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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Þi-aduci aminte, Popescule,
ce scandal MARE a fãcut UE pen-
tru MICUL românesc?

A venit la
Craiova sã-ºi
regãseascã ...
dragostea, dar a
sfârºit pe patul
de spital, bãtut ºi
fãrã nici un ban.
Este povestea
unui cetãþean
francez,
îndrãgostit de o
craioveancã,
dupã care a venit
pânã aici fãrã sã
ºtie cã femeia,
împreunã cu
fratele ºi
concubinul ei,
pusese la cale
sã-l jefuiascã...44444 EV
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O problemãO problemãO problemãO problemãO problemã
nu doarnu doarnu doarnu doarnu doar
de semanticãde semanticãde semanticãde semanticãde semanticã

Domnul Ion Cristoiu, bun jur-
nalist, cu acut simþ al observaþiei,
pe blogul sãu personal, în comen-
tariul „Gândul de miercuri 9 sep-
tembrie 2015”, atrage atenþia asu-
pra unei formulãri, pe care o gã-
seºte inadecvatã: „Pentru Dum-
nezeu nu mai scrieþi <<refu-
giaþi>>, pentru cã nu-i corect”.
Opineazã, în context cã „în pro-
blema imigranþilor, România
are una dintre cele mai bune
expertize din Europa – experti-
za SRI”. Fãrã a confunda blogul
personal cu televiziune publicã sau
privatã ºi nici cu presa print nu-l
contrazicem pe jurnalist...

Comuna MelineºtiComuna MelineºtiComuna MelineºtiComuna MelineºtiComuna Melineºti
a câºtigat pariula câºtigat pariula câºtigat pariula câºtigat pariula câºtigat pariul
cu noua generaþiecu noua generaþiecu noua generaþiecu noua generaþiecu noua generaþie

Senatorul de DoljSenatorul de DoljSenatorul de DoljSenatorul de DoljSenatorul de Dolj
Florea VFlorea VFlorea VFlorea VFlorea Voineaoineaoineaoineaoinea
ºi statutulºi statutulºi statutulºi statutulºi statutul
de public servantde public servantde public servantde public servantde public servant

Senatorul de Dolj, Florea Voi-
nea, a avut parte la Melineºti, la
festivitãþile ocazionate de „ziua
comunei”, de o primire rece, ve-
cinã cu indiferenþã, reproºându-
i-se, deloc discret, faptul cã nu
a mai fost vãzut „de multã vre-
me” prin pãrþile locului. Simþin-
du-se vexat, senatorul a întrebat
amfitrionii evenimentului dacã
trebuie sã plece, în cele din urmã
convenindu-se cã poate face
nestingherit umbrã acolo unde se
aºeazã.

La Craiova,
CentrulCentrulCentrulCentrulCentrul
de Asistenþãde Asistenþãde Asistenþãde Asistenþãde Asistenþã
EducaþionalãEducaþionalãEducaþionalãEducaþionalãEducaþionalã
a devenit unula devenit unula devenit unula devenit unula devenit unul
de Excelenþãde Excelenþãde Excelenþãde Excelenþãde Excelenþã
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Gorghiu:
PSD sã facã altã
propunere pentru
Curtea de Conturi
în locul lui Sârbu,
altfel votãm contra

Copreºedintele PNL Alina
Gorghiu a declarat, ieri, în
legãturã cu numirea lui Ilie
Sârbu la Curtea de Conturi, cã
este momentul ca PSD ºi
Liviu Dragnea sã facã o altã
propunere asupra cãreia nu
planeazã suspiciuni, în caz
contrar PNL va vota împotrivã
ºi va ataca la Curtea Constitu-
þionalã. “Cu privire la numi-
rea lui Ilie Sârbu la Curtea de
Conturi vreau sã precizez cã eu
cred cã este totuºi momentul
în care domnul Dragnea ºi
PSD sã se gândescã la alt
candidat, cred cã ar trebui sã
aibã înþelepciunea sã facã o
altã propunere ºi sã vinã cu o
persoanã pregãtitã ºi cu
experienþã, asupra cãreia sã
nu planeze suspiciuni, ºi am
convingerea cã înþelege, fãrã
sã aduc mai multe argumente,
poziþia PNL”, a spus Gorghiu.
Ea a adãugat cã, dacã PSD nu
va face altã propunere, PNL
va vota împotriva numirii lui
Ilie Sârbu la Curtea de Conturi
ºi o va contesta la Curtea
Constituþionalã. “Dacã nu va
înþelege cã la Curtea de
Conturi este nevoie de o
personaã cu bunã reputaþie ºi
cã, în opinia fiecãruia de bun
simþ, este cã ar exista cel puþin
o incompatibilitate moralã
între calitatea de urmãrit
penal ºi cea de membru al
Curþii de Conturi, atunci îi
informez pe cei de la PSD cã
vom vota împotriva acestei
numiri ºi o vom contesta la
CCR, dacã pânã la urmã se va
face”, a mai spus Alina
Gorghiu.

Vicepreºedintele ANAF Romeo Florin Ni-
colae, ºef al Direcþiei Generale Antifraudã, este
urmãrit penal pentru trafic de influenþã dupã
ce, în 2010, ar fi pretins ºi primit 5.000 de
euro de la reprezentantul unei firme penru so-
luþionarea favorabilã a unei contestaþii împo-
triva unei decizii de impunere. Ieri, acesta a
fost chemat la DNA, unde a ajuns însoþit fiind
de avocatul sãu.

Procurorii Direcþiei Naþionale Anticorupþie
- Serviciul Teritorial Ploieºti au dispus înce-
perea urmãririi penale pentru trafic de influ-
enþã faþã de Romeo Florin Nicolae, la data fap-
telor consilier superior în cadrul ANAF - Di-
recþia Generalã de Coordonare Inspecþie Fis-
calã, în prezent vicepreºedinte ANAF ºi direc-
tor general al Direcþiei Generale Antifraudã
Fiscalã. În ordonanþa de efectuare a urmãririi
penale se aratã cã, în calitate de consilier su-
perior în ANAF - Direcþia Generalã de Coor-
donare Inspecþie Fiscalã, în vara anului 2010,
Romeo Florin Nicolae a pretins ºi primit echi-
valentul în lei al sumei de 5.000 euro de la un
denunþãtor, reprezentant al unei societãþi co-
merciale, lãsând sã se înþeleagã cã are influ-
enþã asupra factorilor de decizie din ANAF
pentru soluþionarea favorabilã a unei contestaþii
formulate societatea respectivã împotriva unei
decizii de impunere.

Decizia de impunere privind obligaþii fisca-
le suplimentare de platã la bugetul statului în

Guvernul a aprobat ,  ieri ,
p r in  hotãrâre ,  comple tarea
componenþei actuale a Grupu-
lui de coordonare a implemen-
tãrii Strategiei naþionale pri-
vind imigraþia. Astfel, în struc-
tura actualã a Grupului vor fi
cooptaþi ºi reprezentanþi din
partea urmãtoarelor instituþii:
Departamentul de Informaþii ºi
Protecþie Internã din cadrul
MAI, Ministerul Apãrãrii Na-
þionale, Ministerul Finanþelor
Publice, Ministerul Transpor-
turilor, Serviciul Român de In-
formaþii, Serviciul de Infor-

Guvernul a înfiinþat un grup de coordonare
a implementãrii Strategiei naþionale privind imigraþia

Reprezentanþi ai Departamentului de Infor-
maþii ºi Protecþie Internã din MAI, MApN,

Ministerului Finanþelor, Ministerului Trans-
porturilor, SRI, SIE, Administraþia Naþionalã a

Rezervelor de Stat ºi Probleme Speciale vor
face parte din grupul de implementare a Stra-

tegiei naþionale privind imigraþia.

maþii Externe, Administraþia
Naþionalã a Rezervelor de Stat
ºi Probleme Speciale.

De asemenea, actul norma-
tiv stabileºte reguli speciale pri-
vind desfãºurarea reuniunilor
Grupului de coordonare a im-
plementãrii Strategiei naþiona-
le privind imigraþia în cazul în
care apar situaþii de crizã. Tot-
odatã, secretariatul tehnic al
Grupului va avea, între atribu-
þii, ºi elaborarea, pe baza pro-
punerilor reprezentanþilor insti-
tuþiilor din cadrul Grupului, a
Planului integrat de acþiune pen-

tru gestionarea crizei în dome-
niul imigraþiei, precum ºi mo-
nitorizarea permanentã pe tim-
pul crizei ºi întocmirea perio-
dicã a informãrilor privind si-
tuaþia operativã. Planul integrat

de acþiune va fi aprobat mai în-
tâi de cãtre conducãtorii minis-
terelor ºi instituþiilor publice
autonome în sarcina cãrora cad
activitãþile specifice stabilite în
cuprinsul Planului.

valoare totalã de 13.034.043 lei fusese emisã
ca urmare a unei inspecþii fiscale de cãtre re-
prezentanþii Direcþiei Generale a Finanþelor Pu-
blice Prahova. Ulterior, decizia de impunere a
fost desfiinþatã parþial de ANAF - Direcþia
Generalã de Soluþionare a Contestaþiilor, în sen-
sul diminuãrii obligaþilor de platã de la bugetul

statului, de la suma de 13.034.043 lei
la suma de 1.097.923 lei.

ªeful Direcþiei Antifraudã Fiscalã,
Romeo-Florin Nicolae, audiat ieri la
DNA Ploieºti, deþine douã apartamen-
te ºi o casã, patru terenuri, douã au-
toturisme, depozite bancare de apro-
ximativ 32.000 de euro ºi venituri de-
clarate de circa 100.000 lei. Nicolae
este vicepreºedinte ANAF cu rang de
sectretar de stat ºi coordoneazã Di-
recþia Generalã Antifraudã ºi Direcþia
Generalã Vamalã. Romeo-Florin Nico-
lae a condus Autoritatea Naþionalã a
Vãmilor pânã la începutul lunii august
2013, când a fost numit de premierul-
 Victor Ponta coordonator al Direcþiei

Generale de Antifraudã Fiscalã, direcþie nou
înfiinþatã la acel moment cu scopul de com-
batere a evaziunii fiscale.

Potrivit celei mai recente declaraþii de avere
a lui Nicolae, din iunie 2015, acesta deþine în
Ploieºti un apartament de 115,9 metri pãtraþi,
din anul 2004, împreunã cu soþia, o casã de
142 metri pãtraþi primitã ca donaþie de la pã-
rinþi în 2012, iar pe numele soþiei mai figurea-
zã un apartament de 50,36 metri pãtraþi, tot
din 2012, dobândit în urma unei succesiuni.
Tot ca donaþie de la pãrinþi, Nicolae mai deþine
în judeþul Prahova, din 2012, un teren intravi-
lan de 899 de metri pãtraþi ºi jumãtate din altul
de 537 metri pãtraþi. Soþia lui, Adriana Nico-
lae, are în urma unei succesiuni din 2012 un
teren intravilan de 1.260 metri pãtraþi ºi un
teren extravilan de 5.933 metri pãtraþi, ambele
în Prahova. Vicepreºedintele ANAF are douã
autoturisme - un Peugeot cumpãrat în 2007 ºi
un BMW achiziþionat în leasing în 2011. Tot-
odatã, are un contract de leasing de circa
20.500 euro la Porsche Leasing, pentru pe-
rioada 2013-2017.
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Domnul Ion Cristoiu, bun jur-
nalist, cu acut simþ al observa-
þiei, pe blogul sãu personal, în co-
mentariul „Gândul de miercuri
9 septembrie 2015”, atrage
atenþia asupra unei formulãri, pe
care o gãseºte inadecvatã: „Pen-
tru Dumnezeu nu mai scrieþi
<<refugiaþi>>, pentru cã nu-i
corect”. Opineazã, în context cã
„în problema imigranþilor,
România are una dintre cele
mai bune expertize din Euro-
pa – expertiza SRI”. Fãrã a
confunda blogul personal cu te-
leviziune publicã sau privatã ºi

MIRCEA CANÞÃR

O problemã nu doar de semanticãO problemã nu doar de semanticãO problemã nu doar de semanticãO problemã nu doar de semanticãO problemã nu doar de semanticã
nici cu presa print nu-l contrazi-
cem pe jurnalist, decât în referi-
rea punctualã vizând semantica
termenului de „refugiaþi”. ªi nu
fiindcã ne dorim asta, ci pentru
faptul cã însuºi preºedintele Co-
misiei Europene, Jean Claude
Juncker, ieri, în primul sãu discurs
privind starea Uniunii, în faþa Par-
lamentului European, la Stras-
bourg, a cerut europenilor „a ne
pas faire de distinction entre
les refugies qu’ils sont prets a
accueillir, en function de leur
religion ou de leurs croyan-
ces”. Luni, în conferinþa sa de

presã de la Elisee, preºedintele
francez Francois Hollande, dupã
ce luni de zile folosise, pentru
desemnarea „crizei” ºi termenul
de „imigranþi” – ce caracteri-
zeazã deplasarea de indivizi
dintr-o þarã în alta – a optat, nu
întâmplãtor, pentru termenul de
„refugiaþi”. Atrãgând astfel
atenþia jurnaliºtilor. Folosise ter-
menul de imigranþi, ultima datã,
în cursul discursului þinut în faþa
ambasadorilor în 25 august a.c..
Dar dupã ºocul provocat de pu-
blicarea fotografiei micuþului si-
rian înecat, Francois Hollande a

mãrit atenþia asupra terminolo-
giei, aºa cum o fãcuserã ºi lide-
rii frontului de stânga ºi ecolo-
giºtilor, încât inclusiv o mai ve-
che „cunoºtiinþã” de-a lui Tra-
ian Bãsescu, Jean Pierre Raf-
farin, din tabãrã republicanã
(dreapta), l-a felicitat în prefe-
rinþa pentru termenul de refu-
giaþi în detrimentul celui de imi-
granþi. Dacã preºedintele fran-
cez a preferat sã vorbeascã de
„mecanismul permanent ºi
obligatoriu de primire de re-
fugiaþi”, ceea ce nu înseamnã
doar o „denominalizare”, ci doar

cã ºi cuvintele se schimbã, pre-
cum politica. Ieri, preºedintele
Comisiei Europene, Jean Claude
Juncker, a cerut expres þãrilor
membre UE sã gãseascã un
acord pânã sãptãmâna viitoare
pentru repartizarea celor 160.000
refugiaþi sosiþi în Grecia, Italia ºi
Ungaria. Revenind de unde am
plecat, domnul Ion Cristoiu, pânã
la urmã rãmâne greu de înþeles,
din moment ce în tableta menþio-
natã foloseºte el însuºi termenul
de „refugiaþi”, definit „prin ceea
ce ar numi conºtiinþa drepturilor
pe care le au ca refugiaþi”.

Municipalitatea a decis sã-ºi cre-
eze propria Bursã a Locurilor de
Muncã dupã ce a observat cã
Agenþia Judeþeanã pentru Ocupa-
rea Locurilor de Muncã (AJOFM)
este prea puþin vizibilã în rândurile
craiovenilor aflaþi în cãutarea unui
loc de muncã. „Sub nici o formã
nu vrem sã concurãm AJOFM-ul,
dar am observat cã sunt foarte
multe persoane care, în cãutarea
unui loc de muncã, vin ºi se adre-
seazã nouã. AJOFM organizeazã

Primãria Craiova ºi-a pus la bãtaie site-ul pen-
tru a angaja cât mai mulþi craioveni. De la începu-
tul lunii, autoritatea localã a creat o rubricã spe-
cialã pe care o pot accesa craiovenii aflaþi în cãu-
tarea unui job, pe care a intitulat-o chiar bursa
locurilor de muncã. Primarul Lia Olguþa Vasiles-
cu a declarat cã, momentan, sunt disponibile 400
de locuri de muncã.

târguri pentru locuri de muncã, din
pãcate destul de rar ºi poate ºi me-
diatizarea lasã de dorit fiindcã sunt
persoane care nu aflã de ele, nu se
prezintã ºi dupã ar vrea sã ºtie de-
spre ce este vorba”, a comentat
primarul Craiovei, care a precizat
cã autoritatea localã poate sã asi-
gure aceste informaþii.

Aproape 400 de locuri
de muncã sunt disponibile
Potrivit primarului, serviciul pe

care primãria îl asigurã pe site este
doar de informare a publicului, re-
crutãrile urmând sã le facã firmele
angajatoare. „Aºa cum ºtiþi, pe
site-ul primãriei, se aflã deja o pa-
ginã destinatã bursei locurilor de
muncã, unde se gãsesc firmele
care fac angajãri - în mod evident,
cele care s-au adresat nouã - pre-
cum ºi numerele de contact al per-
soanelor cu care pot sã ia legãtura
pentru a accesa aceste locuri de
muncã”, a promovat primarul Bur-
sa Locurilor de Muncã de pe site-
ul Primãriei. Rubrica respectivã a
fost creatã la data de 1 septem-
brie, fiind deschisã, potrivit prima-
rului, cu peste 400 de locuri de
muncã pentru care nu s-a gãsit
personalul necesar.

300 de posturi în confecþii
Pe Bursa Locurilor de Muncã

a Primãriei Craiova sunt 11 an-
gajatori, care oferã, în total, 386
de locuri de muncã. Societatea
Docara Conf SRL angajãm 300
de lucrãtori cu specializarea de
confecþioneri ºi cãlcãri. SC CA-
MIBAU angajeazã, pentru punc-
tul de lucru Craiova, 24 de lu-
crãtori cu specializarea de zidari,
zugravi, faianþieri, montatori ºar-

pante acoperiºuri. Se mai cautã
un vopsitor confecþii metalice ºi
un sudor în argon, cu salarii în-
cepând de la 1.500 lei brut. O altã
societate cautã electrician auto,
mecanic auto ºi pregãtitor vop-
sitor auto, oferind 1400 RON
brut. Firma AVI din Craiova ofe-
rã ºapte locuri de muncã – con-
trolor calitate, responsabil achi-
ziþii, inginer CNC, inginer IT,
operator PAFS, lãcãtuº mecanic
ºi pregãtitor vopsitor – cu salarii
între 1.400 ºi 2.000 de lei, plus
bonuri de masã.

Spitalul de Boli Infecþioase,
multe posturi la concurs

Potrivit site-ului, existã locuri
de muncã ºi în administraþie. Di-
recþia de Taxe ºi Impozite a Pri-
mãriei Craiova a scos la concurs

ºase locuri de muncã – inspectori
ºi consilieri. O altã regie din
subordinea primãriei care figurea-
zã pe bursa locurilor de muncã
este RAADPFL Craiova care a
scos ºi ea la concurs un post de
îngrijitor animale ºi un post de
mecanic. În reþeaua de spitale se
organizeazã concursuri pentru mai
multe posturi la Spitalul de Boli In-
fecþioase „Victor Babeº”. „Noi
sperãm din tot sufletul sã se ºi
gãseascã craioveni care sã îºi do-
reascã aceste locuri de muncã
pentru cã, din pãcate, pânã acum
nu am avut foarte mare succes.
Sperãm ca acest lucru sã se facã
pe viitor, cu o informare mult mai
bunã a publicului, sã meargã ºi sã
se angajeze”, a precizat primarul
Craiovei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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A venit la Craiova sã-ºi regã-
seascã ... dragostea, dar a sfârºit
pe patul de spital, bãtut ºi fãrã nici
un ban. Este povestea unui cetã-
þean francez, îndrãgostit de o cra-
ioveancã, dupã care a venit pânã
aici fãrã sã ºtie cã femeia, împre-
unã cu fratele ºi concubinul ei,
pusese la cale sã-l jefuiascã...

Pe 11 august a.c. se înregistra
pe rolul Judecãtoriei Craiova do-
sarul în care Marian Pencea, de 34
de ani, din Craiova ºi Gyunel Ser-
geev Yosifov de 29 de ani, cetã-
þean bulgar, erau trimiºi în judeca-
tã, în stare de arest preventiv pen-
tru comiterea infracþiunii de tâlhã-
rie calificatã, în aceeºi cauzã fiind
deferitã justiþiei, tot în stare de arest
preventiv, ºi Ionela Claudia Pen-
cea, de 30 de ani, din Craiova, sora
lui Marian ºi concubina bulgaru-
lui, în sarcina ei fiind reþinutã in-

Judecãtorii Tribunalului Dolj au
respins, marþi, 8 septembrie a.c.,
contestaþiile formulate de cei cinci
craioveni de pe Drumul Munteni-
lor arestaþi joia trecutã pentru ul-
traj: „Respinge contestaþiile for-
mulate de inculpaþii Costescu
Mircea – Marian, Costescu Mir-
cea – Cosmin, Þiclete Elena Ga-

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, marþi dupã-amiazã, în jurul
orei 14.15, poliþiºtii doljeni au fost
sesizaþi prin 112 cu privire la fap-
tul cã, în satul Rãcarii de Jos, s-a
produs un accident de circulaþie
soldat cu pagube materiale, iar
conducãtorul autoturismului im-
plicat este în stare de ebrietate ºi
nu posedã permis de conducere.
Echipele de poliþie din cadrul
Posturilor de Poliþie Brãdeºti ºi
Braloºtiþa ºi echipa operativã din
cadrul Secþiei 15 Poliþie Ruralã
Filiaºi ajunse la faþa locului au
constatat faptul cã
Marian T., de 38 de
ani, din comuna Brã-
deºti, în timp ce con-
ducea un autoturism,
fãrã a poseda permis
de conducere valabil
pentru nici o catego-
rie de autovehicule ºi
sub influenþa bãutu-
rilor alcoolice, a pier-
dut controlul direcþiei
ºi a lovit poarta unui
imobil. La scurt
timp, la faþa locului s-
a prezentat fiul sãu,
Marian, cu un trac-
tor pentru a tracta
autoturismul avariat,

Agresorii poliþiºtilor de la Secþia 3
Craiova rãmân dupã gratii

Cei cinci craioveni arestaþi sãptãmâna trecutã pentru ultraj,
dupã ce au bãtut doi poliþiºti de la Secþia 3 Craiova, n-au
scãpat din arest. Tribunalul Dolj le-a respins, marþi, contesta-
þiile formulate împotriva hotãrârii Judecãtoriei Craiova prin
care au fost arestaþi preventiv.

briela, Toader Paul ºi Drãghici
Ana Maria, împotriva încheierii
nr.115 din 03.09.2015, pronunþa-
tã de Judecãtorul de Drepturi ºi
Libertãþi din cadrul Judecãtoriei
Craiova. Definitivã. Pronunþatã
în Camera de Consiliu, azi 08
septembrie 2015”. Hotãrârea fi-
ind definitivã, cei cinci vor rãmâ-

ne dupã gratii cel puþin pânã la
expirarea celor 30 de zile pe cât
au primit mandatele de arestare. 

Reamintim cã, Mircea Marian
Costescu, Mircea Cosmin Costes-
cu, Elena Gabriela Þiclete, Paul
Toader ºi Ana Maria Drãghici, îm-
preunã cu alte rude de-ale lor, s-
au încãierat, în urmã cu o sãptã-
mânã, mai exact în noaptea de 1
spre 2 septembrie, cu poliþiºtii Sec-
þiei 3 Craiova ºi jandarmii chemaþi
de vecinii lor care se sãturaserã de
urletele ºi muzica datã la maximum.
Oamenii legii au fost solicitaþi în
jurul orei 01.30, de locatarii de pe
strada Drumul Muntenilor, deran-
jaþi de cheful vecinilor de etnie
romã, care dãduserã muzica tare
ºi deranjau liniºtea publicã. Un
echipaj al Secþiei 3 Craiova a ajuns
la faþa locului, poliþiºtii le-au cerut
petrecãreþilor sã opreascã muzica,
însã romii nu numai cã nu s-au
conformat, ci au început sã-i în-
jure ºi sã-i ameninþe pe oamenii
legii. Poliþiºtii au solicitat în sprijin
alte echipaje de poliþie ºi jandarmi,
iar romii au sãrit la bãtaie. Doi po-
liþiºti au fost loviþi cu pumnii ºi pi-
cioarele de romi, în final mai mul-
te persoane fiind ridicate ºi duse la
audieri, la sediul Secþiei 3 Poliþie
Craiova, cei cinci fiind reþinuþi apoi
arestaþi preventiv pentru comite-
rea infracþiunii de ultraj.

TTTTTatã ºi fiu cercetaþiatã ºi fiu cercetaþiatã ºi fiu cercetaþiatã ºi fiu cercetaþiatã ºi fiu cercetaþi
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Francez tâlhãrit ... din amorFrancez tâlhãrit ... din amorFrancez tâlhãrit ... din amorFrancez tâlhãrit ... din amorFrancez tâlhãrit ... din amor
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova

Trei persoane, doi craioveni ºi un
bulgar, au fost trimise în judecatã,
în stare de arest preventiv, pentru
comiterea infracþiunii de tâlhãrie.
Cei trei sunt acuzaþi cã au atras în
cimitirul Ungureni din Craiova un ce-
tãþean francez, l-au bãtut ºi i-au luat
toþi banii pe care îi avea la el, res-

fracþiunea de complicitate la tâlhã-
rie calificatã. Cei trei au ticluit un
plan ca sã-l jefuiascã pe Joel Char-
les Wetzel, de 56 de ani, cetãþean
francez. Toatã povestea pare mai
degrabã o telenovelã cu final nefe-
ricit. Astfel, din cercetãrile efec-
tuate de anchetatori s-a stabilit cã
Ionela Claudia Pencea a fost ple-
catã, la un moment dat în Franþa,
unde Joel Charles Wetzel s-a amo-
rezat de ea pânã peste cap. Tânãra
a stat cât a stat pe acolo, apoi a
revenit în Craiova, la fratele ei,
Maria ºi la concubin, cetãþeanul
bulgar Gyunel Sergeev Yosifov.
Numai cã, în luna iulie a.c., fran-
cezul a anunþat-o pe Ionela cã nu
mai poate de dorul ei ºi vine sã o
viziteze. În aceste condiþii, cei trei
s-au gândit cã pot profita de dra-
gostea francezului pentru a-l lãsa
fãrã bani. Zis ºi fãcut. Pe 30 iulie,

când Joel Charles Wetzel a
ajuns în Craiova Ionela s-a
întâlnit cu el, au ieºit în oraº
unde au stat pânã seara, apoi
aceasta l-a dus pe bãrbat în Cimi-
tirul Ungureni, unde fratele ei ºi
concubinul aºteptau. Au sãrit pe
francez, l-au bãtut, i-au luat porto-
felul ºi telefonul ºi au dispãrut toþi
trei, dupã cum se aratã în rechizi-
toriul Parchetului de pe lângã Ju-
decãtoria Craiova. „S-a reþinut cã
inculpata Pencea Ionela Claudia,
în data de 30.07.2015, în jurul
orei 23.00, a condus persoana
vãtãmatã, cetãþean francez, în
Cimitirul Ungureni din munici-
piul Craiova, unde inculpaþii
Pencea Marian ºi Yosifov Gyu-
nel Sergeev au exercitat acte de
violenþã asupra acestuia, lovin-
du-l cu pumnii ºi picioarele la
nivelul feþei ºi trunchiului, pro-

vocându-i leziuni ce au necesi-
tat unu numãr de 25 de zile de
îngrijiri medicale pentru vinde-
care ºi au sustras de la acesta
suma de 2.840 euro, portofelul
cu acte de identitate ºi un tele-
fon mobil”, dupã cum ne-au de-
clarat reprezentanþii Parchetului.
Cetãþeanul francez a ajuns la spi-
tal, iar poliþiºtii Secþiei 2 Poliþie
Craiova ºi procurorii au reuºit sã-
i identifice pe autori, toþi trei fiind
reþinuþi pentru 24 de ore pe 31 iulie.
Pe 1 august au fost prezentaþi Ju-
decãtoriei Craiova, care le-a emis
mandate de arestare preventivã
pentru 30 de zile. La începutul
acestei sãptãmâni, luni, 7 septem-
brie a.c., instanþa le-a prelungit

arestarea preventivã: „Respinge
cererile inculpaþilor de înlocuire
a mãsurii arestului preventiv cu
mãsura arestului la domiciliu sau
a controlului judiciar. În baza art.
207 alin. 6 rap. la art. 348 C.p.p.,
menþine mãsura arestãrii preven-
tive luatã faþã de inculpaþii Pen-
cea Marian, Pencea Ionela Clau-
dia ºi Yosifov Gyunel Sergeev, prin
încheierea nr. 110/01.08.2015 a
Judecãtoriei Craiova”, dupã cum
se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Dosarul se aflã în pro-
cedura de camerã preliminarã, ur-
mând ca pe 1 octombrie judecãto-
rii sã stabileascã dacã mai sunt acte
procedurale de efectuat sau înce-
pe procesul.

Doi doljeni, tatã ºi fiu, din comuna Brãdeºti, sunt cercetaþi penal
de poliþiºti pentru mai multe infracþiuni la regimul circulaþiei.

asta în ciuda faptului cã nici el nu
are permis de conducere. Bãrba-
tul de 38 de ani a refuzat testarea
cu aparatul alcooltest ºi recolta-
rea de probe biologice, în cauzã
fiind întocmit dosar penal pe nu-
mele acestuia pentru conducere
sub influenþa bãuturilor alcoolice,
refuz recoltare probe biologice ºi
conducere fãrã permis, iar pe nu-
mele fiului acestuia poliþiºtii au în-
tocmit dosar penal sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de conducere
fãrã permis, dupã cum au preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.

pectiv 2.840 euro, portofelul cu ac-
tele de identitate ºi telefonul mobil.
Fapta s-a petrecut pe 30 iulie a.c.,
o zi mai târziu autorii fiind identifi-
caþi ºi ulterior arestaþi preventiv.
Luni, 7 septembrie a.c., Judecãto-
ria Craiova a menþinut faþã de cei
trei mãsura arestãrii preventive.
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Devenitã tradiþionalã în capitala
Bãniei, Conferinþa „Muzeul ºi cer-
cetarea ºtiinþificã” se constituie
deja într-o manifestare ºtiinþificã
emblematicã pentru prestigioasa
instituþie muzealã, la care partici-
pã cercetãtori de renume din ca-
drul multor institute de cercetãri
biologice, cadre universitare ºi
muzeografi din þarã ºi strãinãtate
(Canada, Germania, Slovacia, Tur-
cia, Bulgaria, Thailanda, Republi-
ca Moldova, Albania, Kosovo).

Tematica acestei manifestãri
ºtiinþifice cuprinde  mai multe sec-
þiuni, cum ar fi Mineralogie–Pa-
leontologie, Biologie Vegetalã, Bi-
ologie Animalã (Nevertebrate ºi
Vertebrate), Ecologie ºi Protecþia
Mediului.

Studiile ºtiinþifice prezentate în
cadrul conferinþei sunt, în gene-

Senatorul de Dolj, Florea Voinea, a avut
parte la Melineºti, la festivitãþile ocazionate
de „ziua comunei”, de o primire rece, ve-
cinã cu indiferenþã, reproºându-i-se, deloc
discret, faptul cã nu a mai fost vãzut „de
multã vreme” prin pãrþile locului. Simþin-
du-se vexat, senatorul a întrebat amfitrio-
nii evenimentului dacã trebuie sã plece, în
cele din urmã convenindu-se cã poate face
nestingherit umbrã acolo unde se aºeazã.
În general, relaþia parlamentar-alegãtori rã-
mâne una insuficient cristalizatã, nu numai
în cazul de faþã. Nimic nou. Statutul de
public servant nu constituie oricum un ac-
ces la belferealã ºi trãncãnealã publicã. Este
o responsabilitate, pe care dacã nu o
respecþi, într-o zi se rãzbunã. Senatorul
Florea Voinea, deºi doljean de baºtinã, de

Senatorul de Dolj Florea VSenatorul de Dolj Florea VSenatorul de Dolj Florea VSenatorul de Dolj Florea VSenatorul de Dolj Florea Voineaoineaoineaoineaoinea
ºi statutul de public servantºi statutul de public servantºi statutul de public servantºi statutul de public servantºi statutul de public servant
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la Maglavit parcã, locuieºte în Capitalã ºi
dacã din când în când apare aferat, pe la
unele manifestãri, în Colegiul în care a fost
ales sau în alte locuri, o face pentru a fi
zãrit de liderii locali ai PSD, din dorinþa unor
convorbiri hiper-cordiale, într-o pãlãvrãgea-
lã de crâºmã ºi nu pentru a mai asculta
eventual pãsurile alegãtorilor. Cam aºa stau
lucrurile. În paralel cu gimnatica sa de re-
poziþionare, destul de dificilã, din când în
când suntem scuturaþi de râs prin „spiritul
elevat” al senatorului care, de pildã, în douã
„declaraþii politice” (25 martie a.c. ºi 1
aprilie a.c.) a livrat, în Parlament, vibrante
citate nu din gânditorul Costi Dâlgoci –
colaborator inegalabil, cu niºte ani în urmã
– ci din „pãrintele oratorismului patrio-
tic – Marcus Tullio Cicero”, cum sun-

tem asiguraþi. Asta pentru a nu crede cum-
va lumea cã nu a terminat... liceul. Deºi
latina, n-am pune mâna în foc, e greu de
spus dacã a avut vreo întâlnire, fie ºi acci-
dentalã cu domnia sa. Ascunzându-se, cu
abilitate, în spatele numelor altora, Florea
Voinea a rãzbit în Parlament în 2004 (PUR)
ºi în 2012 (USL) prin lumea ruralã a Dol-
jului. În primul mandat, dãruit cu naivitate,
a fãcut ce i s-a dictat: a trãdat. Pe Adrian
Nãstase mai întâi. Din exces de logicã. Pânã
când Traian Bãsescu a etichetat PUR-ul
„soluþia imoralã”. Dar cãrþile erau deja fã-
cute. Dupã 2012 a fãcut acelaºi lucru, din
„stimã ºi onoare”, lipindu-se de... cel mai
tare. Adevãrul parþial fiind un fel de min-
ciunã în curs de dezvoltare. Oricum, ca-
racter ales, la desemnarea ca lider de grup

PSD la Senat, a lui Mihai Fifor, Florea Voi-
nea nu a ezitat sã se delimiteze de poziþii
inadecvate, dezvoltând un spirit critic, oa-
recum renascentist, faþã de „acþiuni inac-
ceptabile”, ce nu l-a pãrãsit în cei... 40 de
ani de când face politicã. Acum, cu ifose
social-democrate de tip bãlþat. L-a costat
„numeralul”, fiind taxat pentru asta, fiind-
cã spirit critic cu sens unic de întrebuinþa-
re nu este decât o ridicolã contradicþie în
termeni. Multe nu sunt de spus. E deja trea-
ba altora, a celor care l-au votat. Tupeul
sãu nefiind egalat decât de o mediocritate
supãrãtoare, teritoriu pe care concurenþa
este oricum atroce. Într-o zi, iscusita artã
a machierii s-ar putea sã nu mai þinã. E o
pãrere. Pe unii adversitãþile îi întãresc, aºa
cã nu sunt excluse surprizele.

Conferinþã internaþionalã la Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei

Invitaþi din nouã þãri, de pe trei
continente, participã la cea de-
a XXII-a ediþie a Conferinþei
ºtiinþifice internaþionale „Muzeul
ºi cercetarea ºtiinþificã”, organi-
zatã de Secþia de ªtiinþele Natu-

rii a Muzeului Olteniei Craiova, cu
sprijinul Consiliului Judeþean
Dolj. Deschiderea oficialã are loc
astãzi, în sala de ºedinþe nr. 1 a
Consiliului Judeþean Dolj, înce-
pând cu ora 10.00.

ral, rodul unei îndelungi cercetãri
a biodiversitãþii ecosistemelor su-
puse schimbãrilor climatice globa-
le, precum ºi a analizei fenomene-
lor geologice/climatice petrecute
de-a lungul anilor ºi erelor în di-
verse regiuni biogeografice.

Toate lucrãrile care vor fi sus-
þinute au primit girul colegiului
ºtiinþific redacþional reprezentat
de personalitãþi academice din þarã
ºi strãinãtate ºi vor fi tipãrite în
anuarul secþiei ajuns la cel de-al
XXXI-lea numãr, revistã cotatã la
categoria B+ ºi aflatã în baza de
date Thomson-Reuters.
Vor fi prezentate mai multe
noi publicaþii

În cadrul conferinþei, va avea
loc ºi prezentarea unei noi publi-
caþii a muzeului ºi anume cartea

„Structurile ºi func-
þiile unui sistem bazi-
nal de câmpie”, lucra-
re ce introduce în cir-
cuitul public rezulta-
tele unui amplu pro-
gram naþional de cer-
cetare realizat de dr.
Olivia Cioboiu în pe-
rioada 1996-2014,
asupra unor ecosiste-
me reprezentative
pentru land-shaftul
României, care aduc
o contribuþie impor-

tantã la definirea locului ºi rolului
acestui sistem bazinal – lacurile
mici de baraj Valea Preajba din
Câmpia Olteniei.

De asemenea, se va lansa o
altã publicaþie a muzeului, „In-
secte scarabeoidee din fauna Ol-
teniei”, autor dr. Cornelia Chimiº-
liu, un studiu original, multilate-
ral ºi complex asupra faunei de
insecte scarabeoidee din Oltenia,
având la bazã teza de doctorat a
autoarei, cu titlul „Cercetãri ta-
xonomice ºi ecologice asupra
familiei Scarabaeidae (Insecta:
Coleoptera) în Oltenia”.

Cartea reuneºte atât date pre-
luate din literatura de specialitate
publicate de români ºi strãini în
perioada 1904 - 2014 referitoare
la insectele scarabeoidee din  Ol-
tenia, cât ºi rezultatele obþinute
de autoare în urma cercetãrilor
efectuate asupra insectelor sca-
rabeoidee conservate în colecþii-
le entomologice ale Muzeului Ol-
teniei Craiova, Muzeului Regiu-
nii Porþilor de Fier din Drobeta
Turnu Severin ºi Facultãþii de
Horticulturã din Craiova.
68 de lucrãri vor fi
expuse în plen

În programul conferinþei este
cuprinsã ºi o excursie documen-
tarã aplicativã care are ca scop
evidenþierea ºi promovarea patri-

moniului natural ºi a obiectivelor
turistice din zona Olteniei (rezer-
vaþii naturale din judeþul Vâlcea),
ºi totodatã, stimularea interesului
privind cercetarea ºtiinþificã.

Ultima zi, 12 septembrie, este
destinatã prezentãrii lucrãrilor în-
scrise ca postere în program.
Conferinþa se va încheia cu dez-
bateri în plen ºi concluzii finale.

Lucrãrile, în numãr de 68, vor
fi expuse în plen, în sala de ºedin-
þe nr. 1 a Consiliului Judeþean
Dolj, între orele 11.15 ºi 13.00,
ºi, continuate pe secþiuni, la se-
diul Secþiei de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei Craiova din str.
Popa ªapcã, nr. 8, începând cu
ora 15.00 pânã la ora 19.30.

RADU ILICEANU

Oameni de ºtiinþã de pe trei continente,
prezenþi la Craiova
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Aflatã în nordul Doljului, co-
muna Melineºti impune prin mã-
rimea sa. Nu mai puþin de 13 sate
intrã în componenþã cu peste
4.200 de locuitori. Aflatã la gra-
niþa cu judeþul Gorj, doar 5 km
mai trebuie parcurºi din centrul
comunei, strãbãtutã de la nord la
sud de râul Amaradia, comuna
Melineºti îºi pãstreazã acelaºi aer
de prospeþime, de agitaþie pro-
ductivã. Sentimentul celui care
trece pe aici este cã întâlneºte o
localitate vie, plinã de oameni gos-
podari, înconjuratã de vechile pã-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Liceul „Alexandru Macedonski” a sãrbãtorit 55 de ani de existenþã

Comuna Melineºti a câºtigat pariulComuna Melineºti a câºtigat pariulComuna Melineºti a câºtigat pariulComuna Melineºti a câºtigat pariulComuna Melineºti a câºtigat pariul
cu noua generaþiecu noua generaþiecu noua generaþiecu noua generaþiecu noua generaþie

Cea de a VII-a ediþie a Zilelor Comu-
nei Melineºti s-a desfãºurat, marþi, oda-
tã cu inaugurarea Cãminului Cultural,
recent renovat. Oficialitãþi locale, jude-
þene ºi parlamentari au luat parte la du-
bla sãrbãtoare. Manifestãrile þinute cu
acest prilej au continuat pe stadionul lo-

calitãþii, cu gratarele sfârâind, bere rece
din belºug, muzicã popularã ºi multã voie
bunã. În prim-planul manifestãrilor au
fost, însã, cei peste 1.000 de elevi, care
învaþã în ºcolile ºi liceul „Alexandru Ma-
cedonski”, acesta din urmã deschizându-
ºi larg uºile, continuu, de 55 de ani.

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

duri ale Amaradiei. Într-un astfel
de peisaj, la care mulþi dintre noi
privim nostalgic s-a desfãºurat,
marþi, 08 septembrie, o dublã sãr-
bãtoare a comunei. Este vorba de
ediþia a VII-a a Zilelor Comunei
Melineºti – Fiii Satului ºi de inau-
gurarea Cãminului Cultural,
proaspãt renovat.
55 de ani de învãþãmânt
continuu

Cã Melineºtiul este de demult
o comunã viguroasã o dovedesc
zecile de persoane care au absol-

vit liceul din localitate ºi care, dupã
cum a lucrat timpul cu fiecare, au
reuºit sã ocupe funcþii importan-
te conducând instituþii, coordo-
nând afaceri sau ducând mai de-
parte ºtafeta nobilã de dascãl. Li-
ceul „Alexandru Macedonski” din
comuna Melineºti a împlinit pe 5
septembrie, 55 de ani de la înfiin-
þare. Aºadar, se poate vorbi de un
învãþãmânt continuu, de 55 de ani
încoace. „Nu am vrut sã treacã
acest eveniment fãrã sã organizãm
o festivitate frumoasã pe care ab-
solvenþii sã o punã în albumul
amintirilor. Sunt 55 de ani de în-
vãþãmânt continuu. Este deja o
tradiþie ºi noi ne mândrim cu das-
cãlii noºtri ºi cu absolvenþii.”, a
declarat Ana Ceanã, primarul
comunei Melineºti”.
Investiþii de peste 7 miliarde de
lei vechi în spaþii de culturã

Începând cu ora 17.00, în pre-
zenþa localnicilor ºi a oficialitãþi-
lor venite de la Craiova ºi Bucu-
reºti, unui sobor de ºase preoþi a
oficiat slujba de sfiinþire a sediu-
lui Cãminului Cultural din centrul
comunei. „Este un sediu de cul-
turã cu o vechime de peste 50 de
ani. Nu arãta deloc bine, mai ales
cã, lângã acesta avem, acum, noul
sediu al Primãriei Melineºti. Rea-
bilitarea am realizat-o cu fonduri
europene, prin intermediul GAL
Amaradia-Jiu, ºi s-au folosit apro-
ximativ 7 miliarde de lei vechi.
Este al doilea cãmin culturat mo-
dernizat, dupã cel din satul Ne-
goieºti, pe care l-am reabilitat în
anul 2009. Nu trebuie sã neglijãm
faptul cã, în Melineºti, avem cir-
ca 1.000 de elevi ºi trebuie sã le
oferi toate condiþiile necesare”, a
precizat Ana Ceanã, în intervenþia
sa de dupã sfiinþirea instituþiei. Nu
a ezitat sã le aminteascã politicie-
nilor participanþi la manifestãri cã,
locuitorii Melineºtiului sunt din ce
în ce mai exigenþi ºi îºi doresc
mult mai mult pentru comuna lor
de suflet.
Politicienii le stau aproape

Primul care a dorit sã puncteze
avantajele prefacerilor actuale din
Melineºti a fost deputatul de Dolj,
Petre Petrescu. „Azi o felicit pe
doamna primar Ana Ceanã pentru
o nouã investiþie. Este prima datã
când avem realizãri prin accesa-
rea de fonduri GAL. Nu vã ascund
cã privesc cu invidie un astfel de
stabiliment, bine modernizat ºi cu
dotãrile aduse la zi”, a punctat Pe-

tre Petrescu. Deputatul PSD de
Dolj, Claudiu Manda, a felicitat ºi
el conducerea Primãriei Melineºti
pentru obiectivele îndeplinite de
pânã acum. „Nu este prima datã
când venim în comuna Melineºti.
ªi noi vã vom ajuta cu tot ceea ce
putem pentru a moderniza locali-
tatea. Le transmit cu aceastã oca-
zie tuturor celor care îºi serbeazã
onomastica un La Mulþi Ani”, a
menþionat Claudiu Manda.
Un sediu cultural de invidiat

Potrivit precizãrilor constructo-
rului, reabilitarea cãminului cultu-
ral a fost consistentã. Aceasta a
privit acoperiºul, finisãrile, tavanul,
iluminatul, dotarea cu peste 140 de
scaune, cortinã, perdele, sistem de
lumini profesional, sistem de am-
plificare sunet. De asemenea, se-
diul are în funcþiune douã centrale
termice, iar bãile au fost reabilita-
te. Încã de la prima impresie ai
senzaþia cã eºti într-un spaþiu apar-
þinând unui mare municipiu. Nu
este nimic întâmplãtor însã, pen-
tru cã ºi sediul Primãrie din ime-
diatã vecinãtate este la fel de în-

cântãtor. „Nu ne oprim aici cu in-
vestiþiile. Urmeazã staþia de apã,
canalizarea ºi alþi 3 km de drum ce
vor fi asfaltaþi”, a promis primarul
Ana Ceanã.
Cu mic, cu mare, la petrecerea
câmpeneascã

Cã omului gospodar îi ºade bine
ºi cu câteva momente de distrac-
þie au înþeles ºi locuitorii Melineº-
tiului. Pe stadionul din spatele Li-
ceul „Alexandru Macedonski”, sã-
tenii ºi oricine tranzita localitatea
au putut sã se bucure de muzicã
popularã, unde taraful Streaþã ºi-a
dovedit, dacã mai era nevoie, mã-
iestria, de bucate alese, de tradiþi-
onala lipie aburindã, de berea rece.
ªansã comunei Melineºti la prospe-
ritate pare a fi câºtigatã dintr-un
singur motiv: zecile de tineri care
se îndreptau, pâlcuri-pâlcuri, cã-
tre petrecere. Frumoºi, cu priviri
zglobii, bine asortaþi vestimentar,
cu picãtura ruralã de sfialã în ochii,
au dat sentimentul ºi parlamenta-
rilor invitaþi cã, pariul cu noua ge-
neraþie va presupune, de acum în-
colo, mult mai multe fapte.
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Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderi
Mici ºi Mijlocii este membru din
anul 2005 al Asociaþiei Europeane
a Instituþiilor  de Garantare
(AECM).  AECM  este o organiza-
þie profesionalã care numãrã 41 de
membri ºi opereazã în 20 de state

membre ale UE, precum ºi în Bos-
nia ºi Herzegovina, Federaþia Rusã,
Republica Kîrgîzã, Serbia ºi Tur-
cia. Membrii asociaþiei sunt fon-
duri de garantare publice ºi priva-
te sau bãnci de dezvoltare cu de-
partamente de garantare, ce au
misiunea comunã de a susþine ac-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Silvia Ciornei,realeasãSilvia Ciornei,realeasãSilvia Ciornei,realeasãSilvia Ciornei,realeasãSilvia Ciornei,realeasã
în stafîn stafîn stafîn stafîn staff-ul Af-ul Af-ul Af-ul Af-ul AECMECMECMECMECM

În aceastã varã, a fost aleasã pentru
urmãtorii trei ani, noua conducere a
Asociaþiei Europeane a Instituþiilor  de
Garantare (AECM). Consiliul de Admi-
nistraþie, format din 12 membri, va fi
astfel condus de Bernhard Sagmeister,
preºedintele „Austria Wirtschaftsser-

vice GmbH” iar Silvia Ciornei,  preºe-
dintele FNGCIMM, a fost realeasã în
calitatea de membru al C.A pentru un
nou mandat (2015-2018) ºi are respon-
sabilitatea coordonãrii Grupului de
lucru AECM pentru sistemele de ga-
rantare publice ºi private.

Politica de coeziune reprezin-
tã, în mod evident, o sursã impor-
tantã de finanþare pentru sprijini-
rea acþiunilor ºi mãsurilor eficien-
te de integrare în ceea ce priveº-
te educaþia, ocuparea forþei de
muncã, condiþiile de locuit, dar ºi
a mãsurilor privind asigurarea
unui tratament nediscriminatoriu.

Corina Creþu, comisarul euro-
pean pentru Politicã Regionalã a
precizat într-o declaraþie de pre-
sã cã responsabilitatea mãsurilor
revine în principal statelor mem-
bre, care au la dispoziþie instru-
mente financiare precum Fondul
pentru migraþie ºi integrare
(AMIF), Fondul Social European
(FSE) ºi Fondul European de
Dezvoltare Regionalã (FEDR)
pentru a acþiona în vederea ges-
tionãrii ºi integrãrii fluxurilor de
migranþi. „Direcþiile de acþiune ar

Politica de coeziune, o sursã importantã de finanþarePolitica de coeziune, o sursã importantã de finanþarePolitica de coeziune, o sursã importantã de finanþarePolitica de coeziune, o sursã importantã de finanþarePolitica de coeziune, o sursã importantã de finanþare
pentru sprijinirea acþiunilor de integrarepentru sprijinirea acþiunilor de integrarepentru sprijinirea acþiunilor de integrarepentru sprijinirea acþiunilor de integrarepentru sprijinirea acþiunilor de integrare

trebui sã fie prioritare în politicile
statelor membre, fie cã e vorba
de startup-uri, de reducerea sã-
rãciei, abandonul ºcolar timpuriu
etc., dar ele trebuie sã rãspundã
deopotrivã ºi nevoilor migranþilor
legali. Aceasta presupune o abor-
dare flexibilã, þinând seama de
condiþiile extrem de dificile ºi în
continuã schimbare în ceea ce pri-
veºte migraþia. Pentru a gãsi cea
mai bunã variantã de acþiune care
sã acopere provocãrile cu care
se confruntã migranþii, recoman-
darea este ca proiectele finanþa-
te prin FEDR sã fie însoþite ºi de
alte mãsuri ce vizeazã integrarea
socialã, iar pentru acestea se poa-
te obþine sprijin financiar din Fon-
dul Social European sau din alte
surse. Prin FEDR poate fi asigu-
ratã ºi finanþarea unor mãsuri de
urgenþã privind sistemul de primi-

re a migranþilor ºi solicitanþilor de
azil, mãsuri care sã vinã în com-
pletarea sprijinului oferit prin Fon-
dul de azil, migraþie ºi integrare

(AMIF). Aceasta poate presupu-
ne construirea sau extinderea
centrelor de primire, a adãpostu-
rilor pentru imigranþi, dar ºi acþi-

uni ce vizeazã consolidarea ca-
pacitãþilor în unitãþile de primire.
Gestionarea mai eficientã a mi-
graþiei reprezintã o prioritate cla-
rã a Comisiei Europene, aºa cum
a fost ea prezentatã de altfel în
obiectivele politice ale preºedinte-
lui Jean-Claude Juncker. Proble-
mele generate de migraþie ar pu-
tea fi abordate în comun de cãtre
Comisie, împreunã cu statele
membre. Acþiunile de cooperare
teritorialã prin intermediul progra-
melor Interreg ºi strategiile macro-
regionale pot sã reprezinte o mo-
dalitate de a face faþa provocãri-
lor generate de migraþie ºi de tra-
ficul de fiinþe umane, iar acest lu-
cru este posibil prin promovarea
cooperãrii instituþionale ºi adminis-
trative între UE ºi þãrile din afara
UE, de la Marea Mediteranã.”, a
subliniat Corina Creþu.

cesul la finanþare pentru întreprin-
derile mici ºi mijlocii.

Un portofoliu cumulat de circa
2,9 milioane de garanþii

La finele anului trecut, instituþii-
le de garantare membre AECM
aveau în gestiune un portofoliu cu-

mulat de circa 2,9 milioane de ga-
ranþii, în valoare de peste 79,2 mili-
arde euro, acordate unui numãr de
2,87 milioane de IMM-uri. În anul
2014, numãrul de garanþii noi acor-
date de membrii AECM a depãºit
660.000, cu o valoare cumulatã de
circa 27 miliarde euro. În baza apar-

tenenþei sale ca membru al AECM,
FNGCIMM funcþioneazã dupã re-
guli ºi principii europene, participã
la schimbul de experienþã ºi de bune
practici privind garantarea si finan-
tarea IMM-urilor ºi beneficiazã de
demersurile întreprinse de organi-
zaþie pe lângã instituþiile europene,
cum ar fi Comisia Europeanã, Con-
siliul ºi Parlamentul European, pre-
cum si alte organisme financiare in-
ternaþionale, cum sunt Banca Eu-
ropeanã de Investiþii, Fondul Euro-
pean de Investiþii, Banca Mondialã
º.a. Din anul 2011 AECM are statut
de observator în cadrul Grupului de
lucru pentru IMM-uri ºi Antrepre-
noriat (WPSMEE) al Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvoltare
Economicã (OCDE), un for inter-
guvernamental dedicat identificãrii,
aplicãrii ºi evaluãrii politicilor publi-
ce dedicate dezvoltãrii economice
sustenabile ºi stabilitãþii sociale.

Grup de lucru ºi de consultare
În aceastã perioadã, AECM

anunþã iniþiativa comunã a Grupu-
lui Bãncii Mondiale ºi FIRST Ini-
tiative de constituire a unui grup
de lucru ºi de consultare a pãrþilor
interesate în elaborarea unui cadru
de referinþã la nivel mondial, în
vederea stabilirii unui set de prin-
cipii ºi de bune practici pentru pro-
iectarea,  implementarea eficientã
ºi evaluarea schemelor publice de

garantare a creditelor pentru IMM-
uri. Proiectul celor douã instituþii
se bazeazã pe o bunã cunoaºtere
ºi înþelegere a funcþiei ºi utilitãþii
unei instituþii de garantare. Sche-
mele de garantare a creditelor asi-
gurã, în schimbul unui comision,
diminuarea riscurilor instituþiilor de
credit prin preluarea parþialã a pier-
derilor, în cazul unor credite ne-
performante. Potrivit studiilor an-
terioare ale Bãncii Mondiale privind
experienþa internaþionalã în dome-
niu, schemele publice de garanta-
re sunt apreciate ca o formã efi-
cientã de intervenþie guvernamen-
talã pe piata creditelor pentru
IMM-uri. În prezent peste jumã-
tate din þãrile lumii au cel puþin o
schemã de garantare a creditelor,
iar numãrul lor este în creºtere.

Document
în consultare publicã

Grupul de lucru creat la iniþiati-
va Bãncii Mondiale a identificat ºi
cuprins într-un document consul-
tativ, 16 principii-cheie pentru suc-
cesul schemelor publice de garan-

tare a creditelor, care acoperã ca-
drul legal, de reglementare ºi
operaþional, guvernanþa corporati-
vã ºi gestionarea riscurilor, moni-
torizarea ºi evaluarea acestor in-
strumente financiare. Documentul
se aflã în consultare publicã de la
începutul lunii iulie ºi la el pot adu-
ce contribuþii institutiile guverna-
mentale, instituþiile de garantare a
creditelor ºi finantatori, pânã la
data de 30 august 2015. « Viziu-
nea europeanã privind necesitatea
intervenþiei guvernamentale por-
neºte de la imperfecþiunile pieþei 
creditelor  pentru întreprinderile
mici ºi mijlocii, pieþe caracterizate
de un risc de credit semnificativ.
Acest risc semnificativ ºi faptul cã
este preluat prin garanþii din fon-
duri proprii, care nu sunt garanþii
de stat, face din FNGCIMM o in-
stituþie cu capital de risc potrivit
legii de infiinþare, fãrã de care pia-
þa creditului IMM în ansamblul sãu
ar fi mai micã pentru întreprinzã-
tori ºi mai riscantã pentru finanþa-
tori », a precizat preºedintele
FNGCIMM.
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În 1991, la Craiova lua fiinþã
Laboratorul de orientare ºcolarã ºi
profesionalã (în prezent, Centrul
Judeþean de Asistenþã Psihopedago-
gicã - CJAP). Pe 1 februarie 2006,
ia fiinþã actualul Centru Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã
Dolj, care a înglobat, în structurile
sale ºi CJAP, împreunã cu Reþeaua
de cabinete ºcolare de asistenþã psi-
hopedagogicã, Centrul logopedic
inter-ºcolar, Serviciul de evaluare ºi
orientare ºcolarã ºi profesionalã a
copiilor, elevilor ºi tinerilor cu ce-
rinþe educative speciale, precum ºi
mediatorii ºcolari. CJRAE deþine
personalitate juridicã ºi are, dacã se
poate spune aºa, dublã subordona-
re: subordonat metodologic Minis-
terului Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiin-
þifice, prin Inspectoratul ªcolar Ju-
deþean Dolj, ºi, financiar, Consiliu-
lui Judeþean Dolj. Din 2013, a pre-
luat ºi o parte din competenþele Di-
recþiei Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Dolj. Practic,
în perioada 2011-2015, instituþia s-

a transformat permanent, este una
modernã, cu spaþii ºi cadre la nivel
european, îmbunãtãþirile venind pe
bandã rulantã.

Cereri numeroase
pentru consiliere

Numai în anul ºcolar 2014/2015,
580 de elevi au fost consiliaþi, de
cãtre cele 74 de cadre, dintre care
64 sunt didactice, iar, pânã în acest
moment, au fost depuse 240 de
cereri pentru 2015/2016. „Nimic
nu este aºa de inegal ca trata-
mentul egal al oamenilor ine-
gali” – Thomas Jefferson, sem-

La Craiova,
Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Centrul de Asistenþã EducaþionalãCentrul de Asistenþã EducaþionalãCentrul de Asistenþã EducaþionalãCentrul de Asistenþã EducaþionalãCentrul de Asistenþã Educaþionalã
a devenit unul de Excelenþãa devenit unul de Excelenþãa devenit unul de Excelenþãa devenit unul de Excelenþãa devenit unul de Excelenþã

Ieri, la sediul Centrului Judeþean de Resurse ºi
Asistenþã Educaþionalã (CJRAE) Dolj, a avut loc
ºedinþa Consiliului de Administraþie al instituþiei,
în cadrul cãreia s-au acordat calificativele pentru
activitatea desfãºuratã de cadrele didactice în anul
ºcolar 2014/2015. Notarea a fost una singurã –
„foarte bine”. Nu este nicio surprizã, deoarece
unitatea a devenit una dintre cele de elitã ale învã-
þãmântului doljean.

natarul Declaraþiei de Indepen-
denþã a Statelor Unite ale Ame-
ricii, este motto-ul dupã care se
ghideazã CJRAE Dolj. ªi, nimic nu
pare mai adevãrat. Specialiºtii in-
stituþiei lucreazã la „foc continuu”
pentru integrarea în mediul ºcolar
ºi în societate a tutoror copiilor
care au nevoi speciale.

Unitate de elitã
Apariþia acestui fel de consilie-

re, dacã se poate spune aºa, CJRAE
fiind unitate conexã sistemului de
învãþãmânt naþional a apãrut în
2006, dar Ordinul nr.5555/2011 al
ministrului educaþiei a statutat for-
ma actualã. „Marele nostru noroc
a fost cã, la mijlocul anilor 2000,
ministru era Mircea Miclea, care
ºtia ce înseamnã aceastã formã de
învãþãmânt ºi asistenþã psihopeda-
gogicã. Pânã atunci, serviciile ac-
þionau oarecum disparat, cadrele
specializate erau la nivelul unitãþi-
lor ºcolare. Era oarecum nefiresc,
deoarece numai formarea specia-

liºtilor presupune un efort deose-
bit. În 2006-2007, dacã nu mã în-
ºel, s-au dotat pentru prima datã
cabinetele ºcolare de psihopedago-
gie, de logopedie etc. . De atunci,
lucrurile au mers din ce în ce mai
bine, iar noi, la Craiova, am înfiin-
þat , în 2013, primul Laborator de
evaluare psihologicã a elevilor”,
povesteºte, despre anii de început,
Marinela Dumitrescu, director al
CJRAE Dolj. În timp, lucrurile au
evoluat. „Nu cred cã greºesc cu
nimic dacã spun cã suntem pe pri-
mul loc în þarã. Cu ajutorul Consi-
liului Judeþean Dolj, al ISJ Dolj ºi

al DGASPC Dolj am putut ajunge
la rezultate foarte bune. Avem
schimburi de experienþã periodice
cu colegii din alte judeþe, iar apre-
cierile venite din partea lor nu au
lipsit. Prin munca specialiºtilor
noºtri, foarte mulþi copii ºi-au dez-
voltat abilitãþile, iar pãrinþii au des-
coperit noi valenþe ale tinerilor”, a
mai spus Marinela Dumitrescu.

Dotare de nivel european
În prezent, CJRAE Dolj este o

unitate modernã, la standardele
europene în materie. În cadrul in-
stituþiei funcþioneazã patru cabinete
de consiliere psihopedagogicã in-
dividualã/grup; un cabinet de con-
siliere a preºcolarilor ºi ºcolarilor
mici; un centru de programe edu-
caþionale; un cabinet de terapie lo-
gopedicã; un cabinet de mediere
ºcolarã; o salã de formare/consi-
liere; un laborator de testare psi-
hologicã; un cabinet pentru eva-
luarea psihologicã ºi medicalã ºi un
cabinet destinat funcþionãrii Ser-
viciului de Evaluare ºi Orientare
ªcolarã ºi Profesionalã (SEOSP)
ºi Comisiei de Orientare ªcolarã ºi
Profesionalã (COSP). Totul este
nou, de la mobilier ºi pânã la jucã-
riile pentru copii.

Parteneriate
cu unitãþile ºcolare din judeþ
Existã, însã, ºi câteva neajun-

suri, din cauze mai mult obiective,
rezolvate, din fericire, în interesul
copiilor ºi pãrinþilor. „Din pãcate,
în mediul rural, la nivelul sistemu-
lui de învãþãmânt naþional, nu exis-
tã decât un cabinet de asistenþã
psihopedagogicã, la Brãdeºti, care
acoperã ºi Iºalniþa. Dar, pentru a
elimina deficienþele, am încheiat

parteneriate, în cadrul unor pro-
grame educaþionale, cu unitãþile
ºcolare din judeþ, prin care, pe lân-
gã cadrele noastre, participã ºi di-
riginþii de clase. Bineînþeles, în ca-
zul unor situaþii speciale conlucrãm
cu DGASPC Dolj. În acest mo-
ment, putem vorbi de un procent
de peste 80% în ceea ce priveºte
gradul de acoperire al judeþului prin
astfel de parteneriate”, a comple-
tat directorul CJRAE Dolj.

Proiecte pentru pãrinþi ºi copii
Nu lipsesc proiectele, unele fi-

nalizate, cum a fost, în aceastã varã
„Tonomatul de vacanþã”, destinat
valorificãrii timpului liber al ºcola-
rilor, cu participarea ºi a pãrinþilor,
altele în desfãºurare (Proiect ERAS-
MUS + „Open Doors for Non For-
mal”, aplicant fiind ªcoala Gimna-
zialã Ghindeni, cu parteneri inclu-
siv externi din Grecia, Turcia, Olan-

da, Polonia ºi Lituania, la care se
adaugã ºi Liceul „Matei Basarab”
Craiova, destinat realizãrii unui ghid
care sã conþinã exemple de bunã
practicã din activitatea formalã ºi
non-formalã din instuþiile partene-
re), ori altele în pregãtire. „Ne do-
rim o colaborare cu Centrul de Ex-
celenþã ºi suntem foarte aproape de
a semna parteneriatul. Proiectul
nostru se numeºte „Identificarea ºi
promovarea copiilor cu aptitudini
înalte”, destinat mediului rural, de-
oarece ºi acolo sunt copii cu ca-
pacitãþi mari, dar care u au posibili-
tãþi materiale. De asemenea, pregã-
tim „ªcoala pãrinþilor”, un program
de consiliere specializatã în domeniul
educaþiei parentale. Nu mai vorbesc
de foarte multele concursuri ºcola-
re”, a mai menþionat Marinela Dumi-
trescu. În cîteva cuvinte, Centrul
Judeþean de Resurse ºi Asistenþã Edu-
caþionalã ºi-a confirmat menirea.

Marinela
Dumitrescu
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Sistemul Schengen nu va fi desfiinþat, a subli-
niat Jean-Claude Juncker, ieri, în primul sãu dis-
curs despre “starea Uniunii”, insistând cã frontie-
rele continentale este necesar sã fie consolidate.
“Avem nevoie de o consolidare a (Agenþiei UE
pentru frontiere externe) Frontex, dar acest lucru
necesitã bani”, a spus Juncker. Însã el a evocat
“deschiderea canalelor legale pentru migrare”.
“Putem gestiona migrarea mai bine. Sã nu uitãm cã
suntem un continent care îmbãtrâneºte”, a subli-
niat preºedintele CE. În timp, migrarea se va trans-
forma dintr-o problemã într-o resursã, dacã este
bine gestionatã, a apreciat Juncker. Totodatã, pre-
ºedintele Comisiei Europene a lansat un apel cãtre

Rusia avertizeazã Bulgaria
cã vor exista “consecinþe”
dupã refuzul acordãrii
dreptului de survol

Rusia a ameninþat Bulgaria
cã vor exista “consecinþe”
pentru interdicþia de survol
impusã avioanelor militare
ruse care se îndreaptã spre
Siria. Rusia avertizeazã Bulga-
ria cã vor exista “consecinþe”
dupã refuzul acordãrii dreptu-
lui de survol. Kremlinul a
cerut explicaþii din partea
Bulgariei pentru refuzul de
acordare a dreptului de survol,
argumentând cã este vorba de
echipamente pentru “combate-
rea terorismului”. “Problema
nu este despre mãsurile de
retorsiune pe care Rusia le va
lua împotriva Bulgariei într-
un mod sau în altul... Însã
este vorba de o problemã care
submineazã viitorul relaþiilor
noastre”, a declarat Leonid
Kalaºnikov, vicepreºedintele
Comisiei pentru Relaþii Exter-
ne din Duma de Stat, Camera
inferioarã a Parlamentului
Rusiei. Bulgaria a anunþat
marþi cã a respins o cerere
formulatã de Rusia de a
permite avioanelor militare de
transport ruse sã survoleze
teritoriul bulgar în drum spre
Siria în perioada 1-24 septem-
brie. Rusia este unul dintre
principalii aliaþi ai preºedinte-
lui Siriei, Bashar al-Assad.
Moscova nu a trimis încã trupe
în Siria, dar a intensificat
rolul de mediere în rãzboiul
civil. Siria se confruntã,
începând din martie 2012, cu
revolte reprimate violent ºi cu
un conflict militar între
serviciile de securitate subordo-
nate regimului Bashar al-
Assad, forþele opoziþiei ºi
grupuri teroriste, inclusiv
organizaþia sunnitã Stat
Islamic (Stat Islamic în Irak ºi
Siria/Stat Islamic în Irak ºi
Levant). Bilanþul conflictului
depãºeºte 220.000 de morþi.

UE ºi SUA au încheiat acordul
cu privire la protecþia datelor
personale

Uniunea Europeanã ºi
Statele Unite au încheiat un
acord cu privire la protecþia
datelor personale împãrtãºite
în cadrul anchetelor vizând
fapte penale sau de terorism, a
a anunþat comisarul european
însãrcinat cu Justiþia. Acest
“acord global”, parafat dupã
patru ani de negocieri, vizeazã
sã protejeze atât datele perso-
nale schimbate de cãtre
serviciile de poliþie ºi autoritã-
þile judiciare europene ºi
americane, cât ºi pe cele
schimbate între companii ºi
serviciile de securitate. “Acest
lucru le va oferi cetãþenilor
europeni garanþia unui drept
la protecþia datelor lor în faþa
justiþiei americane”, a declarat
Vera Jourova, comisarul
European pentru Justiþie,
precizând cã acordul reprezintã
o etapã esenþialã în consolida-
rea dreptului la viaþã privatã.

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde de
locuitori în 2050, comparativ cu 7,3 miliarde la cât se
cifreazã în 2015, potrivit unui studiu al Institutului
francez pentru studii demografice (Ined) realizat o
datã la doi ani. Numãrul de locuitori a crescut de
ºapte ori în ultimele douã secole ºi ar urma sã con-
tinue sã creascã “pânã ce ar putea ajunge la 11 mi-
liarde la sfârºitul secolului al XXI-lea”, potrivit esti-
mãrilor Ined, care îºi realizeazã studiile în paralel cu
cele ale Naþiunilor Unite, ale Bãncii Mondiale sau
altor mari instituþii naþionale. Cu toate acestea, creº-
terea demograficã este în declin. Dupã un vârf de
peste 2% pe an în urmã cu 50 de ani, ea a scãzut de
atunci la jumãtate (1,2% în 2015) ºi ar continua sã
scadã, într-un secol, pânã aproape de stabilizarea
populaþiei mondiale. Aceastã descreºtere are legã-

Regina Elizabeth a II-a, care a ur-
cat pe tron la vârsta de 25 de ani,
într-o perioadã în care Marea Brita-
nie nu îºi revenise încã de pe urma
distrugerilor produse de Al Doilea
Rãzboi Mondial, a intrat în istorie,
devenind monarhul britanic cu cea
mai lungã domnie. Ieri, în jurul orei
locale 17.30, Elizabeth a II-a, care, la
vârsta de 89 de ani, este în acelaºi
timp ºi cel mai vârstnic monarh al
Marii Britanii, a depãºit preceden-
tul record de longevitate în fruntea
þãrii - 63 de ani, 7 luni, 2 zile, 16 ore
ºi 23 de minute - care a fost stabilit
de strã-strãbunica ei, regina Victo-
ria. Cu aceastã ocazie, premierul bri-
tanic David Cameron i-a adus un
omagiu reginei Elizabeth a II-a. “De-
a lungul ultimilor 63 de ani, Maies-
tatea Sa a fost o stâncã de stabilita-
te într-o lume aflatã într-o continuã
schimbare, iar altruismul ei ºi simþul
datoriei i-au adus multã admiraþie nu
doar în Marea Britanie, ci pe tot glo-
bul”, a spus David Cameron. “Tre-
buie sã sãrbãtorim recordul ei extra-
ordinar, ca ºi buna cuvinþã ºi dem-

þãrile membre ale Uniunii Europene de a ajunge
sãptãmâna viitoare la un acord pentru repartizarea
a 160.000 de refugiaþi sosiþi în Grecia, Italia ºi Un-
garia. “Sunt 160.000 de persoane pe care europe-
nii trebuie sã îi primeascã. Acest lucru trebuie fã-
cut într-o manierã obligatorie”, a afirmat Juncker
în plenul Parlamentului European, la Strasbourg.
El le-a cerut miniºtrilor de interne ai statelor mem-
bre ale UE, ce se reunesc la Bruxelles pe 14 sep-
tembrie, “sã se punã de acord”. ªeful executivului
UE le-a mai solicitat europenilor sã nu facã vreo
distincþie în funcþie de religie între refugiaþii pe
care sunt pregãtiþi sã îi primeascã. “Nu existã reli-
gie, credinþã, filosofie atunci când este vorba de-

spre refugiaþi. Noi nu
facem distincþie”, a sus-
þinut Jean-Claude Jun-
cker în faþa europarla-
mentarilor prezenþi la
Strasbourg. Juncker a
anunþat cu acelaºi prilej
cã executivul comunitar
va lua “în zilele urmãtoa-
re” mãsuri contra state-
lor membre care nu pun
în aplicare regulile UE
privind azilul. “Este o
chestiune de credibilita-
te ca statele membre sã
implementeze ºi sã res-
pecte legile europene ºi
internaþionale conveni-
te”, a spus el.  Cifra de

160.000 de refugiaþi corespunde suplimentãrii pro-
punerii precedente, de repartizarea a 40.000 de re-
fugiaþi ajunºi pe teritoriul european, cu o nouã pro-
punere de urgenþã de primire a încã 120.000 de
persoane, aflate în prezent în Italia, Grecia ºi Un-
garia.  Dupã repartizarea celor 160.000 de refugiaþi,
prezentatã ca o mãsurã de urgenþã, Juncker a in-
sistat ca Uniunea Europeanã sã punã în practicã
un mecanism permanent de distribuire a refugiaþi-
lor care va permite tratarea mai eficientã a unor
crize similare în viitor.  Potrivit noii propuneri a CE,
refugiaþii ar urma sã fie distribuiþi conform unei
formule care se bazeazã 40% pe produsul intern
brut al þãrilor, 40% pe numãrul de locuitori, 10% pe
rata ºomajului ºi 10% pe numãrul de refugiaþi deja
aflaþi în fiecare þarã membrã înaintea apariþiei crizei
din acest an. Noile cote obligatorii plaseazã Ger-
mania în prima linie (31.443 refugiaþi, ceea ce în-
seamnã o cotã de 26,2% din cei 120.000 de noi
refugiaþi), urmatã de Franþa (24.031, o proporþie de
20% din cei 120.000 noi refugiaþi) ºi Spania (14.931,
o cotã de 12,4% din noii refugiaþi), conform unor
surse europene.  Italia ºi Grecia sunt principalele
puncte de intrare pentru refugiaþii care ajung în
UE pe mare, în timp ce Ungaria este principalul
punct de intrare pentru cei care ajung pe uscat
traversând Balcanii. Ungaria va beneficia, alãturi
de Italia ºi Grecia, de o excepþie de la sistemul de
cote obligatorii al CE. Potrivit datelor publicate
recent de ONU, peste 380.000 de migranþi ºi refu-
giaþi au sosit în Europa prin traversarea Mãrii
Mediterane începând din luna ianuarie a acestui
an, iar 2.850 au decedat sau au fost daþi dispãruþi.

nitatea cu care a condus þara noas-
trã”, a adãugat premierul britanic.
Apropiaþii reginei spun cã Elizabeth
a II-a nu acordã o importanþã prea
mare acestui record, despre care
spune cã reprezintã “doar ceva mai
mult” decât faptul cã a avut o viaþã
lungã. Iniþial, suverana britanicã nu
intenþionase sã marcheze acest re-
cord într-o manierã publicã, dar a
ales sã cedeze la presiunea opiniei
publice ºi a participat la un eveni-
ment în Scoþia, unde îºi petrece în
mod tradiþional vacanþa de varã.
“Este inevitabil sã par un fel de per-
sonalitate îndepãrtatã pentru mulþi
dintre voi, o succesoare a regilor ºi
reginelor din istorie”, a spus Eliza-
beth a II-a în primul ei discurs ofi-
cial de Crãciun ce a fost televizat, în
anul 1957. “Nu pot sã vã conduc în
rãzboi. Nu pot sã fac legi pentru voi
sau sã administrez justiþia. Dar pot
sã vã dau altceva. Pot sã ofer inima
mea ºi devotamentul meu tuturor
acestor insule vechi ºi tuturor aces-
tor oameni care trãiesc în comunita-
tea noastrã frãþeascã”, a adãugat

suverana britanicã în acel discurs.
Atunci când era o tânãrã prinþesã,
Elizabeth nu se aºtepta sã devinã
reginã, deoarece tatãl ei, George al
VI-lea, a primit coroana doar pentru
faptul cã fratele sãu mai mare, Ed-
ward al VIII-lea, a abdicat, în 1936,
pentru a se cãsãtori cu Wallis Sim-
pson, o americancã divorþatã. Eliza-
beth a II-a avea 25 de ani atunci când

a urcat pe tron, pe 6 februarie 1952,
dupã moartea tatãlui ei. În acel mo-
ment, Elizabeth a II-a a devenit cel
de-al 40-lea monarh dintr-o linie suc-
cesoralã ce îºi are originea în regele
normand William Cuceritorul, care a
câºtigat tronul britanic în anul 1066,
dupã o victorie asupra anglo-saxo-
nului Harold al II-lea, la finalul Bã-
tãliei de la Hastings.

turã cu diminuarea fertilitãþii: 2,5 copii în medie pe
femeie astãzi în lume, comparativ cu dublul (5 copii)
cât era în 1950. Însã, aici se înregistreazã mari dispa-
ritãþi în funcþie de regiune ºi þarã. Fertilitatea cea mai
scãzutã se înregistreazã în Portugalia ºi Coreea de
Sud (1,2 copii pe femeie), iar cea mai ridicatã în Niger
(7,6 copii). Printre regiunile unde aceasta rãmâne
mai mare de trei copii se numãrã aproape toatã Afri-
ca, câteva þãri din Orientul Mijlociu, regiuni care
includ Afganistanul, nordul Indiei ºi Pakistanul.
Tocmai aici s-ar afla grosul creºterii demografice la
nivel mondial în viitoarele decenii, precizeazã Ined.
Va exista, de asemenea, o “formidabilã creºtere” a
populaþiei Africii, care ar putea deveni de patru ori
mai numeroasã pânã la sfârºitul secolului, trecând
de la 1,2 miliarde de locuitori în 2015 la 4,4 miliarde în

2100, în pofida faptului cã mulþi africani mor din
cauza flagelului numit SIDA, subliniazã institutul
francez. O persoanã din ºase trãieºte astãzi în Afri-
ca, iar în decurs de un secol se va ajunge, probabil,
la una din trei. În sudul Saharei, populaþia ar putea
trece de la puþin peste 950 de milioane de locuitori
în 2015 la aproape 4 miliarde în 2100. China este
astãzi þara cea mai populatã din lume, cu 1,4 miliarde
de locuitori, însã India (1,3 miliarde) ar urma sã trea-
cã în faþã, probabil înainte de 2030, datoritã fertilitã-
þii mai crescute (2,3 copii pe femeie în medie în India,
comparativ cu 1,7 în China). Grupul celor 7 cele mai
populate þãri din lume (China, India, SUA, Indone-
zia, Brazilia, Pakistan ºi Nigeria) totalizeazã în pre-
zent 3,85 de miliarde de locuitori, adicã mai mult de
jumãtate din populaþia mondialã.

Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,
frontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidate

Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,
frontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidate

Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,
frontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidate

Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,
frontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidate

Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,
frontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidate

Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,
frontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidate

Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,
frontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidate

Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,
frontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidate

Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,Jean-Claude Juncker: Schengen nu va fi desfiinþat,
frontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidatefrontierele necesitã sã fie consolidate

Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul cu cea
mai lungã domnie din istoria regatului britanic

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde în 2050

Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul cu cea
mai lungã domnie din istoria regatului britanic

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde în 2050

Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul cu cea
mai lungã domnie din istoria regatului britanic

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde în 2050

Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul cu cea
mai lungã domnie din istoria regatului britanic

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde în 2050

Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul cu cea
mai lungã domnie din istoria regatului britanic

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde în 2050

Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul cu cea
mai lungã domnie din istoria regatului britanic

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde în 2050

Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul cu cea
mai lungã domnie din istoria regatului britanic

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde în 2050

Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul cu cea
mai lungã domnie din istoria regatului britanic

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde în 2050

Regina Elisabeta a II-a a devenit monarhul cu cea
mai lungã domnie din istoria regatului britanic

Populaþia lumii se va apropia de 10 miliarde în 2050



RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Lucas, spaima furnicilor

Se difuzeazã la HBO, ora 15:25

Sãrmanul Lucas Nickel (Zach
Tyler Eisen), în vârstã de 10 ani,
nu se poate adapta deloc. Recent
mutat într-un nou oraº împreunã
cu familia lui, el nu ºi-a fãcut nici
mãcar un singur prieten. El nu
are parte decât de supãrare din
partea surorii sale adolescente,
Tiffany (Allison Mack), iar cea
mai mare parte a atenþiei pãrinþi-
lor (Cheri Oteri ºi Larry Miller)
este îndreptatã în altã parte, ei
fiind sunt ocupaþi cu planurile
pentru marea excursie de la
sfârºit de sãptãmânã.

Plan de joc

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Dwayne "The Rock" Johnson este
pe cale sã întâlneascã un adver-
sar pe mãsura lui - chiar dacã e
vorba de o fetiþã de numai 1,20m
înâlþime. Cu o prezenþã unicã pe
ecran, care combinã farmecul lui
incontestabil cu umorul ºi autoi-
ronia, el îºi reafirmã imaginea de
actor principal desãvârºit, unul
dintre noii maeºtri surprinzatori ai
filmelor de comedie din zilele
noastre, în rolul fundaºului super-
star Joe Kingman.

Evadare din Absolom

Se difuzeazã la Pro Cinema,  ora  23:00

În anul 2022, ofiþerul de marinã
Robbins este trimis la închisoare
pentru cã l-a împuºcat pe coman-
dantul sãu. Deoarece el nu poate
respecta regulile de detenþie, este
trimis în jungla de pe insula
Absolom, care reprezintã de fapt
tot o închisoare, dar cu reguli
mult mai dure. Aici sunt lãsaþi sã
se înfrunte între ei cei mai turbu-
lenþi detinuþi, împãrþiþi în douã
tabere: criminalii turbulenþi denu-
miþi Outsiders ºi victimele mai
civilizate ale sistemului – Insiders.

sursa: cinemagia.ro

JOI - 10 septembrie

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 Vocea lui Caruso
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
14:55 Starea zilei
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 COOLmea DISTRACÞIEI
17:50 Discover România
18:00 Mãrturii pentru viitor
18:30 Istorii de buzunar
18:40 Franco Zeffirelli
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 Fundamentalismul islamic

în rãzboi cu Occidentul
01:20 COOLmea DISTRACÞIEI
02:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Ferma
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 5 minute de istorie
11:10 Naturã ºi sãnãtate
11:45 Teleshopping
12:00 Transformarea
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 She Done Him Wrong
1933, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:20 Pescar hoinar
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GE0
20:00 Festivalul Enescu 2015
21:00 Interviuri neconvenþionale
21:20 Festivalul Enescu 2015
22:20 Festivalul Naþional de

Teatru Subteran
22:50 5 minute de istorie
23:10
Festivalul Enescu 2015
00:40 Motomagia
01:10 Profil. Poveste. Personaj
02:00 Mituri muzicale româneºti
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Cap compas
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie

TVR 2

07:35 RoboCop
09:35 Adio, dar mai stau puþin
11:15 Labirintul: Evadarea
13:10 Trecutul
15:25 Lucas, spaima furnicilor
16:55 Un braþ de milioane
19:00 Detectivii din California
20:30 Viaþa lui Larry Kramer
22:00 O inimã normalã
00:10 Ray Donovan
01:10 Casa minciunilor
01:35 Eroii monumentelor
03:30 Cinci ani
05:05 Renaºterea companiei

Marvel
06:00 Trecutul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Plan de joc
2007, SUA, Comedie, Familie,

Sport
23:45 ªtirile Pro Tv
00:45 Spartacus: Nisip

însângerat
2010, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
01:30 Fringe
2008, SUA, Canada, Dramã,

Horror, Mister, SF, Thriller
02:15 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Ce spun românii (R)
05:30 La Mãruþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Floarea din Caraibe

(R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!

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

07:30 La Mãruþã
09:00 Thundercats: Al treilea

Pamant
09:30 La bloc (R)
11:15 La bloc
12:45 Poveste de dragoste

(R)
14:15 Bruneta mea favoritã

(R)
16:15 S-a întâmplat într-o

noapte
18:30 Nu vrea si pace!
20:30 Limbo
23:00 Evadare din Absolom
01:15 Limbo (R)
03:30 Cine A.M.
06:30 La Mãruþã

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani

10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Te Pui Cu Blondele
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Ultima Prinþesã
2005, China, SUA, Coreea de

Sud, Acþiune, Dramã, Fantastic
03:15 Observator special (R)
03:45 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

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 Casa: construcþie ºi

design (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 Cireaºa de pe tort (R)
20:30 Fiul Dragonului
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima

României
23:30 Click!
00:00 Febra mãritiºului
2004, SUA, Comedie, Familie
02:00 Fiul Dragonului (R)
2006, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
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

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: Ce n-a

vãzut America. Din Botoºani pânã
în New York!

21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Wrestling WWE PPV

Royal Rumble
01:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Ploaie
joi, 10 septembrie - max: 25°C - min: 14°C

$Cursul pieþei valutare din 10 septembrie 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,9539........39539
1 g AUR (preþ în lei)........142,4874.....1424874

1 EURO ...........................4,4208 ............. 44208
1 lirã sterlinã................................6,0771....................60771

10 / cuvântul libertãþii joi, 10 septembrie 2015programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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300: Ascensiunea
unui imperiu

Se difuzeazã la HBO, ora 00:35

Dupã colosala confruntare de la
Termopile, lacomul rege Xerxes
continuã în forþã consolidarea
puterii imperiului persan, urmã-
rind nemilos expansiunea terito-
riului sãu ºi dezvoltarea unei
armate invincibile. Cu o flotã
impresionantã condusã de rãzbu-
nãtoarea Artemesia, Xerxes îºi
concentreazã toatã puterea pentru
a-l opri pe generalul Themistokles
care doreºte sã unifice toate
teritoriile greceºti.

Dispari în 60
de secunde

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Un adevãrat împãtimit al
automobilelor, Memphis are
o pasiune arzãtoare pentru
maºini. El cunoaºte ºi iubeº-
te fiecare ºurub, fiecare
bucatã cromatã. Memphis
este un hoþ de maºini de
proporþii legendare. Nici o
încuietoare oricât de sofisti-
catã ºi nici un tip de alarmã
nu îl pot opri; maºina dispa-
re în 60 de secunde.

Cursa mortalã

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   20:30

In New York-ul anului 2020, socie-
tatea post-industriala se confrun-
ta cu o problema ce tinde sa
scape de sub control: cresterea
fara precedent a infractionalitatii.
Pentru a aerisi inchisorile, precum
si pentru distractia publicul larg
prin intermediul unor transmisiuni
televizate sangeroase, gardienii
pun bazele unei curse diabolice
de masini intre detinuti in cursul
careia acestia trebuie sa se muti-
leze si sa se ucida intre ei...

sursa: cinemagia.ro

VINERI - 11 septembrie

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 Franco Zeffirelli
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Europa mea
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
18:30 Festivalul Ambasadelor
19:20 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
22:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
23:10 Mi se spune domnul

Tibbs!
1970, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Nocturne
02:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
1999, Canada, Familie
02:50 Telejurnal
03:40 Fundamentalismul islamic

în rãzboi cu Occidentul
05:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
06:00 Zestrea românilor
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Memorialul Durerii
09:00 Documentar 360°-GE0
10:10 Gimnasticã ritmicã
11:10 Motomagia
11:45 Teleshopping
12:00 Muzica e viaþa mea
13:10 Profil. Poveste. Personaj
13:45 Cartea cea de toate zilele
13:55 Un gând despre Enescu
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Moderato cantabile
1960, Franþa, Dramã
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Europa 360°
19:30 Festivalul Enescu 2015
20:20 Interviuri neconvenþionale
20:40 Festivalul Enescu 2015
21:50 Vieþi efemere de statui

vivante-Festivalul Internaþional de
Statui Vivante 2015"

22:20 5 minute de istorie
22:30 Festivalul Enescu 2015
23:20 Interviurile Concertelor de

la miezul nopþii
23:35 Festivalul Enescu 2015
00:45 Femeia perfectã
02:10 Profil. Poveste. Personaj
02:40 5 minute de istorie
02:50 Cartea cea de toate zilele

TVR 2

08:10 Lucas, spaima furnicilor
09:40 Din greºealã împreunã
11:35 Un braþ de milioane
13:35 Viaþa ca o casã
15:40 Eroii monumentelor
17:35 Filme ºi vedete
18:05 Din greºealã împreunã
20:00 Ray Donovan
21:00 Casa minciunilor
21:30 Lupii
23:05 Gigolo de ocazie
00:35 300: Ascensiunea unui

imperiu

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
17:30 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Dispari în 60 de secunde
2000, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:45 Priest : Rãzbunãtorul
2011, SUA, Acþiune, Horror,

Thriller
00:30 Dispari în 60 de secunde

(R)
2000, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:30 I Like IT (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Ce spun românii (R)
06:15 Kung Fu Panda: Legen-

dele teribilitãþii

PRO TV

ACASÃ
07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
19:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Acasã în bucãtãrie
05:45 Daria, iubirea mea (R)
06:45 Floarea din Caraibe (R)

08:00 Thundercats: Al treilea
Pãmânt

08:30 La bloc (R)
10:45 La bloc
12:15 Nu vrea ºi pace! (R)
14:00 S-a întâmplat într-o noapte

(R)
16:15 Plan de joc (R)
18:30 Povestea lui Brooke

Ellison
20:30 Maestrul deghizãrilor
22:15 Masca neagrã 2: Oraºul

mãºtilor
00:15 Un mascul extraterestru

(R)
02:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi

Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00  Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Cursa mortalã

2008, SUA, Acþiune, SF, Thriller

22:30 Întuneric total

2000, SUA, Horror, SF

00:30 Splash! Vedete la apã

(R)

04:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

08:00 Feriha

2011, Turcia, Dramã, Romantic

10:30 Teo Show (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Un destin la rãscruce

2013, Turcia, Dramã, Romantic

22:30 D-Paparazzi

23:30 Fãrã onoare

2002, SUA, Marea Britanie,

Aventuri, Rãzboi

02:15 ªtirile Kanal D (R)

03:30 Un destin la rãscruce (R)

2013, Turcia, Dramã, Romantic

04:15 D-Paparazzi (R)

05:15 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Febra mãritiºului (R)

2004, SUA, Comedie, Familie

09:30 Teleshopping

10:00 Cearta-n bucate (R)

11:00 Teleshopping

11:30 Mondenii

2006, România, Comedie

12:30 Click! (R)

13:20 Teleshopping

13:50 Sãnãtate cu Stil (R)

14:30 Teleshopping

15:00 Râzi ºi câºtigi (R)

15:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

16:30 Focus

17:00 Cearta-n bucate

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Extemporal la dirigenþie

1987, Romania, Comedie,

Romantic, Dragoste

22:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

01:00 Swamp Devil

2008, Canada, Horror

03:30 Cearta-n bucate (R)

04:30 Iubiri secrete

2011, România, Dragoste

05:30 Casa: construcþie ºi

design (R)

06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat: Aristote

Quitusisa - Bogdan Stoica,
Moises Baute - Andrei Stoica

23:00 Wrestling RAW
01:00 Wrestling SMACK:

Episodul 469
02:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Hitman: Agent 47

Ora: 16:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Micuþul Nicolas în vacanþã

Ora: 14:00

Gen film: Comedie

Transporter: Moºtenirea

Ora: 20:00

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

Vibreazã cu mine

Ora: 18:00

Gen film: Dramã
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. CRAIOVA, prin

Centrul Multifunctional Craiova
scoate la licitatie publicadeschisa
in vederea inchirierii spatiilor dis-
ponibile (spatii depozitare subsol,
spatiu expozitional Etaj 1;  spaþii
birouri- etaj 2). Documentatia ne-
cesara se procura de la Centrul
Multifunctional Craiova, str. Targu-
lui nr. 26, etaj 2, camera 211. Data
limita pentru depunerea ofertelor
este in fiecare zi de luni, miercuri
si vineripana la orele 11.00. Licita-
tia va avea loc la Centrul  Multifunc-
tional Craiova, str. Targului nr. 26,
saptamanal – in fiecare zi de luni,
miercuri si vineri, orele 12:00, Re-
latii suplimentare la telefon:
0765.577.711; 0769.268.690.
Comuna Carpen anunþã publicul
interesat asupra depunerii solici-
tãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Moderni-
zare strãzi rurale în sat Carpen ,
comuna Carpen. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj , strada
Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Pri-
mãriei Carpen, strada Târnavei, nr.
1, în zilele de L-V, între orele 9,00-
14,00. Obligaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj ,
strada Petru Rareº, nr. 1.

SC ROMCIM IMPEX SRL, cu
sediul în Bãileºti, str. Eroilor, nr. 75-
75A, jud. Dolj, solicitãm aviz de
gospodãrirea apelor pentru balas-
tiera situatã în localitatea Ciuper-
cenii Vechi, jud. Dolj, teren albie
minorã a fluviului Dunãrea, între
km.784+200 ºi 784+000. Persoane-
le interesate pot obþine informaþii
la sediul societãþii ºi la Primãria Mu-
nicipiului Calafat.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Anunþul tãu!
INFORMARE. Aceastã infor-

mare este efectuatã de S.C. NU-
TRON SRL CONSTANÞA PUNCT
DE LUCRU CETATE. Port Con-
stanþa Sud Mol 1S, Dana 114, Bi-
roul 1, Etaj 3, ce intenþioneazã sã
solicite de la Administraþia Bazi-
nalã de Apã Jiu, Bulevardul Nico-
lae Romanescu Nr. 54, Craiova
200738, România: Telefon: 40251
426.655,aviz de gospodãrire a
apelor /aviz de amplasament pen-
tru desfãºurarea activitãþii de
Punct încãrcare cereale în barje
localizat în comuna Cetate, jude-
þul Dolj. Aceastã investiþie este
nouã. Ca rezultat al procesului de
producþie vor rezulta permanent
urmãtoarele ape uzate: ape me-
najere utilizate pentru baie ºi toa-
letã- aproximativ 12 mc/an, ce se
vor evacua în bazin etanº vidan-
jabil. Preluarea apelor uzate din
bazinul etanº vidanjabil se va face
de cãtre o firmã specializatã cu
care vom încheia contract de vi-
danjare. Aceastã solicitare de aviz
este conformã cu prevederile Le-
gii Apelor nr.107/1996, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare.
Persoanã de contact: Damoc Ale-
xandru- 0757/ 021.419.
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ANIVERSÃRI
Cu prilejul aniversãrii zi-
lei de naºtere pãrinþii
Claudiu ºi Adina , bunicii
Costel ºi Elena ureazã
dragului lor DARIUS MI-
HAI BAZÃVERDE,  La muþi
ani , noroc în viaþã ºi suc-
ces la învãþãturã.

OFERTE SERVICIU
Primãria Comunei Izvoare
organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractua-
le vacante de muncitor califi-
cat în data de 05.10.2015.
Relaþii suplimentare la
tel.0251.366.681.
Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajeazã
ospãtari. Telefon: 0726/
066.536; 0722/892.195.
SOCIETATE ANGAJEAZÃ
MUNCITORI SPAÞII VERZI.
PERMISUL DE CONDUCE-
RE PREZINTÃ AVANTAJ.
TELEFON: 0745/318.488.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/
416.198.
Pregãtesc studenþi -elevi la
contabilitate. Telefon: 0722/
943.220.
Þin evidenþã contabilã. Tele-
fon: 0722/943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere deco-
mandate etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2 came-
re decomandate, microcen-
tralã, coloanã apã separat,
etaj 4/10- Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.

Vând 2 camere, ultracentral,
ultralux, A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei ca-
mere, decomandat, zona
Ramada. Preþ 70.000 de
euro negociabil. Telefon:
0769/477.662.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral. Te-
lefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 camere
decomandate Brazdã parter.
Telefon: 0762/280.739.

CASE
Vând casã zona Horia. Te-
lefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã cu
toate utilitãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã cli-
nicã, pensiune, firmã. Tele-
fon: 0741/219.483.
Vând casã 350 mp Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.

Vând casã locuibilã comu-
na Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã,  teren 5500 mp, li-
vadã 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 lem-
ne + magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon: 0773/
769.467.
Dioºti, casã superbã - 3 ca-
mere ºi dependinþe, teren
3500 mp. Telefon: 0722/
336.634.
Vând casã 5 camere,  Iºal-
niþa, vad comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp ultra-
central 3 camere, beci , 2
sãli lungime 30 m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu spaþiu
comercial. Preþ 70.000 lei.
Telefon: 0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Tele-
fon: 0732/089.127; 0732/
651.113.

Vând sau schimb casã (vari-
ante). Telefon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi teren
2000 mp, comuna Valea
Stanciului, sat Greceºti. Preþ
22.000 Lei negociabil. Tele-
fon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demisol,
parter + etaj 1 + mansardã -
5 camere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space, 3 bal-
coane, centralã pe lemne ºi
centralã electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m de pâr-
tia de ski de la hotel Onix.
Telefon: 0766/250.327.
Particular vând casã Craio-
va 5 camere încãlzire cen-
tralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente 2
camere – variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã 3 camere, pãtul
ºi magazie, 3000 mp teren
comuna Gogoºu - Dolj. Te-
lefon: 0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan, zona
Metro, 900 mp, preþ negocia-
bil. Telefon: 0766/689.036.
TEREN Braniºte, zona mâ-
nãstirii, 5.000 mp, parcelat.
Telefon: 0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lângã pãdu-
re. Telefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case în Po-
poveni 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 Cen-
tura 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 sa-
tul Urzica Mare, la strada
principalã, ultra-central, cu
utilitãþi. Preþ 1,5 Euro/mp.
Telefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp  car-
tier ªimnicu de Jos la DJ,
cadastru fãcut. Telefon:
0744/563.823.

Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Tele-
fon: 0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Logan culoare roºie, fa-
bricaþie 2008, 40.000 km par-
curºi. Telefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004, benzinã,
culoare alb, economicã -
90.000 km, 4000 RON ne-
gociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând Sko-
da Octavia Tour 1.6 benzi-
na, 07.2009. Superîntreþinu-
tã, distribuþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi. Taxa 0.
6800 euro uºor negociabil.
Telefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003 full,
1800 euro negociabil. Tele-
fon: 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 MA-
TIZ, euro 4. Telefon: 0771/
290.539; 0351/ 460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând pãdure 5000 mp (1 po-
gon). Telefon: 0766/676.238
Vând sobã de teracotã ver-
de, nemontatã, pat mecanic,
saltea , Tvcolor 102 cm,
polizor 2500 Waþi, cãrucior
handicap, diafilm. Telefon:
0768/083.789.
Vând loc de veci Cimitirul
Sineasca, groapã suprapu-
sã, douã locuri. Telefon:
0771/385.734.
Vând douã locuri de veci ci-
mitir ªeþu – Sinaia - Izvor, cripte
suprapuse, lucrare marmu-
rã. Telefon: 0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei ele-
mentul, televizor color Filiphs
100 lei, bicicletã copii 50 lei,
2 gropi fãcute Romaneºti.
Telefon: 0729/977.036.
DOUÃ locuri de veci, Sineas-
ca. Telefon: 0733/065.141.
Vând maºini de tricotat recti-
linie ºi circular. Preþ bun. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii, maºinã
de spãlat Alba Lux, barcã arti-
zanalã, camerã auto.Telefon:
0351/181.202; 0773/970.204.
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Semnãtura:..........................................

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

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

A N U N T

Primãria Celaru organizeazã in data de
09.10.2015, ora 14-00, la sediul Primãriei Celaru lici-
taþie publicã in vederea concesionãrii  unui imobil ,
cladire fosta Primarie Marotinu de Sus apartinand
domeniului public al comunei Celaru în suprafaþã
de 154 mp  cu destinatia activitati de depozitare pro-
duse alimentare pe o perioada de 10 ani, situat în
loc. Marotinu de Sus,  comuna Celaru, judeþul Dolj.

Ofertele se depun la registratura instituþiei pna
la data de 09.10.2015 ora 1330.

Alte informaþii suplimentare se pot obþine la nu-
mãrul de telefon 0251375509 sau la sediul Primãriei
Celaru.

Vând þiglã Jimbolia cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri.
Telefon: 0722/ 943.220.
Cort 4 persoane, douã com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, ºubã îmblã-
nitã. Telefon: 0765/002.522;
0351/410.383.
Vând robot patiserie 3 func-
þii (malaxor, creme, spume)
bol inox 6 litri marcã Germa-
nia, cuier hol. Telefon: 0752/
236.667.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon: 0251/
416.455.
Vând convenabil sau scimb
cu un calorifer de fontã folo-
sit un calorifer de tablã 1,20
/ 0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 saltele
relaxa, 1 ladã frigorificã 5 ser-
tare, 1 aragaz cu 4 ochiuri.
Telefon: 0745/602.001.
Vând cãrucior handicap, pat
mecanic + saltea, polizor
2500 W, sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color D- 1x2
Cm. Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BORGO
pentru Dacia 1300 preþ - 245
lei. Telefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foarte
convenabil. Telefon: 0767/
116.092.
Vând trei biciclete copii, ara-
gaz 4 ochiuri, calorifere fon-
tã, televizor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova dimen-
siuni  1,50 x 3 m zona N.
Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie 500
lei, ºifonier sculptat. Telefon:
0769/360.741.

Vând cauciuc 155x 13 cu
jantã, cârlige jgheaburi aco-
periº,  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 su-
fragerie 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 cu-
loare negru. 2200 lei. Tele-
fon: 0762/185.366.
Vând ecograf foarte conve-
nabil, 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 dez-
voltate cu 5 rame cu puiet -
Podari, telefon: 0720/115.936.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vopsi-
te, chituite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  aramã
capacitate mare. Telefon:
0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci supra-
puse, amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craiova. Te-
lefon: 0728/964.686.

Vând giurgiuvele vopsite
fãrã toc, presã balotat mase
plastice, bicicletã nouã fran-
þuzeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din lemn. Te-
lefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, saltea
copil, aspirator, sãpun rufe,
covoare olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fotolii. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melaminate.
Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat, ba-
zin inox, 50 Ron, cãrucior
copil 50 Ron. Telefon: 0773/
970.204; 0351/181.202.
Vând cãrucior pentru copil.
Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii de
bere, bicicletã nouã franþu-
zeascã, cauciucuri cu jantã
Audi – A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã Einºel
lanþ rezervã - 250 lei, pãlã-
rie fetru 55 nouã 50 lei, bur-
tierã 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, dor-
mezã nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon: 0251/
428.437.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere, hol
dependinþe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi pentru o
camerã cãmin Valea Roºie
parter sau etaj 1. Telefon:
0754/220.151.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez apartament 2 ca-
mere decomandate, Cra-
ioviþa Nouã-Nitela, tot con-
fortul, etaj 3, centralã, aer
condiþionat. Telefon: 0728/
012.055
Urgent primesc în gazdã
la bloc douã fete, Calea
Bucureºti. Telefon: 0762/
850.986.
Închir iez garsoniera
complet mobilata, strada
Doljului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã parter.
Telefon: 0732/203.089
Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat - lux, zona
Lãpuº. Telefon: 0765/
350.617.

Închiriez 2 camere la casã.
Telefon: 0762/484.755;
0351/464.628.
Garsonierã complet mobi-
latã, etaj 1, 45 mp -Bucu-
reºti – Mall Vitan. Rog se-
riozitate. Exclus agenþie
220 Euro/ lunã. Telefon:
0722/456.609; 0722/
714.578.
Închiriez sau vând aparta-
ment 2 camere Valea Ro-
ºie îmbunãtãþit. Telefon:
0351/433.875.

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

DIVERSE
Caut o persoanã care sã mã
îngroape. Îi plãtesc dãrile blo-
cului, îi rãmâne pensia ºi lo-
cul de veci. Telefon. 0762/
728.493.
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.

PIERDERI
Pierdut adeverinþã de ab-
solvire Facultatea de Lite-
re, Universitatea din Craio-
va, Specializarea Românã-
Englezã, pe numele PO-
PESCU MARIA-GABRIE-
LA, CNP 2850513161691.
Se declarã nulã .
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala de tineret a Româ-
niei a învins selecþionata simila-
rã a Armeniei cu scorul de 3-2
(2-0), marþi seara, la Erevan,
într-o partidã din Grupa a 5-a a
preliminariilor Campionatului
European din 2017.

Tinerii tricolori, care veneau
dupã un surprinzãtor eºec cu Bul-
garia, scor 0-2, vineri, la Târgu
Mureº, s-au impus graþie unei
“duble” semnate de Alexandru
Pãun (35, 38), jucãtorul echipei
CFR Cluj, ºi a unui gol reuºit de
George Puºcaº (60), atacant îm-
prumutat de Inter Milano la Bari.
Pentru ex-sovietici au punctat
Malakian (47) ºi Simonyan
(90+2).Aceasta este a doua vic-

FOTBAL U21 – PRELIMINARII EURO 2017

România, alte trei puncte cu ArmeniaRomânia, alte trei puncte cu ArmeniaRomânia, alte trei puncte cu ArmeniaRomânia, alte trei puncte cu ArmeniaRomânia, alte trei puncte cu Armenia
torie obþinutã de echipa antrena-
tã de Cristian Dulca în grupã,
dupã 3-0 cu aceeaºi reprezenta-
tivã a Armeniei în meciul de de-
but, din luna iunie.

La Erevan, selecþionerul Cris-
tian Dulca a trimis în teren ur-
mãtorii jucãtori: Cojocaru – Ho-
dorogea, Miron, Boldor, Manea
– Nedelcearu, Ov. Popescu (Ne-
delcu 83) – Pãun, R. Marin (Mi-
triþã 74), Rotariu – Puºcaº (Tu-
dorie 90).

Din lotul României pentru du-
bla cu Bulgaria ºi Armenia a fã-
cut parte ºi echipierul Universi-
tãþii, Andrei Ivan, însã acesta n-
a fost nici mãcar rezervã în vre-
una dintre partide.

Tot marþi, Bulgaria a dispus cu
3-0, pe teren propriu, de Luxem-
burg.

În clasament, pe primul loc se
aflã Bulgaria, cu 6 puncte (3 jo-
curi), urmatã de Þara Galilor 6p
(2j), România 6p (3j), Danemar-
ca 0p (0j), Armenia 0p (2j) ºi Lu-
xemburg 0p (2j).

În urmãtorul meci, la 9 octom-
brie, România va întâlni Luxem-
burg, în deplasare.

La turneul final, organizat de
Polonia, merg cele nouã câºtigã-
toare ale grupelor preliminare, în
timp ce patru formaþii cu punc-
tajul cel mai bun de pe poziþia se-
cundã disputã baraje pentru cele
douã poziþii rãmase.

Duminicã

GRUPA A: Letonia – Cehia 1-2 (Zjuzins 73 / Limber-
ski13, Darida 25), Turcia – Olanda 3-0 (Ozyakup 8, A.
Turan 26, B. Yilmaz 85), Islanda – Kazakhstan 0-0.

1. ISLANDA 19 4. Olanda 10
2. CEHIA 19 5. Letonia 4
3. Turcia 12 6. Kazakhstan 2
Au mai rãmas de jucat: Islanda – Letonia, Cehia – Tur-

cia, Kazakhstan – Olanda (10 oct.) / Turcia – Islanda, Olan-
da – Cehia, Letonia – Kazakhstan (13 oct.).

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

1. Þara G. 18 4. Bosnia 11
2. Belgia 17 5. Cipru 9
3. Israel 13 6. Andorra 0
Au mai rãmas de jucat: Bosnia – Þara G., Andorra –

Belgia, Israel – Cipru (10 oct.) / Þara G. – Andorra, Belgia –
Israel, Cipru – Bosnia (13 oct.).

GRUPA H: Malta – Azerbaijan 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.).

1. Italia 18 4. Bulgaria 8
2. Norvegia 16 5. Azerbaijan 6
3. Croaþia 15 6. Malta 2
Au mai rãmas de jucat: Azerbaijan – Italia, Norvegia –

Malta, Croaþia – Bulgaria (10 oct.) / Italia – Norvegia, Malta
– Croaþia, Bulgaria – Azerbaijan (13 oct.).

Luni

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).

1. Germania 19 4. Scoþia 11
2. Polonia 17 5. Georgia 6
3. Irlanda 15 6. Gibraltar 0
Au mai rãmas de jucat: Irlanda – Germania, Scoþia –

Polonia, Georgia – Gibraltar (8 oct.) / Germania – Georgia,
Polonia – Irlanda, Gibraltar – Scoþia (11 oct.).

GRUPA F: România – Grecia 0-0, Irlanda de Nord –
Ungaria 1-1 (Lafferty 90+3 / Guzmics 74), Finlanda – Insu-
lele Feroe 1-0 (Pohjanpalo 23).

1. Irlanda N. 17 4. Finlanda 10
2. România 16 5. I-le Feroe 6
3. Ungaria 13 6. Grecia 3
Au mai rãmas de jucat: România – Finlanda, Irlanda N.

– Grecia, Ungaria – I-le Feroe (8 oct.) / I-le Feroe – Ro-
mânia, Finlanda – Irlanda N., Grecia – Ungaria (11 oct.)

GRUPA I: Armenia – Danemarca 0-0, Albania – Portu-
galia 0-1 (Veloso 90+2).

1. Portugalia* 15 4. Armenia 2
2. Danemarca 12 5. Serbia* 1
3. Albania* 11
* - un joc mai puþin, 6 faþã de 7.
Au mai rãmas de jucat: Portugalia – Danemarca, Alba-

nia – Serbia (8 oct.) / Serbia – Portugalia, Armenia – Albania
(11 oct.).

Marþi

GRUPA C: Macedonia – Spania 0-1 (Pachovski 8 aut.),
Slovacia – Ucraina 0-0, Belarus – Luxemburg 2-0 (Gordey-
chuk 34, 62).

1. Spania 21 4. Belarus 7
2. Slovacia 19 5. Luxemburg 4
3. Ucraina 16 6. Macedonia 3
Au mai rãmas de jucat: Spania – Luxemburg, Slovacia

– Belarus, Macedonia – Ucraina (9 oct.) / Ucraina – Spa-
nia, Luxemburg – Slovacia, Belarus – Macedonia (12 oct.).

GRUPA E: Anglia – Elveþia 2-0 (Kane 67, Rooney 84
pen.), Slovenia – Estonia 1-0 (Beric 63), Lituania – San
Marino 2-1 (Cernych 7, Spalvis 90+2 / Vitaioli 55).

1. ANGLIA 24 4. Estonia 10
2. Elveþia 15 5. Lituania 9
3. Slovenia 12 6. San Marino 1
Au mai rãmas de jucat: Anglia – Estonia, Elveþia – San

Marino, Slovenia – Lituania (9 oct.) / Lituania – Anglia, Es-
tonia – Elveþia, San Marino – Slovenia (12 oct.).

GRUPA G: Suedia – Austria 1-4 (Ibrahimovic 90+1 /
Alaba 9 pen., Harnik 38, 88, Janko 76), Liechtenstein – Rusia
0-7 (Dzyuba 21, 45, 73, 90, Kokorin 40 pen., Smolov 77,
Dzagoev 85), Moldova – Muntenegru 0-2 (Savic 9, Racu
65 aut.).

1. AUSTRIA 22 4. Muntenegru    11
2. Rusia 14 5. Liechtenstein   5
3. Suedia 12 6. Moldova     2
Au mai rãmas de jucat: Muntenegru – Austria, Moldova

– Rusia, Liechtenstein – Suedia (9 oct.) / Austria – Liech-
tenstein, Rusia – Muntenegru, Suedia – Moldova (12 oct.).

Acced direct la turneul final, gãzduit de Franþa, primele douã clasate din fiecare grupã (echipele scrise cu majuscule au obþinut deja calificarea), 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.

Grupa B: Serbia – Islanda 93-64, Germania –
Turcia 75-80, Spania – Italia 98-105.

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

Islanda 3p.

Grupa C: Slovenia –
Olanda 81-74, Georgia –
Grecia 68-79, Croaþia –
Macedonia 73-55.

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

DIGI SPORT 1
16:30, 19:00, 21:45 – FOT-

BAL – Cupa Ligii: FC Voluntari –
Astra, Viitorul – CS “U” Craio-
va, Pandurii – Dinamo.

DIGI SPORT 2
18:45, 22:00 – BASCHET

(M) – Campionatul European:
Germania – Spania, Israel – Fran-
þa / 3:00 – FOTBAL Brazilia –
Serie A: Flamengo – Cruzeiro.

DOLCE SPORT
16:30, 19:00, 21:45 – FOT-

BAL – Cupa Ligii: FC Voluntari –
Astra, Viitorul – CS “U” Craio-
va, Pandurii – Dinamo.

EUROSPORT
17:00 – CICLISM – Turul

BASCHET (M) – CAMPIONATUL EUROPEAN

Etapa a 4-a – ieri dupã închiderea ediþiei

Grupa A: Bosnia (4p) – Finlanda (4p),
Polonia (5p) – Israel (5p), Rusia (3p) – Franþa
(6p).

Grupa B: Turcia – Serbia, Italia – Germania,
Islanda – Spania.

Grupa C: Grecia – Slovenia, Macedonia –
Georgia, Olanda – Croaþia.

Grupa D: Belgia (5p) – Cehia (5p), Letonia
(5p) – Ucraina (3p), Estonia (4p) – Lituania
(5p).

Din fiecare grupã se calificã primele patru
clasate.

Faza grupelor, etapa a 3-a – rezultate înregistrate marþi
Spaniei: etapa a 18-a / 19:00, 2:15
– TENIS – Openul Statelor Uni-
te, la Flushing Meadows, New
York: ziua a 11-a.

EUROSPORT 2
18:00, 2:00 – TENIS – Ope-

nul Statelor Unite.
TVR 3
21:00 – GIMNASTICÃ RIT-

MICÃ – Campionatele Mondia-
le de la Stuttgart, în Germania:
finale la mãciuci ºi panglicã.

LOOK PLUS
16:30, 19:00, 21:45 – FOT-

BAL – Cupa Ligii: FC Voluntari
– Astra, Viitorul – CS “U” Cra-
iova, Pandurii – Dinamo.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016
Rezultate complete – etapa a 8-a

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016
Rezultate complete – etapa a 8-a

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016
Rezultate complete – etapa a 8-a

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016
Rezultate complete – etapa a 8-a

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016
Rezultate complete – etapa a 8-a

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016
Rezultate complete – etapa a 8-a

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016
Rezultate complete – etapa a 8-a

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016
Rezultate complete – etapa a 8-a

FOTBAL – PRELIMINARII EURO 2016
Rezultate complete – etapa a 8-a
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Paginã realizatã de COSMIN STAICUsportsportsportsportsport

ANUNT
CSJ STIINTA U CRAIOVA in colaborare cu CS Universitatea Craiova

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

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

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

Sorin Cârþu anunþase cã nu va
sta pe banca Universitãþii Craiova
la meciul din seara aceasta, cu Vi-
itorul Constanþa. Motivul era cã
rãmâne în Bãnie alãturi de jucãto-
rii menajaþi în meciul din Cupa
Ligii. Numai cã ieri Cârþu ºi con-
ducerea clubului s-au înþeles asu-
pra rezilierii contractului. Dacã re-
zultatele echipei din acest sezon,
cât ºi intenþiile conducerii clubu-
lui de a se debarasa de cuplul Câr-
þu-Sãndoi conduceau spre o ast-
fel de decizie, este de neînþeles
luarea acesteia abia la terminarea
pauzei competiþionale cauzatã de
meciurile echipei naþionale. Emil
Sãndoi va mai rãmâne probabil

Directorul tehnic al Universitãþii
Craiova ºi-a reziliat ieri contractul
cu clubul, Sãndoi rãmânând
deocamdatã în funcþie

Universitatea Craiova debutea-
zã în actuala ediþie a Cupei Ligii
la Ovidiu, contra echipei lui Gicã
Hagi. Cele douã formaþii s-au în-
tâlnit în optimile unei competiþii
eliminatorii ºi anul trecut, ªtiinþa
impunându-se în Cupa României
cu 2-1, dupã prelungiri. Atunci,
Bancu pãrãsea terenul cu picio-
rul frânt ºi avea sã mai revinã pe
teren dupã o jumãtate de an.
Acum, „Bancone” va fi titular în
formula Craiovei, care va fi lip-
sitã de jucãtorii utilizaþi mai frec-
vent în aceastã stagiune, respec-
tiv Vãtãjelu, Mateiu, Bãluþã, Nuno
Rocha sau Bawab. Cele douã
formaþii s-au întâlnit în acest se-
zon de Liga I, Viitorul câºtigând
pe „Extensiv” cu 2-1, goluri Tã-
nase ºi Aganovic, respectiv Vã-
tãjelu. Dacã Universitatea îºi me-
najeazã anumiþi jucãtori, Viitorul

Ce viitor are CraiovaCe viitor are CraiovaCe viitor are CraiovaCe viitor are CraiovaCe viitor are Craiova
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Viitorul Constanþa – Universitatea Craiova
Stadion: „Viitorul”, Ovidiu, ora 19 (Digisport 1, LookTV, Dolcesport 1)
Viitorul: Buzbuchi – Ciupe, Mitrea, Cr. Munteanu, Cr. Ganea - Filip,

V. Achim, Nicoliþã – Chiþu, Aganovic, Gavra. Antrenor: Gheorghe Hagi.
Universitatea Craiova: Straton – Dumitraº, Popov, Kay, Târnãcop –

Madson, Zlatinski, Bancu – Ferfelea, Ivan, Herghelegiu. Antrenor: Emil
Sãndoi.

nu-i va folosi probabil pe cei care
au fost cu naþionala de tineret în
Armenia, respectiv Nedelcu,
Hodorogea, Tãnase, Mitache ºi
Marin.  Ca ºi Universitatea Cra-
iova, clubul lui Gicã Hagi este
angajat pe trei fronturi sãptãmâ-
na aceasta: campionat ºi Cupa
Ligii cu prima echipã ºi Cupa Ro-
mâniei cu formaþia secundã. De
altfel, Viitorul ºi-a asigurat pre-
zenþa cu douã echipe în „ºaispre-
zecimile” Cupei României. Echi-
pa din Liga I va intra în luptã din
aceastã fazã, în timp ce Viitorul
II, înscrisã în Liga a III-a, s-a
calificat trecând 5 tururi prelimi-
nare, în ultimul zdrobind cu 5-2
pe Delta Dobrogea Tulcea.

În sezonul trecut, Universitatea
Craiova a pãrãsit Cupa Ligii din
turul preliminar, fiind învinsã cu
1-0 de Rapid.

doar pentru partida din seara
aceasta, de la Constanþa, în ciuda
comunicatului dat de club prin
care i se oferã tot sprijinul antre-
norului principal. „Dacã va fi vor-
ba de o reziliere voi pleca împre-
unã cu Sorin Cârþu” a afirmat Sãn-
doi acum o sãptãmânã.

Favoriþi pentru preluarea postu-
lui de antrenor principal sunt ita-
lianul Cristiano Bergodi, dar ºi Cos-
min Contra, acesta fiind totuºi încã
legat prin contract de gruparea
Guangzhou din China, care l-a de-
mis din funcþie acum o lunã. Un
alt nume vehiculat pentru banca
tehnicã a universitãþii este cel al lui
Gigi Mulþescu.

Cârþu: „Dupã ce am salvat
echipa a început râca între noi

ºi patron”
La câteva ore dupã decizie, Cârþu

a împãrtãºit câteva cauze ale „divor-
þului”, spunând la cã totul a plecat
de la refuzul conducerii de a trans-
fera jucãtorii pe care el ºi Sãndoi i-
au propus, relaþiile între cele douã
pãrþi rãcindu-se în ultima perioadã.

„Noi am fost doi antrenori care
am antrenat un lot fãcut de alþii.
Am trãit într-un anumit disconfort
pentru cã a trebuit sã nu discu-
tãm acest probleme în  presã. A
trebuit sã plec pentru binele echi-
pei ºi atmosferei. Nu regret cã
plec. Aº vrea sã rãmânã Sãndoi.
Îl rog public sã nu aibã nicio ati-
tudine de solidaritate faþã de ges-
tul meu pentru cã la mine este
ceva personal. Am zis întotdeau-
na cã lucrurile merg bine, patro-
nii fac bani, echipa joacã noi an-
trenãm. Lucrurile astea s-au
schimbat total dupã victoria noas-

trã la Galaþi. În momentul în care
noi am fãcut 42 de puncte ºi eram
salvaþi de la retrogradare, totul s-
a schimbat. A început râca, dis-
cuþii care nu îºi aveau rostul. Îna-
intea meciului cu U Cluj a fost o
ºedinþã din care n-am înþeles ni-
mic, stãteam cu Sãndoi ºi ne în-
trebam de ce a vrut sã ne creeze
o stare aiurea. A venit meciul, am
câºtigat cu 3-0, iar de atunci,
aproape în fiecare sãptãmânã tot
timpul reproºuri. E clar cã eu le-
am creat un disconfort. Nu ºtiu
cui, dar e clar cã celor care con-
duc. Poate s-au simþit cumva
complexaþi în ceea ce priveºte ati-
tudinea ºi relaþia cu mine. Nicio-
datã nu s-a pus problema de bani.
Rezilierea aº fi fãcut-o mai demult,
dacã nu ne-ar fi echilibrat mai
mult Emil Sãndoi.  Dacã îþi iau
echipa de pe ultimul loc, îþi înde-
plinesc obiectivul, îþi iei vreo 2.8
milioane de euro ºi tu tot vii cu
nemulþumiri, eu ce satisfacþie sã
am? Nu am nevoie sã îmi aduci
elogii, dar este un respect care

trebuie sã îl acorzi. Am propus
jucãtori care acum pe la alte echi-
pe dau randament foarte bun. Am
fost de acord cu transferul unor
jucãtori pe care i-au adus. Pentru
echipã am spus da, pentru cã am
încercat sã nu fac duºmãnie, sã
nu fac rãzboi ºi am acceptat. Le-
gat de jucãtorii pe care i-am pro-
pus ºi nu i-au adus, la Boldrin au
venit cu o caracterizare de la Lin-
car, mi s-a pãrut aiurea. Patronul
are niºte tipi care stau în jurul lui
ºi îl consiliazã. L-am cerut pe
Wellington ºi mi-au zis cã are nu
ºtiu ce probleme de sãnãtate, de
Hamroun la fel. Noi ne-am trezit
cu niºte jucãtori care au venit la
echipã, Briceag, Dumitraº sau Po-
pov, dar nu se pusese problema
acestor transferuri. Nu mã mai
vãd lucrând pentru Craiova. Se
poate merge în continuare tot cu
Sãndoi” a spus Sorin Cârþu.

Sãndoi s-a declarat surprins de
decizia lui Cârþu ºi spune cã va lua
o decizie în urmãtoarea perioadã,
în funcþie ºi de dorinþa conducerii.
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