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Deþinut de la PMS Craiova
decedat la spital

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Când vãd cum au ajuns pãdurile noastre, spun, Popescule,
c-avem un tablou cu “naturã
moartã”.

Când Angela
Merkel
ºi Francois
Hollande devin
de neînþeles !
La conferinþa de presã din 7
septembrie a.c., preºedintele
francez Francois Hollande a
anunþat un dispozitiv european de „repartizare” obligatorie a refugiaþilor, în principal sirieni, „convenit cu
Angela Merkel”. Presa
francezã a ºi prezentat,
imediat, cotele aferente, din
cele 160.000 de cereri de azil,
celor 28 de þãri, considerate
inacceptabile de mai multe
capitale europene.
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Primãria Craiova
testeazã terenul
pentru a se muta

Corupþia
ºi politica
chiverniselii
Aºa cum anticipam din
articolul de ieri, revin
asupra cazului Sorin Oprescu, nu pentru a mã alãtura
corului procurorilor mediatici care l-au închis deja, pe
surse (formulã magicã
transformatã în ordin de
lucru!), ci fiindcã în resorturile ei ar putea fi identificatã o cheie de decriptare a
fenomenului corupþiei în
stadiul cronic în care se
prezintã. ªi poate cã nu
numai la noi, din moment ce
ea figureazã, în forme
mafiote clasice…
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Un deþinut de 36 de ani,
încarcerat în Penitenciarul de Maximã Siguranþã Craiova, a decedat, ieri dimineaþã, la
Spitalul Clinic Judeþean
de Urgenþã Craiova.
Bãrbatul fusese adus la
spital luni dupã-amiazã,
dupã ce i s-a fãcut rãu.
Procurorii Parchetului
de pe lângã Tribunalul
Dolj au deschis o anchetã în acest caz ºi
aºteaptã rezultatul
autopsiei
pentru
stabilirea
cauzei
decesului.
economie / 7

2015 - primul an
în care
modelul Mustang
este disponibil
clienþilor
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PNL a depus
la Senat o moþiune
simplã privind
autostrãzile
PNL a depus ieri, la Senat,
o moþiune simplã privind
infrastructura de transport, a
anunþat copreºedintele PNL
Alina Gorghiu, într-o postare
pe Facebook. Alina Gorghiu
precizeazã cã moþiunea trage
un semnal de alarmã, în
condiþiile în care “proiectele
de infrastructurã ºi absorbþia
banilor europeni pentru
transporturi nu au nicio
ºansã de a fi scoase din
amorþealã”.Moþiunea simplã
“Transporturile sub guvernarea PSD sau drumurile care
nu duc nicãieri” este semnatã de 44 de liberali ºi a fost
anunþatã în plenul Senatului
de liderul grupului PNL, Ion
Popa. Vicepreºedintele
Senatului, Ioan Chelaru (PSD), care a prezidat
ºedinþa, a constatat cã sunt
întrunite condiþiile necesare
depunerii moþiunii ºi a
precizat cã documentul va fi
citit ºi dezbãtut marþi, 15
septembrie, la ora 16.00.
“Infrastructura ar trebui sã
fie un motor al dezvoltãrii
economice. Sub guvernarea
PSD, este permanent sabotatã de lipsa de interes a
miniºtrilor, care se succed în
funcþie doar pentru a preda
ºtafeta ratãrilor pe bandã
rulantã. Din bilanþul ”performanþelor” în acest domeniu: niciun kilometru de
autostradã început de la zero,
3 miliarde de euro din
fonduri europene pierduþi, o
autostradã inauguratã cu o zi
înaintea alegerilor prezidenþiale, care pune în pericol
siguranþa oamenilor”, a
argumentat Alina Gorghiu demersul senatorilor PNL.
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Kovesi: Dosarul lui Oprescu,
deschis în urma unor plângeri depuse
de douã persoane fizice în martie
Dosarul lui Sorin Oprescu la Direcþia Naþionalã
Anticorupþie (DNA) a fost deschis în urma unor plângeri depuse în martie de douã persoane fizice, altele
decât persoana care i-a dat bani, a declarat, ieri, procurorul-ºef al DNA, Laura Codruþa Kovesi. Dupã declaraþiile lui Kovesi, avocatul primarului Capitalei a declarat cã, în dosarul lui Sorin Oprescu, sunt probleme cu
fondul cauzei, iar apãrarea urmeazã sã depunã mai
multe cereri în acest sens.
Alexandru Chiciu, avocatul primarului Capitalei, acuzat de fapte
de corupþie, a declarat, ieri, dupã
declaraþiile fãcute de procurorul
ºef al DNA, cã în dosarul lui Sorin Oprescu sunt probleme cu fondul cauzei, iar apãrarea urmeazã sã
depunã mai multe cereri în acest
sens. “Afirmaþiile doamnei Kovesi
sunt corecte. Da, ºi apãrarea a spus
din primul moment cã nu a fost
flagrant. Da, este adevãrat, procedural lucrurile stau cum le descrie
doamna Kovesi. Probleme sunt cu
fondul cauzei, iar acestea rãmân
în mod evident nedepãºite încã de

procurori. Vom depune în cursul
zilelor de astãzi ºi mâine mai multe
cereri în acest sens”, a declarat
avocatul Alexandru Chiciu.
Laura Codruþa Kovesi, procurorul ºef al Direcþiei Naþionale Anticorupþie, a declarat, ieri, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, cã dosarul în care Sorin
Oprescu este cercetat de DNA
pentru luare de mitã nu a fost deschis în urma denunþului unei singure persoane, ci în urma plângerilor depuse de douã persoane
fizice, în luna martie. Ea a precizat cã persoana care i-a dat bani
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lui Sorin Oprescu sâmbãtã nu se
numãrã printre cele care au fãcut
plângerile. Mai mult, persoana respectivã nu are calitatea de denunþãtor, ci de suspect, ºi se aflã în
arest la domiciliu. “Dosarul a fost
deschis în primãvara acestui an,
ca urmare a unor plângeri formulate de persoane fizice, nu a fost
o sesizare venitã de la serviciile
de informaþii, nu a fost o sesizare
din oficiu, ci douã persoane fizice au depus o plângere, dacã nu
mã înºel la sfarºitul lunii martie.
Dosarul a fost deschis ca urmare
a unor plângeri formulate de douã
persoane fizice, altele decât persoana care în seara de 5 septembrie a oferit banii primaruluii. Persoana care a oferit aceastã sumã
de bani nu are calitatea de denunþãtor, ci de suspect. El a fost propus cu mãsura arestãrii la domiciliu ieri (marþi -n.r.), mãsurã care
a fost ºi aprobatã de instanþa de
judecatã, deci în prezent este în
arest la domiciliu”, a afirmat procurorul ºef al DNA.
Kovesi a mai spus cã imediat
dupã comiterea faptei de care este
suspectat, Oprescu a fost dus cu

mandat de aducere la DNA, iar din
acel moment ºi pânã la emiterea
ordonanþei de reþinere primarul a
fost supus unei percheziþii corporale, în sediul DNA, i s-au adus la
cunoºtinþã învinuirile ºi a fost audiat în prezenþa avocaþilor. ªefa
DNA a precizat cã nu s-a fãcut flagrant “din considerente de tacticã
a anchetei”. “Faþã de suspectul
Oprescu nu s-a aplicat procedura
flagrantului. Conform Codului de
Procedurã Penalã, el a fost citat
de procurori imediat dupã comiterea infracþiunii care este presupusã cã s-a comis. A fost citat cu
mandat de aducere. Din considerente de tacticã ale anchetei, nu a
fost oprit în momentul sãvârºirii
faptei, a presupusei fapte, ci imediat dupã a fost citat cu mandat de
aducere. Ca un detaliu tehnic, potrivit Codului de Procedurã Penalã, nu se pot efectua perchezitii
domiciliare dupã orele 20.00.
Având în vedere cã sunt suspectate ºi alte persoane, din considerente
de anchetã, acesta a fost citat cu
mandat de aducere la scurt timp
dupã presupusa comitere a faptei”,
a precizat Kovesi.

Dragnea îi rãspunde lui Iohannis pe tema Constituþiei:
Respect poziþia preºedintelui, dar nu renunþ
Preºedintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, a declarat ieri
cã nu renunþã la ideea revizuirii Constituþiei, acest lucru fiind
benefic pentru România, ºi, chiar dacã se face în 2017, important
este sã fie acceptate principiile privind comasarea alegerilor.
„Am vãzut poziþia preºedintelui ºi o respect, dar eu îmi menþin
în continuare punctul de vedere.
(...) Nu renunþ la aceastã idee. Cã
se face de mâine, cã se modificã
Constituþia anul viitor, cã se modificã în 2017, e important sã se
accepte acest principiu. Noi putem întârzia orice idee, bunã sau
rea, dar orice lucru bun, dacã se
considerã cã e bun, dacã se face
mai repede are de câºtigat România”, a spus Dragnea.
Liderul PSD a subliniat cã este
important ca în România sã nu existe alegeri “din doi în doi ani”, aces-

ta fiind principiul asupra cãrora partidele trebuie sã cadã de acord, pentru a iniþia un plan de dezvoltare a
României. Preºedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, cu privire la propunerile PSD privind modificarea
Constituþiei, cã nu i se pare “o idee
bunã” revizuirea Legii fundamentale atât de aproape de un an electoral, astfel încât aºteaptã “cu mare
plãcere” aceste discuþii dupã alegerile din 2016. “Nu mi se pare o idee
bunã sã ne apucãm acum, practic
în an electoral, mai sunt câteva luni
pânã începe anul electoral 2016, sã
discutãm Constituþia. Aºa ceva nu

se face. Constituþia se discutã ºi se
modificã într-o perioada de calm
politic. Asta înseamnã dupã anul
electoral, nu înainte”, a spus Iohannis. Preºedintele a dat ca exemplu

discuþiile privind revizuirea Constituþiei de dupã alegerile din 2012,
când exista o majoritate confortabilã ºi se depãºise perioada electoralã, care nu au avut însã succes.
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Când Angela Merkel ºi Francois
Hollande devin de neînþeles!
La conferinþa de presã din 7
septembrie a.c., preºedintele
francez Francois Hollande a
anunþat un dispozitiv european de
„repartizare” obligatorie a refugiaþilor, în principal sirieni, „convenit cu Angela Merkel”. Presa
francezã a ºi prezentat, imediat,
cotele aferente, din cele 160.000
de cereri de azil, celor 28 de þãri,
considerate inacceptabile de mai
multe capitale europene. Miercuri, la Strasbourg, Jean Claude
Juncker, dupã ce Europa a întors
spatele la demersul iniþiat de Angela Merkel ºi Francois Hollande, a vorbit de „contribuþii voluntare”, liniºtind într-un fel statele
recalcitrante sã primeascã refugiaþi. Deºi însuºi Parisul nu acceptase decât foarte puþini de la începutul conflictului, dar ºi cele
câteva sute de creºtini din Orientul Mijlociu sunt, în continuare, în aºteptarea vizelor. Germania ºi Franþa clameazã „solidaritatea europeanã”, dar se joacã
într-un fel cu focul, agitând tensiunile din sânul Europei, în special
cele din Europa de Est ºi de Sud,
puse în banca acuzaþilor alãturi de

Regatul Unit, unde ultimul sondaj atestã, pentru prima datã o
majoritate a britanicilor favorabilã
„Brexit”. Ceea ce s-a omis, pânã
acum, nu este altceva decât existenþa unui cadru juridic, la nivelul
UE, care presupunea activarea
dispozitivului prevãzut de directiva europeanã din 20 iulie 2001,
referitoare la protecþia temporarã în caz de aflux masiv de persoane deplasate. Conform acesteia, beneficiarilor protecþiei temporare li se acordã dreptul de
exercitare a unei activitãþi productive, condiþie indispensabilã a
unei vieþi demne.Amendamentele
în acest sens au fost refuzate, în
cursul examinãrii proiectului de
lege privind azilul, în luna mai a.c..
Circa 365.000 de imigranþi ºi refugiaþi au sosit, de la începutul
anului, pe Marea Mediteranã,
unde s-au înregistrat ºi 2.800 de
morþi. Cu aproape 4.000 de refugiaþi pe zi, sosiþi actualmente în
Europa, potrivit Înaltului Comisariat pentru Refugiaþi (HCR), se
întâmpinã probleme foarte serioase. Germania a dat undã verde. Pentru nu puþini de neînþeles.

MIRCEA CANÞÃR
Luni seara, în mica insulã Lesbos,
cu 85.000 locuitori, odatã cu sosirea a 15.000 de persoane, pentru a ajunge în Germania, au izbucnit tensiuni greu de stãvilit. În
acelaºi timp Iordania ºi Libanul,
þãri limitrofe Siriei, sunt sufocate
de numãrul refugiaþilor. S-a vorbit de un ajutor umanitar masiv
statelor vecine Siriei, Iordania ºi
Libanul riscând o gravã destabilizare din cauza prezenþei masive
a imigranþilor, insuficient finanþatã. Situaþia este de-a dreptul sensibilã ºi „înþelegerea faþã de criza
imigranþilor, are o geografie variabilã”.Australia, de pildã, cu politica sa feroce anti-imigraþionistã, primeºte sirieni, a explicat duminicã premierul conservator
Tony Abbott, fãrã a preciza numãrul acestora. Australia a acceptat, în 1999, 4.000 de refugiaþi din Kosovo. Guvernul conservator din Noua Zeelandã îºi va
mãri cota de 150 de imigranþi pe
an, dar efortul rãmâne modest. În
schimb nici una din þãrile bogate
din Golf nu primeºte imigranþi pe
teritoriul sãu din raþiuni de securitate, deºi finanþeazã câmpurile

Ministerul Educaþiei a cerut
identificarea unor eventuale spaþii
de cazare pentru refugiaþi
Ministerul Educaþiei a solicitat ieri, universitãþilor ºi
inspectoratelor ºcolare judeþene sã identifice evantuale
spaþii de cazare pe care ar
putea sã le punã la dispoziþia refugiaþilor ce ar ajunge
în România, fãrã afectarea
procesului de învãþãmânt.
Ieri, inspectoratele judeþene
din þarã ºi universitãþile au primit de la Ministerul Educaþiei
solicitarea de a transmite o situaþie a locurilor de cazare disponibile în cãminele liceelor ºi în campusurile universitare, care ar putea fi puse la dispoziþia refugiaþilor ce ar ajunge în România, în
cazul în care numãrul acestora ar fi mai mare
decât capacitatea de cazare din cele ºase centre prntru imigranþi. ”Ministerul Educaþiei rãspunde la toate solicitãrile Comitetului Naþional pentru Situaþii Speciale de Urgenþã. (...)
Ministerul Educaþiei poate acorda sprijin, de
exemplu, pentru cazare ºi consiliere psihologicã”, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanþi ai Ministerului Educaþiei.
Premierul Victor Ponta a declarat, ieri, la
finalul ºedinþei de coaliþie, cã poziþia expimatã de preºedintele Klaus Iohannis legatã
de primirea refugiaþilor în România este foarte “clarã”, respectiv statul român poate primi
maximum 1780 de imigranþi. “Poziþa exprimatã ieri de preºedintele Iohannis este pozi-

þia statului român adoptatã în baza consultãrilor cu instituþiile, adicã cu Guvernul, cu
celelalte instituþii ºi domnul Iohannis v-a spus
foarte clar, maxim 1780. Eu v-am dat detaliul tehnic cã deja vreo 200 de locuri sunt
ocupate, mai mult de atât nu putem acum.
Dacã se va pune la un moment dat problema, o sã discutãm ºi o sã vã informãm, dar
ceea ce a precizat ieri (luni n.r.) preºedintele
cred cã e foarte clar pentru toatã lumea”, a
precizat Ponta, adãugând cã nu poate fi de
acord cu “cote obligatorii” care depãºesc
posibilitãþile reale ale statului român.
“Ne pregãtim ºi informãm CSAT cu toate
datele” a rãspuns premierul întrebat fiind de
jurnaliºti despre existenþa unui ordin dat de
ministerului Educaþiei pentru a fi cãutate locuri de cazare în cãmine studenþeºti pentru
refugiaþi.

de refugiaþi din Iordania, Liban ºi
Turcia. S-a vorbit ºi de o intervenþie militarã împotriva Daech,
dar supravegherea ºi bombardarea aerianã nu vor elimina ameninþarea Statului Islamic. Francezii au în Golful Persic, încã din
toamna trecutã, portavionul
Charles de Gaulle ºi 12 avioane
de luptã (6 Rafale ºi 6 Mirage
2000) efectueazã zilnic misiuni de
recunoaºtere. Ideea potrivit cãreia o intervenþie terestrã ar echivala cu aceea a unei „forþe de
ocupaþie” se loveºte însã de ceea
ce se întâmplã în Mali ºi Republica Centrafricanã. Adevãrul
este însã altul: eliberarea oraºelor ocupate de Daech, ar însemna ca miliþiile ºiite sã ia controlul
asupra populaþiilor locale sunnite, eliberate de jihadiºti. O Europã deschisã, un mare teritoriu al
imigraþiei secolului XXI, pare de
neacceptat, în momentul de faþã.
Deºi Uniunea Europeanã conteazã doar pe 510 milioane locuitori
faþã de 485 milioane în 1995. Cât
ar mai putea sã absoarbã nimeni
nu ºtie, dar ceea ce se observã
este cã Rusia ºi Iranul care nu fac

referiri la refugiaþi, oferind susþinere lui Bashar al-Assad, joacã
un rol important pe o tablã de ºah
cu piesele aºezate tot mai confuz.
La rândul ei Uniunea Europeanã
are propriile probleme greu surmontabile ºi luni, de pildã, la Bruxelles, 7.000 de producãtori agricoli au manifestat în faþa Comisiei
Europene, poliþia belgianã fãcând
uz de gaze lacrimogene pentru
stãvilirea manifestanþilor. Pentru
calmarea spiritelor, Jyrki Katainen, care îl înlocuieºte pe comisarul pentru agriculturã Phil Hogan, spitalizat, a pus pe masã o
anvelopã suplimentarã de 500 milioane euro, sumã necesarã susþinerii sectorului de lactate, în degringoladã din cauza embargoului instituit de... Rusia. Revenind
la Francois Hollande ºi Angela
Merkel, tot mai greu de înþeles,
dincolo de generoasa lor intenþie,
este cu neputinþã sã nu ne întrebãm cum europenii ºi valurile de
imigranþi, reprezentând douã culturi atât de diferite, aflate la extreme de gândire, de atitudine ºi
acþiune, se vor armoniza în atitudini ºi bunã convieþuire.
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Incendiu într-un canal subteran de
alimentare cu energie electricã
Detaºametul 2 Pompieri
Craiova a fost solicitat sã intervinã, în cursul zilei de luni,
pe bulevardul Decebal, din
Craiova, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit întrun canal subteran de alimentare cu energie electricã
aparþinând CEZ Distribuþie.
Intervenþia a fost condusã de
ºeful Grupei Operative a I.S.U. “Oltenia” Dolj. La locul evenimentului s-au deplasat o echipã de intervenþie de la CEZ Distribuþie ºi o
echipã de intervenþie de la
Distrigaz Sud Reþele. În
urma incendiului au ars aproximativ 3 metri liniari de izolaþie cablu electric. Din primele cercetãri pompierii au
stabilit drept cauzã probabilã a incendiului un scurtcircuit electric.

ISU Dolj participã la un exerciþiu
vizând un accident aviatic
Forþe suplimentare din cadrul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia”
al judeþului Dolj participã,
astãzi, împreunã cu cadrele
Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „lt. col. Dumitru Petrescu” al judeþului
Gorj la un exerciþiu de intervenþie cu forþe ºi mijloace în
teren, pentru gestionarea
unei situaþii speciale de urgenþã generatã de un accident de aviaþie civilã, care se desfãºoarã în zona Cerna Sat. La exerciþiu participã inspectorul ºef al
ISU Dolj – colonel Constantin Florea, medicul-ºef UPU SMURD
– conf. univ. dr. Luciana Rotaru, din partea Centrului Operaþional Judeþean al ISU Dolj – colonel ªtefan Florea, din cadrul compartimentului CTI al ISU Dolj – sublocotenent Marinela Dinu,
Autospeciala de Transport Personal ºi Victime Multiple, Punctul
de Comandã Mobil ºi Autospeciala de Intervenþie la Accidente
Colective ºi Calamitãþi.

25 de accidente grave în care au fost
implicate cãruþe de la începutul anului
Având în vedere faptul cã,
de la începutul anului ºi pânã
în prezent, în judeþul Dolj, au
fost înregistrate 25 accidente rutiere grave în care au
fost implicate vehicule cu
tracþiune animalã ºi biciclete, soldate cu 8 persoane decedate, 23 persoane rãnite
grav ºi 11 persoane rãnite
uºor, poliþiºtii rutieri ºi cei din cadrul Compartimentului de Prevenire atrag atenþia acestor categorii de participanþi la trafic cu
privire la respectarea prevederilor legale. În ceea ce priveºte vinovãþia, pe fondul nerespectãrii normelor rutiere de cãtre conducãtorii de atelaje s-au produs 10 accidente de circulaþie grave,
soldate cu 2 persoane decedate, 9 persoane rãnite grav ºi 5 persoane rãnite uºor, iar pe fondul nerespectãrii normelor rutiere de
cãtre bicicliºti s-au produs 6 accidente de circulaþie grave soldate cu o persoanã decedatã, 5 persoane rãnite grav ºi o persoanã
rãnitã uºor. Poliþiºtii recomandã conducãtorilor de cãruþe sã poarte
echipament reflectorizant, iar pe drumurile unde le este permis
accesul, vehiculele sã fie conduse pe acostament sau, în lipsa
acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a pãrþii carosabile ºi sã fie dotate cu dispozitive luminoase.

eveniment
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Arest prelungit pentru ºoferul
care a vrut sã mituiascã
trei poliþiºti cu 5000 de lei
ªoferul de 31 de ani care a
încercat sã mituiascã trei
poliþiºti craioveni cu 5.000
de lei pentru a scãpa de
dosar penal rãmâne în arest
preventiv. Luni, 7 septembrie a.c., judecãtorii Tribunalului Dolj i-au menþinut
inculpatului arestarea,
respingându-i cererea de a fi
plasat în arest la domiciliu
sau sub control judiciar.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
respins, luni, cererea ºoferului craiovean de 31 de ani, Cristian Þãrþãleanu, de a fi plasat în arest la
domiciliu sau sub control judiciar
ºi au menþinut faþã de el mãsura
arestului preventiv: „Menþine mãsura arestãrii preventive dispusã
faþã de inculpatul Þãrþãleanu Cristian. Respinge cererea de înlocuire a mãsurii arestãrii preventive cu
mãsura arestului la domicioui sau
mãsura controlului judiciar. Cu
drept de contestaþie în termen de
48 ore de la pronunþare. Pronunþatã în camera de consiliu de la
07.09.2015”, se aratã în încheierea de ºedinþã a instanþei.
Reamintim cã, pe 26 iulie a.c.,
seara, doi poliþiºti ai Secþiei 4 Craiova au oprit pentru control, în
cartierul Rovine, un autoturism

BMW condus de Cristian Þãrþãleanu, de 31 de ani, din Craiova,
care emana miros de alcool. Craioveanul a fost condus la Biroul
Rutier unde a fost testat cu aparatul etilotest rezultând o concentraþie de 0,52 mg/l acool pur în aerul
expirat. Împreunã cu agentul de la
Rutierã care îl testase, poliþiºtii lau dus pe Þãrþãleanu la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Pe drum cãtre spital, dar ºi
ulterior, pe parcursul întocmirii
actelor de cercetare ºoferul le-a
propus poliþiºtilor suma de 5.000
lei pentru a nu i se întocmi dosar
penal. Poliþiºtii l-au refuzat, au

anunþat conducerea Inspectoratului, care a sesizat Parchetul de pe
lângã Tribunalul Dolj ºi Direcþia
Generalã Anticorupþie – Serviciul
Judeþean Dolj care au preluat cercetãrile. Ofiþerii anticorupþie ºi procurorul desemnat de la Parchetul
de pe lângã Tribunalul Dolj au pus
la punct detaliile flagrantului, Cristian Þãrþãleanu fiind prins imediat
dupã ce a oferit suma de 5.000 lei,
rugându-i pe agenþii de poliþie sã
nu înregistreze dosarul penal întocmit pe numele sãu. Pe 7 august
a.c., dupã finalizarea cercetãrilor,
s-a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care Þãrþãleanu a fost
trimis în judecatã pentru comiterea infracþiunii de dare de mitã.

Deþinut de la PMS Craiova decedat la spital
Un deþinut de 36 de ani,
încarcerat în Penitenciarul de
Maximã Siguranþã Craiova, a
decedat, ieri dimineaþã, la Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova. Bãrbatul fusese adus la
spital luni dupã-amiazã, dupã ce i
s-a fãcut rãu. Procurorii Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj au
deschis o anchetã în acest caz ºi
aºteaptã rezultatul autopsiei
pentru stabilirea cauzei decesului.
Un bãrbat aflat în custodia Penitenciarului de Maximã Siguranþã
Craiova a decedat ieri dimineaþã la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova. Este vorba despre
Gheorghe Vlad, de 36 de ani, din
Iaºi, care executa la Penitenciarul
de Maximã Siguranþã Craiova o
pedeapsã de opt ani de închisoare
pentru comiterea infracþiunii de tâlhãrie. Potrivit reprezentanþilor uni-

tãþiid e detenþie, deþinutului i s-a fãcut rãu în cursul zilei de luni ºi a
fost solicitatã o ambulanþã
SMURD care l-a transportat la
spital. Bãrbatul a decedat în aceastã
dimineaþã, în jurul orei 7.10.
„În data de 08.09.2015, în
jurul orei 07.10, un deþinut custodiat de Penitenciarul Craiova a decedat
în timp ce era internat
într-un Spital din reþeaua
Publicã de Sãnãtate. În
conformitate cu prevederile legale în vigoare, Conducerea Penitenciarului
Craiova a sesizat Parchetul de pe lângã Tribunalul Dolj ºi a informat ju-

decãtorul de supraveghere a executãrii pedepselor privative de libertate ºi Poliþia Municipiului Iaºi
în vederea identificãrii aparþinãtorilor”, se aratã în comunicatul
Penitenciarului. Deþinutul nu era
unul model, întrucât mai ajunsese
la spital anterior dupã ce se automutilase bãtându-ºi cuie în cap,
însã de aceastã datã nu se ºtie de
la ce i-a venit rãu.
Reprezentanþii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj spun cã s-a
înregistrat o cauzã vizând moartea suspectã a deþinutului din PMS
Craiova. Trupul acestuia a fost dus
la morgã, iar anchetatorii aºteaptã
rezultatul autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului.
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Primãria Craiova
testeazã terenul
pentru a se muta

Primãria Craiova cautã variante pentru a se muta. Timp de doi ani, atât
cât dureazã reabilitarea clãdirilor actuale, cei peste 500 de funcþionari
vor trebui sã fie instalaþi într-o altã locaþie. Autoritãþile locale iau în calcul sã aºeze birourile fie în clãdirea bãncii Bancpost, din Centrul vechi,
fie în imobilul S200 de pe Calea Bucureºti.

sã revinã la forma originalã.

Ambele clãdiri
sunt monumente
istorice

Primarul Craiovei, Lia Olguþa
Vasilescu, a anunþat recent cã,
pe axele de finanþare care sunt
deschise în perioada 20142020, autoritãþile locale au cuprins pentru consolidare trei clãdire monument istoric pentru care
existã deja finalizatã partea de
proiectare. Asta înseamnã primãria, cu cele douã sedii – cel
central ºi cel de la Palace – ºi
Colegiul Naþional „Carol I”, cu
tot cu Teatrul de Operã. Expertiza tehnicã ºi proiectul tehnic
pentru sediul central a costat
550.000 de lei, iar documentaþia preliminarã licitaþiei pentru
sediul de la Palace – 650.000
de lei. „Practic nu trebuie decât
sã dãm drumul la licitaþii. Colegiul ºi teatrul sunt rezolvate, în
sensul cã elevii deja au unde sã
se mute, noi am amenajat în incinta aceluiaºi colegiu clãdirile
care erau înainte internat ºi cantinã, ca sã se poatã desfãºura
procesul educaþional”, a explicat
primarul Craiovei.

Chriaºi pentru
trei ani
Primãria Craiova va avea, totuºi, o problemã în ceea ce priveºte spaþiul de lucru. În organi-

grama autoritãþii locale figureazã
nu mai puþin de 550 de funcþionari, care toþi îºi au acum birourile fie în sediul central, fie în cel
de la Palace. Municipalitatea îºi
pune problema unde vor fi mutaþi toþi aceºtia, cu tot cu documentaþia cu care lucreazã. În
plus, mai trebuiesc create ºi ghiºeele pentru public. „O problemã foarte importantã o vom
avea noi, primãria, pentru cã va
trebui sã ne gãsim un spaþiu în
care sã funcþionãm timp de trei
ani de zile. Este foarte probabil
sã ne intereseze spaþiul în care a
funcþionar Bancpostul, este foarte posibil sã ne intereseze spaþiul
de la S200, nu ºtiu la ora actualã”. Deºi are la îndemânã douã
variante, edilul a precizat cã nu
poate sã ia o decizie pânã nu se
sfãtuieºte cu aleºii locali. „Pânã
nu mã sfãtuiesc ºi cu consilierii
nu pot sã iau o decizie de una
singurã. Dar cert este cã, dupã
ce va fi finalizatã licitaþia pentru
cele douã primãrii, va trebui urgent sã ne gãsim spaþiu”.

Reabilitarea va
costa 11
milioane de euro
Atât sediul principal al Primã-

riei Craiova, din Str. ”A. I Cuza”
Nr.7, cât ºi cel de la nr. 1, cunoscut drept ”Palace”, vor intra
într-un amplu proces de reabilitare care va dura trei ani de la
începerea lucrãrilor. Costurile se
vor ridica la circa 50 de milioane de lei (11 milioane euro), fãrã
TVA. Cele aproximativ 11 milioane de euro vor fi plãtite eºalonat, în decursul celor trei ani.
Fostul Hotel Palace
nu a fost niciodatã
consolidat ºi are nevoie de o investiþie
de 5 milioane de
euro. Lucrãrile la
aceastã clãdire presupun reabilitãri la
nivelul acoperiºului,
urmând sã fie înlocuitã toatã învelitoarea. Tabla de zinc
actualã va fi schimbatã cu o învelitoare
din policarbonat celular, care va avea ºi
un sistem transparent ºi termorezistent
pentru luminatorul
superior. Din punct
de vedere arhitectural, specialiºtii mai
propun ca parterul

Clãdirea centralã a Primãriei
Craiova a fost realizatã de arhitectul Ion Mincu în anul 1906 ºi
finalizat de Constantin Iotzu, elevul ºi mâna sa dreaptã, în 1916.
A fost realizatã în stilul Art Nouveau, iar la faþada principalã, Ion
Mincu a folosit elemente de arhitecturã pe care se spune cã lea întâlnit ºi desenat în cãlãtoria
sa de studii la Istanbul. Interiorul, bogat decorat, are ca piesã
centralã fostul hol al ghiºeelor
Bãncii Comerþului ºi un luminator. Dupã cutremurul din 1977,
aceasta a beneficiat de reparaþii
curente. În anul 2000, a fost realizat ºi un studiu de fezabilitate
pentru consolidarea imobilului,
intenþionându-se solicitarea de
fonduri de la Banca Mondialã.
Demersurile au fost sistate, însã,
din cauza litigiilor asupra dreptului de proprietate a clãdirii,
motiv pentru care nici o administraþie nu s-a mai încumetat sã
demareze lucrãri de reabilitare.

Acoperiºul
sediului Palace
va fi schimbat
Imobilul din str. A. I. Cuza,
nr.1, dateazã din perioada
1900-1905 ºi se aflã pe lista
monumentelor istorice din municipiul Craiova, fiind fostul Hotel ”Palace” ºi ulterior sediu al
Bãncii Comerciale Române.
Conform datelor de arhivã existente, proiectul a fost conceput
de la bun început cu dublã destinaþie de bancã ºi hotel, care a
funcþionat independent, având
fluxuri de circulaþie separate. Se
pare cã, la parter ºi la primul
etaj, funcþiona banca, iar la etajele doi, trei ºi mansardã era
hotelul. Cutremurele din 1908,
1940, 1977, 1986 ºi 1990 i-au
afectat structura de rezistenþã,
însã, dupã nici unul dintre acestea nu au fost fãcute intervenþii
importante asupra clãdirii. S-a
impus astfel necesitate realizãrii
unor lucrãri de consolidare, refacere, reabilitare ºi amenajare
pentru schimbarea de destinaþie, cu pãstrarea aspectului ºi
stilului arhitectural al clãdirii.

6 / cuvântul libertãþii

BLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

miercuri, 9 septembrie 2015

actualitate

Corupþia ºi politica chiverniselii

Aºa cum anticipam din articolul de ieri,
revin asupra cazului Sorin Oprescu, nu pentru a mã alãtura corului procurorilor mediatici care l-au închis deja, pe surse (formulã
magicã transformatã în ordin de lucru!), ci
fiindcã în resorturile ei ar putea fi identificatã o cheie de decriptare a fenomenului corupþiei în stadiul cronic în care se prezintã.
ªi poate cã nu numai la noi, din moment ce
ea figureazã, în forme mafiote clasice ori
reciclate, pretutindeni, din Urali pânã în Alaska ºi de la Pekin pânã la Buenos Aires, traversând geografia ºi istoria deopotrivã.
Mã întrebam ieri ce anume l-o fi determinat pe chirurgul cu oarecare notorietate profesionalã sã intre în politicã ºi formulam, doar
cu titlu generic, ca resort ceea ce numeam,
cu o formulã moromeþianã, nevoia de a accede în capul trebii. ªi, revenind, întru susþinerea acestei teze, mi se pare la fel de instructiv sã decelãm, fie ºi din afarã, „metodologia” funcþionãrii partidelor noastre din
ultimii ani ºi, în consecinþã, actul politic aºa
cum acestea l-au promovat ºi l-au instituþionalizat.
N-ar mai trebui sã ne mirãm cã, exceptând câteva, puþine, cazuri, politica ºi-a anulat atributele idealiste, cu substrat socialumanist, devenind o… afacere. ªi încã una

dintre cele mai sigure, mai rapide, într-o
substituire grotescã de þeluri ºi chiar de
moralã, pe care retorica propagandisticã,
asurzitoare în campaniile electorale. Scopul
– ºi mobilul – este chiverniseala: bãtrânã
vorbã româneascã ce poate fi pusã ca emblemã a politicului la noi.
Însã, consecvent unor principii de minimã deontologie, nu mã voi alãtura nici frontului de postaci care pun România – ºi societatea româneascã – la zid aplicându-i, aleatoriu, acordând-ui întâietãþi pe un podium al
corupþiei de pe mapamond. E adevãrat, o
mai fac ºi alþii, italienii în special, iar în America, câtã este ºi cât de sofisticatã iese din
laboratoare experimentale din care iese dotatã cu perfecþionate tehnici manipulatoare
în perspectivã globalã, nici nu mai recunoscutã ca atare, lãsatã, cum e, în seama
uzinei hollywoodiene.
Cine vrea sã se convingã de adevãrul celor de mai sus nu trebuie decât sã contemple, la întâmplare, scena politicii, din media
ori din imediata vecinãtate: indivizi semianalfabeþi, ieºiþi din rândul unei condiþii sociale precare, atunci când nu-i vorba de „beizadele” (alt statut, altã istorie!), strecuraþi,
prin cine ºtie ce accident de conjuncturã
biograficã, pe calea de acces care-i va duce

spre fotoliul de primar ori de parlamentar,
îºi chivernisesc o avere impresionantã întrun timp record. ªi tot aºa de rapid, se metamorfozeazã: din gângavi pitulaþi sub pudoarea modestiei, semn al unui întreg ºir de
handicapuri (culturale, morale etc.), în orgolioºi cu pretenþii de lideri nedepãºind, de
fapt, condiþia unor foºti ºefi de aprozar.
Iatã de ce, în locul hei-rupismului mediatic prin care imaginea cu cei încãtuºaþi funcþioneazã ca un slogan publicitar a sosit momentul unor analize mai atent distilate ale întregului fenomen al corupþiei, plecând de la
cauzalitãþi ºi sfârºind cu mecanismul de permisivitate ai cãrei prizonieri suntem cu toþii.
Fiindcã, cotrobãind prin bibliotecã, am dat
peste o astfel de analizã ce-ar putea fi un
punct de plecare – ºi de referinþã – în procesul de decantare a fenomenului. E vorba
de o paginã sub semnãtura unui mare scriitor, martor ºi mãrturisitor al Italiei post-belice în a cãrei istorie a funcþionat maºinãria
perfectã a mafiei ce avea sã-ºi împrumute
politicii tehnicile ei cele mai „performante”.
Scriitorul este Italo Calvino, iar analiza sa
îmi pare demnã de a fi asumatã, ca indicativ
de pornire într-un program naþional ºi internaþional de combatere a corupþiei, fiindcã
de eradicare totalã nu poate fi vorba:

„Era odatã o þarã care se baza pe ilicit.
Nu cã ar fi lipsit legile, nici cã sistemul
politic nu ar fi fost bazat pe principii pe
care cu toþii spuneau mai mult ori mai puþin
cã le împãrtãºeau. Însã sistemul acesta, articulat pe un mare numãr de centri de putere, avea nevoie de mijloace financiare nemãsurate (avea nevoie de ele fiindcã atunci
când ne obiºnuim sã dispunem de mulþi bani
nu mai suntem capabili sã concepem viaþa
într-un alt fel) iar aceste mijloace puteau fi
dobândite doar ilicit, cerând adicã celor ce
îi aveau în schimbul unor favoruri ilicite.
Ori mai exact, cine putea sã ofere bani în
schimbul unor favoruri, de obicei fãcuse
aceºti bani tocmai prin favoruri obþinute mai
înainte, de aceea rezulta un sistem economic oarecum circular ºi nelipsit de o autonomie a sa (…)
Finanþându-se pe cale ilicitã, orice centru de putere nu trãia nici un sentiment de
vinovãþie, fiindcã datoritã propriei morale
interne ceea ce era fãcut în interesul grupului era licit, ba chiar binemeritat, întrucât
orice grup identifica propria putere cu binele comun, prin urmare ilegalitatea formalã nu excludea o legalitate substanþialã
superioarã” .

ªcoala din Leordoasa, renovatã
cu ajutorul voluntarilor
Timp de douã zile, printr-o acþiune comunitarã colectivã, membri ai echipei
World Vision România, alãturi de 50 de
voluntari de la Compania Network One
Distribution din Bucureºti ºi-au unit
forþele cu oamenii din comuna Argetoaia, incluzând autoritãþile locale, pãrinþi
ºi tineri voluntari pentru a oferi o nouã
Activitatea de reamenajare a
început cu douã sãptãmâni înainte, timp în care autoritãþile locale au realizat reparaþiile majore, de care clãdirea avea nevoie,
precum reabilitarea pereþilor interiori ºi exteriori ºi montarea
gresiei. Lucrãrile, care au continuat ºi s-au finalizat în cele douã
zile de activitate intensã, au cuprins zugrãvirea ºi finisarea sãlilor de clasã, cancelariei, holului,
modernizarea scenei de spectacol, zugrãvirea exteriorului ºcolii ºi a grilajelor de la ferestre,
vopsirea gardului ºi a porþilor,
amenajarea curþii (tuns iarba,
plantare flori, relocare ºi vopsire
loc de joacã) ºi igenizarea toaletelor. Pentru a da ºi mai multã culoare ºi luminã, pe pereþii interiori ºi pe gard s-au realizat desene cu personajele preferate ale
copiilor.
“Acþiunea din acest weekend
este un exemplu încurajator de
implicare civicã colectivã pornitã
din iniþiativa unor oameni inimoºi,
aºa cum sunt cei de la Network
One Distribution, care au vrut sã
facã un bine ºi sã ajute copiii de
la sat sã vinã cu drag la o ºcoalã
cu chip nou ºi primitor. Este încurajator pentru noi sã observãm
proactivitatea companiilor ºi disponibilitatea lor de a investi pentru creºterea nivelului de educaþie al copiilor de la sate, pentru

înfãþiºare ªcolii Primare Leordoasa,
înainte de deschiderea noului an ºcolar.
La final, ºcoala, cu o vechime de peste
100 de ani, a cãpãtat o nouã imagine, devenind un loc prietenos pentru copii, cu
dotãri moderne ºi pregãtit sã le ofere
acestora condiþii adecvate desfãºurãrii
orelor de clasã.

viitorul lor”, a spus Cristina Moºteanu, director marketing World
Vision România.

Donaþie pentru
unitatea de
învãþãmânt
Pentru Network One Distribution, aceastã acþiune face parte

dintr-un plan amplu care presupune implicarea companiei în tot mai
multe activitãþi sociale în urmãtorii
ani. Pe parcursul celor douã zile,
cei 50 de angajaþi au dat dovadã de
dãruire ºi au urmat cu atenþie planul de lucru pentru a se asigura cã
lucrarea se va termina în timp util
ºi rezultatele vor fi cele aºteptate.
,,Network One Distribution cre-

de cã oamenii care au voinþã pot
schimba lumea. Acþiunea din acest
weekend ne-a arãtat cã atunci
când unim dorinþa cu abilitãþile
noastre, ale fiecãruia, putem face
lucruri uimitoare. Fiecare orã de
muncã a celor 50 de oameni a contribuit din plin la ceea ce ne doream sã lãsãm la ºcoalã la finalul

acþiunii. Chiar dacã în viaþa de zi
cu zi, nu vopsim, nu facem ciment
sau nu stãm cãþãraþi pe schele, fiecare din aceste munci ne-a înnobilat ºi a adus o razã caldã de speranþa pe chipurile zecilor de copii.
Ne-am simþit foarte bine în Argetoaia, am întâlnit oameni minunaþi
ºi suntem încântanþi cã am putut
face ceva pentru aceasta comunitate. Credem ca prin muncã ºi prin
dorinþã putem face cele mai ambiþioase lucruri”, a spus Eugen Floarea, Manager Resurse Umane
Network One Distribution.
Din partea Companiei Network
One Distribution ºcoala a primit ºi
o donaþie constând în 10 calculatoare, o imprimantã ºi rezerve tuº,
un copiator, un frigider pentru depozitarea laptelui pentru copii, un
cuptor cu microunde, un televizor
ºi un DVD player pentru vizionare
filme documentare, 28 de ghiozdane complet echipate, jucãrii ºi
cãrþi, perdele ºi galerii, unelte trimmer, maºinã de tuns iarba, stropitori, greble, cazmale, roabe, drujba, bormaºinã, pubele. De asemenea, o parte din materialele necesare lucrãrilor de reamenajare au
fost donate de cãtre Compania
Policolor ºi Fundaþia World Vision
România, iar o parte au fost achiziþionate din fondurile primite din
partea unui donator individual.
RADU ILICEANU
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2015
2015 -- primul
primul an
an în
în care
care modelul
modelul Mustang
Mustang
este
este disponibil
disponibil clienþilor
clienþilor
Mustang este maºina sport cu cele mai mari vânzãri din lume în 2015, potrivit
datelor globale ale IHS Automotive pentru prima jumãtate a anului. Peste 8.000 de
modele Mustang au fost vândute în Europa; clienþii preferã versiunea „coupe” cu
motorul V8 de 5 litri de 421 CP ºi culorile Race Red ºi Magnetic Grey.În plus, la
fabrica Fabrica Ford de Asamblare din Flat Rock, Michigan (Statele Unite) a demarat producþia pentru modelul Mustang cu volan pe dreapta, pentru mai multe pieþe,
inclusiv Marea Britanie. 2015 marcheazã primul an în care modelul Mustang este
disponibil clienþilor din toatã lumea în peste 100 de pieþe

Datoritã clienþilor din toatã lumea, modelul Ford Mustang a fost maºina sport cu
cele mai mari vânzãri din lume în prima jumãtate a anului, potrivit datelor emise de
IHS Automotive. 76.124 vehicule Mustang
au fost înmatriculate în toatã lumea, în primele 6 luni ale anului 2015 - cu 56% mai
mult decât în aceeaºi perioadã a anului trecut. “Clienþii din Europa ºi de pe pieþele
care folosesc modele cu volanul pe dreapta aºteaptã de peste jumãtate de secol experienþa Mustang, astfel cã nu este nicio
surprizã cã existã o cerere uriaºã pentru
modelul Mustang în aceste regiuni. Datoritã sprijinului clienþilor din toate colþurile
lumii, Mustang este maºina sport cu vânzãrile cele mai mari din lume.”, a declarat
Stephen Odell, vicepreºedinte executiv,
Global Marketing, Sales& Service.

Clienþii versiunii „coupe” din Europa
preferã culoarea Race Red
Vânzãrile iniþiale aratã cã în Europa,
pentru caroseriile „coupe” ºi „convertible”,
culorile Race Red ºi Magnetic Grey (ambele cu 21% din vânzãrile totale) sunt cele
mai populare culori. Clienþii versiunii „coupe” din Europa preferã culoarea Race Red
(24%), iar clienþii care au ales modelul decapotabil preferã culoarea Magnetic Grey
(32%). 3 din 4 vânzãri de Ford Mustang
din Europa sunt pentru versiunea „coupe”
pânã în prezent ºi 2 din 3 clienþi au optat
pentru motorul Ford V8 de 5 litri cu 421
CP. „ªoferii din Europa opteazã aproape
în mod egal pentru transmisia manualã cu
ºase viteze (51%) ºi cea automatã cu ºase
viteze (49%). Transmisia automatã se dovedeºte mai popularã printre clienþii care
au achiziþionat modele cu motoare V8 de 5
litri (57%), iar opþiunea manualã este preferatã de clienþii care au achiziþionat modele cu motoare EcoBoost de 2,3 litri ºi 317
CP (65%)”, se precizeazã într-un comunicat al companiei Ford.

Primele modele Mustang
cu volanul pe dreapta
Producþia modelului Mustang cu volanul pe dreapta a început la Fabrica de

Asamblare din Flat Rock, Michigan, State
Unite, continuând astfel programul global
de lansare a acestui model. Modelul Ford
Mustang este acum disponibil pentru clienþii
din peste 100 de pieþe din toatã lumea.
Adãugarea unui model Mustang cu volanul pe dreapta la gama globalã de vehicule
Ford permite exportul în peste 25 de pieþe
suplimentare din toatã lumea, inclusiv Marea Britanie, Africa de Sud, Australia, Noua
Zeelandã ºi Japonia, precum ºi Cipru, Malta
si un numãr redus de insule din Caraibe.
„Interesul clienþilor pentru modelul Mustang
în Europa a fost evident încã de anul trecut, când Ford a deschis precomenzi pentru 500 de unitãþi Mustang în timpul Finalei
Champions League din 2014, acestea epuizându-se în doar câteva minute. 2 dintre
acestea aparþin unor clienþi din România ºi
pânã în prezent în România au fost comandate 58 de modele Mustang”, se mai spune în comunicat.

Lider global de vânzãri
Vânzãrile din SUA ºi Asia au început
iarna trecutã, iar în Europa modelul Mustang a început sã fie comercializat din
aceastã varã.Noii cumpãrãtori consolideazã creºterea vânzãrilor din State Unite, în
special în regiuni precum California de Sud
- cea mai mare piaþã de maºini sport din
þarã, potrivit IHS - unde vânzãrile retail ale
modelului Mustang s-au dublat în acest an.
Deºi Mustang este nou introdus pe piaþa
din China, acesta este deja unul din cele
mai bine vândute modele port din þarã, vânzãrile cele mai mari fiind înregistrate la
Beijing, Guangdong ºi Shanghai. Modelele
au fost recent puse la dispoziþia dealerilor
din Europa, iar unele pieþe, inclusiv Marea
Britanie, aºteaptã cu nerãbdare livrarea
primelor modele cu volanul pe dreapta.
„Aproape 2.000 de comenzi pentru Ford
Mustang au fost preluate în Marea Britanie începând cu luna ianuarie. Se estimeazã cã primele unitãþi vor fi livrate cãtre
clienþi în noiembrie, fiind disponibil un numãr suplimentar de unitãþi pentru a acoperi cererea care a depãºit aºteptãrile”.
MARGA BULUGEAN
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Bugetarii, privilegiaþii mãririlor salariale
Creºterile de venituri, dupã 1 iulie 2015, au
atins cea mai mare parte a sectorului bugetar.
O aparentã scãdere, în învãþãmânt, are la bazã
perioada de vacanþã ºcolarã, când plata orele
Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Dolj a dat publicitãþii, ieri, un comunicat prin care analizeazã câºtigul salarial mediu brut pe economie în lunile iunie ºi iulie. Astfel,
câºtigul salarial mediu brut a fost
de 2.563 lei în luna iulie 2015, cu
1,9% mai mare decât în iunie 2015.
Câºtigul salarial mediu net a fost de
1.849 lei, în creºtere cu 31 de lei
(1,7%) faþã de luna precendentã.
Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câºtigul salarial nominal net a crescut cu 7,6%. Indicele câºtigului salarial real (calculat ca raport între indicele câºtigului salarial nominal net ºi indicele
preþurilor de consum) faþã de aceeaºi perioadã a anului precedent a
fost de 109,4%. Indicele câºtigu-

suplimentare nu existã. Cele mai puternice diminuãri salariale sunt în fabricarea calculatoarelor, a produselor electronice ºi optice, în activitãþile de editare, în cercetare-dezvoltare.

lui salarial real a fost de 101,9%
pentru luna iulie 2015 faþã de luna
precedentã. În schimb, în comparaþie cu luna octombrie 1990, acest
indice a fost de 140,1%, cu 2,6
puncte procentuale mai mare faþã
de cel înregistrat în iunie 2015.

Petroliºtii rãmân pe primul loc
Cei care au valorile cele mai
mari ale câºtigului salarial mediu
nominal net lucreazã în extracþia
petrolului brut ºi a gazelor naturale (4.907 lei), iar salariaþii cel mai
prost plãtiþi lucreazã în hoteluri ºi
restaurante (1.088 lei). Fluctuaþiile salariale sunt determinate, în
principal, de acordarea premiilor
anuale ºi a primelor de sãrbãtori
(în decembrie, martie, aprilie).

Acestea influenþeazã creºterile sau
scãderile în funcþie de perioada în
care sunt acordate, conducând, în
cele din urmã, la estomparea fluctuaþiilor câºtigului salarial lunar la
nivelul întregului an.

Creºtere salarialã
impusã de sus
În luna iulie 2015, în majoritatea activitãþilor din sectorul economic, exclusiv activitãþile de administraþie publicã, învãþãmânt,
sãnãtate ºi asistenþã socialã, nivelul câºtigului salarial mediu net a
fost mai mare decât în luna precedentã. ªi aceasta, ca urmare a aplicãrii prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bazã minim brut
pe þarã garantat în platã (H.G. nr.
1091/2014), acordãrii de premii
ocazionale – inclusiv prime de vacanþã ºi pentru performanþe deosebite, oferirii de sume din profitul net ºi alte fonduri – inclusiv tichete de masã sau tichete cadou,
dar ºi urmare a realizãrilor de producþie ori încasãrilor mai mari.

Domeniile farmaceutic ºi
extractiv, mai bine remunerate
Cele mai importante creºteri ale
câºtigului salarial mediu net s-au
înregistrat în fabricarea produselor farmaceutice de bazã (14,2%)
ºi a preparatelor farmaceutice
(14,1%). Cu valori între 6,0% ºi

8,0% au crescut câºtigurile salariale în depozitare ºi activitãþi auxiliare pentru transport, silviculturã ºi exploatare forestierã, repararea, întreþinerea ºi instalarea maºinilor ºi echipamentelor, producþia
ºi furnizarea de energie electricã
ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer
condiþionat, fabricarea altor mijloace de transport. Creºteri salariale
între 4,5% ºi 5,5% s-au înregistrat în domeniul extracþiei cãrbunelui, hoteluri ºi restaurante, agriculturã, vânãtoare ºi servicii anexe, colectarea, tratarea ºi eliminarea deºeurilor; prelucrarea lemnului ºi fabricarea articolelor de îmbrãcãminte.

Cercetarea ºi cultura, la coadã
Direcþia Judeþeanã de Statisticã
Dolj raporteazã ºi cele mai importante scãderi ale câºtigului salarial
mediu net. Astfel, cu 10,9% s-au
micºorat veniturile celor din domeniul fabricãrii calculatoarelor ºi a

produselor electronice ºi optice. De
asemenea, în activitãþi de editare
ºi fabricarea bãuturilor scãderea a
fost între 9,5% ºi 10%. Mult mai
micã a fost scãderea salariilor în
fabricarea produselor din cauciuc
ºi mase plastice, cercetare-dezvoltare, extracþia petrolului brut ºi a
gazelor naturale, respectiv între
2% ºi 4,5%.

Bugetar sã fii, noroc sã ai!
În sectorul bugetar, în iulie, sau înregistrat creºteri ale câºtigului salarial mediu net faþã de luna
precedentã. În administraþie publicã 2,2%, în sãnãtate ºi asistenþã
socialã 1,3%, ca urmare a aplicãrii
prevederilor legale de la 1 iulie
2015. În învãþãmânt s-a înregistrat o scãdere a câºtigului salarial
mediu net (-3,4%), din cauza reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe
perioada vacanþei ºcolare.
VALENTIN CEAUªESCU

Personalul medical din cadrul
DSP Dolj ameninþã cu proteste
Medicii ºi asistenþii medicali din
cadrul Direcþiei de Sãnãtate Publicã Dolj ameninþã cu proteste,
dupã ce au aflat cã nu sunt incluºi în rândul personalului sanitar, care, de la 1 octombrie a.c,
va beneficia de majorarea salarialã de 25 la sutã. În Ordonanþa de
Urgenþã nr.35/02.09.2015 publicatã în Monitorul Oficial nr.669/
02.09.2015, Art.1 alin. (5.10 ) se
prevede cã „nu intrã sub incidenþa prevederilor (5.5) ºi (5.6) personalul din direcþiile de sãnãtate
publicã ºi structurile similare ale
ministerelor ºi instituþiilor cu reþea sanitarã proprie, cu excepþia
personalului din cabinetele medicale ºi de medicinã dentarã, de
unitate, prevãzute la alin.(5.7)”.
„Medicii ºi asistenþii medicali
din cadrul Direcþiei de Sãnãtate
Publicã Dolj se simt discriminaþi
ca urmare a excluderii lor de la
creºterea salarialã de 25%, promisã de Guvern pentru toþi salariaþii din sistemul de sãnãtate, începând cu 1 octombrie a.c. Faþã
de prevederile ordonanþei de urgenþã, în acest moment existã o
stare profundã de nemulþumire în

rândul salariaþilor din Direcþiile de
Sãnãtate Publicã Dolj, care sunt
dispuºi sã protesteze prin încetarea lucrului, perturbând astfel activitãþile de interes major faþã de
populaþie”, a precizat Ion Cotojman, preºedintele sindicatului Unimedical.

O eventualã grevã ar putea
perturba activitatea Direcþiei
de Sãnãtate Publicã
Dacã vor intra în grevã, medicii ºi asistenþii DSP ameninþã cã vor
înceta sã mai efectueze analizele
zilnice de potabilitate a apei din judeþ; nu vor mai efectua analizele
bacteriologice ºi fizico-chimice ale
alimentelor ce intrã în consumul
zilnic al populaþiei; vor înceta distribuþia de vaccinuri cãtre unitãþile
sanitare; nu vor mai efectua analizele HIV/SIDA pentru personalul
expus ºi/sau contaminat; va înceta activitatea laboratoarelor de radiaþii; încetarea activitãþii de control igienico-sanitar în unitãþile alimentare ºi în alte instituþii publice
ºi private; sistarea eliberãrii autorizaþiilor sanitare de funcþionare.
RADU ILICEANU
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Sãnãtatea copiilor, atent monitorizatã
De luni, 7 septembrie, a devenit oficial: preºcolarii ºi elevii care se pregãtesc pentru începerea noului an ºcolar trebuie sã primeascã avize medicale
favorabile . Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a trimis, deja, în teritoriu,
metodologia de lucru ºi de aplicare a legislaþiei.
Noul an ºcolar se apropie, iar
pregãtirile se aflã pe „ultima sutã
de metri”. Pe lângã cele care þin
de procesul de învãþãmânt în
sine, sunt în plinã desfãºurare ºi
metodele de examinare a sãnãtãþii preºcolarilor ºi elevilor. Astfel, a fost aprobat Ordinul comun
nr.1002MS/5057MECS/2015 Metodologia privind examinarea stãrii de sãnãtate a preºcolarilor ºi elevilor din unitãþile
de învãþãmânt de stat ºi particulare autorizate/acreditate,
privind acordarea asistenþei
medicale gratuite ºi pentru
promovarea unui stil de viaþã
sãnãtos. Sunt foarte multe mãsuri adoptate care sunt menite sã
îndrepte starea de sãnãtate a copiilor.

Noi prevederi
legale

Faþã de precedentele prevederi
legale, sunt ºi unele modificãri.
Astfel, vor fi prevãzute servicii de

menþinere a stãrii de sãnãtate ondividuale ºi colective, triaj epidemiologic, la intrarea ºi revenirea
în colectivitate, dupã vacanþele
ºcolare, precum ºi imunizãri în situaþii epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin
ordin al ministrului sãnãtãþii. De
asemenea, printre atribuþiile medicului ºcolar sau al medicului
generalist intrã, dupã caz, ºi raportarea , cãtre Direcþiile de Sãnãtate Publicã Judeþene, a cazurilor ºi focarelor de boli transmisibile. În conformitate cu noile
prevederi se aflã ºi verificarea
antecedentelor vaccinale ale copiilor, îndrumarea pãrinþilor cãtre
medicul de familie, pentru efectuarea vaccinurilor copiilor, în
cazul în care acestea nu au fost
fãcute corespunzãtor vârstei, precum ºi eliberarea fiºei cu vaccinãrile efectuate pânã la data de 1
mai 2015. Sunt prevederi noi ºi
pentru asistenþii medicali din cadrul comunitãþilor de preºcolari

sau elevi. Ei vor întocmi zilnic evidenþa copiilor absenþi din motive
medicale, urmând ca revenirea
acestora în colectivitate sã fie condiþionatã de prezentarea avizului
epidemiologic favorabil, eliberat de
medicul de familie, pentru absenþe ce depãºesc trei zile. Asistentul
medical va efectua ºi analizarea
copiilor eligibili pentru imunizãri
în situaþii epidemiologice speciale, iar, în cazul realizãrii acestora,
le înregistreazã în fiºa de consultaþie ºi în registrul de vaccinãri.
Noua metodologie prevede ca Direcþiile de Sãnãtate Publicã sã
asigure vaccinurile necesare ºi
transportul lor cãtre unitãþile de
învãþãmânt, precum ºi urmãrirea
efectuãrii imunizãrilor. Trecând în
revistã prevedrile legale, drept
concluzii se despund documentele
necesare înscrierii la cursuri a elevilor. Astfel, sunt obligatorii adeverinþa medicalã pentru înscrierea
în colectivitate ºi avizul epidemiologic, depunerea acestora , la se-

Cadrele didactice
încep consfãtuirile

De astãzi, încep consfãtuirile
judeþene ale cadrelor didactice, pe
discipline. Acestea urmeazã celor la
nivel naþional, la care au participat
inspectorii ºcolari de specialitate.
Acþiunea debuteazã la ora 14:00, în
Sala „Amfiteatru” a Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj, pe „Proiecte
Educaþionale/Învãþãmânt particular ºi
alternative educaþionale”.
Mâine, la Liceul de Arte „Marin
Sorescu” ºi Colegiul Naþional „Carol
I” vor participa cadrele didactice de
la „Arte”, respectiv „Fizicã”. Ziua de
11, cea mai aglomeratã, este rezervatã profesorilor de „Limba ºi Literatura românã” (Colegiul Tehnic Energetic), „Matematicã” (aceeaºi locaþie),
„Englezã” ºi „Germanã” (C.N.
„ªtefan Odobleja”), „Francezã”,
„Italianã” ºi „Spaniolã” (C.N. „Carol
I”), „Chimie” (Liceul Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate), „Biologie”
(Liceul „Charles Laugier”) ºi „Educaþie fizicã ºi sport” (Liceul „Marin

Sorescu”). Pe
12 septembrie,
la C. N. „ªtefan Velovan”
vor fi prezenþi
specialiºtii de
„Socio-Umane”, iar pe 14,
la C.N. „Carol
I”, consfãtuirea va fi
destinatã
cadrelor
didactice de
„Geografie”.
Pe 15,
informaticienii
se vor întâlni
la Liceul
„Traian Vuia” , iar cadrele didactice
din învãþãmântul profesional ºi
tehnologic vor fi prezenþi la „Energetic”. În ziua de 16 septembrie, cei
din învãþãmântul primar vor fi în
„Amfiteatru” ISJ, a doua zi profesorii care predau „Limba ºi istoria
rromilor” urmând sã se întâlneascã
la ªcoala Gimnazialã „Anton Pann”
Craiova, iar reprezentanþii învãþãmântului preºcolar, la Facultatea de
Drept. În data de 18 septembrie,
istoricii vor merge la Liceul „Marin
Sorescu”, pe 19, profesorii de
„Religie” având întâlnire la „Charles
Laugier”.
Ultimele zile de consfãtuiri sunt
rezervate astfel: 24 – „Educaþie
permanentã (consilieri educativi)” –
„Amfiteatru” ISJ Dolj; 25 - „Educaþie
permanentã (cadrele din Palatul
Copiilor ºi structurile acestora) ” – la
Palat; 26 – „Învãþãmântul special/
Special integrat” – Liceul „Charles
Laugier”.
CRISTI PÃTRU

diul unitãþilor de învãþãmânt,
având termen limitã data de 1 octombrie 2015.

ªcolile din Dolj
au fost înºtiinþate

Luând acte de cele stipulate în
metodologie, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj a emis, pe 7 septembrie Nota nr.389, semnatã de
inspectorul ºcolar general, prof.
Elena Lavinia Craioveanu, prin

care toate unitãþile ºcolare aflate
în subordine au aflat despre noile
articole de lege. „Vã rugãm, respectaþi întocmai prevederile ordinului, în vederea înscrierii copiilor în unitãþile de învãþãmânt ºi a
asigurãrii dreptului la educaþie”.
Urmeazã punerea în aplicare a legislaþiei ºi centralizarea datelor,
pentru a se putea ibserva starea
de fapt a sãnãtãþii elevilor.
CRISTI PÃTRU

Un internet mai
sigur pentru minori
Potrivit unui recent studiu, România este una dintre cele 8
þãri în care Centrele pentru un Internet Sigur (CIS) joacã
un rol deosebit de important în asigurarea acestuia pentru
minori. Astfel, 90% din activitãþile dedicate sunt implementate prin aceste centre, ele reprezentând, în acelaºi timp, o
platformã de dialog pentru pãrþile interesate.
De asemenea, România face parte dintre þãrile în care sectorul public are o implicare limitatã în implementarea acþiunilor
ºi iniþiativelor din domeniu, el preferând sã
delege aceastã sarcinã sectorului non-profit ºi industrial, furnizând, între anumite limite, finanþarea necesarã. „Pe ansamblul
Uniunii Europene, studiul a dezvoltat o hartã a politicilor ºi iniþiativelor din statele membre, pentru a identifica modelele ºi demersurile folosite de acestea ºi pentru a stabili
indicatorii de referinþã. De asemenea, el
oferã recomandãri pentru o mai bunã guvernanþã a demersurilor pe subiect, precum
ºi de colectare ºi evaluare a datelor relevante”, se precizeazã pe site Comisiei Europene.

“Harta BIK”

Studiul “Compararea politicilor pentru

un internet mai sigur în statele membre” a
avut loc în contextul elaborãrii strategiei
europene pentru un internet mai sigur
pentru minori (Better Internet for Kids BIK). Obiectivul principal a fost de a oferi
o analizã cuprinzãtoare a modului în care
provocãrile legate de BIK sunt abordate în
politicile ºi iniþiativele de profil, precum ºi
cu scopul de a dezvolta un instrument durabil de evaluare - “Harta BIK”. Studiul a
fost efectuat în toate statele UE, precum ºi
în Norvegia ºi Islanda, ca parte a reþelei
pentru un internet mai sigur. A fost finanþat
în cadrul Programului pentru un Internet
Sigur (1999-2014); în prezent, sprijinul
continuã prin intermediul Mecanismului pentru Conectarea Europei, în domeniul infrastructurii serviciilor digitale.
MARGA BULUGEAN
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Statul Islamic a cucerit ultimul
câmp petrolifer controlat
de Guvernul sirian
Luptãtori din cadrul grupãrii
Statul Islamic (SI) au cucerit ultimul câmp petrolifer major care se
afla sub controlul Guvernului sirian, în urma unor confruntãri
într-o vastã zonã deºerticã din
centrul þãrii, potrivit unui ONG
care monitorizeazã conflictul. Exploataþia de la Jazal era închisã,
iar confruntãri continuau la est
de Homs, cu victime de ambele
pãrþi, a anunþat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, cu
sediul în Marea Britanie, fãrã sã
precizeze când a fost cucerit câmpul ºi fãrã sã ofere alte detalii.
Armata sirianã a anunþat cã a
respins un atac în regiunea respectivã, dar nu a menþionat câmpul de la Jazal ºi nici nu a spus
cât mai controleazã din infrastructura energeticã a þãrii. Ea a
precizat cã a ucis 25 de luptãtori,
inclusiv jihadiºti care nu erau sirieni. “Regimul a pierdut ultimul
câmp petrolier din Siria”, a anunþat Observatorul, care monitorizeazã violenþele prin intermediul
unei reþele de surse aflate pe teren. Potrivit unor comentarii
postate pe reþele de socializare,
confruntãrile armate s-au intensificat în ultimele douã-trei zile,
iar jihadiºti ar fi preluat controlul asupra câmpului petrolifer.
Câmpul de la Jazal, de talie mijlocie, se aflã la nord-vest de oraºul antic Palmira, cucerit de jihadiºti, în apropiere de principalele
zãcãminte de gaze naturale din
Siria ºi de instalaþii de extracþie
în valoare de milioane de dolari.
Armata, care luptã sã reia controlul asupra oraºului ºi regiunii,
cucerite de jihadiºti în mai, a reuºit sã securizeze perimetrul câmpului petrolifer în iunie. Observatorul a mai anunþat cã 16 militanþi, inclusiv cinci jihadiºti
strãini, au fost uciºi în atacuri aeriene pe care coaliþia împotriva
Statului Islamic le-a efectuat în
zona oraºului Rakka, proclamat
“capitala califatului”. Insurgenþi
islamiºti au bombardat centrul
Damascului, omorând cel puþin o
persoanã ºi rãnind alte câteva
zeci, potrivit televiziunii de stat.

Angela Merkel: Planul Comisiei Europene privind
cotele de imigranþi nu este decât „un prim pas”
Cancelarul german Angela Merkel a afirmat, ieri, la Berlin, cã propunerea preºedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude
Juncker, de repartizare a 120.000 de imigranþi în Europa nu este decât “un prim
pas”. “Salutãm propunerea lui Jean-Claude Juncker ca pe un prim pas important”,
a declarat Merkel într-o conferinþã de presã comunã cu premierul suedez, Stefan
Lofven. “Dar rãmâne un pas de fãcut, deoarece numãrul de refugiaþi nu poate fi
determinat în Suedia sau în Germania. El
este rezultatul unor circumstanþe ºi iatã
de ce avem nevoie în cele din urmã de un
sistem deschis de cote”, a mai spus cancelarul german. La Varºovia însã, vicepremierul polonez Tomasz Siemoniak a rãspun criticilor care se fac auzite tot mai des
dinspre Germania ºi care vizeazã þãrile din
Europa de Est, acuzate cã nu se implicã
suficient în criza refugiaþilor, cerând Berlinului sã
nu dea lecþii de solidaritate ºi criticând totodatã
rãspunsurile “rapide ºi ad hoc” la aceastã crizã.
“Germania n-ar trebui sã ne dea lecþii de solidaritate”, a spus Siemoniak pentru postul de televiziune TVN24, justificând totodatã atitudinea Poloniei faþã de criza refugiaþilor, pe care o considerã “impregnatã de solidaritate ºi în cãutarea unei
soluþii originale, de vreme ce deciziile rapide ºi ad
hoc nu rezolvã problema”. “Nu se pune problema sã primim zeci de mii de refugiaþi care vor sã
vinã în Europa, pentru cã Europa nu are capacita-
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tea de a-i primi”, a adãugat Siemoniak, care crede
cã oficialitãþile europene ar trebui sã încerce sã
soluþioneze situaþia din Siria, Irak, Somalia, Libia
sau Afganistan în loc sã se gândeascã la cum sã
frâneze fluxul de refugiaþi ºi imigranþi sau la cote
de repartizare a acestora. Polonia nu este de
acord cu impunerea de cote obligatorii de refugiaþi pentru fiecare stat membru al UE, iar Tomasz
Siemoniak a amintit ieri cã a impune unei þãri un
anumit numãr obligatoriu de persoane pe care sã
le primeascã “este un drum care nu duce nicãieri,
pentru cã în momentul în care (o þarã) va accepta

un prim grup, va sosi al doilea, ºi apoi al
treilea ºi tot aºa”. Referitor la posibilitatea ca Polonia sã accepte între 10.000 ºi
12.000 de refugiaþi, cifrã vehiculatã recent de presã, care cita surse europene,
Siemoniak a spus cã “executivul polonez nu va face nimic care sã afecteze în
vreun fel securitatea ºi stabilitatea þãrii”.
Pânã acum, Varºovia s-a angajat sã primeascã 2.000 de refugiaþi. Pe de altã parte, preºedintele francez Francois Hollande a fãcut apel la întãrirea ajutorului pentru þãrile vecine cu Siria ºi Irak care primesc refugiaþi din aceste douã state, cu
ocazia unei conferinþe internaþionale la
Paris privind minoritãþile persecutate de
cãtre gruparea jihadistã Statul Islamic
(SI). “Dacã nu ajutãm mai mult aceste
þãri care primesc (refugiaþi), dacã nu ajutãm mai mult familiile care se aflã în taberele de refugiaþi sau dispersate în þãrile vecine,
atunci nu doar cã se vor întâmpla drame, dar va
continua acest exod pe care îl vedem sub ochii
noºtri”, a spus ºeful statului francez. Francois
Hollande, care a deschis “Conferinþa internaþionalã privind protecþia victimelor violenþelor etnice ºi religioase în Orientul Mijlociu”, a vorbit
despre “urgenþa umanitarã” din Turcia, Liban sau
Iordania. Exodul spre Europa “nu se va opri dacã
nu va exista o acþiune de amploare pentru ca cei
care au pãrãsit Siria ºi Irakul sã fie primiþi în cele
mai bune condiþii în þãrile vecine”, a insistat el.

Piloþii Lufthansa pe cursele pe distanþe
medii ºi scurte intrã astãzi în grevã
Piloþii Deutsche Lufthansa de pe
cursele pe distanþe medii ºi scurte
din ºi cãtre Germania intrã astãzi în
grevã, extinzând astfel protestul care
a afectat ieri cursele intercontinentale, în cadrul conflictului cu conducerea grupului legat de mãsurile de
reducere a costurilor. Protestul de
astãzi are loc în intervalul 00.01-23.59
(ora Germaniei). Lufthansa va fi nevoitã sã anuleze sute de zboruri, dupã
ce sindicatul Vereinigung Cockpit a
anunþat cã protestul de marþi al pilo-

þilor de pe cursele pe distanþe lungi
va fi urmat de cel al piloþii avioanelor
A320, Boeing 737 ºi Embraer. Protestele de marþi ºi de astãzi se adaugã
altor 12 acþiuni greviste care au fost
organizate de piloþii Lufthansa din
aprilie 2014. Ultima grevã a avut loc
cu trei zile înainte de prãbuºirea intenþionatã, de cãtre un pilot al diviziei low-cost Germanwings, a unei
aeronave Airbus, în Alpii francezi, pe
24 martie, în urma cãreia 150 de persoane ºi-au pierdut viaþa. Directorul

Turcia a confirmat o incursiune
terestrã în nordul Irakului
Turcia a confirmat ieri o operaþiune la sol a trupelor sale în
nordul Irakului împotriva rebelilor kurzi, aflaþi la originea unui
atac sângeros soldat cu uciderea
a 16 soldaþi turci, ºi a dat asigurãri cã intervenþia sa terestrã este
“de scurtã duratã”. “Forþele de
securitate turceºti au trecut frontiera în Irak în baza dreptului de
urmãrire ce-i vizeazã pe teroriºtii PKK (Partidul Muncitorilor
din Kurdistan) care au întreprins
recentele atacuri”, a declarat o
sursã guvernamentalã turcã, care
a þinut sã-ºi pãstreze anonimatul.
Preºedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a promis ieri cã “nu
va abandona þara teroriºtilor”
dupã o serie de ambuscade sângeroase ale rebelilor PKK, soldate cu moartea a 30 de poliþiºti
ºi soldaþi în sud-estul þãrii. “Nam abandonat ºi nu vom abandona aceastã naþie unor trei sau
cinci teroriºti”, a declarat Erdogan într-un discurs televizat la
Ankara.
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externe

general al Lufthansa, Carsten Spohr,
a declarat sãptãmâna trecutã cã este
pregãtit sã suporte noi greve, pentru a impune schimbãri care vor ajuta compania sã concureze cu operatorii low-cost din Europa ºi Golful
Persic, pe cursele pe distanþe lungi.
Grevele au redus deja profitul operaþional al Lufthansa cu circa 300 de
milioane de euro, iar Spohr a fost nevoit sã revizuiascã de douã ori þintele financiare ale grupului, în primul
sãu an de mandat. “Pagubele financiare sunt în creºtere”, a declarat Dirk
Schlamp, analist la DZ Bank în Frankfurt, adãugând cã existã o probabilitate destul de ridicatã ca acþiunile
viitoare de protest sã afecteze reputaþia Lufthansa. Bettina Volkens,
membru în board-ul Lufthansa pentru resurse umane, a declarat cã fiecare grevã reduce ºansele de a gãsi
o soluþie pentru închiderea conflictului cu sindicatul. Lufthansa a fost
nevoitã sã anuleze luni o parte din
curse, din cauza grevei piloþilor, iar
continuarea ºi astãzi a protestului va
extinde problemele cel puþin pânã
mâine. Greva va include ºi cursele

Germanwings. Planul de reorganizare susþinut de directorul general
Schlamp prevede ca Germanwings sã
preia o parte din cursele operate în
prezent de Lufthansa, pentru reducerea cheltuielilor, inclusiv cu salariile personalului navigant. Septembrie este în general o lunã profitabilã
pentru transportatorii aerieni, sfârºitul sezonului de vacanþã coincizând
cu creºterea cãlãtoriilor de afaceri.
Sindicatul Vereinigung Cockpit s-a
oferit în iulie sã accepte creºterea
vârstei de pensionare pentru personalul navigant, pentru reducerea
costurilor, cu condiþia ca membrii
conducerii sã nu excludã un numãr
mai mare de piloþi din acordul colectiv negociat. Spohr nu acceptã însã
aceastã propunere, întrucât vrea sã
transfere o parte din piloþii care opereazã pe cursele pe distanþe scurte la
brandul regional al grupului, Eurowings. Acest brand va opera ca o
divizie low-cost, iar media de salarizare va fi mai micã. Directorul general a înfiinþat totodatã o sucursala a
Eurowings în Austria, unde sindicatul german nu are competenþe.

Eurostat: Economia zonei euro a crescut peste
estimãrile iniþiale în trimestrul doi, cu 0,4%
Economia zonei euro a crescut cu 0,4% în trimestrul al doilea, faþã de trimestrul precedent, peste estimarea iniþialã de 0,3%, susþinutã de exporturi ºi cheltuielile de consum, potrivit datelor revizuite publicate marþi de biroul european de statisticã, Eurostat. Un ritm de creºtere similar a fost
înregistrat ºi la nivelul Uniunii Europene. În primul
trimestru, PIB-ul a avansat cu 0,5% atât în zona
euro cât ºi în Uniunea Europeanã. Comparativ cu
acelaºi trimestru al anului trecut, PIB-ul ajustat la
factorii sezonieri a urcat în intervalul aprilie-iunie
cu 1,5% în zona euro ºi cu 1,9% în UE, dupã creºteri de 1,2%, respectiv 1,7% în trimestrul precedent. În trimestrul al doilea, consumul populaþiei

din zona euro a crescut cu 0,4% ºi a avut o contribuþie de 0,2 puncte procentuale la PIB-ul regiunii.
Cheltuielile guvernamentale au urcat cu 0,3%, în
timp ce investiþiile au scãzut cu 0,5%, dupã o majorare de 1,4% la începutul anului, potrivit Eurostat.
Banca Centralã Europeanã a anticipat sãptãmâna
trecutã cã redresarea zonei euro va continua, chiar
dacã într-un ritm mai lent decât estima inþial, din
cauza efectului încetinirii activitãþilor economice
în China. Banca prognozeazã pentru acest an o
creºtere economicã de 1,4% în zona euro, urmatã
de un avans de 1,8% în 2016. BCE a redus sãptãmâna trecutã estimarea referitoare la inflaþia zonei
euro din acest an la numai 0,1%, de la nivelul de

0,3% prognozat în iunie. Pentru 2016, banca se
aºteaptã la accelerarea inflaþiei la 1,1%, care este
totuºi sub estimarea anterioarã, de 1,5%. În 2017,
reprezentanþii BCE anticipeazã o inflaþie de 1,7%,
apropiatã de aºteptarea iniþialã de 1,8%. Preºedintele BCE, Mario Draghi, a dat asigurãri, în conferinþa de presã susþinutã dupã ºedinþa de politicã
monetarã de sãptãmâna trecutã, cã instituþia este
pregãtitã sã suplimenteze mãsurile de stimulare
dacã economia zonei euro va avea nevoie. La nivelul UE, PIB-ul a crescut în trimestrul al doilea,
faþã de primele trei luni ale acestui an, în toate statele pentru care sunt disponibile date, cu excepþia
Franþei, unde economia a stagnat.
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PRO TV

ANTENA 1

07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Starea naþiei
09:55 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd
1999, Canada, Familie
10:50 Teleshopping
11:30 Pe urmele lui Vittorio de
Sica
12:20 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
14:55 Starea zilei
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Transformarea
18:00 O cãlãtorie în Þara
Dimineþilor Liniºtite
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Vocea lui Caruso
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 Da!
2004, Marea Britanie, Dramã
01:40 Transformarea
02:30 Viaþa dublã a lui Eddie
McDowd

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 O luptã personalã
2006, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Spartacus: Nisip însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,
Fantastic
00:45 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)

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Burlãciþa
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Cel mai bun tãtic din lume
2009, SUA
03:00 Observator (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Teleshopping
08:00 Mituri muzicale româneºti
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Gimnasticã ritmicã
11:10 Cap compas
11:45 Teleshopping
12:10 Faimoºii
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Un mare domn
1965, Comedie, Dramã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Pelerin
19:30 Amfitrion Radu F.
Alexandru
19:40 Cartouche
1962, Franþa, Acþiune, Aventuri,
Comedie, Dramã
21:40 Cartea cea de toate zilele
21:50 5 minute de istorie
22:00 Ora de ºtiri
23:10 Festivalul Enescu 2015
00:35 Cap compas
01:00 Profil. Poveste. Personaj
01:30 Naturã ºi sãnãtate
02:00 Memorialul Durerii
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 A doua emigrare
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie
05:50 Cartea cea de toate zilele

HBO
07:55 Bãrbaþi, femei ºi copii
09:55 De ce eu?
12:05 Garfield
13:25 Dansuri de stradã: showul vedetelor
15:10 Diavolul se îmbracã de la
Prada
17:00 RoboCop
19:00 Detectivii din California
20:00 Labirintul: Evadarea
21:55 E nevoie de un erou
22:55 De vorbã cu Blunt
23:30 Equalizer
01:40 Omoarã-mã de trei ori
03:10 Stella Street
04:35 Scurt/4: Istorii de inimã
neagrã
06:00 Profesoara de englezã

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)

PRO CINEMA
07:30 La Mãruþã
09:00 Thundercats: Al treilea
Pamant
09:30 La bloc (R)
11:15 La bloc
12:45 Doamna din Shanghai
(R)
14:45 Bruneta mea favoritã (R)
16:45 Calea cea grea (R)
19:00 Poveste de dragoste
20:30 Un tren numit Darjeeling
22:30 Buried Alive
00:00 Un tren numit Darjeeling
(R)
2007, SUA, Aventuri, Biografic,
Comedie, Dramã
02:00 Cine A.M.

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat: "Bãtaie ca
în filme"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK
Episodul 469
00:00 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:15 Sfârºitul lumii (R)
2005, SUA, Germania, Canada,
Acþiune, Dramã, SF
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Adevãruri ascunse (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Playtech (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Râzi ºi câºtigi
15:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate
18:00 Focus
19:30 Adevãruri ascunse
20:30 Secretele din pereþi
2010, SUA, Dramã, Horror,
Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Focus din inima României
00:00 Click! (R)
01:00 Sfârºitul lumii
2005, SUA, Germania, Canada,
Acþiune, Dramã, SF
02:30 Secretele din pereþi (R)
2010, SUA, Dramã, Horror,
Thriller
04:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
04:30 Cearta-n bucate (R)
05:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

Labirintul: Evadarea
Se difuzeazã la HBO, ora 20:00
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cuvântul libertãþii / 11

Thomas se trezeºte într-un lift
care urcã încet. Când liftul se
opreºte ºi uºile se deschid,
ajunge în mijlocul unei colonii
de bãieþi care îl întâmpinã în
Luminiº - un vast spaþiu deschis înconjurat de ziduri uriaºe
de beton. Mintea lui Thomas
este pustie. Nu ºtie unde este
ºi de unde a venit; nu îºi aminteºte cine sunt pãrinþii lui, ce
trecut a avut sau mãcar cum se
numeºte.

O luptã personalã
Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30
John Triton este un soldat din
marina americanã care, împotriva propriei voinþe, este
trimis acasã din rãzboiul din
Irak. Acum el are suficient timp
sã petreacã alãturi de tânãra ºi
frumoasa lui soþie, Kate. Însã
planurile îi sunt date peste cap
de un criminal fãrã scrupule,
pe nume Rome, care, doar
pentru cã ea se nimerise sã fie
prezentã când acesta ucide un
poliþist...

Buried Alive
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 22:30
Un grup de adolescenþi vor
sã demonstreze cã legenda
despre casa abandonatã din
împrejurimi este doar o
legendã. Aºa reuºesc sã
trezeascã un spirit îngrozitor captiv acolo de secole.
Vor reuºi acum tinerii sã-ºi
repare greºeala ºi sã distrugã demonul înainte ca
acesta sã facã prea multe
victime?
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 9 septembrie 2015 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4261 ............. 44261
1 lirã sterlinã................................6,1024....................61024

$

1 dolar SUA.......................3,9650........39650
1 g AUR (preþ în lei)........142,7993.....1427993

METEO

miercuri, 9 septembrie - max: 25°C - min: 14°C

În general
ploaie
senin
ploaie
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Anunþul tãu!

publicitate
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA,
 Cele mai înalte standarde de
prin Centrul Multifunctional profesionalism
Craiova scoate la licitatie pu-  Suntem la dispoziþia dumneablicadeschisa in vederea inchi- voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
rierii spatiilor disponibile (spa- Muncã
(Protecþia Muncii)
tii depozitare subsol, spatiu ex-  Situaþii de Urgenþã – Preveniºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)pozitional Etaj 1; spaþii birouri- rea
Protecþia civilã
etaj 2). Documentatia necesa-  Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
ra se procura de la Centrul Mul- îmbolnãvire
profesionalã
tifunctional Craiova, str. Targu-  Întocmire plan de intervenþie
lui nr. 26, etaj 2, camera 211.  Managementul Mediului
Data limita pentru depunerea Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
ofertelor este in fiecare zi de 0760/678.231.
luni, miercuri si vineripana la
orele 11.00. Licitatia va avea loc CENTRUL COMERCIAL SUCPI
la Centrul Multifunctional CraUnora le place
iova, str. Targului nr. 26, saptasã munceascã
manal – in fiecare zi de luni, decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte
miercuri si vineri, orele 12:00,
speranþa unui „job”.
Relatii suplimentare la telefon:
Sunã la telefon 0251/
0765.577.711; 0769.268.690.
438.440 ºi vino în Calea
Aunþ public privind decizia Bucureºti, strada Grigore
etapei de încadrare ( titular) - SC Pleºoianu, sã închiriezi un
ALUC PRODCOM SRL BÃI- stand la cel mai bun preþ.
LEªTI titular al proiectului „InstaCu noi vei avea
lare rezervor combustibil” anunpropriul „job”!
þã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare de
cãtre APM Dolj pentru proiectul
propus a fi amplasat în Bãileºti,
strada ªoseaua Galicea Mare nr.
7. Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, în zilele
de L-V , între orele 9,00-14,00, precum ºi la urmãtoarea adresã de
internet: www.apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii /observaþii la proiectul deciziei de încadrare pânã la
data de 14.09.2015.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA
închiriazã
spaþii
ºi birouri.
Relaþii la
telefon:
0771/289.009.
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Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
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OFERTE SERVICIU

ªCOALA Gimnazialã
„Gh. Þiþeica” cu sediul în
Craiova, Str.Calea Bucureºti, nr.93, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractual vacante de: Îngrijitor, 1 Post, în conformitate cu HG 286/
23.03.2011. Concursul
se va desfãºura astfel:
-proba practicã în data
de 02.10.2015, ora
09.00, -proba interviu în
data de 05.10.2015, ora
09.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmatoarele condiþii:
-studii medii absolvite cu
diplomã de Bacalaureat,
-experienþã de minim 1
an. Candidaþii vor depune dosarele de participare la concurs în termen
de 10 zile de la data publicarii prezentului anunþ
în Monitorul Oficial al
României. Relaþii suplimentare la sediul: ªcoala Gimnazialã „Gh. Þiþeica” cu sediul în Craiova,
Str.Calea Bucureºti,
nr.93, persoanã de contact: Florea Violeta, telefon: 0251.544.765,
fax: 0251.544.765.
Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajeazã ospãtari. Telefon:
0726/066.536; 0722/
892.195.
SOCIETATE ANGAJEAZÃ MUNCITORI
SPAÞII VERZI. PERMISUL DE CONDUCERE PREZINTÃ
AVANTAJ. TELEFON:
0745/318.488.

SERVICIUL Public Management Spitale, Cabinete
Medicale ºi Creºe din Municipiul Craiova organizeazã concurs în data de
30.09.2015 -proba scrisã, pentru ocuparea urmãtoarelor posturi vacante pe perioadã nedeterminatã: -1 post Medic stomatolog, studii universitare de
lungã duratã absolvite cu
diplomã de licenþã; -12
posturi Asistent medical
generalist, studii sanitare
postliceale sau superioare; -4 posturi îngrijitor creºe, minimum învãþãmântul obligatoriu; -2 posturi
muncitor III (bucãtar) creºe, certificat de absolvire
a cursului de calificare în
meseria de bucãtar; -3
posturi îngrijitor la domiciliu, certificat de calificare în
meseria de îngrijitor bãtrâni la domiciliu, la sediul
din Calea Unirii, nr.45, Craiova, Dolj. Relaþii suplimentare la tel: 0251.533.063,
persoanã de contact -Rãpãnoiu Luisa.

ADUNÃRI GENERALE
SC MECSOL Cârcea
anunþã Adunarea Generalã Extraordinarã a Acþionarilor pe data de 24 septembrie 2015, ora 10.00,
la sediul unitãþii, având ca
ordine de zi diverse probleme organizatorice.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Telefon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi -elevi la
contabilitate. Telefon:
0722/943.220.
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În conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat
prin Hotarârea nr. 286/2011, astfel cum a fost modificat prin Hotarârea de Guvern nr.1027/
2014, Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova organizeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru ocuparea unui post vacant, în regim contractual, pe perioadã nedeterminatã de magaziner din cadrul Serviciului Adminstrativ.
Concursul pentru ocuparea postului vacant va consta în 3 etape succesive, dupã cum
urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã - 01.10.2015, ora 10,00;
- interviul – 06.10.2015, ora 10,00.
Potrivit art.3 din acelaºi Regulament-cadru, în vederea participãrii la concurs, candidatul trebuie sa îndeplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale:
- are cetãþenia românã, cetãþenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinând Spaþiului Economic European ºi domiciliul în România;
- cunoaste limba românã, scris ºi vorbit;
- are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
- are capacitate deplinã de exercitiu;
- are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã
pe baza adeverinþei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãþile sanitare
abilitate;
- îndeplineºte condiþiile de studii ºi, dupã caz, de vechime sau alte condiþii specifice potrivit cerinþelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infracþiuni contra umanitãtii, contra statului ori contra autoritãþii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals ori a unor fapte de corupþie sau a unei infracþiuni
sãvârþite cu intenþie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcþiei, cu excepþia
situaþiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiþii specifice :
- studii medii liceale absolvite cu diplomã de bacalaureat;
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 23.09.2015, ora 16,00
la sediu Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa “U” Craiova din str. Constantin Lecca, nr. 32.
Informaþii suplimentare se pot obþine de la Clubul Sportiv Judeþean ªtiinþa “U”
Craiova, Serviciul Administrativ sau la telelefon 0251/413827.
Þin evidenþã contabilã. Te- 3 - 4 CAMERE
lefon: 0722/943.220; Vând apartament cu trei
0771/215.774.
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
VÂNZÃRI
70.000 de euro negociabil. Telefon: 0769/477.662.
GARSONIERE
Vând garsonierã cu îm- Vând apartament 4 camebunãtãþiri Valea Roºie re, bilateral, ultracentral. Te(Piaþã) Telefon: 0741/ lefon: 0721/290.286.
116.815.
Vând apartament 3 caCAMERE CÃMIN mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
Vând camerã cãmin str. 0762/280.739.
Putnei. Telefon: 0768/
CASE
437.838; 0763/506.962.
APARTAMENTE Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de- Casã mare boiereascã
comandate etaj 1. Telefon: cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Li0763/857.756.
povu cu teren 7000 mp.
Vând apartament 2 came- Telefon: 0764/492.029.
re decomandate, microcentralã, coloanã apã se- Vând casã boiereascã
parat, etaj 4/10- Ciupercã. mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0746/660.001.
Vând 2 camere, ultracen- Telefon: 0741/219.483.
tral, ultralux, A.C., internet, Vând casã 5 camere, Iºalrenovat complet. Telefon: niþa, vad comercial negocia0762/109.595.
bil. Telefon: 0766/325.453.
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Vând casã locuibilã comuna Periºor + dependinþe,
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.
Vând casã 350 mp Catargiu. Telefon: 0770/928.527.
Casã Seaca de Câmp ultracentral 3 camere, beci ,
2 sãli lungime 30 m, mobilatã, teren 5000 mp cu spaþiu comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.

Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe, teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere ºi teren 2000 mp, comuna Valea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demisol, parter + etaj 1 + mansardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centralã pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu grãtar. Situatã la 50 m de pârtia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craiova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 apartamente 2 camere – variante. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã comuna Calopãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Gogoºu - Dolj. Telefon: 0764/
271.285.

TERENURI

Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp, preþ
negociabil. Telefon: 0766/
689.036.
TEREN Braniºte, zona mânãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în Popoveni 2500 sau 5000 mp.
Telefon: 0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp Centura Nord. Telefon: 0728/
800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
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 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã, culoare alb, economicã - 90.000 km, 4000 RON
negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

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

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Telefon: 0772/096.357.

CUMPÃRÃRI AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând pãdure 5000 mp (1
pogon). Telefon: 0766/
676.238
Vând sobã de teracotã
verde, nemontatã, pat
mecanic, saltea , Tvcolor
102 cm, polizor 2500
Waþi, cãrucior handicap,
diafilm. Telefon: 0768/
083.789.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã suprapusã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Izvor,
cripte suprapuse, lucrare
marmurã. Telefon: 0722/
456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor color
Filiphs 100 lei, bicicletã
copii 50 lei, 2 gropi fãcute
Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
DOUÃ locuri de veci, Sineasca. Telefon: 0733/
065.141.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ
bun. Telefon: 0745/
589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto.Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
Vând þiglã Jimbolia cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
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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.

Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi verandã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, creme,
spume) bol inox 6 litri marcã Germania, cuier hol.
Telefon: 0752/236.667.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele relaxa, 1 ladã frigorificã
5 sertare, 1 aragaz cu 4
ochiuri. Telefon: 0745/
602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea, polizor 2500 W, sobã teracotã cu toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calorifere fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon: 0729/
977.036.
Vând cãrucior pentru copil. Telefon: 0770/661.121.

Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº, aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã aluminiu 20 litri nouã, reductor oxigen sudurã, alternator 12vV nou, arzãtor gaze
sobã, foarfecã tãiat tablã
de banc. Telefon: 0251/
427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 persoane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Telefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HONDA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru.
2200 lei. Telefon: 0762/
185.366.
Vând ecograf foarte convenabil, performant cu
douã sonde diferite. Telefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30 lei/
buc, covor persan 2,20/
1,80 - 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul Sineasca – Craiova
dimensiuni 1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
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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
SCHIMBURI CASE Roºie îmbunãtãþit. Telefon:
Schimb casã 3 camere, 0351/433.875.
hol dependinþe, 1500
mp curte comuna Cioro- MATRIMONIALE
iaºi pentru o camerã cã- Pensionar, 66/ 1,60, caut
min Valea Roºie parter femeie decentã, loialã de
sau etaj 1. Telefon: 0754/ la þarã sã împart viaþa, sãmi umple golul ºi singurã220.151.
tatea. Telefon: 0784/
ÎNCHIRIERI OFERTE 743.541; 0767/702.734.
Închiriez apartament 2 caDIVERSE
mere decomandate, Craioviþa Nouã-Nitela, tot con- Caut o persoanã care sã
fortul, etaj 3, centralã, aer mã îngroape. Îi plãtesc
condiþionat. Telefon: dãrile blocului, îi rãmâne
pensia ºi locul de veci.
0728/012.055
Telefon. 0762/728.493.
Urgent primesc în gazdã Singura argintãrie din
la bloc douã fete, Calea Craiova, situatã în ValeaBucureºti. Telefon: 0762/ Vlãicii (vis-a-vis de Elec850.986.
trica) unde gãsiþi bijuterii
Închiriez garsoniera com- lucrate manual, cu argint
plet mobilata, strada Dol- la schimb ºi manopera/
jului. Telefon: 0744/ obiect. Telefon: 0351/
572.056.
423.493.
Vând drujbã electricã Einºel lanþ rezervã - 250 lei,
pãlãrie fetru 55 nouã 50
lei, burtierã fãrã picior nouã
20 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m, trei
foi tablã zincatã 2/1 m, televizor color Grunding diagonala 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lucruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

ICÃ Marius-Iulius ºi Icã Alexandru Cristian, titulari ai proiectului „Construire spãlãtorie auto parter ºi vulcanizare auto parter” anunþã publicul interesat asupra luãrii
deciziei etapei de încadrare
de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj: proiectul nu se supune evaluãrii
impactului asupra mediului
ºi nu se supune evaluãrii
adecvate în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului ºi de
evaluare adecvatã poentru
proiectul „Construire spãlãtorie auto parter ºi vulcanizare auto parter” propus a fi
amplasat în Comuna Brãdeºti, Sat Brãdeºti, T108/
P98, Str. Doctor Brãdiºteanu, nr. 127, Judeþul Dolj.
Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la
sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj din Municipiul Craiova, Str.Petru
Rareº, nr.1, Jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele
08.00-16.30 ºi vineri între
orele 08.00-14.00, precum
ºi la urmãtoarea adresã de
internet http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 5
zile de la data publicãrii prezentului anunþ, pânã la data
de 13.09.2015.

Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci suprapuse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Lascãr Catargiu - Craiova. Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsite
ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
fãrã toc, presã balotat


TREBUIE
PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
mase plastice, bicicletã  VALABIL NUMAI
PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
nouã franþuzeascã. Telefon: 0767/153.551.
Talonul - contract de micã publicitate nr: .................
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
S.R.L.
Cãtre S.C.
Vând cãruciar copil, saltea copil, aspirator, sãpun Subsemnatul.................................................................................
rufe, covoare olteneºti, Domiciliat în ............................................................................
scoarþã, maºinã de cusut, Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
fotolii. Telefon: 0770/ vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
298.240.
la rubrica ...................................... la data de ....................
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela- asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
minate. Telefon: 0251/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
531.294.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vând maºinã de spãlat, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bazin inox, 50 Ron, cãru- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cior copil 50 Ron. Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0773/970.204; 0351/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
181.202.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presã balotat plastic- cutii de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bere, bicicletã nouã franþu- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zeascã, cauciucuri cu jantã Audi – A4 de iarnã. Tele- miercuri, 9 septembrie 2015
Semnãtura:..........................................
fon: 0767/153.551.
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PRELIMINARII EURO 2016 – GRUPA F – ETAPA A 8-A

Rãmâne sã tremurãm pânã-n final!
Naþionala României continuã
parcursul slab din ultimul timp,
dacã nu neapãrat ca rezultate, ca
joc, remizând, luni searã, pe Arena Naþionalã, scor 0-0, cu “lanterna” Grecia. A fost al treilea rezultat “alb”, la rând, în preliminariile Europeanului de anul viitor,
dupã cele din deplasãrile cu Irlanda
de Nord ºi Ungaria, iar “tricolorii” mai au de tremurat pânã sã-ºi
asigure prezenþa la marele bal.
Patru puncte din meciurile cu Finlanda (a) ºi Feroe (d) trimit “infirma” reprezentativã a lui Iordãnescu în Franþa, fãrã a mai depinde de celelalte rezultate. Totuºi,
se putea ºi mai rãu, dacã nordirlandezii nu obþineau o remizã
nesperatã contra ungurilor, în prelungiri (1-1). La 1-0 în favoarea
vecinilor, România trecea pe primul loc, secondatã de britanici ºi
maghiari la o singurã “lungime”.
Situaþie care, mãcar la o primã
vedere, pãrea mai ingratã.
Revenind la ciocnirea cu Grecia, elenii n-au vrut sã deranjeze
prea mult în prima reprizã, dar tricolorii n-au ºtiu sã profite, chiar
dacã a jucat mai ofensiv decât vineri, în Ungaria.

România 0-0 Grecia
Stadion: Arena Naþionalã.
Tãtãruºanu – Papp, Chiricheº, D. Grigore, Raþ – Pintilii, Hoban (F.
Andone 80) – Torje, Budescu (Sânmãrtean 64), Maxim (Ad. Popa 64) –
Keºeru. Selecþioner: Anghel Iordãnescu.
Karnezis – Kitsiou, Papastathopoulos, Manolas, Holebas – Tziolis,
Aravidis – Samaris, Fortounis (P. Kone 54), Fetfatzidis (Vyntra 46) –
Mitroglou (Karelis 87). Selecþioner: Kostas Tsanas.
Cartonaºe galbene: Papp 78 / Holebas 68, Manolas 89.
Arbitru: Aliaksei Kulbakov (Belarus).
Celelalte rezultate ale grupei: Irlanda de Nord – Ungaria 1-1
(Lafferty 90+3 / Guzmics 74), Finlanda – Insulele Feroe 1-0 (Pohjanpalo 23).

Budescu, cel mai în formã jucãtor din Liga 1 putea deschide
scorul, dar Karnezis a fost la
post (17).
Imediat ºi Keºeru a încercat sãl surprindã pe portarul oaspeþilor,
cu un ºut din unghi (18). Urmãtoarele ºanse au venit spre finalul
reprizei. Mai întâi, prin Keºeru
(41), reluare alãturi, ºi Torje, care
a expediat balonul cu capul, puþin

Duminicã

peste “transversalã”.
Jucãtorul lui Osmanlispor a
fost periculos ºi în partea secundã, la o centrare a lui Papp
(47), ºutând în plasa lateralã.
Grecii au oferit un prim rãspuns
prin Kone, dar nu a cadrat execuþia. Torje a ieºit din nou la
rampã în minutul 74, Karnezis
respingând de la colþul scurt.
Kone ºi-a mai încercat ºi el ºansa

1. Irlanda N.
8
5
2
1
12-6
17p
2. ROMÂNIA
8
4
4
0
7-1
16p
3. Ungaria
8
3
4
1
6-4
13p
4. Finlanda
8
3
1
4
7-8
10p
5. I-le Feroe
8
2
0
6
5-12
6p
6. Grecia
8
0
3
5
2-8
3p
A mai rãmas de jucat: ROMÂNIA – Finlanda, Irlanda N. – Grecia,
Ungaria – I-le Feroe (8 octombrie, ora 21:45), I-le Feroe – ROMÂNIA,
Finlanda – Irlanda N., Grecia – Ungaria (11 octombrie, ora 19:00).
cu un ºut de la distanþã, dar Tãtãruºanu n-a avut emoþii.
În prelungiri, Sânmãrtean a
avut ºansa de a marca din loviturã liberã, numai cã execuþia sa a
trecut peste. Astfel au ajuns tricolorii la 340 de minute fãrã gol

Luni

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, Corluka 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.

marcat, dar ºi la 456 de minute
în care ºi-au pãstrat butul intact.
România se poate lãuda cu cea
mai bunãm defensivã a preliminariilor, cu doar un gol încasat
în 8 meciuri, cel al maghiarului
Dzsudzsak.

Marþi, dupã închiderea ediþiei

GRUPA D: Scoþia – Germania 2-3 (Hummels 28 aut., McArthur 43 / Muller 18, 34, Gundogan 54), Polonia – Gibraltar 8-1
(Grosicki 8, 15, Lewandowski 18, 29, Milik 56, 72, Blaszczykowski 59 pen., Kapustka 73 / Gosling 87), Irlanda – Georgia 1-0
(Walters 69).
Clasament: 1. Germania 19p, 2. Polonia 17p, 3. Irlanda 15p, 4.
Scoþia 11p, 5. Georgia 6p, 6. Gibraltar 0p.

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 F, cea a României, este inseratã în partea superioarã
a paginii.

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 I: Armenia – Danemarca 0-0, Albania – Portugalia 0-1 (Veloso 90+2).
Clasament: 1. Portugalia 15p (- 1 joc), 2. Danemarca 12p, 3.
Albania 11p (- 1 joc), 4. Armenia 2p, 5. Serbia 1p (- 1 joc).

GRUPA G: Suedia – Austria, Liechtenstein – Rusia, Moldova – 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.

Dupã un meci epuizant cu Lisicki,

Halep a acces în premierã în sferturile
de la US Open, unde va înfrunta un fost lider mondial

Simona Halep s-a calificat pentru prima oarã în carierã în sferturile de finalã de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Favorita 2 la câºtigarea
competiþiei a eliminat-o, luni searã, în urma unui meci
epuizant pe Sabina Lisicki (cap de serie 24).
Simona s-a impus cu 6-7, 7-5, 6-2, dupã o partidã
care a durat douã ore ºi 38 de minute. Germanca de 25
de ani a dominat începutul meciului ºi s-a distanþat în
douã rânduri, 2-0 ºi 4-2, dar Halep a revenit ºi a ajuns
la 5-4, servind pentru meci. Lisicki a fãcut re-break-ul,

salvând o minge de set, ºi s-a impus în tie-break, la 6,
de asemenea anulând o altã ºansã de set.
La pauza dintre primele douã manºe, Simona a cerut
time-out medical ºi a acuzat probleme fizice pe durata
actului secund, unul pe care l-a câºtigat dramatic, chiar
dacã a ratat ºansa sã încheie pe propriul serviciu la 5-4.
A urmat o pauzã de hidratare de 10 minute, una care
i-a fost prielnicã Simonei, care s-a întors mult mai
proaspãtã din punct de vedere fizic de la vestiar. Cele
douã au mers cap la cap pânã la 2-2, atunci când a
venit rândul lui Lisicki sã acuze probleme medicale,
unele care s-au dovedit decisive. Germanca ºi-a scãzut
nivelul jocului ºi Simona s-a impus fãrã a mai pierde
vreun ghem.
Lisicki a dominat-o clar pe Halep la capitolul lovituri câºtigãtoare (37-18), dar diferenþa s-a fãcut la greºelile neforþate, Sabine fãcând nu mai puþin de 72, faþã
de cele 33 ale Simonei.
Pentru aceastã performanþã, Halep va fi rãsplãtitã
cu 410.975 de dolari ºi cu 430 de puncte WTA.
În sferturi, desearã, românca va da piept cu bielorusa Victoria Azerenka (20 WTA), fostul numãr unu mondial, care o conduce la capitolul întâlniri directe cu 2-0.
Ambele au avut loc în 2012, în “optimi” la Doha ºi Linz,
6-3, 6-1, respectiv 6-1, 6-1.

BASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN
Faza grupelor, etapa a 3-a

Rezultate înregistrate luni
Grupa A: Finlanda – Rusia 81-79,
Israel – Bosnia 84-86 (prelungiri),
Franþa – Polonia 69-66.
Clasament: 1. Franþa 6p, 2. Israel
5p, 3. Polonia 5p, 4. Finlanda 4p, 5.
Bosnia 4p, 6. Rusia 3p.
Grupa D: Lituania – Belgia 74-76,
Cehia – Letonia 65-72, Ucraina – Estonia 71-78.
Clasament: 1. Cehia 5p, 2. Belgia

5p, 3. Lituania 5p, 4. Letonia 5p, 5.
Estonia 4p, 6. Ucraina 3p,
Marþi, dupã închiderea ediþiei
Grupa B: Serbia (4p) – Islanda
(2p), Germania (3p) – Turcia (3p),
Spania (3p) – Italia (3p).
Grupa C: Slovenia (3p) – Olanda
(3p), Georgia (2p) – Grecia (4p), Croaþia (3p) – Macedonia (3p).
Din fiecare grupã se calificã primele patru clasate.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
16:30, 19:00, 21:45 – FOTBAL –
Cupa Ligii: Concordia – FC Botoºani,
ACS Poli Timiºoara – Petrolul, CSMS
Iaºi – CFR Cluj.
DIGI SPORT 2
18:30, 22:00 – BASCHET (M) – Campionatul European: Letonia – Ucraina,
Rusia – Franþa / 1:30, 4:00 – FOTBAL
Brazilia – Serie A: Internacional – Palmeiras, Corinthians – Gremio.
DOLCE SPORT
16:30, 19:00, 21:45 – FOTBAL –
Cupa Ligii: Concordia – FC Botoºani,
ACS Poli Timiºoara – Petrolul, CSMS

Iaºi – CFR Cluj.
EUROSPORT
17:00 – CICLISM – Turul Spaniei:
etapa a 17-a / 19:00, 22:15, 2:15, 4:00
– TENIS – Openul Statelor Unite, la
Flushing Meadows, New York: ziua a
10-a.
EUROSPORT 2
18:00, 2:00, 4:00 – TENIS – Openul
Statelor Unite: ziua a 10-a.
LOOK TV
16:30, 19:00, 21:45 – FOTBAL –
Cupa Ligii: Concordia – FC Botoºani,
ACS Poli Timiºoara – Petrolul, CSMS
Iaºi – CFR Cluj.
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Focus pe
pe campionat,
campionat, Cupa
Cupa Ligii
Ligii trece
trece în
în plan
plan secund
secund
Focus
Sãndoi va pregãti rezervele pentru partida de la
Ovidiu, iar Cârþu rãmâne cu titularii în Bãnie
Sorin Cârþu a anunþat cã meciul
din Cupa Ligii, programat mâine,
de la ora 19, la Ovidiu, cu Viitorul
Constanþa, va fi abordat de jucãtorii care au evoluat mai puþin pânã
acum la Universitatea Craiova.
Delegaþia olteanã va fi condusã la
mare de Emil Sãndoi ºi Adrian Popescu, în timp ce în Bãnie va rãmâne Sorin Cârþu cu jucãtorii
mai solicitaþi în acest sezon pentru a pregãti partida de duminicã, din Liga I, cu CSMS Iaºi.
„Vrem sã mergem mai departe
în Cupa Ligii, dar în acelaºi timp
foarte importantã pentru noi este
partida cu Iaºiul din campionat,
pentru cã o victorie ne deschide
alte perspective. Astfel, strategia pentru cele douã partide este
fãcutã pentru a crea un confort
bun tuturor jucãtorilor ºi pentru
atingerea obiectivelor. La Constanþa vor face deplasarea mai
mulþi jucãtori care au evoluat
mai puþin. Vor merge cu Emil
Sãndoi ºi Adrian Popescu, iar eu
voi rãmâne acasã cu ceilalþi componenþi ai lotului pentru a pregãti partida din campionat. Va fi
o sãptãmânã grea în care dorim
sã atingem ambele obiective.
Dar prioritate are meciul cu Iaºi“.
Printre jucãtorii care vor rãmâne sã se pregãteascã în Bãnie se
aflã: Vãtãjelu, Bãluþã, Mateiu,
Bawab ºi Nuno Rocha.

Cârþu: „Ivan merita sã joace la
naþionala de tineret”
Dacã Gicã Hagi s-a arãtat deranjat de faptul cã fiul sãu, Ianis,
nu a fost chemat la naþionala de
tineret, Sorin Cârþu considerã cã
Andrei Ivan trebuia folosit de Cristi
Dulca, în schimb el neprinzând nici
lotul de 18: „M-a surprins cã Ivan
nu a fost folosit la naþionala de tineret. Este un fotbalist care nu a
jucat conjunctural la Universitatea
Craiova, a meritat postul de titular
în atacul nostru în ultimele douã
partide. Consider cã ar fi meritat
sã fie inclus mãcar în cei 14 care
intrã pe teren. Nici Zlatinski nu a
jucat pentru Bulgaria, iar în aceste
condiþii pentru noi ar fi fost mult
mai bine ca Ivan ºi Zlatinski sã
meargã cu noi la Poiana Braºov,
mai ales cã ambii au pierdut pregãtirea de varã”.
Antrenorul craiovean a vorbit ºi
despre pregãtirea efectuatã în perioada de întrerupere a campionatului: „Vom vedea la meciurile oficiale cât de util a fost cantonamentul montan. A fost încãrcãturã,
pante, douã antrenamente în fiecare zi. Nu i-am menajat deloc.
Modul cum s-au comportat bãieþii
îmi dau speranþã cã vor urma rezultate pozitive. Mã aºteptam chiar
sã fie mai obosiþi ºi mai afectaþi de
cãldurã la amicalul cu Voluntari,

Satelitul forþeazã calificarea în
„ºaisprezecimile” Cupei României

Echipa a doua a Universitãþii
Craiova se aflã în pragul unei realizãri importante, calificarea în faza
principalã a Cupei României, în
care vor intra în program ºi echipele din Liga I. Astãzi, de la ora
16.30, echipa pregãtitã de Daniel
Mogoºanu evolueazã în deplasare,
cu Unirea Brânceni, formaþie din
Liga a IV-a Teleorman. Pentru
acest joc, formaþia-satelit nu primeºte întãriri de la prima echipã,
deoarece aceasta are mâine meci
de Cupa Ligii, cu Viitorul. „Ne aºteaptã un meci dificil, pentru cã
ambele echipe îºi doresc sã joace
în ºaisprezecimi. Sper ca dorinta
de afirmare a jucãtorilor tineri sãºi spunã cuvântul în faþa unor jucãtori experimentaþi, chiar dacã
sunt de nivel judeþean. Orice jucãtor venit de la prima echipã ar fi

reprezentat un plus pentru noi, dar
ºi mai tare aº vrea ca ei sã evolueze
sub comanda lui Cârþu ºi Sãndoi,
pentru cã acesta este rolul nostru:
de a da meciuri ºi a creºte jucãtori
pentru prima echipã a clubului“, a
spus Silviu Bogdan, managerul Centrului de copii ºi juniori al Universitãþii Craiova. „Dacã erau programate altfel meciurile puteau juca anumiþi jucãtori la echipa a doua, dar
în aceste condiþii nu este posibil.
Cred totuºi cã se pot califica ºi cu
ce au la dispoziþie” a precizat Sorin
Cârþu. În faza naþionalã, CSU II a
eliminat din competiþie formaþiile:
Viitorul Municipal Craiova, ACSO
Filiaºi, Minerul Motru ºi Pandurii II
Târgu Jiu. De partea cealaltã, Unirea Brânceni a trecut de Viºina
Nouã, Unirea Izvoarele, Sporting
Roºiorii de Vede ºi FC Olt.

dar au fãcut un
meci bun“.
Cârþu este sceptic cã Real Madrid
va veni la Craiova
pentru inaugurarea
noului stadion, peste un an: „În primul
rând sã vedem gata
stadionul, apoi sã
vedem dacã vom
mai fi noi pe aici ºi
abia apoi ne putem
gândi la un astfel de
eveniment. Consider cã este greu de
realizat un amical
cu Real Madrid,
dar îmi doresc sã
fiu contrazis. Ar fi
fantastic sã se inaugureze stadionul cu Real Madrid.
La momentul respectiv categoric
trebuie sã arãtãm ºi noi în alt mod
ca echipã”.

Ferfelea: „Sper sã se fi terminat
seria ghinioanelor”
Mijlocaºul Viorel Ferfelea sperã ca victoria din deplasare cu FC
Voluntari sã reprezinte un restart
pentru Craiova în acest sezon ºi

ascensiunea sã continue în campionat, dar ºi în celelalte competiþii oficiale. „Vrem sã credem cã
am trecut seria ghinioanelor o datã
cu meciul de la Voluntari, iar
acum trebuie sã ne calificãm în
sferturile Cupei Ligii ºi sã continuãm sã urcãm în clasament. Trebuie sã facem un meci bun ºi sã
ne calificãm în fazele superioare
ale Cupei Ligii. Aceastã competiþie reprezintã o scurtãturã pentru

a ne trece în palmares un trofeu.
Este un prilej bun pentru a juca o
finalã. Avem o revanºã de luat în
faþa celor de la Viitorul, dar niciun meci nu seamãnã cu altul, fiecare are istoricul lui ºi de aceastã
datã sperãm sã demonstrãm noi
cã suntem mai buni. Nu vom face
sãrbãtoare dupã o victorie, sãrbãtoare va fi la finalul campionatului, când obiectivul va fi îndeplinit“ a spus Ferfelea.

Briceag, împrumutat la VVoluntari
oluntari
Fundaºul stânga Marius Briceag a fost
împrumutat de Universitatea Craiova la
FC Voluntari, echipã pe care alb-albaºtrii
au întâlnit-o de douã ori în decurs de o
sãptãmânã, în campionat ºi într-un meci
amical. Cârþu spune cã aceastã mutare
este utilã ambelor cluburi, cât ºi jucãtorului. „Ideea împrumutului lui Briceag a
venit pe ultima sutã de metri. Era destul
de dificil pentru el sã joace în locul lui
Vãtãjelu. Bineînþeles, dacã în timp se va
concretiza o vânzare a lui Vãtãjelu spre
o altã echipã îl avem pe Briceag ca soluþie. L-am menþinut în lot având în vedere mobilitatea lui tacticã, þinând cont cã
poate sã joace ºi mijlocaº stânga. Dar
odatã cu revenirea lui Bancu ºi acest post
este acoperit. Este bine ºi pentru el sã
meargã la Voluntari ºi sã joace. De asemenea ºi Voluntariul are nevoie acolo de
concurenþã pentru Florin Maxim, un jucãtor mai în vârstã“.

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

