finala: Raul

Cãtinaº - Paul Slowinsky
23:00 Patrula Balamuc: Episodul

5 ºi 6
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation

SPORT.RO

DUMINICÃ- 6 septembrie

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:30 Pro patria
09:00 Repere sacre
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Canotaj
16:10 Charlot vagabond
1915, Comedie, Scurt metraj
16:40 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
16:55 Istorii de buzunar
17:15 Gala Umorului
18:15 Lozul cel mare
18:45 Lume, ia-mã-n braþe, eu

vin!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Orizont
21:45 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
22:00 Starea naþiei
23:10 Dovezi de iubire
1990, Marea Britanie, Dramã,

Rãzboi, Romantic, Dragoste
00:55 Garantat 100%
01:50 Împreunã pentru totdeau-

na (R)
2000, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:25 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
03:35 Sport
03:50 Gala Umorului
04:40 Tezaur folcloric
05:30 Universul credinþei
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Repere sacre
11:30 Pescar hoinar
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Pentru cã se iubesc
1972, România, Dramã,

Romantic, Dragoste
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Festivalul Internaþional de

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

Enescu 2015
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Pe malul stâng al Dunãrii

albastre
1983, România, Dramã
22:00 Europa 360°
22:30 Festivalul Enescu 2015
03:00 Cap compas
03:30 Agenda Festivalului

Enescu 2015
04:00 Mituri muzicale româneºti
05:00 Interviurile TVR 2
05:50 5 minute de istorie
06:00 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:20 Supercâine
08:40 Cum sã îþi dresezi

dragonul 2
10:20 Byron Electric Marching

Band
11:50 Din greºealã împreunã
13:45 Acel moment penibil
15:20 Houdini
18:15 Cum sã îþi dresezi

dragonul 2
20:00 Labirintul: Evadarea
21:55 E nevoie de un erou
22:55 Asasinul invizibil
00:25 ªoferul
02:00 Încurcãturi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ferma vedetelor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Super Trip (R)
15:00 Vine CHEF-ul (R)
16:00 Cavalerii mesei rotunde
1995, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Armageddon - Sfârºitul

lumii?
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
23:30 Evadare în zori
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
02:00 Armageddon - Sfârºitul

lumii? (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
04:30 România, te iubesc! (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti!

(R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Acasã în bucãtãrie
06:00 Daria, iubirea mea (R)

07:30 Tinerii justiþiari
08:00 Doamne de poveste
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Doamna din Shanghai

(R)
14:00 Doamna judecãtor
16:00 Titanic: Lansarea unui vis

(R)
18:15 Titanic: Lansarea unui vis
20:30 Pintea
22:45 Fortãreaþa 2
00:45 Ziua pãcãlelilor (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA

09:00 La bine ºi la rãu (R)
1997, SUA, Comedie
11:30 Copilul problemã
1990, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie, Fantastic
13:00 Observator
14:00 Paulie
1998, SUA, Aventuri, Comedie
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Splash! Vedete la apã
00:00 Rãscumpãrare
2008, SUA, Dramã, Thriller
02:00 Observator (R)
02:45 Copilul problemã (R)
1990, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie, Fantastic
04:00 Paulie (R)
1998, SUA, Aventuri, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã,

Romantic
11:00 Pastila de râs
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Club Nautica (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 O vedetã în casa ta (R)
2004, SUA, Comedie,

Romantic, Dragoste
16:00 D-Paparazzi (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:00 Ochii din umbrã
00:30 Psihopatul
2011, SUA, Dramã, Thriller
02:00 ªtirile Kanal D (R)
03:15 Feriha (R)
2011, Turcia, Dramã,

Romantic
05:15 Pastila de râs (R)

KANAL D

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

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

11:00 Levintza prezintã
11:30 Un inger in familie
2004, SUA, Dramã
13:30 Sybil
2007, SUA, Dramã
15:30 Cronica Netului (R)
16:00 Expresul de Buftea
1978, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame

22:30 Vreau sã divorþez (R)
00:00 Expresul de Buftea (R)
1978, România, Comedie
02:30 Schimb de mame (R)
04:30 Focus (R)
05:30 Un înger în familie (R)
2004, SUA, Dramã
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
14:30 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Ploieºti
22:00 SuperKombat Ploieºti
23:00 Punk'd
23:30 Punk'd
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT

Next Generation
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
COMUNA ROBÃNEªTI,

anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre APM Dolj pen-
tru proiectul ”MODERNIZARE
DRUMURI AGRICOLE DE EX-
PLOATARE ÎN COMUNA ROBÃ-
NEªTI, JUDEÞUL DOLJ DE 394,
DE 588, DE 405, DE 582, DE 583,
DE 856, DE 813/1. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi motivele
care o fundamenteazã pot fi
consultate la sediul APM DOLJ,
str. Petru Rareº, Nr.1în zilele de
L- V între orele 9-14, precum ºi
la urmãtoarea adresã de inter-
net www.apmdj.anpm.ro Publi-
cul interesat poate înainta co-
mentarii/ observaþii la proiectul
deciziei de încadrare pânã la
10.09.2015.

Primãria Municipiului Craio-
va, prin SC Salubritate Craiova
SRL, va efectua, în perioada 14-
25.09.2015, în funcþie de condi-
þiile meteorologice existente, lu-
crãri de dezinsecþie pe raza mu-
nicipiului Craiova (luciu de apã
ºi spaþii verzi). Lucrarea de
dezinsecþie pentru combaterea
insectelor dãunãtoare se va face
prin pulverizare aerianã. Se vor
folosi pentru dezinsecþie sub-
stanþele din grupa a III-a de to-
xicitate Supertox ºi Extratox, avi-
zate de cãtre Ministerul Sãnãtã-
þii. Conform fiºelor de securita-
te a produselor, soluþiile de lu-
cru utilizate nu sunt periculoa-
se pentru mediu ºi nu prezintã
niciun pericol pentru oameni,
animale, peºti ºi pãsãri.

Anunþul tãu!
S.C. ROMDECA S.R.L.,

pentru S.C BUTTERFLY EF-
FECT S.R.L.” anunþã publicul
interesat asupra declanºãrii
etapei de încadrare cf. HG
1076/2004 privind procedura
evaluãrii de mediu pentru pla-
nuri ºi programe, în vederea
obþinerii avizului de mediu
pentru PUZ PLANUL DE MA-
NAGEMENT AL ARIEI DE PRO-
TECÞIE SPECIALÃ AVIFAU-
NISTICÃ ROSPA0074 MAGLA-
VIT, localitatea Craiova, Str.
Gheorghe Bariþiu, nr. 11bis,
jud. Dolj. Prima versiune a pla-
nului  poate fi consultata  la
sediul A.P.M. Dolj, judetul Dolj,
str. Petru Rares, Nr. 1, din data
02.09.2015 luni - joi, între ore-
le 8 – 16 ºi vineri între orele 8-
14. Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii
si sugestii, pana în data de
19.09.2015, la A.P.M. Dolj, ju-
deþul Dolj, str. Petru Rares, Nr.
1, judetul Dolj, e-mail ap-
mdj.anpm.ro în zilele de luni-
joi între orele 8-16 ºi vineri în-
tre orele 8-14.

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.

R.A. Aeroportul Craiova organi-
zeazã la sediul din str. Calea Bucureºti,
nr. 325, în data de 21.09.2015, ora
12.00, CONCURS în vederea ocupã-
rii unui post inspector de specialita-
te – Compartimentul Investiþii ºi Ab-
sorbþie Fonduri Europene.

Candidaþii admisi la proba scrisã
vor susþine în data de 24.09.2015,
ora 09.00, proba de interviu.

Bibliografia, condiþiile de partici-
pare, precum ºi actele solicitate can-
didaþilor la dosarul de înscriere se vor
afiºa la sediul instituþiei.

Depunerea dosarelor se va face
pânã pe data de 16.09.2015, ora
15.00.

Relaþii suplimentare la telefon:
0251416860.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

OFERTE SERVICIU
SOCIETATE ANGA-
JEAZÃ MUNCITORI
SPAÞII VERZI. PER-
MISUL DE CONDU-
CERE PREZINTÃ
AVANTAJ. TELE-
FON: 0745/318.488.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi
-elevi la contabilita-
te. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând apartament 2
camere decomanda-
te, microcentralã, co-
loanã apã separat, etaj
4/10- Ciupercã. Tele-
fon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu
trei camere, deco-
mandat, zona Rama-
da. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Tele-
fon: 0769/477.662.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã Mogoºeºti
- Goieºti. Telefon:
0760/024.474; 0351/
460.839.

Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile
superîmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, preta-
bilã clinicã, pensiune,
firmã. Telefon: 0741/
219.483.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor +
dependinþe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã,  teren 5500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.

Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci , 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Tele-
fon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.

TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimni-
cu de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã,
ultra-central, cu utili-
tãþi. Preþ 1,5 Euro/
mp. Telefon: 0763/
566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de
Jos la DJ, cadastru
fãcut. Telefon: 0744/
563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor
color Filiphs 100 lei,
bicicletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
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DOUÃ locuri de veci,
Sineasca. Telefon:
0733/ 065.141.
Vând maºini de trico-
tat rectilinie ºi circular.
Preþ bun. Telefon:
0745/ 589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto.Telefon:
0351/ 181.202; 0773/
970.204.
Vând 1+1/2 sobã te-
racotã verde nemon-
tat, Tv color D 102 cm,
polizor 2500 Waþi dia-
film, pat mecanic +
saltea. 0768/083.789.
Vând þiglã Jimbolia
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, cre-
me, spume) bol inox 6
litri marcã Germania,
cuier hol. Telefon:
0752/236.667.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5 ser-
tare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.

Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446918.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.

Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru
55 nouã 50 lei, bur-
tierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte  co-
muna Cioroiaºi pen-
tru o camerã 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. Telefon: 0732/
203.089
Închiriez 2 camere
la casã. Telefon:
0 7 6 2 / 4 8 4 . 7 5 5 ;
0351/464.628.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp
-Bucureºti – Mall Vi-
tan. Rog seriozitate.
Exclus agenþie 220
Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/
433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decen-
tã, loialã de la þarã
sã împart viaþa, sã-
mi umple golul ºi sin-
gurãtatea. Telefon:
0784/743.541; 0767/
702.734.

DIVERSE
Caut o persoanã care
sã mã îngroape. Îi plã-
tesc dãrile blocului, îi
rãmâne pensia ºi locul
de veci. Telefon. 0762/
728.493.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
COMEMORÃRI

Mama, soþia ºi fiul
cu adâncã durere în
suflet, anunþã cã s-
au împlinit 5 ani de

la trecerea în nefiin-
þã a fiului, soþului ºi
tatãlui,  MÃRGÃRIT
OLTEANU. Dumne-
zeu sã-l odihneacã
în liniºte ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

În aceastã dupã-amiazã plea-
cã la drum a 39-a ediþie a Cam-
pionatului European masculin de
baschet, întrecere ce va fi orga-
nizatã în premierã absolutã de nu
mai puþin de patru þãri. Astfel,
grupa A îºi va derula meciurile în
Franþa, la Montpellier, grupa B în
Germania, la Berlin, grupa C în
Croaþia, la Zagreb, iar grupa D
în Letonia, la Riga. Din fazele eli-
minatorii partide va gãzdui ºi un
alt oraº francez, Lille. Care po-
sedã ºi cea mai mare arenã a
acestui CE, cu o capacitate de
27.500 de locuri.

Din cele 24 de participante, 21
au fost prezente ºi la precedenta
ediþie, noutãþiile fiind Estonia,
Olanda ºi debutanta Islanda.

Campioana continentalã în
exerciþiu este Franþa, care în
urmã cu doi ani, în Slovenia, tri-
umfa întâia oarã la un CE, dupã
ce învingea pe Lituania, scor 80-
66. În posesia medaliilor de bronz
a intrat atunci Spania, victorie cu
92-66 în compania Croaþiei.

Cât priveºte ultimul Campio-

GRUPA A

Rusia

Bosnia

Franþa

Finlanda

Polonia

Israel

GRUPA B

Islanda

Turcia

Spania

Serbia

Italia

Germania

GRUPA C

Olanda

Grecia

Croaþia

Slovenia

Macedonia

Georgia

GRUPA D

Estonia

Letonia

Lituania

Ucraina

Belgia

Cehia

Din fiecare grupã se calificã
primele patru clasate.

Astãzi debuteazã Europeanul masculin de baschetAstãzi debuteazã Europeanul masculin de baschetAstãzi debuteazã Europeanul masculin de baschetAstãzi debuteazã Europeanul masculin de baschetAstãzi debuteazã Europeanul masculin de baschet

Astãzi
Grupa A: Polonia – Bosnia, Israel – Rusia, Franþa – Finlanda.
Grupa B: Germania – Islanda, Spania – Serbia, Italia – Turcia.
Grupa C: Georgia – Olanda, Macedonia – Grecia, Croaþia – Slovenia.
Grupa D: Cehia – Estonia (15:30, Digi 2), Belgia – Letonia, Lituania –

Ucraina.

nat Mondial, cel din Spania 2014,
Serbia a fost cea mai de succes
reprezentativã de pe “Bãtrânul
Continent”, cucerind argintul,
dupã un 92-129 contra marii
echipe a Statelor Unite. Pentru
bronz, ca ºi în finala Europeanu-
lui din 2013, s-au bãtut Franþa ºi
Lituania, câºtig de cauzã având
tot “Cocoºul galic”, 95-93.

Dacã punem pe tapet ºi ce s-a
întâmplat la anterioara ediþie a Jo-
curilor Olimpice, cea de la Lon-
dra, din 2012, Spania a încheiat
atunci cel mai sus dintre selecþi-
onatele europene, obþinând ar-
gintul dupã o finalã pierdutã în
faþa aceleiaºi redutabile SUA. Re-
vanºa europenilor a venit în fi-
nala micã, una în care Rusia a
bãtut Argentina.

Revenind la CE, douã foste na-
þiuni au adunat nu mai puþin de
22 dintre cele 38 de titluri, Uniu-
nea Sovieticã – 14 ºi Iugoslavia
– 8. Vin la rând Lituania – 3, Spa-
nia , Italia ºi Grecia – câte douã,
o altã fostã, Cehoslovacia, Fran-
þa, Rusia, Ungaria, Letonia, Ger-

mania ºi invitata Egipt – câte 1.
Competiþia va fi transmisã par-

þial de cãtre Digi Sport.
Partida ºoc a weekend-ului se

anunþã a fi cea dintre vicecampioa-
na mondialã ºi cea olimpicã, Ser-
bia vs.Spania. Din pãcate, aceasta
nu va putea fi urmãritã în direct.

Programul primelor douã zile:

Mâine
Grupa A: Rusia – Polonia, Finlanda – Israel, Bosnia – Franþa.
Grupa B: Serbia – Germania (16:00, Digi 3), Islanda – Italia, Turcia –

Spania.
Grupa C: Olanda – Macedonia, Slovenia – Georgia, Grecia – Croaþia.
Grupa D: Estonia – Belgia, Letonia – Lituania, Ucraina – Cehia.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:30, 15:30 – HANDBAL (F) – Liga

Naþionalã: Rapid – CSM Bucureºti, HCM
Rm. Vâlcea – SCM Craiova / 19:00, 21:45
– FOTBAL – Preliminarii Euro 2016: Ru-
sia – Suedia, Spania – Slovacia / 1:30 –
FOTBAL Brazilia – Serie A: Sao Paulo –
Internacional.

DIGI SPORT 2
11:00 – TENIS – Turneu Futures Bra-

ºov: semifinale / 15:30 – BASCHET (M)
– Campionatul European, în Franþa: Ce-
hia – Estonia / 19:00, 21:45 – FOTBAL –
Preliminarii Euro 2016: San Marino –
Anglia, Elveþia – Slovenia.

DIGI SPORT 3
13:15, 16:00, 17:00, 18:30 – CURSE

DE MAªINI: FIA F3 European Cham-
pionship (cursa 1), Euroformula Open
(cursa 1), International GT Open (cursa
1), FIA F3 European Championship (cur-
sa 2) / 19:00, 21:45 – FOTBAL – Preli-
minarii Euro 2016: Ucraina – Belarus,
Muntenegru – Liechtenstein.

DOLCE SPORT
15:00, 16:45, 18:15, 19:30 – CURSE

DE MAªINI – la Monza, în Italia: califi-
cãri Formula 1, GP2, GP3, Supercupa
Porsche / 23:00 – FOTBAL – Meci ami-
cal: Brazilia – Costa Rica.

EUROSPORT
14:15 – CANOTAJ – Campionatul

Mondial, la Aiguebelette, în Franþa / 17:00
– CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 14-a
/ 19:00, 22:15, 2:15, 4:00 – TENIS – Ope-
nul Statelor Unite, la Flushing Meadows,
New York: ziua a 6-a.

EUROSPORT 2
14:15 – CURSE DE MAªINI – Seria

Mondialã Renault, la Silverstone, în Re-
gatul Unit: cursa 1 / 15:30 – SÃRITURI

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
CU SCHIURILE: Marele Premiu de
varã, la Ceaikovski, în Rusia / 18:00,
4:00 – TENIS – Openul Statelor Unite:
ziua a 6-a.

TVR 1
14:30 – CANOTAJ – Campionatul

Mondial, la Aiguebelette, în Franþa / 20:30
– RUGBY – Meci amical: România – Ton-
ga, la Bucureºti.

Duminicã
DIGI SPORT 1
12:30, 15:15 – HANDBAL (M) – Liga

Naþionalã: Potaissa Turda – Energia Tg. Jiu,
Steaua – HCM Minaur Baia Mare / 19:00,
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016:
Turcia – Olanda, Italia – Bulgaria / 2:00 –
CURSE DE TURISME – Nascar Darlington

Raceway, în SUA.
DIGI SPORT 2
11:00 – TENIS – Turneu Futures Bra-

ºov: finala / 13:15, 14:00, 15:00 – CURSE
DE MAªINI: FIA F3 European Champion-
ship (cursa 3), Euroformula Open (cursa 2),
International GT Open (cursa 2) / 17:15 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: Corona Bra-
ºov – HCM Roman / 19:00, 21:45 – FOT-
BAL – Preliminarii Euro 2016: Norvegia –
Croaþia, Cipru – Belgia / 0:30 – FOTBAL Bra-
zilia – Serie A: Sport Recife – Santos.

DIGI SPORT 3
16:00 – BASCHET (M) – Campionatul

European, în Franþa: Serbia – Germania /
19:00, 21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro
2016: Þara Galilor – Israel, Islanda – Ka-
zahstan.

DOLCE SPORT
10:30, 11:30, 15:00 – CURSE DE MA-

ªINI – la Monza, în Italia: GP3, GP2, cursa
de Formula 1.

EUROSPORT
10:15, 12:45 – CURSE DE MAªINI – la

Monza, în Italia: GP3 (cursa 2), Supercupa
Porsche (cursa 2) / 14:15 – CANOTAJ –
Campionatul Mondial, la Aiguebelette, în
Franþa / 17:00 – CICLISM – Turul Spaniei:
etapa a 15-a / 19:00, 22:15, 2:15, 4:00 –
TENIS – Openul Statelor Unite, la Flushing
Meadows, New York: ziua a 7-a.

EUROSPORT 2
12:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE:

Marele Premiu de varã, la Ceaikovski, în
Rusia / 14:30 – CURSE DE MAªINI – Seria
Mondialã Renault, la Silverstone, în Regatul
Unit: cursa 2 / 16:00 – CURSE DE MAªINI:
Seria Blancpain Sprint, la Algarve, în Portu-
galia / 18:00, 4:00 – TENIS – Openul State-
lor Unite: ziua a 7-a.

TVR 1
14:30 – CANOTAJ – Campionatul Mon-

dial, la Aiguebelette, în Franþa.
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Sâmbãtã, ora 11:00

SIC Pan Unirea – ªtiinþa Danubius Bechet

Metropolitan Iºalniþa – Dunãrea Calafat

Tractorul Cetate – Recolta Ostroveni

Unirea Leamna – ªtiinþa Malu Mare

Progresul Segarcea – Viitorul Cârcea

Luceafãrul Craiova – Dunãrea Bistreþ a fost amânat.

1. Cârcea 6 p 7. Leamna 3 p

2. Ostroveni 6 p 8. Calafat 3 p

3. Segarcea 6 p 9. Unirea 1 p

4. Bistreþ 4 p 10. Iºalniþa 0 p

5. Cetate 3 p 11. Luceafãrul 0 p

6. Bechet 3 p 12. Malu Mare 0 p

Dupã ce Andreea Mitu, Ale-
xandra Dulgheru ºi Irina-Came-
lia Begu au pãrãsit US Open-ul
încã din runda inauguralã, joi, în
turul doi, doar Simona Halep a
reuºit sã triumfe, Monica Nicu-
lescu (locul 41 WTA) cedând,
clar, în faþa italiencei Flavia Pen-
netta (locul 26 ºi favoritã 26),
scor 1-6, 4-6.

Halep (favoritã 2) n-a avut
nicio emoþie în a elimina-o pe
ucraineanca Katerina Bondaren-

CS Podari întâlneºte astãzi,
de la ora 17:00, în deplasare,
pe CS ªtefãneºti, formaþie pe
terenul cãreia a fost furatã ca-
n codru în turul sezonului tre-
cut, într-un meci încheiat cu o
victorie la limitã a ilfovenilor,
scor 2-1.

Podãrenii se prezintã la
aceastã partidã dupã victoria din
debut cu Sporting Roºiori, când
au revenit de la 0-1, la pauzã,
pentru a se impune cu 2-1, în
vreme ce ªtefãneºtiul a avut
rundã liberã.

”Nu am prea multe informa-
þii despre echipa gazdã, pentru
cã nu a jucat în prima etapã, dar
am înþeles cã au un obiectiv de
a se clasa în prima parte a cla-
samentului. Am jucat ºi sezonul
trecut cu cei de la ªtefãneºti ºi sper
sã nu mai avem parte de arbitrajul
din tur, când am pierdut acolo prin
douã penalty-uri inventate. Mer-
gem sã câºtigãm, pentrã cã vom
aborda fiecare meci la victorie ºi
am mare încredere în elevii mei cã
vor fi motivaþi ºi concentraþi sã facã
un joc bun”, a spus Dragoº Bon,
antrenorul Podariului.

Singura absenþã este cea a lui

Podariul revinePodariul revinePodariul revinePodariul revinePodariul revine
la locul “mãcelului”la locul “mãcelului”la locul “mãcelului”la locul “mãcelului”la locul “mãcelului”

Surugiu, care mai are de ispãºit
douã etape de suspendare. Situaþie
în care, primul 11 al formaþiei din
imediata apropiere a Craiovei ar
putea arãta astfel: Mecea – Nuþã,
Dina, Rioºanu, Ciocioanã – Sãcea-
nu, I. ªerban – Raicea, Badea, Pre-
da –Cimpoeru.

Celelalte jocuri ale rundei:
SCM Piteºti (1p) – FC Voluntari II
(1p), Concordia II (0p) – Spor-
ting Turnu Mãgurele (1p), Urban

Titu (0p) – AFC Hãrman (3p),
Sporting Roºiori (0p) – Olt Slatina
(3p), CS Afumaþi (1p) – FC Ani-
noasa (0p) – tot azi, ora 17:00.
Partida Atletic Bradu (0p) – CN
“Dinicu Golescu” (3p) s-a dispu-
tat asearã.

La închiderea ediþiei, în der-
by-ul doljean al Seriei 4: ACSO
Filiaºi – CS Universitatea II
Craiova x-x (). Cu mai multe
detalii, în numãrul de luni.

US OPEN – TURUL II

Halep, singura româncã
ce continuã pe tabloul de simplu

ko, sportivã venitã din calificãri
ºi aflatã pe poziþia 104 WTA, de
care a trecut cu 6-3, 6-4, la ca-
pãtul unei ore ºi 17 minute.

“Ea a jucat foarte bine, a lup-
tat extraordinar. Mã bucur cã am
putut termina în douã seturi. Nu
am jucat cel mai bun tenis al meu,
dar a fost suficient sã câºtig”, a
spus Halep, la interviul de pe te-
renul arenei Arthur Ashe.

Viitoarea adversarã a constãn-
þencei este americanca Shelby

Rogers, locul 154 WTA, venitã
din calificãri, care a învins-o, tot
joi, cu scorul de 6-4, 6-4, pe ja-
poneza Kurumi Nara, locul 82
WTA. Partida va fi în aceastã
searã.

Dacã va trece de Rogers, Ha-
lep îºi va egala cea mai bunã per-
formanþã din carierã la Flushing
Meadows, calificarea în optimile
de finalã, în 2013.

Rogers, 22 de ani ºi fostã ocu-
pantã a locului 70, aflatã acum la
cea mai bunã performanþã la un
Grand Slam, nu a mai întâlnit-o
pe Halep pânã în prezent.

Pânã în finalã, unde în mod nor-
mal ar aºtepta-o liderul mondial
Serena Williams, dacã nu vor mai
fi surprize, Halep ar urma sã le în-
tâlneascã pe Sabine Lisicki, Ange-
lique Kerber sau Viktoria Azaren-
ka, respectiv pe Petra Kvitova.

Dupã victoria cu Bondarenko,
Halep a reuºit sã se califice ºi în
turul doi al probei de dublu mixt.
În tandem cu Horia Tecãu, cei
doi au dispus cu cu scorul de 6-
1, 6-2, în 46 de minute, de cu-
plului spaniol Arantxa Parra San-
tonja/David Marrero. Tecãu ºi
Halep vor juca mai departe îm-
potriva echipei Julia Goerges/
Nenad Zimonjici (Germania/Ser-
bia), cap de serie numãrul 8.

Duminicã, ora 11:00

SERIA 1
Voinþa Caraula (3p) – Avântul Rast (3p)

Ciupercenii Noi (0p) – Viitorul Vârtop (0p)

Avântul Giubega (0p) – Poiana Mare (3p)

Galicea Mare (0p) – Ciupercenii Vechi (3p)

Unirea Vela (0p) – Victoria Pleniþa (3p)

Viitorul Dobridor (1p) – Flacãra Moþãþei (3p)

Fulgerul Maglavit (0p) – Vânãtorul Desa (1p)

SERIA 2
Unirea Goicea (3p) – Mãceºu de Sus (3p)

Dunãrea Negoi (0p) – Siliºtea Crucii (0p)

Recolta Urzicuþa (0p) – Dunãrea Gighera (3p)

Triumf Bârca (0p) – Progresul Cerãt (3p)

Gloria Catane (0p) – Progresul Bãileºti (3p)

Viitorul Giurgiþa (3p) – Mãceºu de Jos (3p)

Seaca de Câmp (0p) – Fulgerul Întorsura (0p)

Aktiv Padea (0p) stã.

SERIA 3
Tricolor Dãbuleni (0p) – Avântul Daneþi (3p)

ªtiinþa Celaru (0p) – Amãrãºtii de Jos (3p)

Unirea Tâmbureºti (1p) – Viitorul Sadova (3p)

Viitorul Gângiova (0p) – AS Rojiºte (1p)

Fulgerul Mârºani (1p) – Ajax Dobroteºti (3p)

Amãrãºtii de Sus (0p) – Victoria Cãlãraºi (1p)

Avântul Dobreºti (0p) – Apele Vii (3p)

SERIA 4
Voinþa Puþuri (0p) – Sporting Leu (3p)

Viitorul 2 Cârcea (3p) – Arena Preajba (3p)

Avântul Pieleºti (1p) – Flacãra Drãgoteºti (0p)

Luceafãrul Popânzãleºti (0p) – Viitorul Ghindeni (1p)

Viitorul Coºoveni (3p) – Unirea Câmpeni (3p)

Atletico Zãnoaga (0p) – Viitorul Teasc (0p)

Progresul Mischii (0p) – Progresul Castranova (3p)

SERIA 5
Viitorul Craiova (0p) – AS Greceºti (0p)

Inter Secui (1p) – Vulturul Cernãteºti (3p)

ªtiinþa Calopãr (3p) – Valea Fântânilor (1p)

Fortuna Craiova (0p) – Rapid Potmelþu (0p)

Voinþa Raznic (0p) – Voinþa Belcin (3p)

AS Pietroaia (0p) – AS Scaeºti (3p)

Avântul Þuglui (3p) – Jiul Breasta (3p)

LIGA A IV-A – ETAPA A 3-A

LIGA A V-A – ETAPA A 2-A

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-ALIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-A
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Cantonamentul montan de la
Poiana Braºov al alb-albaºtrilor s-
a încheiat ieri, când delegaþia a ple-
cat spre Bucureºti, unde astãzi, de
la ora 11, Universitatea va dispu-
ta un joc amical împotriva grupã-
rii FC Voluntari. Partida este pro-
gramatã sã se desfãºoare fie pe
stadionul „Dinamo“, fie la CNT
Buftea. Cele douã echipe s-au în-
tâlnit ºi în urmã cu o sãptãmânã,
în campionat, Craiova impunân-
du-se cu 2-1 prin golurile lui Bã-
luþã ºi Vãtãjelu. Sorin Cârþu ºi
Emil Sãndoi nu-i au la dispoziþie
pe jucãtorii plecaþi la loturile naþi-
onale, respectiv Andrei Ivan, Hris-
to Zlatinski, Thaer Bawab, Nuno
Rocha ºi Kay. La gazde, antreno-
rul Flavius Stoican îl va testa ºi
pe fostul atacant al Universitãþii,
Mihai Costea. Dupã acest meci
amical, jucãtorii Universitãþii Cra-
iova vor reveni în Bãnie pentru a

FOTBAL – PRELIMINARIIFOTBAL – PRELIMINARIIFOTBAL – PRELIMINARIIFOTBAL – PRELIMINARIIFOTBAL – PRELIMINARII
EURO 2016EURO 2016EURO 2016EURO 2016EURO 2016

GRUPA A
Olanda – Islanda 0-1 (A marcat: Sigurdsson ’51 – penalti)
Cehia – Kazahstan 2-1 (Au marcat: Škoda ’74, ’86 / Logvinenko ‘ 21)
Turcia – Letonia (Au marcat: Selcuk Inan ’77 / Sabala ’90+1)

1. Islanda 7 6 0 1 15-3 18p
2. Cehia 7 5 1 1 14-9 16p
3. Olanda 7 3 1 3 13-7 10p
4. Turcia 7 2 3 2 8-9 9p
5. Letonia 7 0 4 3 3-14 4p
6. Kazahstan 7 0 1 6 5-16 1p

Etapa viitoare – duminicã: Islanda – Kazahstan, Letonia – Cehia, Tur-
cia – Olanda.

GRUPA B
Cipru – Þara Galilor 0-1 (A marcat: Bale ’82)
Belgia – Bosnia 3-1 (Au marcat: Fellaini ’23, De Bruyne ’44, Hazard

’78 p. / Dzeko ’15)
Israel – Andorra (Au marcat: Zahavi ’3, Bitton ’22, Hemed ’26 (pe-

nalti), Dabbur ’38)

1. Þara G. 7 5 2 0 9-2 17p
2. Belgia 7 4 2 1 16-3 14p
3. Israel 7 4 0 3 14-9 12p
4. Cipru 7 3 0 4 12-12 9p
5. Bosnia 7 2 2 3 9-10 8p
6. Andorra 7 0 0 7 3-27 0p

Etapa viitoare – duminicã: Þara Galilor – Israel, Cipru – Belgia, Bosnia
– Andorra.

GRUPA H
Azerbaidjan – Croaþia0-0
Italia – Malta 1-0 (A marcat: Pelle ’69)
Bulgaria – Norvegia 0-1 (A marcat: Forren ’57)

1. Croaþia 7 4 3 0 16-3 15p
2. Italia 7 4 3 0 10-5 15p
3. Norvegia 6 4 1 2 8-8 13p
4. Bulgaria 7 2 2 3 7-8 8p
5. Azerbaidjan 7 1 2 4 4-11 5p
6. Malta 7 0 1 6 1-11 1p

Etapa viitoare – duminicã: Norvegia – Croaþia, Italia – Bulgaria, Malta
– Azerbaidjan.

Echipa femininã de volei S.C.M.
”U” Craiova va disputa primele
partide de verificare în perioada
13-19 septembrie, în cadrul tur-
neului amical care se va defãºura
la Lugoj, în organizarea formaþiei
locale C.S.M. La Cupa ”Lugoju-
lui” vor participa formaþiile: S.C.M.
”U” Craiova, ”U” Cluj, C.S.M.
Lugoj ºi Penicilina Iaºi. “Vor fi pri-
mele meciuri de pregãtire ºi dorim
sã vedem la ce stadiu suntem cu
pregãtirea, dar ºi sã vedem ce mai
avem de lucru la omogenitate ºi
relaþiile de joc” a declarat Alexan-
dru Cosma, antrenorul Craiovei.

Turnee amicale pentru echipele de volei ale Craiovei
Echipa de volei masculin S.C.M.

”U” Craiova are programate douã
turnee de pregãtire, în perioada 2-4
octombrie, la Caransebeº ºi în pe-
rioada 8-10 octombrie, la Craiova.
Elevii lui Dãnuþ Pascu ºi Claudiu
Mitru vor participa în perioada 2-4
octombrie la Caransebeº, la a doua
ediþie a competiþiei dotatã cu Cupa
”Banatul”. La turneul de la Caran-
sebeº vor participa formaþiile: Ba-
natul Caransebeº, S.C.M. ”U” Cra-
iova, Tricolorul Ploieºti ºi
A.C.S.V.M. Zalãu. În perioada 8-
10 octombrie, la Craiova, în orga-
nizarea Sport Club Municipal, se va

desfãºura cea de-a V-a ediþie a Tur-
neului dotat cu Cupa ”Radu Zamfi-
rescu”. La competiþia din Bãnie vor
participa: S.C.M. ”U” Craiova, Ba-
natul Caransebeº, Arcada Galaþi ºi
Tricolorul Ploieºti. Programul tur-
neului: joi, 08 octombrie: Banatul
Caransebeº – C.S. Arcada Galaþi,
S.C.M. ”U” Craiova – Tricolorul
Ploieºti; vineri, 09 octombrie: Ar-
cada Galaþi – Tricolorul Ploieºti,
S.C.M. ”U” Craiova –Banatul Ca-
ransebeº; sâmbãtã, 10 octombrie:
Tricolorul Ploieºti –Banatul Caran-
sebeº, S.C.M. ”U” Craiova – Ar-
cada Galaþi.

În etapa a treia a Ligii Naþionale
feminine de handbal, astãzi, de la
ora 15.30 (în direct la Digisport 1),
în Sala “Traian” din Râmnicu Vâl-
cea este programat derby-ul Olte-
niei, între formaþia localã, HCM ºi
SCM Craiova. “Îi aºteptãm cu mare
drag pe suporterii craioveni ºi la
Vâlcea, fiind cea mai scurtã depla-
sare pentru ei. Mergem acolo sã
jucãm mult mai bine în apãrare
decât am fãcut-o în primele douã
etape ºi sã ne întoarcem cu victo-
rie” a spus Simona Gogârlã, care
va întâlni echipa pe care a pregã-
tit-o în urmã cu douã sezoane ºi
pe care a reuºit atunci sã o salveze
de la retrogradare. Fostul inter al
naþionalei a fost îndepãrtat de la
cârma grupãrii vâlcene înainte de
startul sezonului precedent chiar
dupã un meci amical pierdut cu
SCM Craiova.

Dupã douã etape din Liga Naþþi-
onalã, SCM Craiova este pe locul
9, cu 3 puncte, dupã ce a pierdut
la Brãila cu 33-29 ºi a dispus aca-

Derby-ul Olteniei la handbalDerby-ul Olteniei la handbalDerby-ul Olteniei la handbalDerby-ul Olteniei la handbalDerby-ul Olteniei la handbal
sã cu 33-32 de HC Zalãu, în timp
ce formaþia gazdã, HCM Râmnicu
Vâlcea, pregãtitã de Constantin
ªtefan, are douã eºecuri, 28-29 cu
Corona Braºov ºi 26-32 la HCM
Roman. Partida va fi condusã de
arbitri constãnþeni Moldoveanu ºi
Georgescu. În celelalte meciuri ale
etapei: Dunãrea Brãila – Unirea Slo-

bozia, HC Zalãu – CSM Ploieºti,
Rapid Bucureºti –CSM Bucu-
reºti, Mãgura Cisnãdie – Alexan-
drion Cluj, Alba Sebeº – HCM
Baia Mare ºi Corona Braºov –
HCM Roman. Dupã 2 etape, Baia
Mare, CSM Bucureºti, CSM Plo-
ieºti ºi Unirea Slobozia au maxi-
mum de puncte.

Universitatea va întâlni într-un meci de verificare
pe FC Voluntari, la o sãptãmânã dupã disputa directã

din campionat
pregãti partida cu Viitorul Con-
stanþa, din optimile Cupei Ligii
Adeplast, programatã joi, 10 sep-
tembrie, de la ora 19.

Bawab a jucat o jumãtate
de orã contra Kirghistanului
Reprezentantiva Iordaniei a în-

cheiat la egalitate, scor 0-0, parti-
da susþinutã în compania echipei
naþionale a statului Kirghistan. Vâr-
ful Universitãþii Craiova, Thaer
Bawab, a fost folosit din minutul
62 al disputei, când a intrat în lo-
cul lui Daradreh. În urma acestui
rezultat, naþionala Iordaniei ocupã
locul 2 în grupã, cu 4 puncte acu-
mulate, fiind devansatã de Austra-
lia. Marþi, Bawab va avea din nou
joc pentru prima reprezentativã, în
Bangladesh, tot în preliminariile
Cupei Mondiale.  

În schimb, Hristo Zlatinski a

fost doar rezervã în meciul pier-
dut de naþionala Bulgariei, scor 0-
1, în faþa Norvegiei, vecinii de la
sud de Dunãre pierzând astfel ºan-
sele de a prinde mãcar locul de
baraj pentru calificarea la Euro
2016. Duminicã, Bulgaria întâlneº-
te Italia, la Palermo.

Kim, în finalã
cu naþionala under 17

Reprezentativa under 17 a Ro-
mâniei a câºtigat cu 2-1 partida cu
echipa similarã a Suediei. La suc-
cesul tricolorilor a contribuit ºi ju-
niorul ªtiinþei Hery Kim, introdus
în minutul 55 al partidei în locul
lui Neciu. Victoria le-a asigurat tri-
colorilor prezenþa în ultimul act al
celei de-a 30-a ediþii a Syrenka
Cup, competiþie organizatã de Po-
lonia. În finala întrecerii, România
a întâlnit asearã formaþia gazdã.
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