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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când vãd cum au ajuns pã-
durile noastre, spun, Popescule,
c-avem un tablou cu “naturã
moartã”.
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Trei persoane au fost
rãnite într-un accident
petrecut ieri, pe DN 6, în
comuna doljeanã
Cârcea, în care au fost
implicate patru autotu-
risme. Poliþiºtii spun cã
vinovat de carambol ar
fi un doljean de 30 de
ani, din comuna Dioºti,
pe numele acestuia fiind
întocmit dosar penal. Nu
mai puþin de 39 de
persoane ºi-au pierdut
viaþa în accidentele
petrecute în judeþul Dolj
în primele opt luni ale
acestui an ºi alte 152 au
fost rãnite grav, astfel cã
poliþiºtii trag un semnal
de alarmã ºi recoman-
dã ºoferilor prudenþã.44444 EV
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Premierul României Victor Pon-
ta nu este la fel de vocal, precum
omologul sãu maghiar Victor Or-
ban, care agitând spectrul unei in-
vazii a provocat, deunezi, la Uniu-
nea Europeanã o polemicã aprinsã
pe incompatibilitatea dintre Euro-
pa ºi Islam. Fãrã vorbe de prisos
ºi fãrã a lãsa impresia cã este co-
nectat la tensiunea ºi spiritul uma-
nitar de care sunt animaþi princi-
palii lideri ai Europei, Victor Ponta
a pronunþat cifra de 1.500 de imi-
granþi, pe care i-ar putea „accep-
ta” România.
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A mai cãzut un mit: iatã slo-
ganul sub care s-a circumscris
în ultimele douã zile arestarea
lui Sorin Oprescu, primarul
general al Bucureºtiului, ridi-
cat încãtuºat duminicã din
somptuoasa-i locuinþã din
Ciolpani. Vânãtoare de rating,
presa nu putea sã rateze o oca-
zie cât o pleaºcã ºi, în forma
de-acum legitimatã dincolo de
minime canoane ale deontolo-
giei, „ridicatul” Oprescu e
deja condamnat, în baza unor
acuze scãpate „pe surse” într-
o manierã devenitã deja sport
naþional...
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Dacã PSD
nu va avea candidat
propriu la Primãria
Capitalei, nu ne mai
putem numi
partid mare

Preºedintele interimar al PSD,
Liviu Dragnea, a declarat, ieri, cã
formaþiunea sa are capacitatea de
a avea un candidat propriu la
Primãria Capitalei, altfel PSD nu
se mai poate numi “un partid
mare”, iar astfel de analize
pentru stabilirea candidatului vor
începe în perioada imediat
urmãtoare. “PSD constatã cã în
Bucureºti competiþia pentru
primãria Capitalei este resetatã
total. Începând de astãzi vom
realiza niºte analize extrem de
serioase cu privire la ceea ce
trebuie sã facã PSD în Bucureºti,
atât pentru primãriile de sector,
cât ºi pentru primãria Capitalei.
Nu avem o soluþie astãzi. Nu ne
permitem sã aruncãm în joc
nume”, a declarat Dragnea.
Întrebat dacã, de principiu,
social-democraþii ar putea ajunge
la un consens în cadrul coaliþiei
pentru susþinerea unui candidat
de la un alt partid, cum ar fi de
exemplu UNPR, Dragnea a spus
cã PSD ar trebui sã aibã un
candidat propriu. “PSD este un
partid mare. Eu cred cã are
capacitatea sã aibã un candidat
propriu la Primãria Capitalei.
Dacã PSD nu va avea un
candidat propriu atunci nu avem
dreptul sã ne mai numim partid
mare”, a explicat liderul interi-
mar al PSD. În ceea ce îl priveºte
pe Sorin Oprescu, Dragnea a spus
cã nu se poate el pronunþa cu
privire la o eventualã demisie a
primarului. “Este un lucru
nedorit, nu-i doresc nimãnui aºa
ceva, dar dl. Sorin Oprescu, ca
orice om din þara asta, trebuie sã
rãspundã în faþa justiþiei, care-l
va gãsi vinovat sau nevinovat”, a
spus acesta.

ANI s-a autosesizat în lumina
recentelor evenimente privindu-l
pe primarul Capitalei Sorin O-
prescu ºi a decis verificarea ave-
rii acestuia, au declarat sursele
citate. Potrivit legii, verificãrile
vizeazã averea acumulatã în tim-
pul mandatului sau mandatelor, cât
ºi timp de trei ani dupã încheierea
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Purtãtorul de cuvânt al PNL, Ionuþ Stroe, a declarat

cã va cere la întâlnirea parlamentarilor din comisiile
de specialitate cu miniºtrii de externe ºi interne Bog-
dan Aurescu ºi Gabriel Oprea, pe tema refugiaþilor, sã
se formeze un grup de lucru pe aceastã temã din care

sã facã parte ºi parlamentari.

Stroe a prezentat, ieri, la o con-
ferinþã de presã, mai multe între-
bãri pe care le va adresa celor doi
miniºtri, arãtând cã este impor-
tant ca România sã ofere rãspun-
suri clare, serioase ºi responsabi-
le pe aceastã temã pentru a nu
genera îngrijorare în rândul popu-
laþiei ºi a partenerilor externi. “Este
inutil sã creem o stare de îndoialã
ºi suspiciune în rândul populaþiei
în legãturã cu acest eveniment
extrem de important. România are,
ca stat membru al UE, avantaje ºi
prijilegii, dar, în egalã mãsurã, ºi
responsabilitãþi. Chiar dacã nu
existã tratate specifice, consider
cã România trebuie sã facã parte
din aceastã mare familie europe-
neanã ºi sã ofere rãpunsuri clare
serioase ºi responsabile la aceas-
tã problemã pentru a nu genera
îngrijorare în rândul populaþiei ºi

partenerilor externi”, a spus
Stroe.

El a arãtat cã cei doi miniºtri tre-
buie sã rãspundã în legãturã cu
faptul cã România este printre pu-
þinele þãri care mai au reprezentan-
þe diplomatice în Siria ºi care este
situaþia solicitãrilor de vizã sau re-
patriere a cetãþenilor români de
origine sirian. Stroe a spus cã au-
toritãþile române trebuie sã rãspun-
dã ºi care sunt criteriile de selecþie
de împãrþire a refugiaþilor între þã-
rile membre, dacã vor fi gãzduiþi
cu prioritate cetãþenii sirieni creº-
tini ºi care sunt costurile estimati-
ve pentru asigurarea condiþiliilor de
gãzduire. El a adãugat cã trebuie
un rãspuns ºi în privinþa planului
de reacþie în cazul în care vor in-
tra în România elemente teroriste.
“Mâine voi face o propunere în
ºedinþa comisiilor de a ne implica

direct ºi concret în gestionarea
problemei a celor care au experti-
za necesarã ºi în cazul formãrii
unui grup de lucru, voi propune
ca parlamentarii sã aibã reprezen-
tanþi”, a mai spus Stroe.

Comisiile de apãrare, externe
de integrare europeanã ºi schen-
gen se vor reuni marþi pentru a
discuta despre criza refugiaþilor,
fiind invitai sã participe miniºtrii
de externe ºi interne.

Preºedintele interimar al PSD Liviu
Dragnea a declarat, ieri, cã îl îngrijo-
reazã fenomenul imigranþior, precizând
cã, dupã ceea ce a vãzut în vizita pe
care a fãcut-o în Ungaria, vineri, “par-
cã” nu îºi doreºte sã vadã mii de imi-
granþi pe strãzile din Bucureºti.

Preºedintele interimar al PSD Liviu
Dragnea a declarat, ieri, la finalul ºedin-
þei BPN, cã fenomenul migraþiei a de-
venit din ce în ce mai acut ºi cã se
discutã din ce în ce mai mult ºi în Eu-
ropa ºi, firesc, în România. Dragnea a
povestit cã, vineri, a fost în Ungaria ºi
a observat comportamentul unora din-
tre refugiaþi, despre care a declarat cã
este “ciudat”.”Am vãzut cum câteva
mii de oameni s-au organizat în câteva
minute ºi au decis sã plece în marº de

Averea lui Sorin Oprescu, verificatã de ANI
Averea primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu,

acuzat de fapte de corupþie, este verificatã de Agenþia
Naþionalã de Integritate (ANI), au declarat, luni, pentru

MEDIAFAX, surse din instituþie, care au precizat cã ANI
s-au autosesizat dupã arestarea primarului.

ultimului mandat, au mai precizat
sursele.

Potrivit celei mai recente decla-
raþii de avere, din iunie 2014, pri-
marul Capitalei, Sorin Oprescu,
deþine douã terenuri intravilane, în
Ciolpani ºi în Predeal, o vilã ºi un
apartament, precum ºi obiecte de
artã, de cult ºi bijuterii în valoare

de 81.000 de euro, iar în conturi
are aproximativ 129.000 de lei ºi
38.000 de dolari. Sorin Oprescu
are un teren intravilan în Ciolpani,
judeþul Ilfov, în suprafaþã totalã
de 1.000 de metri pãtraþi, ºi un
teren intravilan în Predeal, în su-
prafaþã de 500 de metri pãtraþi. În
Ciolpani, primarul Capitalei deþi-
ne ºi o casã de locuit, de 480 de
metri pãtraþi. Oprescu mai are ºi
un apartament de 172 de metri
pãtraþi în Bucureºti.

Potrivit declaraþiei sale de ave-
re, primarul Capitalei deþine ob-
iecte de artã de 51.000 de euro,
obiecte de cult de 5.000 de euro,
ºi bijuterii, ceasuri ºi aparate elec-

tronice de 25.000 euro. În con-
turi, Oprescu are peste 129.000
de lei ºi 38.000 de dolari. Opres-
cu primeºte anual o indemnizaþie
de primar în valoare de 79.512
lei, un salariu de profesor la Uni-
versitatea de Medicinã ºi Farma-
cie de 61.048 de lei ºi o indemni-
zaþie din partea Academiei de
ªtiinþe Medicale de 6.424 de lei.
Totodatã, el mai încaseazã, din
douã contracte de concesiune,
8.000 de lei ºi respectiv 597.400
de lei ºi 20.500 de euro. Potrivit
declaraþiei, primarul nu deþine
autoturisme sau alte bunuri mo-
bile, nu are plasamente, investiþii
sau împrumuturi ºi nici datorii.

Dragnea: Parcã nu aº vrea sã vãd mii de imigranþi pe strãzile Bucureºtiului
acolo pe strãzile Budapestei ºi parcã
nu aº vrea sã vãd mii de imigranþi pe
strãzile Bucureºtiului”, a arãtat Drag-
nea, adãugând cã “plecând de la aces-
tã constatare” fenomenul l-a îngrijorat
foarte mult. “Cred cã este normal sã
cer, atât cât pot eu, tuturor instituþiilor
statului ca într-un termen rezonabil,
rezonabil însemnând rapid, ca Româ-
nia sã aibã o analizã foarte serioasã
asupra capacitãþii de a primi sau nu imi-
granþi, câþi imigranþi poate primi în
condiþii decente”, a precizat Dragnea.

În acelaºi context, Dragnea a pre-
cizat cã trebuie gândit serios ce capa-
citate are România de a primi imigranþi
ºi cã trebuie sã existe puterea de nego-
ciere de a obþine “autoritate asupra
tranzitului”.
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Premierul României Victor Pon-
ta nu este la fel de vocal, precum
omologul sãu maghiar Victor Or-
ban, care agitând spectrul unei in-
vazii a provocat, deunezi, la Uni-
unea Europeanã o polemicã aprin-
sã pe incompatibilitatea dintre Eu-
ropa ºi Islam. Fãrã vorbe de pri-
sos ºi fãrã a lãsa impresia cã este
conectat la tensiunea ºi spiritul
umanitar de care sunt animaþi
principalii lideri ai Europei, Vic-
tor Ponta a pronunþat cifra de
1.500 de imigranþi, pe care i-ar
putea „accepta” România. Liviu
Dragnea, preºedintele interimar al
PSD, dupã ce a vizitat imigranþii
din gara Budapesta, s-a declarat
îngrijorat de situaþie ºi a spus cã
nu vrea sã vadã aºa ceva pe strã-
zile Capitalei. Cum s-ar spune,
dacã tãceau... filosofi rãmâneau.
Fiindcã iatã cum stau lucrurile:
România ar urma sã primeascã
peste 6.300 de solicitanþi, con-
form unei noi scheme de cote sta-
bilitã de Comisia Europeanã, dar
Jean Claude Juncker urmeazã sã

MIRCEA CANÞÃR
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prezinte, miercuri, noile propu-
neri. Marea Britanie, Irlanda ºi
Danemarca sunt scutite de la po-
litica de azil. Dupã o noapte de
discuþii, între liderii marii coaliþii
germane aflatã la putere, guver-
nul condus de Angela Merkel are
acum un plan de urgenþã ce tre-
buie adoptat pânã la sfârºitul lu-
nii. „Ceea ce trãim este ceva
care va continua în anii urmã-
tori”, a spus cancelarul german
într-o conferinþã de presã, la care
a participat ºi vice-cancelarul Sig-
mar Gabriel, liderul SPD. Germa-
nia se pregãteºte sã acorde azil la
circa 800.000 refugiaþi, în prin-
cipal sirieni. Efortul financiar este
imens: un miliard euro pentru
2015 ºi 6 miliarde euro pentru
2016, sumã împãrþitã astfel: 3
miliarde de la guvern ºi 3 miliar-
de de la comune ºi regiuni. Berli-
nul va acorda facilitãþi procedu-
rale preluând de la frontierã inclu-
siv kosovari, albanezi, muntene-
greni, sârbi, prin aportul a peste
3.000 de poliþiºti angajaþi supli-

mentar pentru aplicarea planului
de mãsuri pomenit. Se spune cã
imigraþia masivã surmonteazã de-
clinul demografic, ºi reprezintã o
oportunitate pentru Germania,
care primeºte „cu braþele deschi-
se” pe refugiaþi. Devenind astfel
un pãmânt al speranþei ºi oportu-
nitãþii. Toatã aceastã nouã strate-
gie a Berlinului lasã liderii euro-
peni cu gura cãscatã. Franþa, cât
de asiduu se doreºte aliatul Ger-
maniei, rãmâne în expectativã la
generozitatea excesivã probatã de
Berlin, mai ales cã potrivit ultimu-
lui sondaj de opinie „Odoxa” pen-
tru Le Parisien, 55% dintre fran-
cezi nu sunt de acord cu primirea
de refugiaþi. Ieri, în tradiþionala
conferinþã de presã, Francois Hol-
lande, a pronunþat de 13 ori ex-
presia „Il faut faire des choix”,
accentând faptul cã primirea de
refugiaþi se înscrie în cadrul unui
mecanism obligatoriu ºi perma-
nent al spaþiului Schengen ºi cel
mai important termen este „obli-
gatoriu”. S-a fãcut trimitere la

evenimentele care lovesc la por-
þile conºtiinþei noastre: atacul din
trenul de mare vitezã Talys, dis-
trugerea Palmyre ºi fotografia ºoc
cu micuþul Aylan Kurdi, pe plaja
Bodrum din Turcia. Imigraþia face
parte din istoria umanitãþii, dar
ceea ce avem în prezent îi dã
dreptate mai degrabã premierului
Victor Orban care spunea „astãzi
vorbim de câteva sute de mii,
anul viitor vom discuta de mi-
lioane, ºi în final ne vom trezi
în minoritate pe propriul nos-
tru continent”. Tiradele sale de-
spre o Europã creºtinã au avut
susþinere în tabãra cehã, slovacã
ºi polonezã, aºa-zisul grup de la
Viºegrad. I-a replicat, destul de
interesant, luxemburghezul Jean
Asselborn, ministrul afacerilor de
externe: „Germania face ceea ce
impune morala ºi dreptul (...).
Dacã Victor Orban este creº-
tin atunci Kim Il Sun (ex-dic-
tatorul nord-coreean) este de
asemenea”. Repartizarea echita-
bilã de refugiaþi întâmpinã dificul-

tãþi ºi alãturi de Victor Orban, ºefii
de guvern ceh, slovac ºi polonez
ºi-au reiterat, la Praga, opoziþia
pentru cotele iniþiate de UE, opi-
nând pentru controlul frontierelor,
lupta contra cãlãuzelor ºi amena-
jarea de centre de primire în fie-
care þarã. Dacã la Budapesta gu-
vernul este conservator, la Praga
ºi Bratislava se aflã la putere so-
cial-democraþii, iar la Varºovia
centriºtii. Situaþia a devenit teribil
de delicatã, ºi Franþa a anunþat,
prin vocea preºedintelui Francois
Hollande, cã va prelua 24.000 de
refugiaþi. Uniunea Europeanã chiar
se gãseºte într-un moment de
cumpãnã ºi dacã Berlinul dã ora
exactã, la Londra nu se þine sea-
ma de ea, ceea ce ºtiam (vineri,
David Cameron a deblocat un aju-
tor de 137 milioane euro pentru a
face faþã crizei umanitare), ºi mai
nou au apãrut ºi alte „centre de
frondã”, deocamdatã imune la pro-
punerea franco-germanã de insti-
tuire a unui sistem european de
azil unificat.

Cu acest prilej, Ion Prioteasa,
preºedintele CJ Dolj, a reliefat fap-
tul cã decizia, adoptatã în unani-
mitate, deschide o nouã etapã în
implementarea proiectului cu finan-
þare europeanã pentru gestionarea
deºeurilor, în valoare totalã de
aproape 54 de milioane de euro.
„Astãzi, am fãcut un pas impor-
tant în cadrul demersului privind
Sistemul de management integrat
al deºeurilor, cel mai mare proiect
pe care îl gestioneazã Consiliul Ju-
deþean Dolj, atât din punct de ve-
dere al fondurilor derulate, cât ºi
din punct de vedere al adresabili-
tãþii lui, fiind implementat în toate
cele 111 unitãþi administrative din
judeþ. Dacã pânã în prezent ne-am
preocupat de organizarea procedu-
rilor care vizau construirea infras-
tructurii ºi asigurarea dotãrilor ne-
cesare în funcþionarea acestui sis-
tem, de astãzi iniþiem, practic, de-
mersurile pentru operaþionalizarea
lui. În unanimitate, membrii adu-
nãrii generale a Asociaþiei de Dez-
voltare Intercomunitarã «EcoDolj»

Licitaþia pentru atribuirea contractului de delegare aLicitaþia pentru atribuirea contractului de delegare aLicitaþia pentru atribuirea contractului de delegare aLicitaþia pentru atribuirea contractului de delegare aLicitaþia pentru atribuirea contractului de delegare a
colectãrii ºi transportului deºeurilor în judeþ, în linie dreaptãcolectãrii ºi transportului deºeurilor în judeþ, în linie dreaptãcolectãrii ºi transportului deºeurilor în judeþ, în linie dreaptãcolectãrii ºi transportului deºeurilor în judeþ, în linie dreaptãcolectãrii ºi transportului deºeurilor în judeþ, în linie dreaptã

Preºedintele Consiliului Judeþean (CJ) Dolj,
Ion Prioteasa, a convocat ieri, în calitate de pre-
ºedinte al Asociaþiei de Dezvoltare Intercomu-
nitarã (ADI) de Gestionare a Deºeurilor „Eco-
Dolj“, adunarea generalã în cadrul cãreia a fost

aprobatã documentaþia necesarã organizãrii li-
citaþiei publice pentru atribuirea contractului de
delegare a colectãrii ºi transportului deºeurilor
în judeþ, precum ºi pentru operarea staþiei de
sortare ºi transfer din localitatea Goicea.

Proiectul „Sistem de manage-
ment integrat al deºeurilor în ju-
deþul Dolj“, cu o valoare totalã
de 53,6 milioane de euro, finan-
þat prin Programul Operaþional
Sectorial Mediu 2007-2013, pre-
vede construirea a patru staþii de
transfer al deºeurilor, în Cala-
fat, Dobreºti, Bãileºti ºi Filiaºi,
a douã staþii de compostare, în
Craiova ºi Calafat, precum ºi a
unei staþii de sortare, în Craio-
va, dar ºi achiziþia unei serii de
echipamente: containere pentru
colectarea deºeurilor, inclusiv
containere îngropate ºi utilaje
specifice pentru gestionarea
acestora, compostoare individua-
le ºi autovehicule pentru prelua-
rea ºi transportul deºeurilor.

au aprobat documentaþia necesarã
scoaterii la licitaþie a contractului
privind delegarea gestiunii activi-
tãþilor de colectare ºi transport al
deºeurilor. Totodatã, agentul eco-
nomic care va prelua acest servi-
ciu se va ocupa ºi de operarea sta-
þiei de sortare ºi transfer din loca-
litatea Goicea”, a subliniat ºeful
administraþiei doljene.

Operatorul desemnat va plãti
consiliului judeþean
o redevenþã anualã

Ion Prioteasa a mai spus cã aceas-
tã ocazie cã administraþia judeþeanã
va pune la dispoziþia operatorului
care îºi va adjudeca licitaþia  un nu-
mãr de 32 de maºini de colectare a
deºeurilor, utilaje achiziþionate prin
proiect, creând astfel condiþiile pen-
tru practicarea unor tarife mai mici,
în beneficiul cetãþenilor. „Pe de altã
parte, agentul economic va trebui sã-
ºi completeze ºi diversifice parcul
auto cu noi utilaje, iar pentru acest
lucru se impune ca, la rândul sãu,

sã facã o serie de investiþii, cu atât
mai mult cu cât va prelua acest ser-
viciu timp de opt ani.Vorbim despre
un contract amplu, care acoperã în-
tregul judeþ, aspect care se reflectã
ºi în valoarea lui, estimatã la aproxi-
mativ 12 milioane de euro pe an, in-
clusiv TVA. Important este ºi faptul
cã operatorul desemnat va plãti con-
siliului judeþean o redevenþã anualã,
sumã din care va fi alimentat fondul
pentru întreþinerea, înlocuirea ºi dez-
voltarea dotãrilor. În egalã mãsurã,
în perioada urmãtoare, reprezentan-
þii CJ ºi cei ai ADI «EcoDolj» vor
derula o intensã campanie de infor-
mare a publicului, explicând ce pre-
supune colectarea selectivã a deºeu-
rilor, beneficiile pe care le aduce, pre-
cum ºi utilizarea corectã a echipa-
mentelor puse la dispoziþia gospo-
dãriilor din judeþ. Decizia adoptatã

astãzi de adunarea
generalã marchea-
zã, aºadar, intrarea
într-o nouã etapã
a acestui proiect
cu o deosebitã în-
semnãtate, prin
faptul cã imple-
mentarea lui con-
duce la crearea
unui mediu de via-
þã mai sãnãtos ºi
mai curat pentru
toþi locuitorii jude-
þului, dar contribu-
ie în mod semnificativ ºi la atinge-
rea unor obiective de þarã, asumate
de România odatã cu aderarea la Uni-
unea Europeanã“, a declarat preºe-
dintele Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.

MARGA BULUGEAN
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Conform reprezentanþilor Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj, la începutul lunii iulie a.c., un
ºofer de autobuz de la Regia Auto-
nomã de Transport (RAT) Craio-
va, s-a certat, în trafic, cu o ºofe-
riþã care l-a acuzat cã i-a lovit
maºina atunci când a ieºit din sta-
þie. Cei doi nu s-au înþeles, aºa cã
femeia s-a hotãrât sã depunã o
plângere împotriva ºoferului la
conducerea RAT Craiova. Ulterior,
Marinel Poenaru, zis ”Gicã”, per-
soanã fãrã nici o calitate specialã,
care ºtia toatã povestea ºi o cu-

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, ieri,
în jurul orei 10.45, pe DN 6 Craiova – Cara-
cal, pe raza comunei Cârcea, Ion Troanã,
de 30 de ani, din comuna Dioºti, în timp ce
conducea un autoturism marca Lancia, din-

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Jandarmi Jude-
þean (IJJ) Dolj, luni dimineaþã,
în jurul orei 03.10, efective din
cadrul I.J.J. Dolj – structura Se-

Mãsurile ºi activitãþile specifice
desfãºurate de poliþiºtii doljeni în
cadrul Planului de acþiune „Bloca-
da 2015”, desfãºurate pe perioada
estivalã, au avut drept scop creº-
terea gradului de siguranþã a cetã-
þenilor ºi asigurarea unui climat
optim de convieþuire socialã. Poli-
þiºtii doljeni, din cadrul structuri-
lor de ordine publicã, investigaþii
criminale, investigare a criminali-
tãþii economice, poliþie transporturi
ºi serviciului de arme, explozivi ºi
substanþe periculoase au fost pre-
zenþi la datorie organizând ample
acþiuni pentru prevenirea infracþi-
onalitãþii ºi pregãtirea antivictimalã
a cetãþenilor. Oamenii legii au ur-
mãrit ºi responsabilizarea condu-
cãtorilor auto cu privire la im-
portanþa respectãrii legislaþiei
rutiere. „În urma acþiunilor
desfãºurate, poliþiºtii doljeni
au constatat 239 fapte de
naturã penalã, precum ºi
4.485 de abateri de naturã
contravenþionalã pentru
sancþionarea cãrora au apli-

Craiovean judecat pentru trafic de influenþãCraiovean judecat pentru trafic de influenþãCraiovean judecat pentru trafic de influenþãCraiovean judecat pentru trafic de influenþãCraiovean judecat pentru trafic de influenþã
Procurorii Parchetului de pe lângã Tri-

bunalul Dolj au dispus trimiterea în jude-
catã, sub control judiciar, a unui craio-
vean acuzat cã i-a cerut unui ºofer al RAT
Craiova suma de 200 de lei ºi o sticlã de
Whisky pentru a-l scãpa de cercetare ad-

ministrativã, susþinând cã va interveni la
directorul tehnic al instituþiei. Craiovea-
nul a fost prins în flagrant cu banii ºi bãu-
tura, dupã ce ºoferul l-a denunþat, iar ieri,
la primul termen de judecatã, cauza a
fost amânatã pentru 21 septembrie a.c.

noºtea pe ºoferiþã, a sfãtuit-o sã-i
cearã ºoferului RAT o sumã de
bani pentru a-ºi retrage plângerea.
Femeia a refuzat, aºa cã Poenaru
s-a gândit sã scoatã el un ban din
toatã treaba. L-a sunat pe ºoferul
de la RAT ºi i-a spus cã, în schim-
bul unei sume de bani ºi a unei sti-
cle de whisky, poate sã-l scape de
cercetare pentru cã îl ºtie pe di-
rectorul tehnic al RAT Craiova ºi
va interveni la el. Cei doi au bãtut
palma, însã ºoferul a hotãrât sã-l
reclame pe ”Gicã”. Astfel, pe 9 iulie
a.c., cei doi s-au întâlnit în apro-

pierea Parcului Nicolae Romanes-
cu, iar Marinel Poenaru a fost prins
de ofiþerii Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj ºi procurorul de-
semnat al Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj imediat ce a primit
banii ºi sticla de whisky Oban, care
costã aproximativ 250 de lei. A fost
reþinut pentru 24 de ore, iar o zi
mai târziu, pe 10 iulie a.c., a fost
prezentat Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã pen-
tru comiterea infracþiunii de trafic
de influenþã. Judecãtorii au respins
propunerea procurorilor ºi au dis-

pus faþã de Poenaru mãsura con-
trolului judiciar. Pe 30 iulie s-a în-
registrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care Marinel Poenaru a fost tri-
mis în judecatã pentru trafic de

influenþã, instanþa a menþinut faþã
de el mãsura controlului judiciar,
iar ieri, la primul termen de jude-
catã, dosarul a fost amânat pentru
data de 21 septembrie a.c.
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Blocada 2015 la final!
Amenzi de peste 1 milion de lei în

urma acþiunilor din perioda estivalã
cat amenzi în valoare 1.212.144
lei. Au fost aplicate 3.757 amenzi
la regimul circulaþiei pe drumurile
publice, din care 42 pentru con-
ducere sub influenþa bãuturilor
alcoolice, iar alte 1068 sancþiuni
au fost aplicate ca urmare a în-
cãlcãrii regimului legal de vitezã.
Poliþiºtii doljeni au reþinut în ve-
derea suspendãrii dreptului de a
conduce 229 de permise de con-
ducere, iar 101 certificate de în-
matriculare au fost retrase. În urma
controalelor, oamenii legii au ri-
dicat în vederea confiscãrii bunuri
în valoare de peste 29.613 lei”, a
precizat agent ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de pre-
sã al IPJ Dolj.

Trei rãniþi într-un accident cu patru maºini la Cârcea
Trei persoane au fost rãnite într-un accident petrecut ieri, pe DN 6, în comuna doljeanã

Cârcea, în care au fost implicate patru autoturisme. Poliþiºtii spun cã vinovat de carambol ar fi
un doljean de 30 de ani, din comuna Dioºti, pe numele acestuia fiind întocmit dosar penal. Nu
mai puþin de 39 de persoane ºi-au pierdut viaþa în accidentele petrecute în judeþul Dolj în primele
opt luni ale acestui an ºi alte 152 au fost rãnite grav, astfel cã poliþiºtii trag un semnal de alarmã
ºi recomandã ºoferilor prudenþã.

spre Caracal cãtre Craiova, nu a pãstrat o
distanþã suficientã faþã de autoturismul Sko-
da condus regulamentar, în faþa sa, de Cos-
tel Rãuþoiu, de 44 de ani, din comuna Vã-
dãstriþa, judeþul Olt, intrând în coliziune cu
aceasta. Din impact autoturismul Lancia a
fost proiectat pe sensul opus de circulaþie,
unde a lovit alte douã autoturisme, respectiv
un Volkswagen Golf, la volanul cãruia se afla
Daniel Stancu, de 33 de ani, din Craiova ºi
un Logan condus de Daniel Nicola, de 35 de

ani, tot din Craiova. Autoturismele au fost
serios avariate în urma accidentului, trei per-
soane fiind transportate la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova de ambulanþe-
le SMURD din cadrul ISU Dolj ºi Serviciu-
lui Judeþean de Ambulanþã Dolj. Este vorba
despre ºoferii de la Volkswagen ºi de la Lo-
gan, Daniel Stancu ºi Daniel Nicola, dar ºi
de Loredana Nicola, pasagerã pe locul din
dreapta faþã în autoturismul Dacia Logan,
medicii stabilind cã toþi trei au suferit leziuni

care nu le pun viaþa în primejdie. Traficul
rutier în zonã s-a desfãºurat cu dificultate
aproximativ o orã, pânã la finalizarea cerce-
tãrilor ºi îndepãrtarea autovehiculelor de pe
carosabil. ªoferul vinovat este acum cerce-
tat penal. „Poliþiºtii rutieri ajunºi la faþa
locului au întocmit în cauzã dosar de cerce-
tare penalã ºi continuã investigaþiile în ve-
derea stabilirii modului cum s-a produs eve-
nimentul rutier”, a precizat agent ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj.

Reprezentanþii IPJ Dolj spun cã, în pe-
rioada 1 ianuarie – 31 august a.c., în judeþul
Dolj au fost înregistrate 170 de accidente
rutiere grave, soldate cu decesul a 39 de
persoane, rãnirea gravã a 152 persoane, alte
72 de persoane fiind rãnite uºor.

Doljeni cercetaþi pentru vânãtoare ilegalãDoljeni cercetaþi pentru vânãtoare ilegalãDoljeni cercetaþi pentru vânãtoare ilegalãDoljeni cercetaþi pentru vânãtoare ilegalãDoljeni cercetaþi pentru vânãtoare ilegalã
Doi bãrbaþi de 28, respectiv 40 de ani, din comuna Þuglui,

au fost prinºi de jandarmii IJJ Dolj, ieri dimineaþã, pe fondul
de vânãtoare 53 Gura Vãii, fãrã sã deþinã autorizaþie, astfel cã
le-au confiscat puºca ºi muniþia ºi i-au predat Poliþiei pentru
continuarea cercetãrilor.

garcea, aflate în timpul unei ac-
þiuni specifice de prevenire a fap-
telor antisociale în domeniul ci-
negetic, s-au sesizat cu privire
la faptul cã pe fondul de vânã-

toare 53 Gura Vãii, din comuna
Þuglui, se aflã doi bãrbaþi care
au asupra lor o puºcã de vânã-
toare. Jandarmii i-au oprit pe cei
doi, i-au legitimat, constatând cã
este vorba despre L. M., de 28
ani ºi V. I., de 40 ani, ambii din
comuna Þuglui, iar în urma ve-
rificãrilor efectuate a rezultat
faptul cã aceºtia nu îºi justifi-
cau prezenþa pe fondul de vânã-
toare 53 Gura Vãii ºi nu deþineau
autorizaþie de vânãtoare legalã.
Asupra acestora au fost gãsite o
puºcã de vânãtoare calibrul 16
mm, 13 cartuºe cal. 16 mm, un
proiector cu bec halogen ºi un
acumulator de 12 V. Persoane-
lor în cauzã le-au fost întocmite
actele de constatare sub aspec-
tul sãvârºirii infracþiunilor de
„vânãtoare fãrã autorizaþie de
vânãtoare legalã ºi vânãtoare prin
utilizarea pe timp de noapte a au-
tovehiculelor sau dispozitivelor
care permit ochirea ºi tragerea
pe întuneric”, fapte prevãzute ºi
pedepsite de Legea vânãtorii ºi
protecþiei fondului cinegetic nr.
407/2006, documente ce au fost
înaintate organelor judiciare din
cadrul I.P.J. Dolj pentru conti-
nuarea cercetãrilor.
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În spiritul Belle Epoque
Strada ”Nicolãescu-Ploºor” este

una dintre cele mai aglomerate din
centrul Craiovei. Chiar ºi acum
când traficul rutier s-a închis, di-
mineþile sunt animate de oamenii
care trec grãbiþi care încotro. Vi-
zavi de bibliotecã, pe trotuarul de
lângã gardul grãdinii de varã de la
Minerva, o puzderie de spray-uri
te opresc însã din mers. Dacã n-ai
fi fost puþin atent, le-ai fi azvârlit
cât colo cu piciorul. Fãrã sã le ia
în seamã, o mânã îndemânaticã îºi
face de lucru pe suprafaþa unei
cutii metalice. Foloseºte o singurã
culoare, un ciocolatiu care te face
sã te gândeºti instantaneu la cu-
loarea ºi, mai ales, la aroma
pregnantã a unei cafele care tre-
buie musai sã-þi învioreze diminea-

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Sunt trei, sunt tineri ºi sunt deosebit de talen-
taþi. Andrei, Bianca ºi Raul ºi-au petrecut multe
ore din vacanþa de varã decorând cutiile inesteti-
ce din centrul vechi. Nu au primit decât spray-uri
colorate ºi vopsea lavabilã, cu talentul ºi imagi-
naþia venind de acasã. Cât a fost vara de lungã,
cu o sticlã de suc alãturi ºi sprijindu-se pe un
genunchi, tinerii elevi la Arte nu au lãsat uneltele
din mânã pânã ce nu a ieºit ceva care sã le placã
întâi lor. Cel mai dur critic nu a fost publicul de
ocazie care s-a oprit sã-i admire la lucru sau sã-i
descurajeze, ci propria conºtiinþã. Dupã mai bine
de cinci ore de creaþie, alte trei picturi stradale
îmbogãþesc, de ieri, încã o stradã.

þa. Cel care deseneazã este un tâ-
nãr care pare cã n-are timp pentru
o conversaþie. Andrei Toniþa a ter-
minat Liceul de Artã „Marin So-
rescu” din Craiova, apoi Faculta-
tea de Artã Sacrã Bucureºti. S-a
întors în oraº ºi, iatã-l acum con-
centrat asupra unei picturi din
care, cu bruma noastrã de imagi-
naþie, distingem vag ce ar putea fi.

Andrei Toniþa: ”Schiþa am
compus-o pe loc”

 „Încerc sã fac un capitel”, rãs-
punde zâmbind atunci când îl în-
treb ce anume picteazã. „Este o
statuetã care sã imitã puþin din neo-
grec, dar ºi din Belle Epoque”,
adaugã încercând sã mã ajute, vã-
zându-mi nedumerirea. „Schiþa am
compus-o acum pe loc pentru cã

am vrut sã mã mulez pe cãsuþa
respectivã. Am venit, m-am uitat
ºi m-am gândit ce sã fac, nu mi-a
trebuit mai mult de o jumãtate de
orã. Nu ºtiu cât va dura pânã o sã
o termin, dar estimativ în jur de
trei ore”, spune pictorul, timp în
care nu se opreºte deloc din con-
turat. Pentru cã are, indiscutabil,
talent, Andrei a fost cooptat de

autoritãþile locale sã decoreze, din
proprie imaginaþie, cutiile ines-
tetice care protejeazã reþelele
electrice. „Tema a fost datã de
cãtre primãrie pentru a se potrivi
în arhitectura de secolul 19 care
este aici. Folosesc spray-uri,
markere ºi puþinã vopsea lava-
bilã. Aici o sã predomine griuri-
le colorate”. Când îºi prezintã
lucrarea, concentrarea creºte pe
chipul sãu ºi îþi dai seama ime-
diat cã nu îi plac lucrurile fãcu-
te în pripã, ceea ce înseamnã
cã va munci mult. „Nu este pri-
ma picturã stradalã pe care o
fac, le-am fãcut ºi pe celãlalte
din centru vechi, împreunã cu
colegii mei”.

Bianca Stancu: ” Mi-a plãcut
foarte mult postura acestei
femei”

Bianca Stancu picteazã încet,
având nevoie de pauze mici ºi
dese. Se îndepãrteazã câþi paºi
de cutia sa, fixeazã ceva ºi apoi
revine la desen. ªi-a propus sã
îmbrace suprafaþa metalicã într-
o fotografie de epocã. Modelul
este un portet în sepia, pe care
nu-l scapã din priviri. „Avem
tema Belle Epoque ºi încercãm
sã desenãm femei chiar din acea
epocã. Iar eu am gãsit aceastã
fotografie pe internet. Mi-a plã-
cut foarte mult postura ºi rochia
care mi se pare foarte frumoa-
sã”. Ochii negri ºi scânteietori
zâmbesc întruna. Mânuind cu

îndemnare spray-urile, acum pic-
teazã faldurile rochiei. Pe stradã,
oamenii se opresc ºi aruncã priviri
spre tânãra pictoriþã care poves-
teºte cu aceeaºi plãcere cu care
picteazã. „Ca la orice portret, cel
mai greu de realizat a fost însã faþa.
Fotografiile sunt alb-negru ºi tre-
buie noi sã gãsim nuanþa potrivitã.
Aici ar fi mers ºi ceva street art ºi
aveam cu totul alte schiþe potrivi-
te, dar tema este Belle Epoque. De
obicei îmi ia vreo patru – cinci ore,
dar aceastã picturã vreau sã o ter-
min astãzi”. Cu fiecare tuºã de
spray, mai adaugã un zâmbet...
Raul Muºulescu: ” Arta stradalã
este foarte frumoasã”

Raul Muºulescu este colegul
Biancãi, la Liceul de Artã „Marin
Sorescu”. Pictura pe care ºi-a pro-
pus sã o realizeze este portetul unei
tinere cu pãlãrie. Cutia sa se aflã
chiar la intersecþia cu strada „Lip-
scani” ºi a început sã contureze
chipul care îl priveºte galeº dintr-
o fotografie color pe care ºi-a agã-
þat-o alãturi. Vorbeºte puþin ºi nu
scapã din priviri desenul, de parcã
ar dori sã fixeze cu maximã preci-
zie ce urmeazã sã facã. Scurtul

nostru dialog l-a oprit din muncã.
„Eu mi-am ales modelul pentru cã
mi s-a pãrut inspirat pentru tema
Belle Epoque care ni s-a cerut.
Lucrez cu spray-uri ºi markere
care nu se ºterg, pot sã þinã ºi câþi-
va ani de zile”. Conturul portetului
sãu este gata. Fãrã a de distinge
trãsãturile, o nuanþã cafenie a fost
pulverizatã pentru a imita pielea.
Tânãrul pictor ºtie ce face, dar în
voce i se distinge o uºoarã deza-
mãgire. „Acum sunt pãreri pro ºi
contra. Cineva ne-a zis, de pildã,
cã mâzgãlim... A fost ºi un domn
care nu ne-a lãsat pentru cã era
lângã casa lui, dar pânã la urmã
am fãcut ºi acolo. Dar arta strada-
lã este foarte frumoasã, transmite
un mesaj puternic. Alte þãri, din
strãinãtate, sunt mult mai departe
decât noi”.

***
Ca ºi celorlalþi doi artiºti, lui Raul

i-au trebuit mai bine de cinci ore
sã termine lucrãrile. Spre searã,
când soarele a coborât la asfinþit,
reflectându-se puternic în pereþii
de sticlã ai clãdirii OCPI, portretul
doamnei cu pãlãrie strãlucea în
multe culori. Era perfect.
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A mai cãzut un mit: iatã sloganul sub
care s-a circumscris în ultimele douã
zile arestarea lui Sorin Oprescu, prima-
rul general al Bucureºtiului, ridicat în-
cãtuºat duminicã din somptuoasa-i lo-
cuinþã din Ciolpani. Vânãtoare de ra-
ting, presa nu putea sã rateze o ocazie
cât o pleaºcã ºi, în forma de-acum le-
gitimatã dincolo de minime canoane ale
deontologiei, „ridicatul” Oprescu e deja
condamnat, în baza unor acuze scãpa-
te „pe surse” într-o manierã devenitã
deja sport naþional, în timp ce prezum-
þia de nevinovãþie, invocatã cu o lejeri-
tate ipocritã, nu conteazã mai mult de-
cât virgula dintre subiect ºi predicat.

Dincolo de spectacol, ambientat
gustului scandalului de care suntem
molipsiþi cu toþii, câteva întrebãri rã-
mân din pãcate fãrã rãspuns.

Una dintre ele vizeazã chiar califica-
rea de mit; de fapt, descalificantã dacã
ne gândim cã, mãcar la nivelul unei ele-
mentare semantici, uzul sãu e cu totul

nepotrivit, din moment ce angajeazã re-
surse ale imaginaþiei: or, aici, ca ºi în
ºirul altor întâmplãri ºi persoane simi-
lare, e vorba de o realitate a cãrei con-
sistenþã ariceºte pielea.

Cea de-a doua, ceva mai sofisticatã
pentru orizontul de înþelegere al pu-
blicului larg cuplat la ºcoala cancanu-
lui ºi, eventual, a culturii telenovelis-
tice, se cuvine legatã de partea anto-
nimicã a mitului, mai precis de prãbu-
ºirea sa. Într-o terminologie ceva mai
aplicatã, o putem numi demitizare. În
ce mã priveºte, aº propune terminolo-
gia – pe urmele lui Nietzsche – aºa-
zicând „dialecticã”, de vrãjire ºi dez-
vrãjire; mai potrivit, cred, înainte de
toate prin faptul cã în ecuaþia ei intrã
ºi presa ºi, într-un anumit fel, ºi noi
toþi, de vreme ce mitul (vraja) au /am
creat-o ºi, aºijderea, treziþi din iluzie,
dezvrãjiþi adicã, o aruncãm la coºul de
gunoi.

Nu l-am agreat pe Sorin Oprescu

niciodatã: discursul sãu „ºmecheresc”,
cuplat cu o autosuficienþã agresivã,
reflex al tipologiei raskolkoviene cã „to-
tul este permis” cu condiþia sã deþii teh-
nica mãsluirii jocului,  m-au alertat de
la început. Pe deasupra, m-a iscodit o
întrebare pe care surprinzãtor (sau
nu?) puþini ºi-o asumã acum ºi în rãs-
punsul cãreia pare sã se înscrie una din
motivaþiile mai adânci ale virusului co-
rupþiei în societatea noastrã: ce anume
îl poate determina pe un chirurg, cu oa-
recare notorietate în breaslã, sã se arun-
ce în politicã? Mã tem cã invocatul ºi
retoricul ataºament la binele comun nu
convinge pe nimeni; poate cã un spirit
al aventurii e de luat în seamã, dar in-
suficient în legitimarea unei opþiuni
cumva temerare.

Rãmâne dorinþa de vizibilitate, cum
se preferã a i se spune vedetismului
în lumea noastrã, acel loc în faþã in-
trat în „politica” lui Moromete, nevo-
ia maladivã de a accede în capul tre-

bii care tulburã minþi, întunecã jude-
cãþi, distruge destine.

ªi mai rãmâne, nu ultima, întrucât
cea mai importantã ºi mai litigioasã
dintre toate, problema banilor, a cã-
pãtuielii: mita, suport, cauzã, efect al
corupþiei, de-acum aproape instituþio-
nalizatã ºi în jurul cãreia orbitãm cu
toþii într-o bezmeticã odisee ce ne pãs-
treazã branºaþi la o istorie de calvar.

De fapt, abia de aici ar trebui înce-
pute analize, cãutate rãspunsuri, diso-
ciate motivaþii, în perspectiva identi-
ficãrii întregii cazuistici ce stã la baza
acestui îngrozitor flagel care este co-
rupþia ºi care, în aceste ultime dece-
nii, a atins cota unui cataclism social
gata de o implozie devastatoare.

Dar despre acest aspect într-o inter-
venþie viitoare. Fiindcã, vinovat ori nu,
Sorin Oprescu poate reprezenta un caz
în ale cãrui determinãri sã subziste o
parte din mecanismul de autopropulsa-
re a corupþiei. De la noi ºi de peste tot.

A mai cãzut un mit ?A mai cãzut un mit ?A mai cãzut un mit ?A mai cãzut un mit ?A mai cãzut un mit ?

În cadrul  campaniei  sunt
adunate semnãturi de susþinere
a demersului de alocare a 6%
din PIB pentru sãnãtate, iar la
finalul campaniei va avea loc o
întâlnire la Palatul Parlamentu-
lui unde vor fi prezenþi parla-
mentari ºi oficiali din sãnãtate.
Potrivit reprezentanþilor CO-
PAC, România se aflã printre
ultimele þãri în Europa din punct
de vedere al fondurilor alocate
Sãnãtãþii.

„Ca pacienþi români ne dorim
sã avem acces integral la trata-
mente compensate ºi terapii ino-
vatoare în prezent, sã nu fim ne-
voiþi sã întrerupem tratamentul
sau sã modificãm schema tera-
peuticã în funcþie de ce gãsim
în farmacii. Ne dorim sã avem
acces la investigaþii, monitoriza-
re ºi servicii medicale în mãsu-
ra în care avem nevoie ºi atunci
când avem nevoie. Ne dorim sã
avem personal medical bine pre-
gãtit. Pentru ca toate aceste lu-
cruri sã nu rãmânã doar un vis
îndepãrtat, sistemul de sãnãtate
are nevoie de bani ºi de o politi-
cã coerentã. Pânã acum ne-am
ocupat ca sistemul sã supravie-
þuiascã. De acum înainte ne do-
rim sã existe condiþii decente în
sistemul de sãnãtate. Ne dorim
ca pacienþi sã nu mai fim trataþi
ca pacienþi de mâna a doua a Eu-
ropei. Pentru ca acest lucru sã
se întâmple este nevoie de o fi-
nanþare corespunzãtoare ºi o re-
gândire a sistemului. Primul pas
trebuie sã fie acordarea procen-
tului de 6% din PIB cãtre sãnã-
tate”, a declarat Radu Gãnescu,
preºedintele COPAC.

Coaliþia Organizaþiilor Pacienþilor
cu Afecþiuni Cronice (COPAC)  des-
fãºoarã în aceastã perioadã campa-
nia “Pacient pentru România - 6%
pentru Sãnãtate!”, un demers prin
care încearcã sã atragã din nou aten-

Caravana ajunge
la Craiova pe 10 septembrie
În continuare, accesul la ser-

vicii medicale ºi tratament este
vital pentru bolnavii cronici, iar,
dacã acestea nu sunt reglemen-
tate ºi statuate printr-un cadru
legislativ coerent, situaþia ar pu-
tea devein alarmantã pentru pa-
cienþi. Potrivit COPAC, acest
demers - caravana 6% din PIB
pentru Sãnãtate – reprezintã un
pas pentru a crea un sistem de
sãnãtate acceptabil pentru ne-
voile reale ale pacientului, pre-
cum ºi ale medicilor. Medicii
susþin statul ar trebui sã se im-

plice mai mult în Sãnãtate ºi ar
fi necesar un studiu pentru a se
afla costul real al serviciilor
medicale ºi nevoia de fonduri în
sistem.

Caravana COPAC  este pre-
zentã în luna septembrie în
cinci oraºe din þarã în vederea
strângerii de semnãturi privind
alocarea a 6% din PIB pentru
Sãnãtate. Prima oprire  a fost
la Bucureºti, în Piaþa Univer-
sitãþii, pe 2 septembrie, dupã a
urmat Cluj - 3 septembrie, ºi
în continuare Craiova - 10 sep-
tembrie, Timiºoara - 18 sep-
tembrie ºi Iaºi - 25 septembrie.

La Craiova se va organiza o
dezbatere a factorilor de deci-
zie din Sãnãtate ºi Administra-
þie, joi - 10 septembrie, la Ho-
te l  P laza ,  începând cu  ora
12.00.

În România se înregistreazã
cele mai mici cheltuieli pe cap

de locuitor pentru sãnãtate
În România se înregistrea-

zã cele mai mici cheltuieli pe
cap de locuitor pentru sãnãta-
te, în timp ce numãrul inves-
tigaþiilor RMN ºi CT, precum
ºi al mamografiilor, este cel
mai mic din UE, potrivit unui
raport al OECD ºi al Comisiei
Europene.

Nici din punct de vedere al
numãrului de cadre medicale
spitalele româneºti  nu stau
foarte bine. În Uniunea Euro-
peanã, numãrul doctorilor la
mia de locuitori varia, în 2012,
de la 6,2 doctori în Grecia, 4,9
în Austria ºi 4,4 în Lituania, la
2,5 în România ºi Slovenia ºi
2,2 în Polonia, dupã cum aratã
un raport al Organizaþiei pen-
tru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OECD) ºi al Co-
misiei Europene. În ceea ce
priveºte asistentele, media eu-
ropeanã este de opt la 1.000 de
locuitori, conform datelor din
2012. În Danemarca, sunt 15,4
asistente la mia de locuitori, în
Finlanda – 14,1, iar în Irlanda
– 12,6. România se situeazã ºi
la acest capitol printre codaºe
cu 5,8 asistente la 1.000 de lo-
cuitori. Cele mai multe consul-
taþii anuale raportat la numãrul
de locuitori se înregistreazã în
Ungaria, Slovacia, Cehia ºi
Germania, România aflându-se
pe locul 19 în UE.

RADU ILICEANU

þia autoritãþilor sanitare asupra fap-
tului cã Sãnãtatea are nevoie de o fi-
nanþare corespunzãtoare pentru a
acoperi principalele prioritãþi - ser-
vicii de calitate, tratament inovativ ºi
salarizarea personalului medical.

Asociaþiile de pacienþi solicitã 6 la sutã pentru SãnãtateAsociaþiile de pacienþi solicitã 6 la sutã pentru SãnãtateAsociaþiile de pacienþi solicitã 6 la sutã pentru SãnãtateAsociaþiile de pacienþi solicitã 6 la sutã pentru SãnãtateAsociaþiile de pacienþi solicitã 6 la sutã pentru SãnãtateAsociaþiile de pacienþi solicitã 6 la sutã pentru SãnãtateAsociaþiile de pacienþi solicitã 6 la sutã pentru SãnãtateAsociaþiile de pacienþi solicitã 6 la sutã pentru SãnãtateAsociaþiile de pacienþi solicitã 6 la sutã pentru Sãnãtate
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Programul va sprijini proiecte
de cooperare transnaþionalã în
conformitate cu prioritãþile Stra-
tegiei Uniunii Europene pentru re-
giunea Dunãrii (EUSDR). Con-
centrarea geograficã a programu-
lui corespunde zonei vizate de
strategie, incluzând regiuni din
nouã state membre (Austria, Bul-
garia, Croaþia, Republica Cehã,
Ungaria, Germania, România,
Slovacia ºi Slovenia), precum ºi
din trei þãri din afara UE (Bos-
nia-Herþegovina, Serbia ºi Mun-

Banca Comercialã Românã
(BCR) oferã clienþilor cu credi-
te imobiliare ºi celor cu garanie
ipotecarã posibilitatea de a be-
neficia de o dobândã mai bunã,
echivalentã cu media pieþei în
acest moment, precum ºi posi-
bilitatea de a avem 5 ani dobân-
dã fixã.  “Echilibrul între rezul-
tatele financiare ºi relaþia cu
clienþii este starea de normalita-
te cãtre care ne îndreptãm.  Sun-
tem o bancã diferitã faþã de acum
trei ani, avem o noua filozofie
de business, ºi acest lucru se
vede în mãsurile pe care le luãm.
BCR îºi ia angajamentul sã fie
un partener pe termen lung pen-
tru clienþi ºi sã se adapteze, in-
clusiv prin gãsirea soluþiilor co-
merciale cele mai potrivite, pro-
vocãrilor contextului economic.
Am început prin a ne asculta mai
bine clienþii ºi am creat o unita-
te specialã dedicatã îmbunãtãþi-
rii experienþei clienþilor. Am lu-
crat în permanenþã la îmbunãtã-

În prezenþa a peste 500 de
membri aflaþi la Conferinþa PES
activists Bucureºti, liderul orga-
nizaþiei PES activists România,
europarlamentarul PSD Victor
Negrescu, a anunþat cã petiþia
„România cere Schengen” iniþia-
tã de organizaþie a depãºit
deja 20.000 de semnãturi fi-
zice pe întreg teritoriul þã-
rii, întrunind de asemenea
peste 1000 de semnãturi
online. „Petiþia noastrã «Ro-
mânia cere Schengen» s-a
bucurat deja de sprijinul a
zeci de mii de români. Avem
peste 20.000 de semnãturi
fizice din þarã ºi peste 1000
în mediul online. Pânã la
sfârºitul demersului nostru,
când vom depune aceastã
petiþie, ne propunem sã
avem în jur de 50.000 de
semnãturi, poate chiar mai
mult. Va fi depusã oficial la
Bruxelles, în Comisia pentru
Petiþii din Parlamentul Euro-
pean, prin aceasta cerând ca

„Program de cooperare transnaþionalã„Program de cooperare transnaþionalã„Program de cooperare transnaþionalã„Program de cooperare transnaþionalã„Program de cooperare transnaþionalã
pentru regiunea Dunãrii”pentru regiunea Dunãrii”pentru regiunea Dunãrii”pentru regiunea Dunãrii”pentru regiunea Dunãrii”

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

20.000 de semnãturi pentru
„România cere Schengen”

dreptul românilor sã fie respectat
– acela de a intra în spaþiul Schen-
gen, de a spune cã România nu
mai trebuie sã fie tratatã ca o þarã
de rang secund”, a subliniat lide-
rul PES activists România, depu-
tatul european Victor Negrescu.

“Echilibrul între rezultatele financiare ºi
relaþia cu clienþii - starea de normalitate”

þirea cunoºtinþelor de educaþie
financiarã a clienþilor noºtri, ºi
am încununat aceste eforturi cu
lansarea unui Ghid de Creditare
Responsabila, pe care l-am fa-
cut în parteneriat cu Asociaþia

Utilizatorilor Români de Servicii
Financiare ºi pe care l-am dis-
tribuit astãzi în câteva sute de
mii de exemplare” a declarat
Dana Demetrian, Vicepreºedin-
te Retail&Private Banking, BCR.

Programul transnaþional pentru regiunea Dunãrii se bazeazã pe patru
prioritãþi tematice:

· regiune a Dunãrii inovatoare ºi responsabilã din punct de vedere
social: promovarea inovãrii, a transferului de cunoºtinþe ºi a spiritului
antreprenorial;

· O regiune a Dunãrii ecologicã: conservarea ºi gestionarea patri-
moniului natural ºi cultural din regiunea Dunãrii;

· O regiune a Dunãrii mai bine conectatã ºi mai responsabilã din
punct de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure
ºi durabile, promovarea eficienþei energetice

· O regiune a Dunãrii bine guvernatã: oferirea de sprijin pentru
punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunãrii ºi îmbunãtã-
þirea cadrelor juridice ºi de politici pentru a aborda provocãrile societale
majore, cum ar fi mãsurile privind piaþa forþei de muncã, sistemele de
educaþie, schimbãrile demografice etc.

Stimularea inovãrii ºi a spiritului antrepreno-
rial, conservarea patrimoniului natural ºi cultu-
ral din regiunea Dunãrii, îmbunãtãþirea conecti-
vitãþii ºi sprijinirea tranziþiei înspre o economie
cu emisii reduse de dioxid de carbon vor con-
stitui elementul central al noului „Program de
cooperare transnaþionalã pentru regiunea
Dunãrii”, recent adoptat.

tenegru). Moldova ºi Ucraina vor
fi, de asemenea, eligibile în ca-
drul acestui program, odatã ce se
va stabili finanþarea din Instru-
mentul european de vecinãtate
(IEV). „Sunt încântatã sã adopt
acest program. Acesta a fost con-
ceput pentru a contribui în mod
direct la punerea în aplicare cu
succes a Strategiei UE pentru
regiunea Dunãrii, prin intermediul
prioritãþilor sale tematice ºi al
sprijinului pentru guvernanþa stra-
tegiei. Programul ar trebui sã aju-

te þãrile implicate sã dezvol-
te proiecte cu rezultate tan-
gibile ºi pozitive, care sã le
permitã sã rãmânã în con-
tinuare atractive ca loc de
viaþã, studiu, muncã, pre-
cum ºi pentru turism ºi in-
vestiþii.”, a precizat Corina
Creþu, comisarul european
pentru politica regionalã.
Evenimentul de lansare
va avea loc pe
23 ºi 24 septembrie,
la Budapesta

UE va investi peste 202
milioane de euro din Fon-
dul european de dezvoltare
regionalã (FEDR) ºi 19,8
milioane de euro din Instru-
mentul de asistenþã pentru
preaderare (IPA) în proiecte
transnaþionale din zona bazinului
Dunãrii. Primul apel de propuneri
va fi lansat în toamna anului
2015. Evenimentul de lansare va
avea loc pe 23 ºi 24 septembrie,
la Budapesta. Biroul pentru pla-
nificare economicã naþionalã din
Budapesta a fost desemnat drept
autoritate de management a pro-
gramului transnaþional pentru re-
giunea Dunãrii. Activitãþile par-
tenerilor de proiect vor fi cofi-
nanþate pânã la un plafon de 84%.
Fondul european de dezvoltare
regionalã (FEDR) are drept ob-
iectiv consolidarea coeziunii eco-
nomice ºi sociale în Uniunea Eu-
ropeanã prin reducerea dezechili-
brelor dintre regiunile acesteia. În
perioada 2014-2020, FEDR va
investi peste 199 de miliarde de

euro în regiunile Europei. Instru-
mentul de asistenþã pentru prea-
derare (IPA) oferã asistenþã finan-
ciarã ºi tehnicã pentru a sprijini
procesul de reformã în þãrile în
curs de aderare. Fondurile IPA

dezvoltã capacitãþile acestor þãri,
având drept rezultat evoluþii pozi-
tive ºi progresive în regiune. Pen-
tru perioada 2014-2020, IPA are
un buget de aproximativ 11,7 mi-
liarde de euro.
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Prefacerile istorice care îºi pun
amprenta în aceste timpuri ºi pe
forþa de muncã din judeþul Dolj nu
au putut sã ocoleascã capitolul mai
nou al voluntariatului. Nu puþin
sunt tinerii, care se întreabã de ce
ar fi nevoie sã-ºi piardã timpul
muncind pe gratis la diverse insti-
tuþii publice sau fundaþii. Cã este o
chestiune de mentalitate ºi de ac-
ceptare a provocãrilor actuale este
evident. Dar ºi cã, tinerii se vãd
tot mai des supuºi unor filtre exi-
gente la gãsirea unui loc de muncã

VVVVVoluntariatul,oluntariatul,oluntariatul,oluntariatul,oluntariatul,
o oportunitate pentru tinerio oportunitate pentru tinerio oportunitate pentru tinerio oportunitate pentru tinerio oportunitate pentru tineri
Definit ca un factor important în dez-

voltarea educaþiei ºi a solidaritãþii socia-
le, voluntariatul este tot mai des utilizat
de tineri. Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj are
la activ, în prezent, colaborãri bazate pe

voluntariat, mai ales cã desfãºoarã o va-
rietate de activitãþi cu caracter social.
Mai mult de 30 de voluntari, cu o vârstã
medie de 24 de ani, înscriºi la studii uni-
versitare activeazã, deja, în centrele
D.G.A.S.P.C. Dolj.

potrivit pregãtirii ºcolare. Volunta-
riatul prinde tot mai mult contur la
târgurile de joburi. Instituit prin
Legea nr. 78/2014 privind regle-
mentarea activitãþii de voluntariat
în România, voluntariatul a permis
tinerilor sã împingã puþin barierele
care le întâlneau în drumul profe-
sional.

La D.G.A.S.P.C. Dolj,
zeci de voluntari

Pornind de la premisa cã, acþi-
unile bazate pe voluntariat în do-

meniul protecþiei copilului ºi asis-
tenþei sociale a persoanelor adul-
te cu handicap sunt deosebit de
valoroase pentru DGASPC Dolj,
instituþia ºi-a deschis porþile ºi pe
acest segment. Nu mai puþin de
32 de voluntari au contract de vo-
luntariat cu DGASPC Dolj. Me-
dia de vârstã a acestora este de
24 de ani. Cei mai mulþi dintre ei
urmeazã studii universitare ºi se
specializeazã în domenii precum
kinetoterapie, asistenþã socialã
etc. “Activitatea voluntarilor nu

este un substitut pentru munca
angajaþilor sau o formulã alterna-
tivã la aceasta, ci are implicaþii
pozitive în buna desfãºurare a
activitãþii la nivelul instituþiei ºi, în
acelaºi timp, reprezintã o oportu-
nitate pentru voluntari de a dobândi
experienþa ºi expertiza profesio-
nalã în domeniul în care desfã-
ºoarã activitatea”, a precizat Flo-
rin Stancu, director general al
Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj.

Voluntarii îºi propun programul
Completând cererea-tip pentru

voluntariat, solicitanþii indicã na-
tura postului, numãrul de zile ºi
intervalul orar zilnic în care pot
activa ca voluntari. Acestora le
sunt solicitate acte, printre care
ºi copii ale documentelor de stu-
dii sau calificare relevante pentru
desfãºurarea activitãþii de volun-
tariat. Cererea ºi documentele ane-
xate se vor depune la Serviciul
Resurse Umane, Organizare, Sa-
larizare din cadrul Direcþiei Gene-
rale de Asistenþã Socialã ºi Pro-
tecþia Copilului Dolj.

Vechime în specialitate
Conform legislaþiei în vigoare,

voluntarii trebuie sã aibã 16 ani
împliniþi (sau 15 ani, daca se obþi-
ne acordul pãrinþilor). Contractul
de voluntariat va fi însoþit obliga-

toriu de fiºa de voluntariat ºi fiºa
de protecþie a voluntarului. Un
avantaj oferit de legislaþie pentru
toþi cei care doresc sã-ºi facã de-
butul în voluntariat este faptul cã,
perioada lucratã în baza unui con-
tract de voluntariat se considerã
vechime în specialitate. Drept con-
secinþã, la o viitoare angajare, vo-
luntarii nu mai pleacã de pe poziþia
de debutanþi.

“Noi oamenii avem puterea
de a schimba lumea”

Celebra Declaraþie a Naþiunilor
Unite, sus-precizatã, s-a metamor-
fozat în practici sociale. Volunta-
riatul poate îmbrãca diverse for-
me ºi se poate plia multor instituþii
publice. Fie cã vorbim de
S.M.U.R.D., de Serviciul de Am-
bulanþã, de Crucea Roºie, volun-
tarii sfiinþesc locul pe care-l ocu-
pã. Pe data de 6 decembrie, sub
egida Zilei Internaþionale a Volun-
tariatului, sunt sãrbãtoriþi volunta-
rii din toatã lumea. Ziua a fost sta-
bilitã de O.N.U. printr-o rezoluþie,
în anul 1985. Nu trebuie sã cãu-
tãm prea departe exemple despre
beneficiile muncii de voluntariat,
când acestea sunt, deja, evidente
în cadrul unor instituþii publice
doljene, precum Direcþia Generalã
de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU

Practic, cea de-a III-a etapã a admiterii în învãþã-
mântul liceal de stat a debutat pe 1 august, când s-au
afiºat locurile de desfãºurare ºi graficul susþinerii
probelor de aptitudini sau de verificare a cunoºtinþe-
lor de limbã modernã sau maternã . A urmat o lunã
întreagã în care s-au derulat examenele, iar la începutul
lui septembrie s-a intrat în „linie dreaptã”. Astfel, în zilele
de 3 ºi 4 ale lunii în curs, a avut loc repartizarea absol-
venþilor clasei a VIII-a, care nu au participat la nici o
repartizare sau nu au fost repartizaþi în etapele anterioa-
re, care nu s-au înscris în perioada prevãzutã de meto-
dologie sau care ºi-au încheiat situaþia ºcolarã ulterior
finalizãrii sesiunilor . Tot în aceeaºi perioadã (3-4 sep-
tembrie), s-a derulat ºi distribuirea, în învãþãmântul pro-
fesional de stat, cu durata de trei ani, a celor care au
absolvit ultimul an de studiu gimnazial ºi, din varii moti-
ve, nu au fost înscriºi în forma licealã.

Câteva zeci de absolvenþi repartizaþi
Primele rezultate sunt fãcute cunoscute de cãtre re-

prezentanþii Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj. „Pu-

S-a încheiat ultima etapã de admitere în
învãþãmântul liceal

tem spune cã au fost repartizaþi, în a III-a etapã, 50 de
elevi la forma de învãþãmânt liceal de zi, iar la seral, pe
locurile repartizate, 60 de tineri, iar, la profesional, dupã
alte etape intermediare, încã cinci candidaþi. Ieri, 7 sep-
tembrie, am început centralizarea tuturor datelor, ºi aº-
teptãm, pânã astãzi, depunerea dosarelor de înscriere de
cãtre absolvenþi la unitãþile ºcolare unde au fost reparti-
zaþi. Apoi , se vor afiºa listele cu candidaþii înscriºi ºi, de
abia atunci, vom putea spune care sunt locurile ocupate
în învãþãmântul de stat, în toate formele sale”, a declarat
Daniela Ilie, membru al Comisiei Judeþene de Admite-
re în Învãþãmântul Preuniversitar de Stat. Dupã datele
de pânã acum, în Dolj nu se va pune problema desfiinþã-
rii unor clase sau specializãri, din cauza lipsei solicitãri-
lor, totul fiind fãcut în beneficiul elevilor.

CRISTI PÃTRU

S-a încheiat cea de-a III-a etapã de admitere
în învãþãmântul preuniversitar de stat, indiferent
de formã (zi, seral, special, profesional etc). Mai
urmeazã centralizarea datelor, astfel încât , pe
14 septembrie, când debuteazã noul an ºcolar,
toþi candidaþii vor fi cuprinºi în  clase de studiu.

Noi mobilitãþi ale
personalului didactic

Zilele acestea urmeazã o nouã etapã a mobilitãþii personalului didactic,
conform legii. Astfel, în perioada 1-11 septembrie, Consiliile de Adminis-
traþie ale unitãþilor ºcolare pot efectua detaºãri în interesul învãþãmântului
pe posturile neocupate, acestea nefiind considerate în afara calendarului
aprobat anterior. De asemenea, vor urma, în zilele de 9 ºi 10 septembrie,
ºedinþe publice de repartizare pe posturile vacante ale cadrelor didactice.
„Pot participa ºi profesorii care s-au titularizat la începutul lunii august,
pentru detaºare la cerere, în baza punctajelor obþinute. ªedinþele vor avea
loc la Liceul „Charles Laugier”. În aceastã perioadã a avut loc ºi testarea
celor care doresc sã ocupe posturi de predare în limba romani, repartiza-
rea lor fiind fãcute tot în cadrul ºedinþelor publice”, a precizat prof. Dan
Þacu, inspector managementul resurselor umane din cadrul Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj. Referitor la acest din urmã aspect, sunt rezer-
vate catedre întregi sau fracþiuni în 16 localitãþi din Dolj, cele mai multe
ore fiind la ªcolile Gimnaziale din Filiaºi (36), Cerãt (27), Calopãr, Cata-
ne, Negoi, Segarcea, Lipovu, Liceul Amãrãºtii de Jos (câte 18), precum
ºi la ªcoala Gimna-
zialã „Anton Pann”
Craiova. Prof. Dan
Þacu a mai precizat
cã se va reanaliza
normarea posturilor
la personalul didac-
tic auxiliar ºi cel
nedidactic, discu-
þiile urmând sã fie
purtate ºi cu sindi-
catele .

CRISTI PÃTRU
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Într-o lume a amintirilor, fieca-
re om îºi poate doar imagina cum
i-a fost propria naºtere. De naºte-
rea mamelor nici nu mai pomenim.
ªi, totuºi, existã o naºtere a Naº-
terii. În fiecare an, la 8 septem-
brie, dupã ce au trecut doar ºapte
zile de la începutul anului biseri-
cesc, prãznuim Naºterea Maicii
Domnului, prima mare sãrbãtoare
din cursul anului bisericesc care a
început la 1 septembrie. Faptul cã
Biserica a rânduit Naºterea Maicii
Domnului la început de an biseri-
cesc are la bazã, în primul rând o
cronologie istoricã logicã, întâi se
naºte Maica, apoi se naºte Fiul. În
al doilea rând, are legãturã cu ma-
rea lucrare din istoria miºcãrii lã-
untrice a omenirii: începutul mân-
tuirii. Tatãl Fecioarei Maria se nu-
mea Ioachim ºi era din seminþia lui
Iuda. Soþia lui Ioachim era Ana,
fiica preotului Matthan. Erau în
vârstã ºi fiind lipsiþi de copii erau
priviþi de ceilalþi ca blestemaþi.Tra-
diþia  ne spune cã Ioachim a zis
cãtre soþia sa, Ana: “Pe mine nu
mã îndeamnã inima sã mai întru
în casa mea. Mã duc în munte ºi
acolo voi posti ºi mã voi ruga lui
Dumnezeu, sã ne dãruiascã un
copil. Iar Ana devenind una cu
soþul ei, nu rãmâne indiferentã faþã
de gestul lui Ioachim, ci se roagã
lui Dumnezeu cu durere ºi cu multe
lacrimi, zicând: “Doamne, Atotþii-
torule, Cel ce numai cu cuvântul
ai fãcut cerul ºi pãmântul ºi toate

Naºterea MaiciiNaºterea MaiciiNaºterea MaiciiNaºterea MaiciiNaºterea Maicii
DomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnuluiDomnului

câte se vãd; Cel ce ai zis fãpturilor
Tale sã trãiascã ºi sã se înmulþeas-
cã; Cel ce ai binecuvântat pe Sar-
ra, femeia lui Avraam ºi a nãscut
pe Isaac la bãtrâneþe ºi ai dãruit
Anei fiu, de a nãscut pe Samuel
prorocul, dã-mi ºi mie roadã pân-
tecelui meu ºi nu mã lãsa sã fiu de
ocarã între oameni, cã de voi naº-
te fiu sau fiicã, îl voi închina Þie
cu toatã inima ºi-l voi da sã slu-
jeascã în biserica slavei Tale” (I
Regi 1, 11). Îngerul Gavriil se va
arãta fiecãruia, spunându-le cã ru-
gãciunea lor nu a fost trecutã cu
vederea ºi cã Dumnezeu le va tri-
mite binecuvântarea Sa.  Tot el le-
a vestit cã acest prunc se va um-
ple de Duh Sfânt din pântecele
mamei sale ºi cã va fi un vas ales
lui Dumnezeu (Luca 1, 4-23). Dar
în acelaºi timp, e darul cel mare
cu care Dumnezeu a învrednicit
neamul omenesc. Cãci  va fi nu
numai izvorul darului celui ceresc,
Maica Domnului nostru Iisus Hris-
tos, dar ºi Maicã izbãvitoare pe lân-
gã Fiul ei, pentru toatã omenirea.
Dupã fãgãduinþa fãcutã, Ioachim
ºi Ana au închinat-o pe fiica lor,
Maria, templului sfânt. Dumnezeu
va face din ea însuºi templul Sãu,
în care El Însuºi sã locuiascã,
unind dumnezeirea Sa cu firea
omeneascã. Fecioara Maria este
cea pe care Domnul a ales-o, pen-
tru ca din ea Fiul Sãu cel iubit sã-
ºi ia trup asemenea oamenilor ºi,
smerit, sã se sãlãºluiascã între ei.

Între Maica Domnului ºi fiecare
dintre noi existã o legãturã tainicã,
aºa cum este legãtura dintre o
mamã ºi fiii ei, manifestatã într-o
grijã permanentã, o dragoste ocro-
titoare, o nesfârºitã milã faþã de
suferinþe ºi o nemãsuratã îndurare
faþã de greºeli. Pentru curãþia ei
desãvârºitã ºi rodnicã, pentru via-
þa ei închinatã lui Dumnezeu, pen-
tru ascultarea deplinã faþã de voia
Lui, Fecioara Maria este modelul
ºi povãþuitoarea celor care, înse-
taþi de curãþie, au ales viaþa mona-
halã. Tradiþia bisericeascã eviden-

þiazã acest lucru pânã ºi în modul
în care sunt numite monahiile, fe-
cioarele care ºi-au închinat viaþa
Mirelui Hristos. În Biserica noas-
trã ele sunt numite „maici”, prin
asemãnarea cu Fecioara Maicã,
Nãscãtoarea de Dumnezeu. Bise-
rica Ortodoxã acordã Sfintei Fe-
cioare Maria, în cadrul cultului, o
cinstire deosebitã care izvorãºte din
prerogativele ei, de Nãscãtoare de
Dumnezeu ºi Pururea-Fecioarã,
aceastã cinstire fiind sporitã de
curãþia ei trupeascã ºi sufleteascã.
Toate acestea ne îndreptãþesc pe

deplin de a o denumi pe Sfânta
Fecioara  drept “Prea Sfântã” ºi
“Preacuratã”. Drept aceea, ridicân-
du-ne ochii ºi sufletul spre Cer, sã-
i cântãm Prea Sfintei Nãscãtoare:
Mãreºte, suflete al meu, pe Cea mai
Cinstitã ºi mai Preamãritã decât
oºtile cele cereºti! Tainã strãinã vãd
ºi preamãritã: cer fiind peºtera, tron
de Heruvimi Fecioara, ieslea sãlãº-
luire, întru care S-a culcat Cel
Neîncãput, Hristos Dumnezeu, pe
Care, lãudându-L, Îl mãrim! Amin.

Preot Liviu Sãndoi

Asociaþia Vasiliada, aflatã sub patronajul
Mitropoliei Olteniei, a organizat în aceastã
perioadã pentru un grup de tineri din ca-
drul Centrului Social de Urgenþã pen-
tru persoane fãrã adãpost “Sfântul
Vasile”, cu rezultate bune în proce-
sul de reinserþie socio-profesionalã,
un pelerinaj la mãnãstirile Cozia ºi
Turnu, din judeþul Vâlcea, ºi la mã-
nãstirea Curtea de Arges, din judeþul
Argeº. Dupã ce s-au închinat la Sfin-
tele moaºte, adãpostite de aceste lo-
caºuri monahale, ºi s-au rugat, tine-
rii, însoþiþi de specialiºtii Centrului,
au traversat Transfãgãrãºanul,
având astfel prilejul de a admira pei-
saje minunate.

“Prin organizarea acestei excursii
s-a urmãrit îmbunãtãþirea stãrii psi-

Beneficiarii Centrului socialBeneficiarii Centrului socialBeneficiarii Centrului socialBeneficiarii Centrului socialBeneficiarii Centrului social
„Sfântul V„Sfântul V„Sfântul V„Sfântul V„Sfântul Vasile”, în pelerinajasile”, în pelerinajasile”, în pelerinajasile”, în pelerinajasile”, în pelerinaj

hice în rândul beneficiarilor noºtri,
prin crearea unui mediu prielnic pen-
tru depãºirea anumitor situaþii limitã
(escaladarea muntelui), scopul prin-
cipal fiind tocmai acela de a dezvolta
în rândul celor cazaþi în cadrul cen-
trului abilitãþile pentru o viaþa indepen-
dentã. Vizitarea celor trei mãnãstiri a
constituit un bun prilej pentru a cu-
noaºte anumite evenimente din istoria
þãrii noastre. În acelaºi timp, a fost ºi
o buna ocazie pentru a-i recompensa
pe cei care s-au implicat activ în pro-
cesul de reinserþie socio-profesionalã
desfãºurat în cadrul Centrului nostru”,

a precizat diac. Sorin Pârvãnescu, coor-
donatorul Centrului social „Sfântul Vasile”.
(L. Moþîrliche)

Credincioºii din Oltenia sunt
aºteptaþi, ca în fiecare an, la
sãrbãtoarea hramului Mãnãstirii
Maglavit din judeþul Dolj care va
avea loc, astãzi, de praznicul
“Naºterea Maicii Domnului”.
Momentele liturgice au început
chiar de ieri searã când a fost
sãvârºitã Vecernia unitã cu Litia ºi
slujba Privegherii. În ziua prazni-
cului, slujba Sfintei Liturghii va fi
oficiatã de Înaltpreasfinþitul
Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul
Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei,
împreunã cu un sobor de preoþi ºi
diaconi, pe  esplanada special
amenajatã în faþa bisericii sfântu-
lui aºezãmânt monahal.

Existenþa Mãnãstirii Maglavit
este legatã de numele lui Petrache
Lupu, un locuitor al Magalvitului,
care, în perioada interbelicã a avut
mai multe teofanii în locurile unde
se aflã mãnãstirea, în timp ce se
afla cu oile la pãscut. Piatra de
temelie a sfântului locaº a fost
pusã la 14 septembrie 1935 de
cãtre Episcopul Râmnicului,
Vartolomeu Stãnescu. Lucrãrile de
construire au fost suspendate din cauza celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi
oprite definitiv în timpul regimului comunist. Abia dupã 1989 acestea au fost
reluate, în prezent lucrându-se la finalizarea picturii interioare, realizatã în
tehnica frescã. (L. Moþîrliche)

Mãnãstirea Maglavit
îºi sãrbãtoreºte astãzi hramul
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Germania ar urma sã primescã peste
40.000 de refugiaþi, iar Franþa peste
30.000, conform unei noi scheme de
cote pentru þãrile membre stabilitã de
Comisia Europeanã, potrivit unei sur-
se europene citate ieri de Reuters. Noua
schemã prevede cã în România ar tre-
buie sã fie relocaþi alþi 4.646 de refu-
giaþi, dintr-un total suplimentar de
120.000. Astfel, dacã liderii europeni
vor fi de acord cu noua schemã, Ro-
mânia ar urma sã primeascã în total
6.351 de solicitanþi de azil, dintr-un total
estimat de 160.000. Conform noilor
cote naþionale stabilite de Bruxelles,
Germania va primi peste 40.000 ºi Fran-
þa peste 30.000 din totalul de 160.000
de solicitanþi de azil care ar urma sã fi relocaþi din
Italia, Grecia ºi Ungaria. Preºedintele Comisiei Eu-
ropene Jean-Claude Juncker urmeazã sã dezvãlu-
ie mâine noile propuneri. Oficiali europeni au afir-
mat cã Juncker va propune relocarea a 120.000
de persoane în plus faþã de cele 40.000 de per-
soane propuse anterior de Comisie pentru a fi re-
distribuite. Din totalul de 120.000 de noi refugiaþi,
Germania ar urma sã primeascã 31.443, iar Fran-
þa 24.031. Ieri, preºedintele francez Francois
Hollande a declarat cã þara sa va accepta 24.000

Hollande anunþã
cã Franþa

va efectua atacuri
aeriene în Siria
împotriva Statului

Islamic
Preºedintele François

Hollande a ordonat Forþelor
aeriene sã înceapã pregãtiri
pentru a efectua atacuri
aeriene - în Siria - împotri-
va militanþilor din cadrul
grupãrii Statul Islamic.
Franþa începe misiuni de
recunoaºtere aerianã marþi,
în vederea lansãrii unor
atacuri împotriva SI, a
precizat ºeful statului fran-
cez. Hollande a fãcut acest
anunþ ieri, la Palatul Ely-
see, în cadrul conferinþei
sale de presã semestriale. El
a exclus posibilitatea ca
Parisul sã trimitã trupe la
sol în Siria. Potrivit ONU,
220.000 de persoane au fost
ucise în rãzboiul civil din
Siria, iar nouã milioane de
sirieni s-au strãmutat în alte
pãrþi ale þãrii sau au pãrã-
sit-o, fugind din calea
violenþelor.

Avioane de luptã
ruseºti de ultimã
generaþie
au simulat,

în premierã, atacuri
la sol în Crimeea

Avioane de luptã multirol
de ultimã generaþie Su-
30SM, recent integrate în
aviaþia Flotei ruse din
Marea Neagrã, au simulat
în premierã atacuri asupra
unor þine terestre la un
poligon în Crimeea, penin-
sulã ucraineanã anexatã de
Rusia în martie 2014.
“Avioane din cadrul unui
regiment special al aviaþiei
de atac au bombardat
obiective pe poligonul Opuk
din Crimeea”, menþioneazã
un comunicat al serviciului
de presã al Flotei ruse din
Marea Neagrã. În acelaºi
timp, un grup de bombardi-
ere Su-24 au “atacat cu
bombe ºi rachete nedirijate
þinte terestre”, amplasate pe
acelaºi poligon. Avioanele
de atac ºi bombardierele au
exersat de asemenea organi-
zarea unor atacuri împotri-
va unui pretins inamic
naval, conform aceluiaºi
comunicat. Crimeea a fost
anexatã de cãtre Rusia în
martie 2014, la scurt timp
dupã înlãturarea de la
putere a preºedintelui
ucrainean prorus, Viktor
Ianukovici, ºi venirea la
guvernare a forþelor proeu-
ropene la Kiev.

Directorul general al FMI
Christine Lagarde a cerut statelor
din G20 sã adopte reforme urgen-
te pentru susþinerea creºterii eco-
nomice, între care mãsuri fiscale
ºi structurale, în timp ce miniºtrii
de Finanþe ai þãrilor membre au
promis sã nu îºi devalorizeze mo-
nedele pentru avantaje competiti-
ve. “Riscurile de înrãutãþire a per-
spectivelor au crescut, în special
pentru economiile emergente.
Mãsurile de prevenire a acestor ris-
curi au devenit mai urgente”, a
afirmat Lagarde la reuniunea mi-
niºtrilor de Finanþe din G20 care
a avut loc weekend-ul trecut la
Ankara. FMI a avertizat sãptãmâ-
na trecutã cã intenþioneazã sã re-
ducã estimarea referitoare la creº-
terea economiei mondiale în acest
an, care se aflã deja la cel mai re-

Numãrul de acte cu caracter islamofob ºi
antisemit a crescut puternic la Londra, cu 70,7%
ºi respectiv 93,4% într-un an, potrivit cifrelor
publicate luni de poliþia capitalei britanice. În
perioada iulie 2014-iulie 2015, au fost contabi-
lizate 816 de acte islamofobe la Londra, com-
parativ cu 478 cât au fost înregistrate în pe-
rioada precedentã (plus 70,7%), ºi 499 de acte
antisemite, comparativ cu 258 cât s-au înre-
gistrat în iulie 2013 ºi iulie 2014 (plus 93,4%).
Poliþia londonezã nu oferã detalii în ceea ce pri-
veºte categoriile acestor acte, care pot fi atât
violenþe verbale, cât ºi agresiuni psihice. În to-
tal, 13.007 acte rasiste sau îndreptate împotri-
va unei religii au fost contabilizate în capitala
britanicã în timpul perioadei de 12 luni încheia-
tã în iulie anul trecut, în creºtere anualã cu
26,9%. Nu existã cifre oficiale la nivelul între-
gii þãri, însã Community Security Trust (CST),
asociaþie ce recenzeazã actele antisemite din

Conform noului sistem de cote CE, Germania ar urmaConform noului sistem de cote CE, Germania ar urmaConform noului sistem de cote CE, Germania ar urmaConform noului sistem de cote CE, Germania ar urmaConform noului sistem de cote CE, Germania ar urma
sã primescã peste 40.000 de refugiaþi, iar Franþa peste 30.000sã primescã peste 40.000 de refugiaþi, iar Franþa peste 30.000sã primescã peste 40.000 de refugiaþi, iar Franþa peste 30.000sã primescã peste 40.000 de refugiaþi, iar Franþa peste 30.000sã primescã peste 40.000 de refugiaþi, iar Franþa peste 30.000

de refugiaþi în urmãtorii doi ani din cei 120.000 pe
care îi estimeazã Comisia Europeanã pentru în-
treaga Uniune Europeanã. Numeroase state mem-
bre au respins în iunie impunerea de cote naþio-
nale obligatorii, însã în contextul în care primiri-
le voluntare nu au ajuns la 40.000, iar numãrul
persoanelor care sosesc în Europa creºte sem-
nificativ, Comisia Europeanã, sprijinitã de Ger-
mania ºi Franþa, preseazã guvernele sã accepte
alocãrile stabilite de Bruxelles. Miniºtrii de inter-
ne europeni vor discuta despre propunerile Co-

misiei în cadrul unei reuniuni de ur-
genþã care are loc luni la Bruxelles.
Cei 160.000 de refugiaþi i-ar include
pe care 66.400 care au ajuns în Gre-
cia, cei 54.000 care au ajuns în Un-
garia ºi pe cei 39.600 care se aflã în
Italia. Italia ºi Grecia sunt principale-
le puncte de intrare pentru refugiaþii
care ajung în UE pe mare, în timp ce
Ungaria este principalul punct de in-
trare pentru cei care ajung pe uscat
traversând Balcanii. Ungaria va be-
neficia, alãturi de Italia ºi Grecia, de
o excepþie de la sistemul de cote al
CE. Premierul ungar a fost un opo-
nent vocal al planului. Refugiaþii vor
fi distribuiþi conform unei formule

care se bazeazã 40% pe produsul intern brut al
þãrilor, 40% pe numãrul de locuitori, 10% pe rata
ºomajului ºi 10% pe câþi refugiaþi are deja fieca-
re þarã de dinainte de criza din acest an. Marea
Britanie este scutitã de la politica de azil a UE, la
fel ºi Irlanda ºi Danemarca. Comisia intenþio-
neazã de asemenea sã punã Turcia ºi toate state-
le din afara UE din Balcanii de Vest pe o nouã
listã cu þãri “sigure”, ai cãror cetãþeni se vor con-
frunta cu o analizare acceleratã a solicitãrilor de
azil pentru a se grãbi deportarea lor.

Creºtere puternicã a numãrului de acte
islamofobe ºi antisemite la Londra

Marea Britanie, a înregistrat 473 de incidente
de acest timp în primul semestru al lui 2015 la
nivelul întregii þãri, în creºtere cu 53% în ra-
port cu aceeaºi perioadã a anului precedent.
Poliþia londonezã estimeazã cã majorarea nu-
mãrului acestui timp ce acte se datoreazã mai
multor factori, printre care “do-
rinþa crescândã” a victimelor de
a le denunþa sau o mai mare com-
petenþã din partea poliþiºtilor în a
le identifica. “În contextul recen-
telor evenimente la nivel mondial,
ºtim cã membrii comunitãþilor din
Londra sunt îngrijoraþi”, a subli-
niat Scotland Yard într-un comu-
nicat, precizând cã echipele locale
patruleazã în jurul ºcolilor ºi lo-
curilor de cult în momente con-
siderate sensibile, cum sunt zilele
de rugãciuni. Potrivit Tell Mama,

organizaþie care recenzeazã actele islamofobe
din Marea Britanie, 60% dintre victimele unor
asemenea delicte sunt femei ce poartã vãl. Ma-
rea Britanie numãrã 2,7 milioane de musulmani
ºi 263.000 de evrei, potrivit recensãmântului
din 2011.

Christine Lagarde cere marilor economii ale lumii
sã ia mãsuri urgente de susþinere a creºterii

dus nivel dupã criza financiarã din
2008, parþial din cauza încetinirii
care are loc în China. Mai multe
economii amergente mari se aflã
în recesiune ºi încearcã sã relan-
seze creºterea, în special cele de-
pendente de preþurile materiilor
prime. “Este necesar un efort con-
certat pentru rezolvarea acestor
probleme, între care politicile
monetare relaxate în economiile
dezvoltate, politici fiscale care sã
susþinã creºterea ºi reforme struc-
turale pentru stimularea creºterii
producþiei ºi productivitãþii”, a
spus Lagarde. Þãrile din G20 s-
au angajat anul trecut sã accele-
reze creºterea economiei globale
cu 2 puncte procentuale la fieca-
re 5 ani, dar eforturile au fost sub
aºteptãri din cauza problemelor
politice interne. FMI a mai averti-

zat Rezerva Federalã a Statelor
Unite sã nu înceapã prea devreme
creºterea dobânzilor. Instituþia a
susþinut în repetate rânduri cã ban-
ca centralã americanã ar trebui sã
amâne prima majorare a dobânzii
de politicã monetarã pânã în 2016,
nu doar pentru cã economia SUA
nu este pregãtitã, dar ºi din cauza
implicaþiilor globale. Grupul celor
mai mari 20 de economii ale lumii
ºi-a reînnoit la reuniune angaja-
mentul de a rezista tentaþiei de a
deprecia monedele pentru a câºti-
ga avantaje competitive în contex-
tul în care efectele negative ale
încetinirii economiei Chinei se re-
simt acut la nivel internaþional ºi
riscã sã slãbeascã economia mon-
dialã. În prezent, FMI anticipeazã
o creºtere a economiei mondiale
de 3,5% pentru 2015.
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În sfârºit celebru

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Pulsând în ritmul celui mai
mare stand-up al sãu, filmul lui
Chris Rock duce lucrurile la
nivelul urmãtor, savurând
suiºurile ºi coborâºurile în
aceastã comedie cu o poveste
de dragoste irezistibilã. În
sfârºit celebru intrã în culisele
show biz-ului, politicii, rapului
ºi ale exigenþelor de a fi negru
ºi celebru în ziua de astãzi într-
un mod ºtiut numai de Chris
Rock.

Mai furios, mai iute

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

VITEZA. Se obþine foarte uºor.
Brian O’Connor (Paul Walker),
un poliþist cãzut în dizgraþie, a
ajuns o victimã a vitezei... ºi
acum plãteºte preþul. Foºtii sãi
superiori sunt de pãrere cã
O’Connor le-a compromis una
din cele mai mari investigaþii
fãcutã vreodatã. Loialitatea sa
faþã de poliþie a fost testatã
atunci când O’Connor s-a
infiltrat în lumea curselor
ilegale din Los Angeles...

Lunetistul 2

Se difuzeazã la Pro TV,  ora  20:30

Puºcaºul marin Brandon Be-
ckett (Chad Michael Collins),
fiul unui renumit lunetist,
porneºte într-o misiune ONU
în Republica Democraticã
Congo, când primeºte coman-
da de a interveni pentru salva-
rea unui fermier aflat în terito-
riul inamic. Însã, ajunsã la faþa
locului, echipa este prinsã
într-o ambuscadã, Beckett
fiind singurul care scapã cu
viaþã...

sursa: cinemagia.ro
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07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Rezumate
09:50 Vorbeºte corect!
09:55 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
10:50 Teleshopping
11:30 Luchino Visconti
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:10 Faimoºii
18:15 DUPÃ 25 DE ANI
18:45 Pe urmele lui Vittorio de

Sica
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbeºte liber!
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naþiei
23:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
23:55 Consiliu de familie
1986
01:45 Sport
02:00 Revizie tehnicã
06:00 DUPÃ 25 DE ANI
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Interviurile TVR 2
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi aventurã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Tillie si Gus
1933, Comedie
17:15 Festivalul Naþional de

Teatru Subteran
17:45 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:00 Festivalul Enescu 2015
21:05 Interviuri neconvenþionale
21:25 Festivalul Enescu 2015
22:25 Cele 25 de feþe ale

Teatrului Masca
22:55 Cartea cea de toate zilele
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:10 Festivalul Enescu 2015
01:45 5 minute de istorie
01:50 Cartea cea de toate zilele
02:00 REVIZIE TEHNICA
06:00 Mituri muzicale româneºti
06:55 Imnul României

TVR 2

08:10 Weekend în familie
09:55 John Tucker trebuie sã

moarã
11:25 Joséphine
12:55 Alt Love Building
14:50 Bãrbaþi, femei ºi copii
16:50 Jappeloup
19:00 Detectivii din California
20:00 În sfârºit celebru
21:45 Cei rãmaºi
22:55 Cei rãmaºi
23:55 De ce eu?
02:05 În sfârºit celebru
03:50 Equalizer
06:00 Alt Love Building

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Lunetistul 2
2011, Africa de Sud, Acþiune,

Dramã, Rãzboi, Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
00:30 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
01:30 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
02:15 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Ce spun românii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Acasã în bucãtãrie
06:00 Daria, iubirea mea (R)

08:15 Thundercats: Al treilea
Pamant

08:45 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Calea cea grea (R)
14:15 Doamna judecãtor (R)
16:15 Pintea (R)
18:30 Bruneta mea favoritã
20:30 Un alibi perfect
22:30 Un mascul extraterestru
00:45 Un alibi perfect (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neaþa cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Mai furios, mai iute
2003, SUA, Germania, Acþiune,

Aventuri, Crimã, Thriller
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Mai furios, mai iute (R)
2003, SUA, Germania, Acþiune,

Aventuri, Crimã, Thriller
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Feriha (R)
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:30 Teo Show
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Teo Show (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
07:45 Playtech (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Click! Poftã bunã! (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate (R)
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse
20:30 Victimele nopþii
2005, Canada, Crimã, Dramã,

Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Click!
00:30 Sfârºitul lumii
2005, SUA, Germania, Canada,

Acþiune, Dramã, SF
02:30 Victimele nopþii (R)
2005, Canada, Crimã, Dramã,

Thriller
04:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:00 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Cartierul

Roºu de Bãtaie"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În general
seninmarþi, 8 septembrie - max: 24°C - min: 9°C

$Cursul pieþei valutare din 8 septembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9664........39664
1 g AUR (preþ în lei)........142,8823.....1428823

1 EURO ...........................4,4263 ............. 44263
1 lirã sterlinã................................6,0535....................60535
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Anunþul tãu!
COLLINI LAVORI Sp A
TRENTO Suc. Bucureºti a
depus documentaþiile pen-
tru obþinerea Avizului de
Gospodãrire a Apelor la in-
vestiþia: amenajarea unui
luciu de apã, prin exploa-
tarea de nisip ºi pietriº, în
zona Târgu Jiu-Romaneºti,
judeþul Gorj.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

OFERTE SERVICIU
Restaurant Chinezesc
– Centru Vechi – an-
gajeazã ospãtari. Te-
lefon: 0726/066.536;
0722/892.195.
SOCIETATE ANGAJEA-
ZÃ MUNCITORI SPAÞII
VERZI. PERMISUL DE
CONDUCERE PREZIN-
TÃ AVANTAJ. TELE-
FON: 0745/318.488.

PRESTÃRI SERVICII
Pregãtesc studenþi -
elevi la contabilitate.
Telefon: 0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate,
microcentralã, coloanã
apã separat, etaj 4/10-
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C., in-
ternet, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.

Vând apartament cu
trei camere, decoman-
dat, zona Ramada.
Preþ 70.000 de euro
negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereas-
cã cu toate utilitãþile su-
perîmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon:
0764/492.029.

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.
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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.

Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.
Dioºti, casã superbã -
3 camere ºi 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, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.

VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stanciu-
lui, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lem-
ne ºi centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia
de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2 ca-
mere – variante. Tele-
fon: 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 uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.

Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
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
negociabil. 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 pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon:
0766/676.238
Vând sobã de teraco-
tã verde, nemontatã,
pat mecanic, saltea ,
Tvcolor 102 cm, poli-
zor 2500 Waþi, cãrucior
handicap, diafilm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând loc de veci Cimi-
tirul Sineasca, groapã
suprapusã, douã lo-
curi. Telefon: 0771/
385.734.
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 co-
lor Filiphs 100 lei, bici-
cletã copii 50 lei, 2
gropi fãcute Roma-
neºti. Telefon: 0729/
977.036.
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 þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/ 943.220.
Cort 4 persoane,
douã compartimente
ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã
îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, cre-
me, spume) bol inox 6
litri marcã Germania,
cuier hol. Telefon:
0752/236.667.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic + sal-
tea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, tele-
vizor 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, foarfecã
tãiat tablã de banc. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
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. Telefon: 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 sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.

Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate 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 ol-
teneºti, scoarþã, maºi-
nã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. 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, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zincatã
2/1 m, televizor color
Grunding diagonala
70 cm. Telefon: 0770/
303.445.

Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte comu-
na Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea
Roºie parter sau etaj
1. Telefon: 0754/
220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela,
tot confortul, etaj 3,
centralã, aer condiþio-
nat. Telefon: 0728/
012.055
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc douã fete,
Calea Bucureºti. Tele-
fon: 0762/850.986.
Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Închiriez garsonierã
parter. Telefon: 0732/
203.089
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp
-Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunãtã-
þit. Telefon: 0351/
433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar, 66/ 1,60,
caut femeie decentã,
loialã de la þarã sã
împart viaþa, sã-mi
umple golul ºi singu-
rãtatea. Telefon:
0784/743.541; 0767/
702.734.

DIVERSE
STANCU Octavian, titu-
lar al proiectului „Con-
struire casã de vacan-
þã lacustrã, împrejmuire
ºi bazin etanº vidanja-
bil” anunþã publicul in-
teresat asupra luãrii de-
ciziei etapei de încadra-
re de cãtre Agenþia pen-
tru Protecþia Mediului
Mehedinþi în cadrul pro-
cedurilor de evaluare a
impactului asupra me-
diului pentru proiectul
propus a fi amplasat în
Comuna Dubova, Jud-
.Mehedinþi. Proiectul de-
ciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamen-
teazã pot fi consultate
la Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Mehedinþi
din Str.Bãile Romane,
nr.3, în zilele de luni
pânã vineri între orele
8.00-14.00. Publicul in-
teresat poate înainta co-
mentarii/observaþii la
proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii
prezentului anunþ.
Caut o persoanã care sã
mã îngroape. Îi plãtesc
dãrile blocului, îi rãmâne
pensia ºi locul de veci.
Telefon. 0762/728.493.

Ghenea Iulicã, CNP
1681115162140 anunþã
cã s-a deschis procedu-
ra judecãtoreascã a mor-
þii numitului Ghenea
Gheorghe nãscut la
29.06.1948, în Ciuperce-
nii Vechi, fiul lui Ion ºi Ale-
xandra.Cei care au cu-
noºtinþã despre aceastã
persoanã sunt rugaþi sã
comunice orice date la Ju-
decãtoria Calafat, dosar
nr 1202/201/2015 sau la
orice post de poliþie.
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãi-
cii (vis-a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut Certificat de
înregistrare pentru
comercial izarea
produselor de pro-
tecþia plantelor, nr.
31 pe numele PRU-
TUL SA , punct de lu-
cru Bazã Recepþie
Poiana Mare, CIF
RO 1632862. Se de-
clarã nulã.
Pierdut legitimaþie
de student elibera-
tã de Universitatea
Bucureºti –FJSC –
pe numele IOANA
PATRICIA ROMAN.
Se declarã nulã.

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.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Reprezentativa Islandei a reuºit sã se califice pentru
întâia oarã în istorie la un turneu final, dupã ce a remizat,
duminicã searã, pe teren propriu, în compania Kazaksta-
nului, scor 0-0, într-un meci din grupa A. În Euro va
merge din aceastã grupã ºi reprezentativa Cehiei, dupã
ce a bãtut cu 2-1 în Letonia, iar Olanda nu numai cã nu a
învins, ci a pãþit o nouã ruºine, scor 0-3, cu Turcia, la
Konya. Rezultat prin care naþionala “Semilunei” a trecut
pe locul 3, de baraj, cu douã lungimi peste rivala batavã
ºi “directe” mai bune. În ultimele partide, turcii vor juca
cu deja calificatele Cehia (d) ºi Islanda (a), în timp ce
olandezii cu Kazakhstan (d) ºi acceaºi Cehia (a).

Trecând în grupa B, lucrurile par decise ºi aici în
ceea ce priveºte calificatele, dupã ce Þara Galilor a
remizat, la Cradiff, 0-0, cu Israel, iar Belgia a învins cu

PRELIMINARII EURO 2016
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1-0 în Cipru, în contextul în care atât britanicii, cât ºi
“dracii roºii”, mai au de înfruntat Andorra. Palpitant
va fi în schimb duelul pentru locul 3 dintre Israel (13p)
ºi Bosnia (11p). Israelul, ajutatã de “directe”, mai are
de jucat cu Cipru (a) ºi Belgia (d), iar ex-igoslavii cu
galezii (a) ºi cu Cipru (d).

Încheind cele petrecute duminicã searã, Norvegia a
“incendiat” grupa H urmare a victoriei contra Croaþiei
(2-0), nordicii urcând pe doi, cu 16 puncte, ºi aruncând
fostul lider pe treapta a treia (15p). Pe prima poziþie a
sãltat Italia, dupã 1-0, la Palermo, cu Bulgaria, “azzurii”
acumulând 18 puncte. Îtalia ºi Norvegia se vor înfrunta
în meci direct în ultima etapã, dupã ce vor fi jucat în
Azerbaidjan ºi acasã cu Malta, în timp ce croaþii mai au
de jucat cu Bulgaria (a) ºi Malta (d).

GRUPA A: Letonia – Cehia 1-2 (Zjuzins 73 / Limberski13,
Darida 25), Turcia – Olanda 3-0 (Ozyakup 8, A. Turan 26, B.
Yilmaz 85), Islanda – Kazakstan 0-0.

Clasament: 1. ISLANDA 19p, 2. CEHIA 19p, 3. Turcia 12p, 4.
Olanda 10p, 5. Letonia         4p, 6. Kazakstan 2p.

GRUPA B: Þara Galilor – Israel 0-0, Bosnia – Andorra 3-0
(Bicakcic 14, Dzeko 30, Lulic 45), Cipru – Belgia 0-1 (Hazard
86).

Clasament: 1. Þara G. 18p, 2. Belgia 17p, 3. Israel 13p, 4.
Bosnia 11p, 5. Cipru 9p, 6. Andorra 0p.

GRUPA H: Malta – Azerbaidjan 2-2 (Mifsud 55, Effiong 71 /
Amirquliyev 36, 80), Norvegia – Croaþia 2-0 (Berget 51, Corlu-
ka 69 aut.), Italia – Bulgaria 1-0 (De Rossi 6 pen.).

Clasament: 1. Italia 18p, 2. Norvegia 16p, 3. Croaþia 15p, 4.
Bulgaria 8p, 5. Azerbaidjan 6p, 6. Malta 2p.

Asearã, dupã închiderea ediþiei

GRUPA D: Scoþia – Germania, Polonia – Gibraltar, Irlanda –
Georgia.

Clasament: 1. Germania 16p, 2. Polonia 14p, 3. Irlanda 12p, 4.
Scoþia 11p, 5. Georgia 6p, 6. Gibraltar 0p.

GRUPA F: ROMÂNIA – Grecia, Irlanda de Nord – Ungaria,
Finlanda – Insulele Feroe.

Clasament: 1. Irlanda N. 16p, 2. România 15p, 3. Ungaria
12p, 4. Finlanda 7p, 5. I-le Feroe 6p, 6. Grecia 2p.

GRUPA I: Armenia – Danemarca, Albania – Portugalia.
Clasament: 1. Portugalia 12p (- 1 joc), 2. Danemarca 11p, 3.

Albania 11p (- 1 joc), 4. Serbia 1p, 5. Armenia 1p.

Astãzi, ora 21:45

GRUPA C: Macedonia – Spania, Slovacia – Ucraina, Belarus
– Luxemburg.

Clasament: 1. Spania 18p, 2. Slovacia 18p, 3. Ucraina 15p,
4. Belarus 4p, 5. Luxemburg 4p, 6. Macedonia 3p.

GRUPA E: Anglia – Elveþia, Slovenia – Estonia, Lituania –
San Marino.

Clasament: 1. ANGLIA 21p, 2. Elveþia 15p, 3. Estonia 10p, 4.
Slovenia 9p, 5. Lituania 6p, 6. San Marino 1p.

GRUPA G: Suedia – Austria, Liechtenstein – Rusia, Moldo-
va – Muntenegru.

Clasament: 1. Austria 19p, 2. Suedia 12p, 3. Rusia 11p, 4.
Muntenegru 8p, 5. Liechtenstein 5p, 6. Moldova 2p.

Acced direct la turneul final, gãzduit de Franþa, primele douã clasate din fiecare grupã, plus echipa de pe locul 3 cu cea mai bunã linie de clasament. Restul
naþionalelor care vor încheia pe ultima treaptã a podiumului vor suþine patru duble de baraj, câºtigãtoarele asigurându-ºi ºi ele prezenþa la CE.

Baschetbaliºtii de la SCM Universitatea Cra-
iova au trecut cu 88-85, duminicã searã, în al
doilea joc de verificare al cantonamentului din
Serbia, de amfitrionii de la K.K. Konstantin Niº.
În primul joc disputat în þara vecinã, bãieþii lui
Oliver Popovic se înclinaserã, vineri, în faþa
ruºolor de la Zenit Sakt-Petersburg, scor 67-80.

Astãzi, alb-albaºtrii se vor testa ºi cu emira-
þii de la Al Wasl Dubai, pentru ca finalmente,
mâine, sã primeascã replica altor gazde, cele de

Naþionala Under 21 a României întâlneºte în
astãzi (18:00), în deplasare, Armenia, într-o par-
tidã contând pentru grupa a 5-a a preliminarii-
lor Europeanului din 2017. Jucãtorii pregãtiþi
de Cristi Dulca au trei puncte din douã partide
ºi vin dupã eºecul suferit, vineri, contra selec-
þionatei Bulgariei, scor 0-2 la Târgu Mureº. Vic-
toria a fost repurtatã chiar în compania Arme-

BASCHET (M): SCM, o primã
victorie pe pãmânt sârbesc

la Mladost Zemun.
Joi este programatã plecarea spre casã, iar

duminicã va avea loc prezentarea oficialã a echi-
pei, în cadrul Craiova SportFest. Dupã ce va
mai fi disputat alte douã amicale, SCM va de-
buta în noul sezon, cu dubla din runda inaugu-
ralã a Cupei României, contra celor de la Stea-
ua, în 22 ºi 26 septembrie. În campionat, SCM
îºi începe aventura pe terenul lui BCM-U Pi-
teºti, în weekend-ul 3-4 octombrie.

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2017

niei, 3-0, acesta reprezentând ºi singur meci ju-
cat pânã acum de ex-sovietici.

În lotul tricolor se aflã ºi atacantul Universi-
tãþii, Andrei Ivan, care n-a fost însã nici mãcar
rezervã în eºecul cu vecinii de la Sud.

Clasament: 1. Þara Galilor 6p (2j), 2. Româ-
nia 3p (2j), 3. Bulgaria 3p (2j), 4. Danemarca 0p
(0j), 5. Luxemburg 0p (1j), 6. Armenia 0p (1j).

Tricolorii mici cautã
reabilitarea la Erevan

SERIA 1
Voinþa Caraula – Avântul Rast 1-4, Ciupercenii

Noi – Viitorul Vârtop 8-2, Avântul Giubega – Po-
iana Mare 2-2, Galicea Mare – Ciupercenii Vechi
3-0, Unirea Vela – Victoria Pleniþa 1-4, Viitorul
Dobridor – Flacãra Moþãþei 1-5, Fulgerul Magla-
vit – Vânãtorul Desa 3-1.

Clasament (primele 5): 1. Moþãþei 6p, 2. Ple-
niþa 6p, 3. Rast 6p, 4. Poiana Mare 4p, 5. Ciuper-
cenii Noi 3p.

SERIA 2
Unirea Goicea – Mãceºu de Sus 4-1, Dunãrea

Negoi – Siliºtea Crucii 4-0, Recolta Urzicuþa –
Dunãrea Gighera 4-1, Triumf Bârca – Progresul
Cerãt 0-3, Gloria Catane – Progresul Bãileºti 0-1,
Viitorul Giurgiþa – Mãceºu de Jos 1-0, Seaca de
Câmp  – Fulgerul Întorsura 7-2. Aktiv Padea a
stat.

Clasament (primele 5): 1. Bãileºti 6p, 2. Goi-
cea 6p, 3. Cerãt 6p, 4. Giurgiþa 6p, 5. Seaca de
Câmp 3p (- 1 joc).

SERIA 3
Tricolor Dãbuleni – Avântul Daneþi 3-0, ªtiin-

þa Celaru – Amãrãºtii de Jos 2-1, Unirea Tâmbu-

reºti – Viitorul Sadova 1-1, Viitorul Gângiova –
AS Rojiºte 0-1, Fulgerul Mârºani – Ajax Dobro-
teºti 1-2, Amãrãºtii de Sus – Victoria Cãlãraºi 6-1,
Avântul Dobreºti – Apele Vii 4-2.

Clasament (primele 5): 1. Dobreºti 6p, 2. Do-
broteºti 6p, 3. Sadova 4p, 4. Rojiºte 4p, 5. Amãrãºtii
de Sus 3p.

SERIA 4
Voinþa Puþuri – Sporting Leu 1-4, Viitorul 2 Câr-

cea – Arena Preajba 6-2, Avântul Pieleºti – Flacãra
Drãgoteºti 0-1, Luceafãrul Popânzãleºti – Viitorul
Ghindeni 0-7, Viitorul Coºoveni – Unirea Câmpeni
3-3, Atletico Zãnoaga – Viitorul Teasc 3-2, Progre-
sul Mischii – Progresul Castranova 4-3.

Clasament (primele 5): 1. Cârcea 6p, 2. Leu 6p,
3. Ghindeni 4p, 4. Câmpeni 4p, 5. Coºoveni 4p.

SERIA 5
Viitorul Craiova – AS Greceºti 8-3, Inter Secui –

Vulturul Cernãteºti 7-3, ªtiinþa Calopãr – Valea Fân-
tânilor 2-2, Fortuna Craiova – Rapid Potmelþu 3-6,
Voinþa Raznic – Voinþa Belcin 3-1, AS Pietroaia  –
AS Scaeºti 3-3, Avântul Þuglui – Jiul Breasta 2-1.

Clasament (primele 5): 1. Tuglui 6p, 2. Secui
4p, 3. Scaeºti 4p, 4. Calopãr 4p, 5. Breasta 3p.

LIGA A V-A – ETAPA A 2-A
Faza grupelor, etapa a 2-a, rezultate înre-

gistrate duminicã

Grupa A: Rusia – Polonia 79-82, Finlanda –
Israel 66-79, Bosnia – Franþa 54-81.

Clasament: 1. Franþa 4p, 2. Israel 4p, 3. Polo-
nia 4p, 4. Rusia 2p, 5. Finlanda 2p, 6. Bosnia 2p.

Grupa B: Serbia – Germania 68-66, Islanda
– Italia 64-71, Turcia – Spania 77-104.

Clasament: 1. Serbia 4p, 2. Spania 3p, 3. Italia
3p, 4. Germania 3p, 5. Turcia 3p, 6. Islanda 2p.

Grupa C: Olanda – Macedonia 71-78, Slo-
venia – Georgia 79-68, Grecia – Croaþia 72-70.

Clasament: 1. Grecia 4p, 2. Croaþia 3p, 3.
Slovenia 3p, 4. Olanda 3p, 5. Macedonia 3p, 6.
Georgia 2p.

Grupa D: Estonia – Belgia 55-84, Letonia –
Lituania 49-68, Ucraina – Cehia 64-78.

Clasament: 1. Cehia 4p, 2. Lituania 4p, 3. Bel-
gia 3p, 4. Letonia 3p, 5. Ucraina 2p, 6. Estonia 2p.

Din fiecare grupã se calificã primele patru
clasate.

BASCHET (M) –
CAMPIONATUL EUROPEAN

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Euro 2016:

Anglia – Elveþia.
DIGI SPORT 2
18:00 – FOTBAL ÎN SALÃ – Liga I: Dunãrea

Cãlãraºi – Odorheiu Secuiesc / 19:30 – ATLE-
TISM – IAAF World Challenge League, la Za-
greb, în Croaþia / 21:45 – FOTBAL – Preliminarii
Euro 2016: Macedonia – Spania.

DIGI SPORT 3
18:45 – BASCHET (M) – Campionatul Euro-

pean: Germania – Turcia / 21:45 – FOTBAL –
Preliminarii Euro 2016: Slovacia – Ucraina.

DOLCE SPORT
3:30 – FOTBAL – Meci amical: SUA – Bra-

zilia.
EUROSPORT
19:00, 22:15, 2:15, 4:00 – TENIS – Openul

Statelor Unite, la Flushing Meadows, New York:
ziua a 9-a.

EUROSPORT 2
18:00, 4:00 – TENIS – Openul Statelor Unite.
TVR 3
21:00 – GIMNASTICÃ RITMICÃ – Campio-

natele Mondiale, la Stuttgart, în Germania: finale
la cerc ºi minge.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Rezultate consemnate duminicãRezultate consemnate duminicãRezultate consemnate duminicãRezultate consemnate duminicãRezultate consemnate duminicãRezultate consemnate duminicãRezultate consemnate duminicãRezultate consemnate duminicãRezultate consemnate duminicã



16 / cuvântul libertãþii marþi, 8 septembrie 2015

Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

organizeaza actiuni de selecie la fotbal la grupele de juniori nascuti in  anii
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

Actiunile vor avea loc la Stadionul Tineretului in fiecare dimineata de luni
pana vineri incepand cu ora 09,00.

Persoane de contact:
Antrenor Ustabacieff Dandu  - grupele 2003 si 2007 – tel. 0723622961
Antrenor Dobrotescu Alin - grupa 2004 – tel. 0723055640
Antrenor Vrajitoarea Bogdan - grupa 2005 - tel. 0746347404
Antrenor Calin Viorel grupa - 2006 – tel. 0769623922
Antrenor  Vitan Radu  grupele - 2008 si 2009 – tel. 0752190531

S-a demolat în câteva luni, se
va construi în 14 luni ºi jumãta-
te. „Mai mult dureazã partea de
documentaþie în România, cu de-
molarea ºi construcþia e mai
uºor” a spus primarul Lia Olguþa
Vasilescu despre noul stadion
„Ion Oblemenco”, pe care l-a
aºezat în fruntea proiectelor sale
de primar. „Cel mai scump pro-
iect este cel al conductei de la
Izvarna, de 123 de milioane de
euro, stadionul este al doilea ca

Fundaºul legitimat la Universitatea Craiova, Kay Carlos de Graca Sil-
veira, a marcat un gol în victoria pe care echipa Insulelor Capului Verde
a obþinut-o cu 2-1 în Libia, în cel de-al doilea meci din grupa preliminarã
care conteazã pentru calificarea la Cupa Africii pe Naþiuni. Kay a deschis
scorul în minutul 57, reluând din preajma liniei porþii recentrarea stelistu-
lui Varela. Ryan Mendes a marcat celãlalt gol pentru Capul Verde în ulti-
mul minut, dupã ce libienii au ratat douã penaltiuri. Jucãtorii Craiovei,
Kay ºi Nuno Rocha, dar ºi stelistul Varela au fost integraliºti în naþionala
condusã de Rui Aguas, care conduce în grupa preliminarã, cu 6 puncte,
la egalitate cu Marocul. Kay ºi Varela au compus perechea de stoperi, iar
Rocha a fost folosit în linia medianã, acolo unde evolueazã de obicei la
naþionalã, la Craiova fiind folosit în atac.

Kay a marcat pentru Capul Verde

Moderna arenã din Bãnie ar trebui sã fie inauguratã
în luna noiembrie a anului viitor

investiþie, de 50 de milioane de
euro, dar sunt mai apropiatã su-
fleteºte de acesta” a recunoscut
edilul. Ieri dimineaþã au început
lucrãrile de construcþie, care ar
trebui sã dureze 14 luni ºi jumã-
tate, iar în noiembrie anul viitor
ar trebui sã fie inauguratã noua
arenã din Bãnie. Teoretic nu sunt
probleme, banii sunt alocaþi, fir-
ma care se ocupã de construcþie
are experienþa ridicãrii altor are-
ne. Primarul a venit însoþit de

Claudiu Manda ºi Radu Preda sã
asiste la demararea construcþiei
ºi a confirmat cã va verifica zil-
nic stadiul lucrãrilor. Îºi doreºte
ca Universitatea Craiova sã joa-
ce un amical cu Real Madrid la
inaugurare. „Construcþia arenei
de la Craiova este pe o listã de
prioritãþi a guvernului, banii sunt
alocaþi, nu cred cã mai are cine-
va motive sã se îndoiascã de fap-
tul cã se va face stadionul. Nu
vreau sã punem presiune pe fir-
ma constructoare pentru a termi-
na mai devreme arena, fiindcã
vrem sã fie ceva solid, nu sã ve-
dem cã apar probleme ulterior. Nu
au fost probleme cu demolarea,
nu ar trebui sã fie nici cu con-
strucþia, aºa cã în noiembrie anul
viitor ar trebui sã-l avem la che-
ie. Mi-aº dori sã jucãm un ami-
cal cu Real Madrid la inaugura-
re, sper sã am ºi eu un loc rezer-

vat pe stadion” a spus Lia Olguþa
Vasilescu.

“S-a dat ordinul de începere a
lucrãrilor de execuþie la stadionul
din Craiova ºi la jumãtatea lunii no-
iembrie 2016 se va finaliza aceas-
tã investiþie. Am început lucrãrile
de sãpãturã ºi de amenajare a plat-
formei de lucru pentru realizarea
fundaþiei speciale, vom continua
cu celelalte apecte legate de con-
strucþie. Acum se lucreazã cu 15
utilaje, în vârf de construcþie vor
fi undeva la aproximativ 500 de
oameni” a declarat reprezentantul
firmei constructoare. Deputatul
Claudiu Manda a adãugat: “Tre-
buie sã îi felicitãm pe cei din au-
toritãþile locale ºi pe cei de la Gu-
vern pentru stadion. Acum sun-
tem în linie dreaptã, sunt prevãzuþi
bani la buget pânã la sfârºitul anu-
lui, iar când se va face bugetul pen-
tru anul viitor eu ºi colegii mei din
comisia de buget finanþe vom avea
grijã ca Ministerul Dezvoltãrii sã
aloce banii necesari pentru acest
proiect. Nu cred cã mai existã câr-
cotaºi care sã pretindã cã nu se va
face stadionul”, a spus Manda.  

Arena de atletism va fi finalizatã
anul acesta

În acelaºi timp, lucrãrile de con-
strucþie ale arenei de atletism din
cadrul complexului „Ion Oblemen-
co” sunt în plinã desfãºurare. Firma
care executã proiectul a întâmpinat
unele probleme la ridicarea funda-
þiei, acuzând faptul cã  pânza freati-
cã este destul de sus în zonã, de ace-
ea lucrãrile sunt într-o oarecare în-
târziere. Arena de atletism are ter-
men de finalizare pentru luna oc-
tombrie, dar þinând cont de acest
delay neprevãzut, ea va fi predatã
cel mai probabil în noiembrie sau
în decembrie. Peste o sãptãmânã
vor începe deja lucrãrile la suprafe-
þele de joc, iar marcajele arenei de
atletism vor fi efectuate de o firmã
specializatã din Germania. „Firma
care se ocupã de stadionul de atle-
tism este într-o oarecare întârziere,
fiindcã întâmpinãm unele probleme
cu pânza freaticã. Îi rugãm pe cei
care se ocupã sã se apropie totuºi
de termenul de finalizare oferit iniþi-
al. Dreptate avem ºi noi ºi ei, impor-
tant este sã se termine acest stadion”
a declarat Lia Olguþa Vasilescu.
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