
Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7853sâmbãtã, 19 septembrie 2015   16 pagini    1 leu

OFF-uri de GABRIEL
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- Acum, Popescule, îºi gãsirã
ºi clãnþãii curajul sã dea în
Vadim Tudor.
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Specialiºtii în chirurgie
toracicã, boli pulmonare ºi
în tratarea afecþiunilor on-
cologice s-au reunit, ieri, în
Aula Magna a UMF Craio-
va, în cadrul unei conferin-
þe regionale, a cãrei prin-
cipalã temã a fost diagnos-
ticul precoce al cancerului
bronhopulmonar. Medicii
au subliniat încã o datã fap-
tul cã, dacã afecþiunea este
descoperitã la timp, ºanse-
le de supravieþuire ale bol-
navului cresc considerabil.
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Un zâmbet autumnal al luiUn zâmbet autumnal al luiUn zâmbet autumnal al luiUn zâmbet autumnal al luiUn zâmbet autumnal al lui
Augustin Buzura!Augustin Buzura!Augustin Buzura!Augustin Buzura!Augustin Buzura!

Nu ºtiu de ce, dar contemplând fotografia “de grup” de la Casa Albã, prilejuitã de
prezentarea scrisorilor de acreditare preºedintelui Barack Obama de noul ambasador
al României în SUA, George Cristian Maior, gândul mi-a zburat, fãrã escalã, la marele
scriitor-conºtiinþã al epocii sale, Augustin Buzura, atât de nedreptãþit moraliceºte ºi
“înainte” ºi “dupã”, de aceastã datã din cauza relaþiilor
cordiale cu Ion Iliescu.
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fermieri,fermieri,fermieri,fermieri,fermieri,
în topulîn topulîn topulîn topulîn topul
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fondurilorfondurilorfondurilorfondurilorfondurilor
europeneeuropeneeuropeneeuropeneeuropene

Esplanada TNC –Esplanada TNC –Esplanada TNC –Esplanada TNC –Esplanada TNC –
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din Germania,din Germania,din Germania,din Germania,din Germania,
Macedonia ºiMacedonia ºiMacedonia ºiMacedonia ºiMacedonia ºi
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Blaga: Vom susþine un guvern
condus de Cãtãlin Predoiu

Copreºedintele PNL Vasile Blaga a
declarat, ieri, într-o conferinþã de presã
la Poiana Braºov, cã liberalii vor susþi-
ne un guvern condus de Cãtãlin Pre-
doiu, candidatul desemnat de partid
pentru aceastã funcþie, el adãugând cã
deocamdatã nu se poate discuta de-
spre formule guvernamentale, pânã
când nu va fi votatã moþiunea de cen-
zurã ce urmeazã a fi depusã de liberali.
El a adãugat cã deocamdatã nu se poa-
te vorbi de formule guvernamentale,
pânã când moþiunea de cenzurã, care
va fi depusã sãptãmâna viitoare la Par-
lament, nu va fi votatã. “Pânã nu vom
avea certitudinea, prin vot, cã moþiu-
nea de cenzurã a fost votatã, ºi pe cale
de consecinþã guvernul Ponta a picat,
nu vom discuta de formule de guver-
nare ºi de funcþii”, a þinut sã precizeze,
la aceeaºi conferinþã de presã, ºi co-
preºedintele PNL Alina Gorghiu. De
asemenea, Blaga a mai afirmat cã PNL
ar avea ca primã opþiune un guvern
minoritar pentru a-ºi putea pune în apli-
care, în totalitate, programul de guver-
nare al formaþiunii.

Dragnea: Trebuie sã ne asu-
mãm la Congres dacã suntem
de stânga sau nu, nu putem
glumi cu doctrina

Preºedintele interimar al PSD, Liviu
Dragnea, a afirmat, ieri, la Ploieºti, cã
social-democraþii trebuie sã îºi asume,
la Congresul din 11 octombrie, dacã
sunt de stânga sau nu, punctând cã
nu se poate „glumi” cu doctrina. „Tre-
buie sã discutãm serios ºi sã ne asu-
mãm la Congres dacã noi suntem de
stânga sau nu. Am auzit tot felul de
variante, tot felul de glume, vorba lui
Vanghelie, ºi glumiþe. Nu putem glumi
cu doctrina, nu putem sã spunem cã
suntem într-un partid în care nu ºtim
dacã suntem de stânga sau de dreapta
sau ne-ar plãcea sã fim de stânga sau
de dreapta. E vorba de niºte principii
pe care trebuie sã ni le asumãm”, a spus
Dragnea, în discursul susþinut în faþa
participanþilor la Conferinþa judeþeanã
de alegeri a PSD Prahova. Astfel, lide-
rul social-democrat a arãtat cã PSD tre-
buie sã obþinã la Congres „o clarificare
doctrinarã ºi ideologicã”, dar ºi „un set
de principii”.

Preºedintele Klaus Iohannis va
participa, miercuri, la reuniunea
extraordinarã a Consiliului Euro-
pean pe tema mãsurilor privind
criza imigranþilor, au declarat pen-
tru MEDIAFAX surse oficiale,
ºeful statului urmând sã plece apoi
cãtre New York, unde va fi pre-
zent la Adunarea Generalã a ONU.
Potrivit unor surse oficiale, pre-
ºedintele urmeazã sã aibã o între-
vedere cu vicepreºedintele SUA,
Joe Biden. Summitul extraordinar
al Consiliului European este pro-
gramat sã aibã loc în 23 septem-
brie, la Bruxelles.

Cancelarul Germaniei, Angela
Merkel, ºi cel al Austriei, Werner
Faymann, au cerut un summit ex-
traordinar dupã ce Consiliul pen-
tru Justiþie ºi Afaceri Interne nu
a reuºit ajungerea la o decizie pri-
vind distribuirea refugiaþilor.
Summitul extraordinar, programat
la Bruxelles, are rolul abordãrii diferenþe-
lor puternice referitoare la schema de dis-
tribuire a 120.000 de refugiaþi. Numeroase

Fapte de conflict de intere-
se vor fi cercetate într-un do-
sar disjuns din cel în care au
fost trimiºi în judecatã premie-
rul Victor Ponta ºi senatorul
Dan ªova, în cazul primului
ministrul fiind respinsã cererea
procurorilor DNA de începere
a urmãririi penale pentru aceas-
tã faptã, spun surse judiciare.

Premierul Victor Ponta a
fost trimis în judecatã, joi, de
procurorii DNA, alãturi de alte
patru persoane, printre care se-
natorul Dan ªova ºi directorul
Complexului Energetic Rovi-
nari, Laurenþiu Ciurel, în dosa-
rul cunoscut ca “Turceni-Ro-
vinari”. În acest dosar erau vi-
zate, în faza de urmãrire pena-
lã, ºi fapte de conflict de inte-
rese, iar în 5 iunie DNA a ce-
rut Camerei Deputaþilor sã avi-
zeze începerea urmãririi pena-
le pe numele premierului pen-
tru aceastã faptã, însã deputa-
þii au respins solicitarea, în 9
iunie.

Surse judiciare au declarat,
ieri, pentru MEDIAFAX, cã
procurorii vor continua cerce-
tãrile pentru conflict de intere-
se, faþã de alte persoane, într-
un dosar disjuns din cel în care
premierul Victor Ponta a fost
trimis în judecatã joi, pentru 17
infracþiuni de fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã, compli-
citate la evaziune fiscalã ºi spã-
larea banilor, fapte pe care le-
ar fi comis în calitate de avo-
cat, reprezentant legal al Cabi-
netului Individual de Avocat
“Ponta Victor-Viorel”. Potrivit
surselor citate, disjungerea pri-
vind conflictul de interese a
fost fãcutã întrucât faþã de alte

state UE, în principal central ºi est-euro-
pene, se opun cotelor obligatorii privind dis-
tribuirea imigranþilor. “Convoc un summit

extraordinar al Consiliului Euro-
pean miercuri 23 septembrie, la
ora 18.00, pentru a discuta de-
spre mãsuri în contextul crizei re-
fugiaþilor”, a declarat Donald
Tusk, preºedintele Consiliului Eu-
ropean. De asemenea, o reuniu-
ne de urgenþã a miniºtrilor de In-
terne din statele membre ale Uni-
unii Europene urmeazã sã aibã loc
la 22 septembrie.

Pe de altã parte, preºedintele
Kºauss Iohannis are programatã
pentru luna septembrie o depla-
sare oficialã de aproximativ o sãp-
tãmânã în Statele Unite ale Ame-
ricii, unde va participa la sesiu-
nea Adunãrii Generale a ONU,
care va avea loc la New York.

Sesiunea Adunãrii Generale a
ONU se va desfãºura în perioada
15 septembrie - 6 octombrie, la
New York, subiectul principal al
discuþiilor fiind agenda Naþiuni-

lor Unite post 2015, care va stabili strate-
gia organizaþiei mondiale pe urmãtorul de-
ceniu ºi jumãtate.

persoane nu s-au finalizat cer-
cetãrile.

În 5 iunie, în cererea trimisã
Camerei Deputaþilor de avizare
a începerii urmãririi penale pen-
tru conflict de interese, DNA
arãta cã, în calitate de premier,
Victor Ponta l-a numit pe Dan
ªova în funcþia de ministru, în
condiþiile în care în trecut ar fi
primit foloase din partea aces-
tuia. DNA preciza atunci cã în
august 2012 Ponta l-a desem-
nat pe Dan ªova în funcþia de
ministru pentru Relaþia cu Par-
lamentul, în luna decembrie
2012 l-a desemnat ministru de-
legat pentru Proiecte de infras-
tructurã de interes naþional ºi
investiþii strãine, în luna fe-
bruarie 2014 – ministru interi-
mar al Transporturilor, iar în
luna martie 2014 – ministru al
Transporturilor.

“Probele administrate au re-
levat faptul cã Ponta Victor-
Viorel a beneficiat, lunar, în pe-
rioada octombrie 2007 – de-
cembrie 2008, de sume de bani
cuprinse între  7 .900 le i  º i
14.000 lei, în total 181.439,89
lei, în temeiul unei convenþii
fictive de conlucrare profesio-
nalã în domeniul juridic înche-
iatã între SCA «ªova ºi Asocia-
þii» reprezentatã de ªova Dan-
Coman ºi Cabinetul de Avocat
«Ponta Victor-Viorel» reprezen-
tat de Ponta Victor-Viorel, iar
în perioada noiembrie 2008 –
iunie 2009 a beneficiat în mod
gratuit de dreptul de folosinþã
al autoturismului marca Mitsu-
bishi Lancer Evo 10, achiziþio-
nat de SCA «ªova ºi Asociaþii»
în sistem de leasing financiar
de la Romstal Leasing (rate în

valoare de aprox. 6.000 lei/
lunã), iar ulterior, în luna iunie
2009, de sumele de bani repre-
zentând avansul ºi alte cheltu-
ieli aferente contractului de lea-
sing în momentul preluãrii
acestuia de cãtre Ponta Victor-
Viorel ,  în  to ta l  suma de
79.641,11 lei”, arãta DNA în
cererea transmisã Camerei De-
putaþilor.

În 5 iunie, Victor Ponta a
ajuns prima datã în faþa pro-
curorilor DNA, care l-au anun-
þat cã are calitatea de suspect,
pentru fapte pe care le-ar fi sã-
vârºit în perioada în care a fost
avocat. În 13 iulie, procurorii
l-au anunþat cã a fost pusã în
miºcare acþiunea penalã în ca-
zul sãu ºi cã i-a fost schimbatã
calitatea din suspect în incul-
pat, în dosarul “Turceni-Rovi-
nari”. De asemenea, procuro-

rii au instituit mãsura asigurã-
torie a sechestrului  asupra
unor bunuri imobile ale lui Vic-
tor Ponta. Joi, la aproape trei
luni ºi jumãtate de la punerea
sa sub urmãrire penalã în do-
sarul “Turceni-Rovinari” ºi
dupã cinci “vizite” la DNA,
Victor Ponta a fost trimis în ju-
decatã, pentru fapte pe care le-
ar fi comis în calitate de avo-
cat, respectiv fals în înscrisuri
sub semnãturã privatã, compli-
citate la evaziune fiscalã ºi spã-
larea banilor.

Victor Ponta este primul pre-
mier post-decembrist trimis în
judecatã în timpul mandatului
sãu. El a fost învestit în func-
þia de prim-ministru al Româ-
niei în 8 mai 2012, în urma
cãderii Guvernului Ungureanu,
prin moþiunea de cenzurã a
Uniunii Social-Liberale.
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Nu ºtiu de ce, dar contemplând
fotografia “de grup” de la Casa
Albã, prilejuitã de prezentarea scri-
sorilor de acreditare, preºedintelui
Barack Obama, de noul ambasa-
dor al României în SUA, George
Cristian Maior, gândul mi-a zbu-
rat, fãrã escalã, la marele scriitor-
conºtiinþã al epocii sale, Augustin
Buzura, atât de nedreptãþit morali-
ceºte ºi “înainte” ºi “dupã”, de
aceastã datã din cauza relaþiilor
cordiale cu Ion Iliescu. În 2005,
ºi dezvãluie într-un fel circum-
stanþele, Adriana Sãftoiu în “Cro-
nicã de Cotroceni” (Ed. „Poli-
rom” 2015), la propunerea lui An-
drei Pleºu, pe atunci consilier pre-
zidenþial, a fost “zburat”, fãrã ex-
plicaþii de prisos, de la conduce-
rea Institutului Cultural Român
(ICR), preºedintele Traian Bãses-
cu acceptând propunerea cu Ho-
ria Roman Patapievici, care s-a
decontat ulterior, printr-un exce-
siv partizanat, ce a culminat cu un
interviu greþos din “La Vanguar-
dia”, chiar în ziua turului doi al ale-
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gerilor prezidenþiale din 2009. Epi-
sod jenant la care a fost branºat,
niciodatã explicat în chip convin-
gãtor. Slugãrnicia nu cunoaºte
uneori margini. ªi n-a dus vreo-
datã la ceva bun. Augustin Buzu-
ra a fãcut faþã cu îndârjire împre-
jurãrilor bizare, rãmânând con-
vins cã serveºte cultura românã.
ªi chiar o face demn, textele sale
cu substanþã eticã din revista
“Cultura” sugerând cum apãrã
acele redute ale necapitulãrii mo-
rale cu o tenacitate neostoitã. Pro-
za lui Augustin Buzura exercitã ºi
astãzi o atracþie irepresibilã, pe
care criticul literar Alex ªtefãnes-
cu mãrturisea cã “e greu de ex-
plicat”. În schimb, conferenþia-
rul universitar dr. Sorina Sores-
cu, de la Facultatea de Litere a
Universitãþii din Craiova, în car-
tea sa “Romanele lui Augustin
Buzura”, explicã “densitatea de
conþinuturi sociale ºi morale la
care ajunseserã romanele sale în
deceniile opt ºi nouã ale secolului
trecut”. Sã revenim la fotografia

din Biroul Oval al Casei Albe, în
care preºedintele american Ba-
rack Obama zâmbeºte sãnãtos,
din mijlocul familiei ambasadoru-
lui român George Cristian Maior,
însoþit de soþia sa Ana-Maria Bu-
zura (fiica marelui scriitor) ºi cei
doi copii, Cristian ºi Lara. N-am
fi convinºi cã preºedintele ameri-
can Barack Obama zâmbeºte
identic la toate prezentãrile de
scrisori de acreditare, dar vedem
cã o face de aceastã datã, plãcut
suprins de frumoasa familie a ce-
lui care îºi reprezintã þara ca am-
basador în SUA, dupã ce îndepli-
nise aceeaºi demnitate ºi în Irlan-
da: George Cristian Maior. Tre-
cem peste perioada în care s-a
aflat la conducerea celui mai im-
portant serviciu de informaþii al
þãrii. ªi o facem fiindcã avem alt-
ceva de comentat. Fotografia în-
rãmatã îl poate mângâia sufleteº-
te pe Augustin Buzura, în amur-
gul vieþii, dupã ce, potrivit dosa-
rului pus la dispoziþie de CNSAS,
54 de informatori se ocupaserã de

el în anii comunismului. Nu ºi-a
regãsit liniºtea deplinã nici mai
târziu. Nãzuim acum cã scriito-
rul “dezastrelor morale” – Absen-
þii, Feþele tãcerii, Orgolii – poate
fi încercat de un zâmbet autum-
nal, la care are dreptul, de ce nu

ºi un motiv de mândrie, pentru
motivul cã nepoþii lui, fiica lui ºi
ginerele, au avut privilegiul de a fi
primiþi de cel mai puternic om al
planetei. Care le-a zâmbit. Nu de
circumstanþã, noi credem chiar cu
sinceritate.

Cancerul bronhopulmonar a de-
venit în ultimii ani una dintre cele mai
frecvente forme de cancer. În judeþul
Dolj se aflã în evidenþã peste 22.000
de pacienþi cu afecþiuni oncologice,
în ultimul an fiind înregistrate 2.600
de cazuri noi. Pe primele locuri s-au
situat cancerul bronhopulmonar (cu
352 de cazuri noi), cancerul colorec-
tal (335 cazuri noi), cancerul de sân
(279 de cazuri noi), de stomac, can-
cerul de prostatã ºi cancerul de vezi-
cã urinarã.

Aºadar, o dinamicã îngrijorãtoare
a cazurilor de cancer brohopulmonar,
fapt  subliniat ºi de iniþiatorul ºi co-
ordonatorul ºtiinþific al Conferinþei
regionale de la Craiova, ºef lucr. dr.
Alin Demetrian, ºeful Clinicii de Chi-
rurgie Toracicã din cadrul Spitalului
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Specialiºtii în chirurgie toracicã, boli pulmonare ºi în tratarea afecþiunilor onco-
logice s-au reunit, ieri, în Aula Magna a UMF Craiova, în cadrul unei conferinþe
regionale, a cãrei principalã temã a fost diagnosticul precoce al cancerului bronho-
pulmonar. Medicii au subliniat încã o datã faptul cã, dacã afecþiunea este descoperitã
la timp, ºansele de supravieþuire ale bolnavului cresc considerabil.

Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova.
„Ne adresãm mai multor specialitãþi
medicale, tuturor celor care au legã-
turã cu aceastã maladie tot mai frec-
ventã. Cancerul bronhopulmonar
este o neoplazie care ocupã în întrea-
ga lume primul loc ca frecvenþã, cu o
mortalitate ridicatã, cauzatã în spe-
cial de fumat”.

Doar unul din patru pacienþi
descoperã boala la timp

În România, doar unul din patru
pacienþi cu cancer bronhopulmonar
este diagnosticat într-un stadiu ope-
rabil. Stabilirea târzie a unui diagnos-
tic scade considerabil ºansele de vin-
decare ale acestei teribile maladii. Lip-
sa unei simptomatologii zgomotoase
în stadiile incipiente, dar ºi ignorarea

de cãtre pacienþi a minimelor semne
care pot sugera un cancer bronho-
pulmonar fac ca opþiunea tratamen-
tului chirurgical sã fie rezervatã doar
unui numãr redus de cazuri. „Cance-
rul bronhopulmonar devine o proble-
mã de sãnãtate publicã tot mai serioa-
sã. Pentru a le oferi o ºansã bolnavi-
lor trebuie depuse toate eforturile
pentru diagnosticarea precoce a aces-
tei afecþiuni”, a precizat, în cadrul con-
ferinþei prof. univ. dr. Ioan Cordoº,
manager Institutul de Pneumoftizio-
logie „Marius Nasta” din Bucureºti ºi
preºedinte al Comisiei de chirurgie
toracicã din Ministerul Sãnãtãþii.

Pe agenda evenimentului organi-
zat de compania de comunicare me-
dicalã Houston NPA, alãturi de Uni-
versitatea de Medicina ºi Farmacie
Craiova ºi Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova s-au regãsit mai
multe teme. Printre acestea „Indica-
þia chirurgicalã în cancerul bronho-
pulmonar”, „Simptomele precoce vs.
screening în depistarea cancerului
pulmonar”, „Buna practicã medica-
lã: artã sau standard?”, „Abordarea
precoce a cancerului bronhopulmo-
nar – punctul de vedere al medicului
de familie”, „Recomandãri actuale
pentru tratamentul sistemic al can-
cerului bronhopulmonar fãrã celulã
micã”, „Aportul ºi limitele examenu-
lui radiologic standard în diagnosti-
cul cancerului pulmonar”, „Aportul
bronhoscopiei flexibile în diagnosti-
cul precoce al cancerului bronhopul-
monar – experienþa primelor 1.000”,
„Aspecte diagnostice secþionale ac-

tuale în evaluarea cancerului pulmo-
nar – studiu retrospectiv pe o pe-
rioadã de 5 ani”, „Cum influenþeazã
dozarea markerilor tumorali ºi imuno-
histochimia diagnosticul precoce ºi
corect al cancerului pulmonar-studiu
clinic” ºi „Depistarea precoce a can-
cerului pulmonar – cum poate ajuta
bronhoscopia intervenþionalã”.

Fumatul, principala cauzã
de apariþie a bolii

În România se fumeazã zilnic o sutã
de milioane de þigãri, iar aproximativ
85% din pacienþii cu cancer bronho-
pulmonar sunt fumãtori. Totodatã,
studiile aratã cã 89% din fumãtorii din
þara noastrã ºi-ar dori sã reducã nu-
mãrul þigãrilor sau sã renunþe com-
plet la fumat. Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii estima cã circa 31 la sutã din
populaþia României fuma în mod cu-
rent în 2010 (aproximativ 5.773.800 per-
soane), iar studiul GATS 2011 docu-
menta o prevalenþã de 26,7 la sutã a

celor ce fumau zilnic. OMS apreciazã
cã în 2025 încã va fuma circa 23 la
sutã din populaþia României (aproxi-
mativ 4,055 milioane de persoane), cu
condiþia ca eforturile privind contro-
lul asupra tutunului sã nu slãbeascã.
În 2010, aproximativ 41 la sutã din ro-
mâni ºi aproximativ 22 la sutã din ro-
mânce fumau, previziunea OMS pen-
tru 2025 fiind de circa 29 la sutã pen-
tru bãrbaþi ºi 18 la sutã pentru femei.
În 2010, rata cea mai ridicatã de fumã-
tori se înregistra în grupul de vârstã
25-39 ani, atât la bãrbaþi, cât ºi la fe-
mei. În dinamica primului deceniu
2000, numãrul persoanelor ce fumau
curent a scãzut îmbucurãtor de la 6,99
milioane de persoane în 2000 la 5,77
milioane în 2010. La orizontul 2025,
OMS estimeazã continuarea scãderii
pânã la circa 4,05 milioane persoane.
În privinþa fumatului zilnic, cifrele sunt
5,92 milioane fumãtori în 2000 ºi 4,89
milioane în 2010. În urmãtoarea deca-
dã se estimeazã continuarea scãderii
pânã la circa 3,39 milioane în 2025.

RADU ILICEANU
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Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au respins, ieri, contestaþia
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj în cazul lui George ªte-
fan Moþãþeanu, inginerul Compa-
niei de Apã Oltenia prins cu ºpagã:
„Respinge contestaþia formulatã
de Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, ca nefondatã. Chel-
tuielile judiciare rãmân în sarci-
na statului. Definitivã. Pronun-
þatã în camera de consiliu, azi,
18.09.2015”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

În aceste condiþii, hotãrârea din
16 septembrie a Tribunalului Dolj
prin care Moþãþeanu era plasat sub
control judiciar pe o perioadã de
60 de zile a rãmas definitivã, iar
ieri dupã-amiazã acesta a pãrãsit
arestul IPJ Dolj, dupã cum au
confirmat reprezentanþii Poliþiei
doljene. În perioada cât se aflã sub
control judiciar acesta trebuie sã

Accident provocat de
ºofer fãrã permis

Potrivit IPJ Dolj, joi seara,
în jurul orei 23.30, Mãdãlin Vi-
tan, de 19 ani, din comuna Ur-
zicuþa, fãrã a poseda permis de
conducere, a condus un auto-
turism Lancia, pe strada „Ca-
racal” din Craiova, din direcþia
strãzii „Corneliu Coposu” spre
bulevardul „Gheorghe Chiþu”
(pe interzis), iar la intersecþia cu
bulevardul „Gheorghe Chiþu”
nu a acordat prioritate autobu-
zului condus de Victor Manda,
de 56 ani, din Râmnicu Vâlcea. În urma accidentului a rezultat
rãnirea uºoarã a Rahelei Pascu, de 23 de ani, din comuna Sãlcu-
þa, Dolj, pasagerã în autoturism, ºi a ºoferului de 19 ani. „Poli-
þiºtii rutieri ajunºi la faþa locului au întocmit în cauzã dosar de
cercetare penalã pentru conducere fãrã permis ºi vãtãmare cor-
poralã din culpã”, dupã cum a precizat agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.

„Verde la educaþie
pentru circulaþie”
în parcãrile Lidl din Craiova

Pentru a preveni zecile de
accidente rutiere în care sunt
implicaþi copii, Lidl, în colabo-
rare cu Poliþia Românã, des-
fãºoarã, pentru al treilea an la
rând, Campania „Verde la edu-
caþie pentru circulaþie”. Astfel,
astãzi, de la ora 10.00, copiii
cu vârsta cuprinsã între 4 ºi
10 ani sunt invitaþi în parcãrile
Lidl din toatã þara pentru a par-
ticipa la o lecþie interactivã de
educaþie vizând siguranþa rutierã ºi modul în care pot deveni
pietoni mai responsabili. Ca ºi în anii anteriori, poliþiºti ai Ser-
viciului Rutier Dolj vor fi prezenþi, alãturi de organizatori, în
parcãrile magazinelor Lidl din Craiova, unde sunt aºteptaþi cra-
iovenii, atât cei mici, cât ºi cei mari pentru a învãþa cum sã se
comporte ca ºi participanþi la traficul rutier.

Minor din Giurgiþa dat
dispãrut

Poliþiºtii doljeni au fost anun-
þaþi de Valentin Stan, din comu-
na Giurgiþa, cu privire la dispa-
riþia fiului sãu minor Cãtãlin Va-
lentin Stan, de 16 de ani, din
aceeaºi localitate, despre care
nu mai cunoaºte nimic din luna
august 2015. În urma verificã-
rilor efectuate de poliþiºtii dol-
jeni s-a stabilit faptul cã, la sfâr-
ºitul lunii mai 2014, cu acordul
tatãlui sãu ºi înþelegerea aces-
tuia cu o persoanã din oraºul
Balº, judeþul Olt, minorul a ple-
cat sã îngrijeascã de oile aces-
tuia pe care le deþinea pe în ex-
travilanul localitãþii Brîncoveni,
judeþul Olt. Periodic familia
purta discuþii Valentin, dar ºi cu
persoana la care plecase la
muncã, însã la începutul lunii august 2015 au primit informaþii
cã tânãrul ar fi plecat la altã stânã ºi n-au mai reuºit sã afle nimic
despre el. Semnalmentele minorului sunt înãlþime 1,55 – 1,60
m, constituþie atleticã, pãr ºaten, tuns scurt, ochi cãprui, ten alb,
nas ascuþit, faþa ovalã. Reprezentanþii IPJ Dolj spun cã minorul
Cãtãlin Valentin Stan figureazã în prezent ca persoanã dispãrutã,
urmãritã la nivel naþional din data 3 septembrie a.c. Persoanele
care pot oferi informaþii sunt rugate sã contacteze cea mai apro-
piatã unitate de poliþie sau sã sune pe numãrul de urgenþã 112.

Are interdicþie de pãrãsire a þãrii!
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George ªtefan Moþãþeanu,
inginerul Companiei de Apã
Oltenia prins în flagrant cu
1.000 de euro ºpagã pe care o
ceruse administratorului unei
societãþi pentru a-i elibera un
aviz, a pãrãsit, ieri dupã-
amiazã, arestul IPJ Dolj. Asta
dupã ce hotãrârea judecãtori-
lor Tribunalului Dolj care îl
plasau sub control judiciar pe
o perioadã de 60 de zile a
rãmas definitivã, ieri, la Curtea
de Apel Craiova. Moþãþeanu nu
are voie sã pãrãseascã þara.

respecte o serie de obligaþii: sã se
prezinte la organul de urmãrire pe-
nalã, la judecãtorul de drepturi ºi
libertãþi, la judecãtorul de camerã
preliminarã sau la instanþa de ju-
decatã ori de câte ori este che-
mat, sã informeze de îndatã or-
ganul judiciar care a dispus mã-
sura sau care a dispus mãsura, cu
privire la schimbarea locuinþei; sã
se prezinte la organul de poliþie,
desemnat cu supravegherea sa
conform programului de suprave-
ghere întocmit de organul de poli-
þie sau ori de câte ori este chemat;
sã nu depãºeascã limita teritorialã
a României decât cu încuviinþarea
organului judiciar; sã nu comuni-
ce direct sau indirect cu martorul
denunþãtor ºi cu ceilalþi martori.

Reamintim cã, potrivit procu-
rorilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, George ªtefan Mo-
þãþeanu, inginer în cadrul Compa-

niei de Apã Oltenia Craiova, i-a
pretins, în februarie, lui B. M. M.,
administrator al unei societãþi co-
merciale din Craiova, suma de
1.000 euro pentru avizarea favo-
rabilã a fiºei tehnice necesare emi-
terii autorizaþiei de construire pri-
vind edificarea unor construcþii
cu destinaþie comercialã (douã
chioºcuri), pe un teren folosit de
denunþãtor în baza unui contract
de comodat, situat în Craiova. Ad-
ministratorul nu i-a dat banii la mo-
mentul respectiv, însã nici n-a
reuºit sã obþinã avizele ºi, întru-
cât începuse sã intre în crizã de
timp, în luna iunie l-a denunþat pe
Moþãþeanu. Pe 23 iulie a.c., de-
nunþãtorul ºi inginerul Companiei
de Apã Oltenia s-au întâlnit la un
local din centrul municipiului Cra-
iova, George ªtefan Moþãþeanu
fiind „sãltat” imediat ce a primit
cei 1.000 de euro.
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Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a
Frontierei (PTF) Calafat au depistat o minorã de 13 ani, cetã-
þean bulgar, care a prezentat la control un document de cãlãto-
rie eliberat de autoritãþile bulgare aparþinând altei persoane.

Conform reprezentanþilor Servi-
ciului Teritorial al Poliþiei de Fron-
tierã Dolj, joi searã, în jurul orei
21.30, la Punctul de Trecere a
Frontierei Calafat s-a prezentat pen-
tru a efectua formalitãþile de fron-
tierã, cãlãtorind ca pasager într-un
microbuz, o persoanã de sex femi-
nin care a prezentat la controlul de
frontierã un paºaport emis de auto-
ritãþile bulgare. Cu ocazia contro-
lului, poliþiºtii de frontierã au con-
statat cã persoana în cauzã nu este
una ºi aceeaºi cu cea din fotografia
documentului prezentat, motiv pen-
tru care au demarat verificãrile.

În urma cercetãrilor ºi a decla-
raþiilor persoanei în cauzã s-a sta-
bilit cã tânãra este K. S., cetãþean
bulgar, în vârstã de 13 ani, care
dorea sã ajungã într-un stat din
Spaþiul Schengen ºi nu deþinea
documente legale. Conform Pro-
tocolului româno-bulgar, persoa-
na ºi documentele în cauzã au
fost preluate de Poliþia de Fron-
tierã Bulgarã în vederea continuãrii
cercetãrilor.
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Viitorul Greciei se rejoacã, mâine, într-o
partidã cu porþile închise. ªi fãrã nici un
arbitraj extern, redus, aºa cum pare, la con-
diþia unor banale susþineri distribuite clan-
destin în grupe de chibiþi ai unor cauze greu
de definit. Cum partida scrutinului parla-
mentar se decide efectiv acasã, totuºi ni-
meni nu pare sã fie surprins de starea de
apatie, interesul faþã de rezultatele ce se vor
cunoaºte duminicã noaptea a scãzut chiar
ºi sub cota celui pentru campania de califi-
care la Euro 2016 din Franþa a naþionalei
de fotbal. Motivele, mai numeroase decât
s-ar presupune ºi decât sunt invocate, se
cunosc ºi, pe scurt, ele ar putea fi subsu-
mate unui generic perfid care intrã – ºi el –
sub egida paradoxului democraþiilor de ieri
ºi, mai ales, de azi: reducerea importanþei
votului cetãþenilor în direcþionarea unor di-
recþii politice consonante cu aºteptãrile
acestora ºi, ca atare, cu nevoile cotidiene,
tot mai dificil de împlinit în angrenajul po-
liticii corecte. Ei, acestei politici, generali-
zate de-acum sub impactul globalizãrii, a
trebuit sã i se supunã ºi Syriza, formaþiu-
nea lui Tzipras, care cu doar câteva luni în
urmã sosise la Putere pe caii albi ai unei
speranþe de schimbare profundã, inclusiv

ca alternativã la agenda tasatã de ipocrizie
a aceleiaºi corecte politici.

N-a mai rãmas nici urmã din entuziasmul
referendumului din iunie. Nici mãcar la ni-
velul partidelor prin ale cãror sedii, la Atena
ca ºi în provincie, suflã, oricum ºoptit, bri-
za dinspre marea încã disputatã de turiºti ºi
dinspre insulele asaltate de miile de refugiaþi.
Observatorii de la faþa locului consemnau
chiar sãrãcia afiºelor ºi a sloganurilor elec-
torale, de parcã protagoniºtii ºi-ar fi pierdut
ei înºiºi o minimã motivaþie propagandisti-
cã: nu mai ºtiu ce promisiuni sã facã, urmã-
riþi de experienþele dramatice ºi total contra-
productive din lunga disputã între guvernul
Tzipras ºi Troika internaþionalã. Constrân-
gerile acordului semnat în iunie, unul con-
tra-naturii, în genunchi, act care a sfârºit
prin a ºubrezi pânã la anulare speranþa de
schimbare atât de clamatã în Grecia, ca ºi
prin alte pãrþi, în aceºti ultimi ani.

Luându-ne dupã indicatorii ultimelor son-

daje, perspectiva e mai sumbrã ca nicioda-
tã. ªi, totodatã, susþinând, ori reiterând, un
alt paradox tot mai prezent în arealul politi-
cilor europene: cu resuscitarea partidului
Nea Demokratia, de centru-dreapta, se ve-
rificã ºi aici, ca ºi la noi ori în alte þãri,
faptul cã, uneori, aproape ciclic, o forma-
þiune perdantã nici nu trebuie sã facã cine
ºtie ce spre a reveni la Putere. E suficienta
degringolada adversarilor care, odatã inves-
tiþi în baza unui program doldora de pro-
misiuni, se prãbuºesc la impactul cu o rea-
litate care, într-un conglomerat supranaþi-
onal, resimte condiþionãri coercitive cu to-
tul strãine propriilor vederi ºi orientãri ºi
obligate sã se supunã.

Aºa se face cã, mai clar decât oricând,
imprevizibile ori nu, rezultatele alegerilor de
duminicã par a fi dinainte lipsite de motivaþii
profund asumate ºi resimþite la nivelul bazi-
nului electoral. Ca peste tot, încrederea elec-
torului în programe electorale a coborât sub

limita la care politica însãºi, aºa cum e gân-
ditã ºi procesatã astãzi, pare a-ºi epuiza o
mare parte din vechile aºteptãri. Unicul pro-
nostic credibil pentru Grecia e întoarcerea
în timp: cu Syriza câºtigãtoare la limitã, obli-
gatã fie la fragile coalizãri cu minuscule for-
maþiuni extremiste, de stânga ºi de dreapta,
fie în opoziþie, lãsând sarcina, cam în ace-
leaºi condiþionãri, vechiului partid de dreap-
ta, Nea Demokratia, sã facã, adicã, exact
ceea ce îi spune numele, o „nouã” demo-
craþie. Fireºte, exact aceea pe care o refuza
Tzipras ºi tinerii sãi conchistadori obligaþi,
ºi ei, la refugiu, dar pe care o impun centri
mai puternici din afarã.

Iar cum grecii n-au reuºit cu darul con-
siderat inacceptabil de cãtre instanþele
euro-atlantice cu care s-au confruntat,
teama rãmâne exclusiv acasã. Cu alte cu-
vinte, ei se aflã acum în situaþia de a juca
o calificare a cãrei ºansã rãmâne doar o
chestiune de palmares.

Înscrierea elevilor de clasa a
VIII-a la evaluarea naþionalã se va
face între 15 ºi 17 iunie, iar cur-
surile se vor încheia pe 17 iunie,
potrivit unui ordin al ministrului
Educaþiei. Prima probã, cea la lim-
ba ºi literatura românã, va fi susþi-
nutã pe 27 iunie, iar elevii aparþi-
nând minoritãþilor naþionale vor
susþine proba la limba ºi literatura
maternã pe 28 iunie. Ultima probã
a evaluãrii naþionale – cea la mate-
maticã – va avea loc pe 29 iunie,
iar rezultatele vor fi afiºate pe 1
iulie pânã la ora 16,00 ºi în aceeaºi
zi vor putea fi depuse contestaþiile
pânã la ora 20,00. Rezolvarea aces-
tora se va face între 2-4 iulie, iar
rezultatele finale dupã contestaþii
vor fi fãcute publice pe 5 iulie.
(Agerpres)

Ordin al ministrului EducaþieiOrdin al ministrului EducaþieiOrdin al ministrului EducaþieiOrdin al ministrului EducaþieiOrdin al ministrului Educaþiei:::::
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Comisia Europeanã a derulat un
program adresat cu preponderen-
þã rromilor. «Reprezentanþa Comi-
siei Europene în România, în par-
teneriat cu Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice, a derulat în
2014-2015, a V-a ediþie a Campa-
niei de informare ºi comunicare
„Europa casa noastrã” ºi a avut ca
obiectiv încurajarea învãþãmântu-
lui în Uniunea Europeanã. În acest
scop ºi România a participat, iar
din Dolj ne putem mândri cu trei
cadre didactice care au obþinut re-
zultate deosebite», a precizat prof.
Janina Vaºcu, inspector general
adjunct al Inspectoratului ªcolar
General Dolj.

Premieri la Bruxelles
La nivel naþional, s-a desfãºurat

ºi un concurs, participanþii trebuind
sã aibã minimum douã proiecte cu
anvergurã europeanã. Au fost 25
de premianþi, iar din Dolj sunt trei
cadre didacticecare regãsesc între
câºtigãtori. «Doamnele Nicoleta
Barbu, de la ªcoala Gimnazialã
„Mihai Viteazul”, ºi Mariana Lu-
lache, de la Colegiul Tehnic Ener-
getic, ambele instituþii fiind din

Nu numai elevii, ci ºi profesoriiNu numai elevii, ci ºi profesoriiNu numai elevii, ci ºi profesoriiNu numai elevii, ci ºi profesoriiNu numai elevii, ci ºi profesorii
craioveni sunt premiaþicraioveni sunt premiaþicraioveni sunt premiaþicraioveni sunt premiaþicraioveni sunt premiaþi

Nu avem numai copii deºtepþi, premiaþi la Olimpia-
dele Internaþionale,  ci ºi cadre didactice destoinice.-
Trei dintre acestea s-au întors ºi cu medalii.

Craiova, sunt între premiante.
Doamna Barbu este la al III-lea
premiu ºi este implicatã în mai
multe activitãþi. Doamna Lulache
face parte ºi din proiectul „Lider
European”, desfãºurat de Repre-
zentanþa Comisiei Europene în
România, în parteneriat cu MECS.
Cea de-a treia premiantã este doam-
na  Margareta Cercelaru, de la
ªcoala Gimnazialã „Nicolae Roma-
nescu”, care are ºi implicãri multi-
ple în voluntariat. Cadrele didacti-
ce au fost premiate cu o vizitã la
Bruxelles. De asemenea, la înce-
putul acestei luni, prof. Barbu ºi
Lulache au fost în capitala Belgiei.
Am reþinut de la dumnealor dorin-
þa de realizare a unei calitãþi reale
în educaþie ºi de plasarea muncii
didactice pe coordonate europene
ºi de utilizare a „Spaþiului profeso-
rului”, cu participare la proiectele
europene „e-Twinning” ºi „Eras-
mus+”. Doamnele profesoare care
au fost premiate ne-a adus un plus
de mândrie, iar ºcoala craioveanã
ºi-a dovedit, încã o datã, valoarea»,
a mai spus Janina Vaºcu.

CRISTI PÃTRU
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Primul apel de proiecte, din
cadrul noului P.N.D.R. 2014-
2020, a fost pe „Submãsura
6.1” destinatã tinerilor fermieri.
Aceºtia sunt invitaþi de autori-
tãþi sã se instaleze în spaþiul agri-
col. Din suprafaþã totalã a þãrii,
spaþiul rural reprezintã circa
87,1%. În analiza SWOT preci-
zatã în P.N.D.R., aºa cum a fost
aprobat la 26.05.2015, popula-
þia ruralã are un nivel scãzut de

România are de utilizat o medie de 1,5
miliarde de euro anual, pânã în 2020. Se-
siunea pentru 2015 se încheie la 30 oc-
tombrie 2015. Numeric, cea mai mare
pondere a accesãrii fondurilor europene

aparþine tinerilor fermieri. Însã, valoric,
solicitãrile pe „Submãsura 4.1 – Investi-
þii în exploataþii agricole” sunt cele mai
mari. Aici, valoarea totalã nerambursa-
bilã urcã la circa 90 de milioane de euro.

Tânãrul fermier este considerat instalat definitiv numai la momentul
implementãrii corecte a planului de afaceri ºi prin acordarea celei de a
doua tranºe de platã. Contribuþia publicã totalã aferentã sesiunii pentru
anul 2015 este de 111.209.889 euro. Sprijinul nerambursabil va fi de
maximum 50.000 de euro ºi va fi acordat sub formã de primã în douã
tranºe. Prima va fi 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de
finanþare, iar a doua va fi 25% din valoarea sprijinului în cel mult trei ani
de la primirea deciziei de finanþare.

informare ºi inovare, fenomen
reflectat mai ales în rândul fer-
mierilor mici ºi mijlocii. De aici
ºi interesul statului, ca tinerii cu
un minimum de cunoºtinþe agri-
cole sã acceadã la statutul de
fermier.

Conform datelor centralizate
de Agenþia pentru Finanþarea In-
vestiþiilor Rurale (AFIR), pentru
accesarea fondurilor europene
nerambursabile din cadrul Pro-

gramului Naþional de Dezvolta-
re Ruralã (PNDR) 2014 – 2020
au fost depuse de fermierii ro-
mâni, pânã la data de 11 septem-
brie, un numãr de 2.187 de pro-
iecte. Majoritatea, în numãr de
1.564, a fost depusã pentru Sub-
mãsura de finanþare „6.1 – Spri-
jin pentru instalarea tinerilor fer-
mieri”. Aici, valoarea totalã ne-
rambursabila solicitata fiind de
66.380.000 de euro.

Urmãtoarea cea mai accesatã
mãsurã de finanþare deschisã din
noul PNDR este Submãsura 6.2
“Sprijin pentru înfiinþarea de ac-
tivitãþi neagricole în zone rura-
le”. La acest capitol s-au depus,
pânã acum, 284 de proiecte, va-
loarea totala nerambursabila so-
licitatã fiind de 16.800.000 de
euro.

Pentru exploataþii agricole,
circa 100 de milioane de euro

O altã mãsurã de finanþare do-
ritã de fermieri este „Submãsura
4.1 – Investiþii în exploataþii agri-
cole”, proiectele depuse fiind în
numãr de 252, cu o valoare totalã
nerambursabilã solicitatã de
99.616.000 de euro, cea mai mare
ca valoare. Fermierii au aplicat ºi
pentru „Submãsura 6.4 – Inves-
tiþii în crearea ºi dezvoltarea de
activitãþi neagricole”, numãrul pro-
iectelor depuse ajungând la 52, cu

valoarea totalã nerambursabilã de
7,9 milioane de euro.

Pe “Submãsura 6.3 – Sprijin
pentru dezvoltarea fermelor
mici”, numãrul proiectelor depu-
se este de 35, valoarea totalã ne-
rambursabilã solicitatã fiind de
525.000 de euro, conform cen-
tralizãrii AFIR.

Anual, trebuie folosite 1,5
miliarde de euro

Prin PNDR 2014 – 2020, Ro-
mânia are alocate 9,363 miliarde
de euro. Din acest total, 8,015 mi-
liarde de euro sunt fondurile euro-
pene atribuite þãrii noastre, iar 1,347
miliarde de euro vor fi contribuþia
naþionalã. Fermierii care vor sã
acceseze fonduri europene neram-
bursabile în cadrul sesiunii deschise
în 2015 o pot face pânã la data de
30 octombrie 2015.

VALENTIN CEAUªESCU

În baza acordului încheiat cu ANAF,
creditele pot fi acordate fãrã adeverinþã de
venit sau alte documente justificative ale
veniturilor obþinute din salarii sau din pen-
sii, iar împrumuturile de pânã la 32.000
RON se acordã în 3 ore de la depunerea
dosarului complet în unitãþile BRD. „În
plus, banca garanteazã calitatea servicii-
lor oferite ºi promite sã nu perceapã nici-
un fel de dobândã, asigurare de viaþã sau
comision de rambursare anticipatã, în ca-

Expresso de toamnã,
cu credite acordate în 3 ore

zul clienþilor nemulþumiþi de serviciile bãncii
care hotãrãsc sã restituie integral suma
împrumutatã în maximum 30 de zile lu-
crãtoare de la data încheierii contractului
de credit”, se precizeazã în comunicatul
de presã al BRD.

Pentru un credit de 20.000 lei acordat
pe o duratã de 5 ani, Dobânda Anualã Efec-
tivã (costul total al creditului, care încor-
poreazã dobânda nominalã ºi celelalte cos-
turi legate de finanþare, inclusiv asigura-

rea de viaþã) este, pânã
la sfârºitul promoþiei,
de 10,07% (în cazul
încasãrii veniturilor la
BRD) sau de 11,11%
(în celelalte cazuri), în
scãdere cu 0,73% ºi
respectiv 0,76% faþã
de nivelurile anterioa-
re. „La acordarea cre-
ditului sunt luate în
calcul orice fel de ve-
nituri - de la salarii,
pensii, venituri din
activitãþi independen-
te, pânã la dividende,
venituri din chirii sau
rente viagere”.

MARGA BULUGEAN

BRD marcheazã începutul toamnei cu tradiþionala sa promoþie la
creditele de nevoi personale. Împrumuturile în valoare de maxi-
mum 90.000 de lei pot fi obþinute, pânã pe 31 decembrie, cu do-

bânzi promoþionale ºi condiþii simplificate de acordare.

Duminicã, 20 septembrie, începând cu
ora 10.00, se va deschide RuralFest 2015,
eveniment care aduce satul românesc în mij-
locul Bucureºtiului. La RuralFest îºi dau în-
tâlnire peste 140 de producãtori, meºteºu-
gari, artizani ºi alþi iubitori ai satului româ-
nesc. Manifestarea îºi propune sã refacã
legãtura dintre locuitorii din mediul urban
ºi satele româneºti autentice din Moldova,
Transilvania, Oltenia, Dobrogea ºi Munte-
nia, cu gustul, tradi-
þiile, obiceiurile ºi
poveºtile fiecãrei re-
giuni. RuralFest va
fi inaugurat de ºeful
Reprezentanþei Co-
misiei Europene în
România, Angela Fi-
lote, ºi ministrul
agriculturii ºi dez-
voltãrii rurale, Daniel
Constantin. “A fi eu-
ropean înseamnã, în
primul rând, a avea
valori ºi rãdãcini so-
lide. Valorile Româ-

niei îºi au rãdãcinile la þarã
ºi mã bucur sã vãd astãzi,
în mijlocul Bucureºtiului, o
adevãratã sãrbãtoare a tra-
diþiilor ºi obiceiurilor satului
românesc. România a reu-
ºit sã pãstreze un capital ex-
traordinar de autenticitate, pe
care evenimentul de astãzi îl
pune în valoare.”, a preci-
zat Angela Filote, pe site-ul

Comisie Europene. RuralFest include: un
târg al micilor producãtori de hranã sãnã-
toasã, degustãri de produse, demonstraþii
meºteºugãreºti, restaurante cu preparate
specifice regiunilor istorice, expoziþii cu vân-
zare a produselor tradiþionale, prezentãri ale
organizaþiilor neguvernamentale interesate
de conservarea valorilor rurale, ºi o micro-
fermã de animale.

MARGA BULUGEAN

RuralFest 2015RuralFest 2015RuralFest 2015RuralFest 2015RuralFest 2015RuralFest 2015RuralFest 2015RuralFest 2015RuralFest 2015
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Asociaþia Liberalii Craiova a
fost înfiinþatã în aprilie 2015, dar
a fost lansatã joi, la o cafenea din
centrul vechi, în prezenþa libera-
lilor Ionuþ Stroe ºi Pavel Badea.
Ovidiu Cãlinescu, preºedintele
asociaþiei, a declarat cã aceasta
a fost înfiinþatã din dorinþa mem-
brilor fondatori „de a schimba

S-a lansat AsociaþiaS-a lansat AsociaþiaS-a lansat AsociaþiaS-a lansat AsociaþiaS-a lansat Asociaþia
Liberalii CraiovaLiberalii CraiovaLiberalii CraiovaLiberalii CraiovaLiberalii Craiova

Mai mulþi membri ai PNL Dolj au
lansat, joi dupã-amiazã, Asociaþia
Liberalii Craiova, care îºi propu-
ne sã îi convingã pe cetãþeni sã se
implice mai mult în viaþa societã-

þii, respectiv a oraºului. Deputatul
Ionuþ Stroe a þinut sã precizeze cã
asociaþia nu este una politicã, ci
doar beneficiazã de susþinerea unor
membri de partid.

ceva în rândul societãþii civile”,
scopul principal fiind ”de a pro-
mova ºi a întãri principiile demo-
cratice ºi principiile liberalismu-
lui, de a stimula dezbaterea civi-
cã în principal”. „În activitatea
noastrã dorim sã implicãm cât
mai mulþi cetãþeni obiºnuiþi, care
îºi spun prea rar punctele lor de

vedere, ideile, doleanþe-
le lor. Dorim sã fim
acea organizaþie care le
duce cuvântul mai de-
parte în speranþa rezol-
vãrii problemelor lor
cotidiene”, a spus Cãli-
nescu.

Ionuþ Stroe: „Am pus umãrul,
dar nu este o asociaþie politicã”

Deputatul liberal Ionuþ Stroe a
afirmat cã Asociaþia Liberalii Cra-
iova nu este o asociaþie politicã, ci
a fost înfiinþatã din dorinþa de a
exista o dimensiune ”civilã” a tu-
turor celor care gândesc ºi acþio-
neazã liberal, dar nu sunt membri
PNL. „Aceastã asociaþie nu este o
asociaþie politicã, vã spun de la bun
început. Recunosc cã am pus ºi
eu umãrul, pentru cã mi-am dorit
sã existe o dimensiune civilã, dacã
se poate spune aºa, a celor care
simt, gândesc, acþioneazã liberal,
dar nu sunt membri PNL”. În opi-
nia lui Stroe, succesul acestei aso-
ciaþii ar însemna ca, la dezbateri,

sã fie mult mai mulþi oameni din
afarã, alþii decât membri PNL. „Noi
ne ºtim, ne cunoaºtem, ne-am ºi
plictisit unii de alþii, deci ar fi ex-
traordinar sã încercaþi, în cafene-
le, în spaþii cât mai non-confor-
miste, cât mai trendy, sã generaþi
acel spirit civic, acea luptã a cetã-
þenilor pentru susþinerea interese-
lor ºi drepturilor pe care le au în
raport cu autoritãþile, cu partidele
politice, de ce nu”.

Educaþie politicã, pe tema
liberalismului

Potrivit preºedintelui asociaþiei,
Ovidiu Cãlinescu, activitatea aso-
ciaþiei se va concentra pe dezbate-
rea cetãþeneascã, cu invitaþi din
toate domeniile de interes pentru
cetãþeni. „Noi ne gândim sã avem
astfel de evenimente cel puþin o

datã pe lunã, dacã nu mai des, în
funcþie de disponibilitatea membri-
lor noºtri ºi de invitaþii noºtri”, a
menþionat acesta.

În statut se menþioneazã faptul
cã asociaþia a pornit de la un patri-
moniu de 975 de lei, care a fost
vãrsat în numerar de membrii fon-
datori, ºi se va întreþine din coti-
zaþiile pe care le vor plãti membrii
sãi. Printre obiectivele asociaþiei se
numãrã „promovarea dialogului
social ºi stimularea participãrii stu-
denþilor la viaþa comunitãþii”,
„efectuarea de stagii si training-uri
de educaþie politicã pe tema libe-
ralismului, a afacerilor europene ºi
a administraþiei publice locale si
centrale”. Asociaþia ºi-a prevãzut,
prin statut, ºi posibilitatea de a
efectua ºi sondaje de opinie.

LAURA MOÞÎRLICHE

Manfred Weber, preºedinte-
le Grupului PPE, a precizat,
ieri, cã Parlamentul European
a transmis un semnal puternic
în ceea ce priveºte distribuþia
refugiaþilor. “PE a transmis un
semnal puternic astãzi (n.r.
ieri). Suntem pregãtiþi sã fa-
cem faþã crizei refugiaþilor.
Susþinem o distribuþie echita-
bilã a refugiaþilor de rãzboi
între statele membre ale UE
într-un mod solidar. De aseme-
nea, transmitem un semnal de
solidaritate þãrilor afectate:
Italia, Grecia ºi Ungaria. Avem
nevoie de soluþii pentru aflu-

„Susþinem o distribuþie echitabilã„Susþinem o distribuþie echitabilã„Susþinem o distribuþie echitabilã„Susþinem o distribuþie echitabilã„Susþinem o distribuþie echitabilã
a refugiaþilor de rãzboia refugiaþilor de rãzboia refugiaþilor de rãzboia refugiaþilor de rãzboia refugiaþilor de rãzboi

între statele membre ale UE”între statele membre ale UE”între statele membre ale UE”între statele membre ale UE”între statele membre ale UE”

xul de refugiaþi care continuã.
Statele membre ale UE trebuie
sã acþioneze împreunã deoare-
ce provocarea este atât de mare
încât nu poate fi rezolvatã alt-
fel.  Grupul PPE reafirmã res-
ponsabilitatea umanitarã Euro-
pei de a oferi protecþie pentru
cei persecutaþi. Dar un lucru
foarte clar pentru noi: nu toa-
tã lumea care vrea sã vinã în
Europa poate veni aici pentru
totdeauna. Acesta este motivul
pentru care protecþia frontie-
relor externe trebuie consoli-
datã masiv.”

MARGA BULUGEAN

Preºedintele Camerei Deputaþilor, Valeriu Zgonea, efectueazã o vizitã oficialã de
douã zile în Republica Moldova, la Chiºinãu, la invitaþia preºedintelui Parlamen-

tului Republicii Moldova, Andrian Candu, care a început ieri.

VVVVValeriu Zgonea, vizitã oficialãaleriu Zgonea, vizitã oficialãaleriu Zgonea, vizitã oficialãaleriu Zgonea, vizitã oficialãaleriu Zgonea, vizitã oficialã
în Republica Moldovaîn Republica Moldovaîn Republica Moldovaîn Republica Moldovaîn Republica Moldova

Scopul vizitei oficiale îl repre-
zintã semnarea de cãtre preºe-
dinþii celor douã foruri legislative
a unui Memorandum de înþelege-
re între Camera Deputaþilor ºi
Parlamentul Republicii Moldova,

cu privire la consolidarea coope-
rãrii interparlamentare. Ca urma-
re a semnãrii acestui document,
Camera Deputaþilor va oferi su-
port, transfer de expertizã, pre-
cum ºi asistenþã tehnicã de spe-
cialitate, în vederea realizãrii obli-

gaþiilor ce-i revin Republicii Mol-
dova în procesul de aderare la
Uniunea Europeanã.

 „Pãrþile îºi propun sã promo-
veze valorile europene prin dome-
niul instituþiei parlamentare, sã aibã

contacte periodice la nivelul con-
ducerii celor douã foruri legislati-
ve, consultãri la nivelul comisiilor
permanente ºi staff-ului, sã cola-
boreze ºi sã îºi coordoneze poziþii-
le în cadrul organizaþiilor parla-
mentare, organismelor internaþio-

nale ºi regionale”, se precizeazã
într-un comunicat”, se precizeazã
într-un comunicat de presã.

Întâlniri la nivel înalt
Pe durata vizitei oficiale, dele-

gaþia parlamentarã românã va
avea întrevederi cu preºedintele
Parlamentului Republicii Moldo-
va, Andrian Candu, cu preºedin-
tele Republicii Moldova, E.S. Ni-
colae Timofti, cu prim-ministrul
moldovean,  Valeriu Streleþ ºi cu
vice-premierul ºi ministrul Aface-
rilor Extene ºi Integrãrii Europe-
ne, Natalia Gherman.

Din delegaþia parlamentarã fac
parte deputaþi Niculae Mircovici
(Grupul parlamentar al minoritã-
þilor naþionale), secretar al Came-
rei Deputaþilor, Ionel Palãr ºi Ioan
Bãlan (Grup PNL), chestori ai
Camerei Deputaþilor, Marian
Neacºu, liderul Grupului parla-
mentar al PSD, ªtefan Burlacu,
liderul Grupului parlamentar Na-
þional Democrat, Aurelian Iones-
cu, vicelider al Grupului parlamen-
tar ALDE, Nicolae-Liviu Drag-
nea (Grup PSD) ºi Erdei Dolóczki
István (Grup UDMR).

MARGA BULUGEAN
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De câteva zile, pe esplanada Teatrului Naþional
din Craiova (TNC) ºi-au gãsit loc cele peste zece
creaþii realizate de artiºtii care, pe întreaga perioadã
a lunii august, au participat la Simpozionul Inter-
naþional de Sculpturã „Drumuri brâncuºiene”.
Organizatã de Casa de Culturã „Traian Demetres-
cu” împreunã cu Primãria Craiova, sub egida Aso-
ciaþiei „Craiova Capitalã Culturalã Europeanã
2021”, cea de-a III-a ediþie a evenimentului s-a des-
fãºurat la centrul Multifuncþional Craiova ºi a avut
ca temã creaþia maestrului Tudor Gheorghe, care
pe data de 1 august a.c. a împlinit 70 de ani.

11 sculptori s-au inspirat din creaþia ºi persona-
litatea artistului, transpunând ideile artistice în piatrã
de Vratsa sau în marmurã de Ruºchiþa: Michael ºi
Anna Rofka (Germania), Tibor Farkas (Germa-
nia), Andrej Mitevski (Macedonia), Vlad Dan Pe-
rianu (Bucureºti), Ana Maria Negarã ºi Alin Neac-
ºu (Iaºi), Gabriel Sitaru (Câmpina) ºi craiovenii
Lucian Irimescu, Virgil Pumnea ºi Laurenþiu Di-

Cea de-a II-a ediþie a Galei Premiilor
Brâncoveanu va avea loc pe 1 octombrie,
la Palatele Brâncoveneºti de la Mogoºoa-
ia, acolo unde reprezentanþi de marcã ai
culturii române vor fi onoraþi ºi recom-
pensaþi pentru contribuþia la dezvoltarea
unor domenii importante, precum Litera-
turã, Muzicã, Arte Plastice, Teatru,
Cinematografie, Istorie ºi Arhitecturã,
informeazã organizatorul evenimentului,
Fundaþia Alexandrion.

Ca ºi anul trecut, nominalizãrile,
selecþia listei scurte ºi decizia asupra
câºtigãtorilor finali aparþin unui juriu
extern, independent, format din reprezen-

moiu. Un alt artist craiovean, Gabriel Rizea, a sculp-
tat în lemn un ansamblu de patru opere, inspirat
de „Anotimpurile” cunoscutului rapsod craiovean,
care au în centru o alta, sugestiv intitulatã „…ªi
tu vrei sã fiu cuminte!”.

Potrivit managerului Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, Cosmin Dragoste, creaþiile artiºti-
lor vor rãmâne pe esplanada teatrului timp de o lunã,
în care craiovenii pot face sugestii pentru spaþiile
în care sã fie mai apoi amplasate. La deschiderea
oficialã a Taberei de Sculpturã, pe 1 august a.c.,
primarul Craiovei, Lia Olguþa Vasilescu, propu-
nea ca acestea sã înfrumuseþeze cel mai mare bule-
vard al oraºului. „Le vom amplasa pe Calea Bucu-
reºti, care se reabiliteazã – pânã la sfârºitul acestui
an o sã avem un bulevard nou-nouþ. Este principala
arterã a Craiovei, cea mai vizitatã, pentru cã tranzi-
teazã oraºul dintr-un capãt în altul, dinspre Bucu-
reºti cãtre Timiºoara. Vor fi aºezate în scuaruri, ca
sã aibã vizibilitate maximã”, preciza edilul.
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cu istoricul american Larry Wcu istoricul american Larry Wcu istoricul american Larry Wcu istoricul american Larry Wcu istoricul american Larry Watts la Premiile Brâncoveanuatts la Premiile Brâncoveanuatts la Premiile Brâncoveanuatts la Premiile Brâncoveanuatts la Premiile Brâncoveanu

Un universitar craiovean a fost nomi-
nalizat la ediþia a II-a a Galei Premiilor
Brâncoveanu, alãturi de personalitãþi
precum soprana Angela Gheorghiu, aca-
demicianul Eugen Simion, coregraful
Gigi Cãciuleanu, scriitorul Paul Goma,
regizorii Andrei ªerban ºi Corneliu Po-
rumboiu, actriþa Ofelia Popii ºi istoricul
american Larry Watts. Este vorba de-
spre prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean,
de la Departamentul de ªtiinþe Sociale
al Facultãþii de Drept ºi ªtiinþe Sociale
a Universitãþii din Craiova, totodatã
secretar al Secþiei de ªtiinþe Istorice ºi
Arheologie din cadrul Academiei Oame-
nilor de ªtiinþã din România.

tanþi ai Academiei Române ºi condus de
academicianul Dan Berindei. Din juriu
mai fac parte Marina Constantinescu,
Dana Duma, Filaret Acatrinei, Ioan
Scurtu, Dorin ªtefan, Eugen Negrici,
Grigore Constantinescu, Magdalena
Popescu-Bedrosian ºi Dumitru Constantin
(secretarul juriului).

Prof. univ. dr. Sorin Liviu Damean a
fost nominalizat la secþiunea Istorie a
Premiilor Brâncoveanu, pentru volumul
„Evoluþia instituþiilor politice ale
statului român din 1859 pânã astãzi”
(Fundaþia Magazin Istoric), alãturi de alþi
zece profesori ºi istorici. Între aceºtia, ºi

istoricul american Larry Watts – care se
ocupã în mod special de istoria României
în perioada comunistã –, nominalizat
pentru volumul „Aliaþi incompatibili”
(Editura RAO, 2014).

„Prin culturã ne formãm ca indivizi ºi
cred cã este foarte important ca în
vremuri ca acestea, în care în special
ariile umaniste sunt lãsate deoparte, sã
existe o iniþiativã precum cea a Fundaþiei
Alexandrion de a recompensa pe cei care
au fãcut performanþã în culturã. Mã
bucur cã, pentru al doilea an la rând,
conduc juriul Premiilor Brâncoveanu ºi
cã, împreunã, reuºim sã facem un mare

pas înainte în cultura românã”, a declarat
academicianul Dan Berindei, preºedintele
juriului, citat de Agerpres.

Pentru aceeaºi agenþie de presã,
preºedintele Fundaþiei Alexandrion,
Nawaf Salameh, a subliniat cã „este o
datorie moralã pe care o avem faþã de
moºtenirea culturalã uriaºã lãsatã de
voievodul martir Constantin Brâncovea-
nu”. Potrivit acestuia, ca noutate faþã de
ediþia de anul trecut a Galei Premiilor
Brâncoveanu, va fi organizatã ºi o a doua
galã, dedicatã tinerilor ºi rezultatelor lor
spectaculoase în cultura românã ºi care
va purta numele lui Matei Brâncoveanu.
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Capacitãþile de primire a refugiaþi-
lor în Croaþia sunt „saturate”, a de-
clarat ieri ministrul croat de Interne,
Ranko Ostojic, dupã intrarea pe teri-
toriul croat a 13.000 de imigranþi în-
cepând de miercuri dimineaþa. „Noi
am înregistrat în prezent 13.000 de
imigranþi pe teritoriul Croaþiei. Capa-
citãþile noastre de primire sunt satu-
rate”, a precizat ministrul. „Trebuie
sã subliniez cã sarcina noastrã este
de a-i înregistra în virtutea regulilor
europene. Aceºti oameni pot cere pro-
tecþia Croaþiei ºi scopul nostru prin-
cipal în acest moment este de a sta-
biliza primirea ºi de a-i ajuta pe cei
care au nevoie de ajutor”, a adãugat el. „Noi
am închis posturile de frontierã întrucât ne con-
fruntãm cu un numãr mare de intrãri”, a mai
declarat Ranko Ostojic. Croaþia, þarã ce a de-
venit o nouã poartã de intrare în Europa occi-
dentalã dupã ce Ungaria a blocat accesul la gra-
niþele sale, a închis joi ºapte din cele opt puncte
de trecere a frontierei cu Serbia dupã pãtrun-

SUA au început aplicarea
acordului nuclear cu Iranul

Administraþia americanã a înce-
put oficial aplicarea acordului is-
toric încheiat în iulie între marile
puteri ºi Iran în domeniul nuclear,
dupã ce a depãºit obstacolul legis-
lativ din Congresul SUA. În mod
simbolic, secretarul de stat John
Kerry, unul din artizanii compromi-
sului internaþional la care s-a ajuns
la Viena la 14 iulie, a anunþat într-
un comunicat numirea unui coor-
donator ºef pentru punerea în apli-
care a acordului, în persoana am-
basadorului Stephen Mull. Simul-
tan, preºedintele Barack Obama s-
a deplasat în cursul serii la Depar-
tamentul de Stat pentru o recepþie
organizatã de John Kerry pentru
echipa americanã de negociatori în
acest dosar, dupã cum a indicat
Casa Albã. Ziua de 17 septembrie
era data limitã la care Congresul
american, controlat de republicani,
trebuia sã-ºi dea avizul în privinþa
acordului semnat de administraþia
democratã, alãturi de alte cinci mari
puteri (Rusia, China, Franþa, Ma-
rea Britanie ºi Germania), cu Ira-
nul. Dar obstacolul din Congres a
fost depãºit acum o sãptãmânã, îna-
inte de expirarea perioadei de 60
de zile care s-a întins de la 14 iulie
la 17 septembrie. La 10 septembrie,
42 de senatori (din cei 100 ai came-
rei), toþi democraþi, au blocat o re-
zoluþie a majoritãþii republicane
care l-ar fi împiedicat pe preºedin-
tele Obama sã suspende sancþiuni-
le Washingtonului împotriva Tehe-
ranului. A doua zi, Camera Repre-
zentanþilor a respins acordul cu Ira-
nul, un vot fãrã efect însã, întrucât
republicanii pierduserã înainte în
Senat. Obama a salutat aceastã vic-
torie ºi a anunþat cã acordul va fi
pus în aplicare. Textul acordului de
la Viena încheiat între Teheran ºi
cele ºase mari puteri prevede o ridi-
care progresivã ºi condiþionatã a
sancþiunilor impuse Iranului din
2006, în schimbul garanþiilor cã
aceastã þarã nu va dezvolta arma
atomicã.

Cuba are un nou ambasador în
Statele Unite, primul dupã 1961

Cuba are un nou ambasador în
Statele Unite, pentru prima datã din
1961, dupã ce Jose Cabanas a fost
primit la Casa Albã pentru a-ºi pre-
zenta scrisorile de acreditare. Jose
Cabanas este un diplomat veteran
care a condus secþia de interese di-
plomatice a Cubei la Washington
începând din 2012. El a fost minis-
tru adjunct de Externe ºi a ocupat
diferite posturi în mai multe þãri. El
a fost primit la Casa Albã alãturi de
alþi 15 diplomaþi din alte state, de-
venind astfel primul ambasador cu-
banez în SUA dupã 1961, în contex-
tul ameliorãrii relaþiilor dintre cele
douã þãri. Washingtonul nu a numit
încã un ambasador la Havana.
Anunþul privind primirea lui Caba-
nas la Casa Albã intervine înaintea
vizitei pe care Papa Francisc o va
efectua în Cuba ºi înainte ca preºe-
dintele cubanez Raul Castro sã
meargã la New York pentru a se
adresa ONU. Raul Castro va fi pri-
mul preºedinte cubanez care merge
în SUA dupã 1995, când fratele sãu
mai mare, Fidel Castro, a susþinut
un discurs la ONU. Cuba ºi SUA au
reluat oficial relaþiile diplomatice
în iulie, în cadrul unui proces înce-
put dupã ce preºedintele american,
Barack Obama, ºi omologul sãu
cubanez, Raul Castro, au anunþat
simultan cã intenþioneazã sã rese-
teze relaþia dintre þãrile lor.

Preºedintele ucrainean Petro
Poroºenko i-a propus fostului pre-
mier australian Tony Abbott un
post de consilier în administraþia
sa, propunere pe care liderul de la
Kiev a avansat-o în cadrul unei
convorbiri telefonice avute cu ex-
ºeful guvernului din Australia. În
acelaºi timp, preºedintele Poro-
ºenko i-a mulþumit fostului pre-
mier australian pentru sprijinul
sãu în apãrarea suveranitãþii ºi in-
tegritãþii teritoriale a Ucrainei ºi în
realizarea reformelor necesare
pentru dezvoltarea ei ca stat de-
mocratic. În prezent, în cadrul
consiliului consultativ internaþio-
nal pentru reforme, creat de Po-
roºenko, activeazã deja câþiva ex-
perþi strãini. Aceºtia au fost invi-
taþi de preºedintele ucrainean sã

Alegãtorii greci vor merge la
urne duminicã, pentru a treia oarã
în acest an, pentru un scrutin le-
gislativ cu rezultat incert. Grecii
trebuie sã decidã dacã îi vor oferi
din nou puterea fostului premier
Alexis Tsipras, dacã vor lãsa eco-
nomia þãrii în mâinile liderului con-
servator Evangelos Meimarakis sau
vor alege unul dintre numeroasele
partide mici a cãror putere creºte
constant. Devenind popular pen-
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derea masivã a imigranþilor din Orientul Mijlo-
ciu aflaþi pe teritoriul þãrii vecine. Traficul este
interzis la punctele de trecere a frontierei To-
varnik, Ilok, Ilok 2, Principovac, Principovac
2, Batina ºi Erdut. Doar punctul de trecere de
la Bajakovo, precum ºi autostrada Belgrad-Za-
greb, au rãmas deschise. Între timp, Ungaria a
început, ieri dimineaþã, construcþia gardului de

la graniþa cu Croaþia. În plus, a des-
fãºurat deja la frontierã sute de mili-
tari ºi de agenþi de poliþie pentru a
stãvili afluxul de migranþi, dupã cum
a anunþat premierul Viktor Orban.
ªeful guvernului de la Budapesta a
declarat la postul public de radio
Kossuth cã gardul urmeazã sã aibã o
lungime de 41 de kilometri. „Trebu-
ie sã punem în aplicare aceleaºi mã-
suri precum cele de la graniþa sârbo-
ungarã”, a spus Orban, adãugând:
„ªtim cine a organizat atacul împo-
triva statului ungar dinspre teritoriul
sârb”. Pe de altã parte, ministrul de
Externe ungar Peter Szijjarto ºi omo-

logul sãu sloven Karl Erjavec ºi-au exprimat
îngrijorarea în legãturã cu faptul cã autoritãþile
croate îi trimit pe migranþi în Ungaria ºi Slove-
nia în loc sã le ofere asistenþã. Cei doi ºefi ai
diplomaþiei au discutat la telefon despre situaþia
din Croaþia ºi au constatat cã sistemul de asis-
tenþã pentru imigranþi din aceastã þarã a intrat
în colaps într-o singurã zi.

Grecii merg la urne duminicã,
pentru un scrutin legislativ cu rezultat incert

tru promisiunile an-
tiausteritate, când a
ajuns la putere în ia-
nuarie, pe fondul
nemulþumirilor faþã
de condiþiile impuse
de creditorii interna-
þionali Greciei, Tsi-
pras pãrea cândva
invincibil. Populari-
tatea sa a rãmas in-
tactã ºi în lunile de

negocieri dure cu Bruxelles-ul pen-
tru un al treilea acord de finanþare,
când bãncile elene au fost închise,
dar situaþia s-a schimbat de când a
demisionat. Însã sondajele, care
confirmã creºterea popularitãþii for-
maþiunii Noua Democraþie în defa-
voarea Syriza, sugereazã cã niciun
partid nu va câºtiga majoritatea ab-
solutã, chiar ºi cu bonusul de 50 de
mandate primit de formaþiunea cla-
satã pe primul loc. În cadrul unei

dezbateri televizate, Tsipras a ex-
clus posibilitatea unei mari coaliþii
cu conservatorii, apreciind cã ar fi
“nenaturalã”. Partidul Unitatea Po-
pularã, format în august de circa
40 de parlamentari care au pãrãsit
Syriza, ºi Grecii Independenþi, foºtii
parteneri de coaliþie ai lui Tsipras,
sunt creditaþi cu mai puþin de 3%
în sondaje, sub pragul necesar in-
trãrii în Parlament. Meimarakis,
care l-a acuzat pe Tsipras cã i-a
minþit pe alegãtori, a promis cã va
revigora economia ºi va spori cola-
borarea politicã. Partidul sãu a spri-
jinit în ultimele luni Syriza, la votu-
rile importante privind acordul de
creditare, dar nu este sigur cã va
putea atrage suficienþi parteneri de
coaliþie pentru a guverna. La Bru-
xelles, analiºtii afirmã însã cã sin-
gura aºteptare este ca oricine ar
câºtiga alegerile sã se asigure cã
Grecia îºi îndeplineºte angajamen-

tele. “Stabilitatea ºi profunzimea
coaliþiei sunt cele mai importante
aspecte, întrucât implementarea
planului va necesita mai multe de-
cizii dificile ale Guvernului”, a de-
clarat Frederique Cerisier, analist
la BNP Paribas. Alegerile anticipa-
te din Grecia de duminicã repre-
zintã cel de-al treilea scrutin din
2015, dupã alegerile generale din
ianuarie ºi referendumul din iulie,
ºi al cincilea rând de alegeri gene-
rale în ºase ani. Alegerile au fost
convocate luna trecutã de Tsipras
în încercarea de a obþine un man-
dat cu o mai largã susþinere popu-
larã, dupã încheierea acordului con-
troversat cu creditorii europeni în
schimbul celui de-al treilea program
de asistenþã financiarã pentru Gre-
cia. Tsipras ºi-a dat demisia în data
de 20 august, dupã doar opt luni la
conducerea Guvernului grec, con-
vocând alegeri anticipate.

Ucraina: Poroºenko îi propune fostului premier australian
Tony Abbott un post de consilier în administraþia sa

ocupe ºi funcþii oficiale. Astfel,
fostul preºedinte georgian Mihail
Saakaºvili este în prezent guver-
nator al regiunii Odesa, iar rusoai-
ca Maria Gaidar, fiica fostului pre-
mier ºi economist liberal rus Egor
Gaidar, ocupã postul de vicegu-
vernator al aceleiaºi regiuni ucrai-
nene. Tony Abbott a pãrãsit postul
de premier al Australiei la începu-
tul acestei sãptãmâni dupã ce a
pierdut ºefia partidului de guver-
nãmânt (Partidul Liberal) în faþa
colegului sãu Malcolm Turnbull.
Abbott s-a opus ferm anexãrii Cri-
meii la Rusia, condamnând dur
Moscova pentru alipirea acestei re-
giuni din sudul Ucrainei. În timpul
mandatului sãu, Australia s-a alã-
turat sancþiunilor decise de Occi-
dent împotriva Rusiei.
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DISPOZIÞIA NR.7989
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 repu-
blicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în
ºedinþã ordinarã în data de 24.09.2015, ora 10,00 în Sala Mare a Pri-
mãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind validarea mandatului de consilier munici-
pal al doamnei Godinel Viorica-Manuela.

2. Proiect de hotãrâre privind garantarea suplimentãrii fondurilor aloca-
te la Capitolul 67 “Cultura, recreere, religie” în perioada 2016-2022.

3. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea Primarului Municipiului
Craiova ca în numele ºi pe seama unitãþii administrativ teritoriale, sã semne-
ze ºi sã depunã la Ministerul Culturii, declaraþia pe propria rãspundere a
municipiului Craiova, candidat pentru titlul de „Capitalã Europeanã a Cultu-
rii 2021.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de veni-
turi ºi cheltuieli pentru activitãþile finanþate integral din venituri proprii ale
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul
2015.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri
ºi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie
”Victor Babeº” Craiova, pe anul 2015.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general
consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat  înche-
iat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi
Primãria Oslo-Norvegia, având ca obiect implementarea proiectului „Con-
solidarea educaþiei ºi dezvoltarea competenþelor de muncã ºi formare”.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Protocolului de colaborare în-
cheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj referitor la creºterea gradului
de integrare ºcolarã ºi socialã a elevilor aflaþi în diverse situaþii de risc
social din clasele primare ºi gimnaziale ale ºcolilor de pe raza municipiu-
lui Craiova.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului de analizã ºi acoperire
a riscurilor pentru municipiul Craiova.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Raportului de evaluare a capaci-
tãþii de apãrare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe se-
mestrul I al anului 2015.

12. Proiect de hotãrâre privind încetarea efectelor Hotãrârii Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.30/2015 referitoare la acordarea alocaþiei
zilnice de hranã ºi a sumelor anuale ce reprezintã drepturi pentru îmbrãcã-
minte, încãlþãminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucãrii,
transport, materiale cultural-sportive pentru copiii cu cerinþe educaþionale
speciale integraþi în învãþãmântul de masã.

13. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite
pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu han-
dicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii personali ºi asis-
tenþii personali profesioniºti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna
octombire 2015.

14. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului
Local al Municipiului Craiova în consiliile de administraþie ale unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar de stat ºi particular din municipiul Craiova.

15. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de
funcþii ale Poliþiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

16. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii al Operei
Române Craiova, pentru anul 2015.

17. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de
funcþii ale Teatrului pentru Copii ºi Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul
2015.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului de Organiza-
re ºi Funcþionare al Sport Club Municipal Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administraþie al Sport Club
Municipal Craiova.

20. Proiect de hotãrâre privind modificarea Regulamentului de Organiza-
re ºi Funcþionare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public
ºi Fondului Locativ Craiova.

21. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a lo-
cuinþei situatã în municipiul Craiova, str.Nicolae Titulescu, bl.A1, sc.4, ap.11.

22. Proiect de hotãrâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor
locuinþe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de in-
vestiþii la nivel naþional, situate în municipiul Craiova.

23. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închi-
riere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite
prin programe de investiþii la nivel naþional.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã, în
vederea închirierii, a unor spaþii ºi terenuri aparþinând domeniului public al
municipiului Craiova, situate în pieþele din municipiul Craiova.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã, în
vederea închirierii, a unui teren aparþinând domeniului privat al municipiului
Craiova, situat în Aleea 4 ªimnic, nr.2A.

26.  Proiect de hotãrâre privind atribuirea în folosinþã gratuitã, cãtre Cur-
tea de Apel Craiova, a unui spaþiu aparþinând domeniului public al munici-
piului Craiova, situat în str.Nicolae Julea, nr.1 (fost nr.3).

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului de concesiune în-
cheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craio-
va ºi S.C. Cuture By Amc S.R.L., având ca obiect terenul aparþinând dome-
niului public al municipiului Craiova, situat în str.Tabaci, nr.2, în vederea
construirii unei pieþe agroalimentare.

28. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractelor de asociere având
ca obiect amplasarea panourilor publicitare în municipiul Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului privat al municipiului Craiova.

30. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþi-
nând domeniului public al municipiului Craiova.

31.  Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local
al Municipiului Craiova nr.222/215 referitoare la darea în administrarea
Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ
Craiova a unor bunuri rezultate ca urmare a implementãrii proiectului „Rea-
menajare Grãdinã Zoologicã Craiova”.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea noului program de funcþionare a
iluminatului public din municipiul Craiova.

33. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.230/215 referitoare la aprobarea gestiunii delegate
ca modalitate de gestiune pentru activitãþile serviciului public de salubriza-
re în judeþul Dolj.

34. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal refe-
ritor la parcelarea unui teren situat în Tarlaua 24, Parcelele 2, 3, 3/1, 4, în 27
parcele ºi introducerea în intravilan.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal refe-
ritor la reglementarea urbanisticã mixtã privind zona de funcþiuni complexe
de interes public ºi servicii de interes ºi zona de locuinþe ºi funcþiuni com-
plementare, generat de construirea unui imobil, cu regim de înãlþime
S+P+2+M, cu destinaþia de spaþii prestãri servicii medicale ºi împrejmuire
teren, situat în municipiul Craiova, str.Doljului.

36. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
referitor la construirea unui imobil, cu destinaþia de locuinþe, cu regim de
înãlþime S+D+P+5-6 retras, cu parcãri la demisol ºi subsol, amenajãri ale
terenului, organizare de ºantier, utilitãþi ºi împrejmuire teren, în municipiul
Craiova, str.Bujorului, nr.22.

37. Proiect de hotãrâre privind organizarea Referendumului local, în ve-
derea consultãrii cetãþenilor din municipiul Craiova, cu privire la realizarea
noilor obiective nucleare de la Kozlodui, Bulgaria.

38. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                            Emisã azi  18.09.2015

                PRIMAR,                        PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU                    Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Alina Constantinescu
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CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare privind

administraþia publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de 24.09.2015, ora 14,00
la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1.  Proiect de hotãrâre privind declararea vacantãrii unui loc de consilier judeþean.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului Orãºe-

nesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni pe anul 2015.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Spitalului de

Pneumoftiziologie Leamna pe anul 2015.
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli ale unitãþilor de

asistenþã medico-sociale Amãrãºtii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melineºti ºi Pleniþa pe anul 2015.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Muzeului de Artã

Craiova pe anul 2015.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Clubului Sportiv Judeþean ªtiinþa ”U” Craiova la

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional.
7. Proiect de hotãrâre privind transmiterea fãrã platã de la Consiliul Judeþean Dolj la Consiliul Local al

Municipiului Craiova a sirenelor electrice pentru alarmarea populaþiei, aflate pe raza administrativ teritorialã
a Municipiului Craiova.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj pe anul 2015.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea acordãrii alocaþiei zilnice de hranã ºi a sumelor de bani ce

reprezintã drepturi pentru îmbrãcãminte, încãlþãminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucãrii,
transport, materiale cultural-sportive pentru copiii/tinerii cu cerinþe educaþionale speciale integraþi în învãþã-
mântul de masã din judeþul Dolj, aflaþi în familii.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei ºi a statului de funcþii pentru aparatul
de specialitate al Consiliului Judeþean Dolj.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul de Artã Craiova.
12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Unitatea Medico Socialã

Cetate.
13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei, a statului de funcþii ºi a regulamen-

tului de organizare ºi funcþionare pentru Spitalul Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.
14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Camera Agricolã Dolj.
15. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei de preluare în administrare a DC 120 Þiu (DJ 606B)

- Gogoºu (DJ606C), km 0+000 – 3+160.
16. Proiect de hotãrâre privind revocarea dreptului de folosinþã gratuitã acordat Fundaþiei World Vision

pentru un spaþiu situat în cãminul ªcolii Gimnaziale Speciale ”Sfântul Vasile” ºi atribuirea acestui spaþiu în
administrare DGASPC Dolj.

17. Proiect de hotãrâre privind modificarea traseului drumului judeþean DJ 561A în municipiul Bãileºti ºi
preluarea acestui tronson de drum în administrarea Consiliului Judeþean Dolj.

18. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþei de traseu pentru traseul T065 Craiova-Lazu/Unirea-
Castrele Traiane, cuprins în ”Programul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic
judeþean, perioada 2013 – 2019”.

19. Proiect de hotãrâre privind atribuirea licenþelor de traseu pentru cursele regulate speciale efectuate
pe traseele Filiaºi – Brãdeºti, Filiaºi – Piria, Calafat – Poiana Mare – Piscu Vechi, Calafat – Poiana Mare –
Tunarii Noi – Seaca de Câmp, Filiaºi – Braloºtiþa, Craiova – Bucovãþ.

20. Proiect de hotãrâre privind aprobarea DALI ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiþii: ”Modernizare DJ 561B, Segarcea (DJ 561) – Drãnic – Padea – Valea Stanciului – Horezu Poenari
– Gângiova – Comoºteni – Zãval (DN 55A), km 0+000 – 12+130”.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea DALI ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiþii: ”Modernizare DJ 561B, Segarcea (DJ 561) – Drãnic – Padea – Valea Stanciului – Horezu Poenari
– Gângiova – Comoºteni – Zãval (DN 55A), km 12+ 130 – 24+260”.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiþii: ”Unitate de
intervenþie în situaþii de urgenþã în zona transfrontalierã România – Bulgaria”.

23. Proiect de hotãrâre privind aprobarea DALI ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiþii: ”Institutul euro-regional pentru  promovare, conservare ºi cercetare a moºtenirii culturale ºi a
potenþialului natural al regiunii Dolj – Vratsa”.

24. Proiect de hotãrâre privind aprobarea DALI ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiþii: ”Modernizare DC120, Tiu (DJ 606B) – Gogoºu (DJ 606C) km 0 +000 – 2 + 591, care asigurã
accesul la punctele de interes cultural ºi natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj Vratsa”.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea DALI ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru servicii de
proiectare pentru obiectivul: ”Consolidare ºi restaurare a Culei Izvoranu – Geblescu din comuna Brabova,
judeþul Dolj.

26. Diverse – interpelãri.
ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã Administraþie

Localã, Secretariat.

NR. 586                                                     Emisã astãzi, 18.09.2015

                                 Contrasemneazã,
      P R E ª E D I N T E,                       SECRETAR,

               ION PRIOTEASA                           GHEORGHE BARBÃRASÃ

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CERERI SERVICIU
Restaurant Chinezesc –
Centru Vechi – angajea-
zã ospãtari. Telefon:
0726/066.536; 0722/
892.195.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Pregãtesc studenþi -elevi
la contabilitate. Telefon:
0722/943.220.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând apartament 2 ca-
mere decomandate, mi-
crocentralã, coloanã apã
separat, etaj 4/10- Ciu-
percã. Telefon: 0746/
660.001.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament cu trei
camere, decomandat,
zona Ramada. Preþ
70.000 de euro negocia-
bil. Telefon: 0769/477.662.
Vând apartament 4 ca-
mere, bilateral, ultracen-
tral. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

CASE
URGENT! Vând casã
Catargiu. Telefon:
0722.297.009.
Vând casã zona Horia.
Telefon: 0766/617.885.
Casã mare boiereascã
cu toate utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0764/492.029.
Vând casã boiereascã
mare - central, pretabilã
clinicã, pensiune, firmã.
Telefon: 0741/219.483.
Vând casã locuibilã comu-
na Periºor + dependinþe,
apã curentã, canalizare la
poartã,  teren 5500 mp,
livadã cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti -
Goieºti. Telefon: 0760/
024.474; 0351/460.839.
Urgent! Ocazie. Vând
casã P+M 130 m.p. +
teren 270 m.p. + casã
centralã pe lemne +
magazie diverse, zona
Catargiu Nou. Telefon:
0773/769.467.

Dioºti, casã superbã - 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere
+ anexã cu 2 camere  ºi
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

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

TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056, 0744/563.640.
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
Vând teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren intra-
vilan la 7 km de Craiova.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 3690 mp teren in-
travilan în Cârcea, Tarla-
ua 17. Telefon: 0721/
995.405.

Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul Mun-
tenilor - Craiova, 40
Euro/mp. Telefon: 0724/
228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300.Tele-
fon:0752.234.638.
Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550
Vând Dacia 1300 pentru
programul Rabla. 0351/
415.713.
SOLENZA – 2004, benzi-
nã, culoare alb, economi-
cã - 90.000 km, 4000 RON
negociabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

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

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã vaci cu vi-
þel. 0769.694.215,
0251.450.044.
Vând frigider Electostar,
piese Dacia noi, bocanc,
ghete piele, casete pãs-
trare armament, calcula-
tor instruire copii, douã
roþi 155/13, telescoape
Tico spate , piei bovinã,
prelucrate.-6,80 mp.Tele-
fon:0735/445.339
Vând urgent ºi f/oarte ief-
tin maºinã de spãlat
marca ARDO, aproape
nouã, cu garanþie.Tele-
fon:0748/468.241.
Vând capre de rasã. Te-
lefon:0764/802.230
Vând pãdure 5000 mp
(1 pogon). Telefon: 0766/
676.238
Vând loc de veci Cimiti-
rul Sineasca, groapã su-
prapusã, douã locuri. Te-
lefon: 0771/385.734.
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Vând 1+1/2 sobã de te-
racotã verde, nemonta-
tã, TV color 102 cm, po-
lizor 2500 Waþi, pat me-
canic, saltea , cãrucior
handicap, diafilm. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând douã locuri de veci
cimitir ªeþu – Sinaia - Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Calorifere fontã – 10 lei
elementul, televizor co-
lor Filiphs 100 lei, bicicle-
tã copii 50 lei, 2 gropi fã-
cute Romaneºti. Tele-
fon: 0729/977.036.
Douã locuri de veci, Sineas-
ca. Telefon: 0733/065.141.
Vând maºini de tricotat
rectilinie ºi circular. Preþ bun.
Telefon: 0745/589.825.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto.Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
Vând þiglã Jimbolia cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Cort 4 persoane, douã
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
ºubã îmblãnitã. Telefon:
0765/002.522; 0351/
410.383.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.

Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jgheaburi
acoperiº,  aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie,
polizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã alu-
miniu  20 litri nouã, re-
ductor oxigen sudurã, al-
ternator 12vV nou, arzã-
tor gaze sobã, foarfecã
tãiat tablã de banc. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446.918.
 Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni Te-
lefon: 0769/669.736.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.

Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
Vând loc de veci cimitirul
Sineasca – Craiova di-
mensiuni  1,50 x 3 m zona
N. Telefon: 0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice jumã-
tate tablã ºi geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam vop-
site, chituite 1,20x52. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimitirul
Lascãr Catargiu - Craiova.
Telefon: 0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele (scau-
ne) din lemn melamina-
te. Telefon: 0251/531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu
jantã Audi – A4 de iarnã.
Telefon: 0767/153.551.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri 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.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

CASE
Cumpãr casã Craiova,
exclus Catargiu, Brestii,
Romaneºti. Telefon:0768/
235.909
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere decomandate,
Craioviþa Nouã-Nitela, tot
confortul, etaj 3, centra-
lã, aer condiþionat. Tele-
fon: 0761/634.437

Mobilat, douã camere –
zona:Victor Papilian. Te-
lefon:0723/737.611
Închiriez garsonierã
1Mai, mobilatã, exclus
elevi.Telefon:0729/
684.222
Urgent primesc în gaz-
dã la bloc, Calea Bucu-
reºti. Telefon: 0762/
850.986.
Primesc fete în gazdã la
bloc lângã Medicina
Nouã. Telefon: 0351/
442.970.
Închiriez garsoniera com-
plet mobilata, strada Dol-
jului. Telefon: 0744/
572.056.
Închiriez garsonierã par-
ter. Telefon: 0732/
203.089
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/464.628.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -Bu-
cureºti – Mall Vitan. Rog
seriozitate. Exclus agen-
þie 220 Euro/ lunã. Tele-
fon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.

Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.
MATRIMONIALE
Pensionar caut pensiona-
rã pentru supravieþuire.
Telefon:0762/728.493
DORESC sã cunosc o
doamnã pânã la 65 ani.
Telefon:0730/927.619.
Pensionar, 66/ 1,60, caut
femeie decentã, loialã,
de la þarã, sã împart via-
þa, sã-mi umple golul ºi
singurãtatea. Telefon:
0784/743.541; 0767/
702.734.

DIVERSE
Caut donaþii cãrþi pentru
bibliotecã. Telefon:0351/
449.469
Caut o persoanã care sã
mã îngroape. Îi plãtesc
dãrile blocului, îi rãmâne
pensia ºi locul de veci.
Telefon. 0762/728.493.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

O prestaþie fabuloasã a lui Pau Gasol a ajutat Spa-
nia sã revinã ºi sã câºtige în prelungiri semifinala contra
campioanei continentale în exerciþiu, Franþa, scor 80-
75, joi searã, la Europeanul de baschet ale cãrui faze
finale se desfãºoarã în Hexagon.

“Cocoºii” au condus permanent în meciul de la
Lille, având ºi 10 puncte avans, dar în ultimul sfert
jucãtorul lui Chicago Bulls a fost de neoprit ºi a întors
practic de unul singur rezultatul. Cu 15 secunde îna-
inte de final, Spania avea plus 3 datoritã seriei incredi-
bile a lui Gasol, dar Batum a egalat cu o aruncare de
afarã, scor 66-66. Gasol a fost blocat la ultima acþiu-

Pau Gasol “carã” Spania în finalaPau Gasol “carã” Spania în finalaPau Gasol “carã” Spania în finalaPau Gasol “carã” Spania în finalaPau Gasol “carã” Spania în finala
Europeanului de baschetEuropeanului de baschetEuropeanului de baschetEuropeanului de baschetEuropeanului de baschet

Ibericii vor juca ultimul act cu învingãtoarea dintre Serbia ºi Lituania,
semifinalã programatã asearã, dupã închiderea ediþiei. Duelul pentru

trofeu va fi duminicã, de la ora 20:00, în direct la Digi Sport 3

ne ºi s-a intrat în over-time. Gazdele au ratat 5 libere
consecutive, prin vedetele Parker ºi Batum, iar Gasol
a adus ultimele 4 puncte ale meciului, cu douã slam-
dunk-uri.

Extrema de 35 de ani a terminat meciul cu cifre
incredibile, un double double din 40 de puncte (!!!) ºi
11 recuperãri.

O adevãratã revanºã pentru “La Roja”, învinsã de
rivala tradiþionalã în sferturile Mondialului de anul tre-
cut, chiar pe teren propriu, dar ºi în semifinalele pre-
cedentului European, când partida a fost decisã de
asemenea dupã over-time.

SCM “U” Craiova a dispus în
douã rânduri de Gaz Metan Me-
diaº, într-o “dublã” de pregãtire
susþinutã miercuri ºi joi la Poli-
valenta din Bãnie, meciuri dis-
putate cu porþile închise.

Mai întâi, jucãtorii pregãtiþi de
Oliver Popovic au triumfat cu
79-63 (25-15, 24-19, 14-16, 16-
13). La aceastã partidã nu s-a

Baschetbaliºtii craioveni, “dublã”
victorie amicalã cu Mediaºul

þinut o statisticã cu marcatorii.
Ulterior, alb-albaºtrii s-au im-

pus cu 81-76 (29-16, 20-13, 17-
22, 15-25). Cu aceastã ocazie s-
au contabilizat realizatorii. Cel
mai bun craiovean a fost Bozo-
vic (16p), urmat de Djurkovic
(12), Micic (11p), Burlacu, Gru-
bor (ambii cu câte 10), Damian,
Negoiþescu (ambii cu 8), Stã-

nescu (4) ºi Ciotlãuº (2).
SCM va debuta în noul sezon,

cu “dubla” din runda inauguralã
a Cupei României, contra celor
de la Steaua, în 22 ºi 26 sep-
tembrie (mai întâi acasã). În
campionat,  SCM îºi  începe
aventura pe terenul lui BCM-U
Piteºti, în weekend-ul 3-4 oc-
tombrie.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
14:00, 16:30 – RUGBY – Cupa Mondia-

lã, în Regatul Unit: Tonga – Georgia, Irlanda
– Canada / 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga
I: CSMS Iaºi – Viitorul, CFR Cluj – Astra /
3:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Ponte
Preta – Fluminense.

DIGI SPORT 2
15:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþionalã:

HC Dunãrea Brãila – HCM Baia Mare / 17:00
– FOTBAL Spania – La Liga: Real Madrid –
Granada / 18:45 – RUGBY – Cupa Mondia-
lã, în Regatul Unit: Africa de Suda – Japonia
/ 21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Milan –
Palermo / 0:30 – FOTBAL Brazilia – Serie
A: Palmeiras – Gremio.

DIGI SPORT 3
14:30 – CURSE DE MAªINI – ADAC

GT Masters, la Zandvoort, în Olanda: cursa
1 / 18:30 – FOTBAL Franþa – Ligue 1: Reims
– Paris SG / 20:30 – POLO – Superliga
Naþionalã: Steaua – Dinamo / 22:00 –
RUGBY – Cupa Mondialã, în Regatul
Unit: Franþa – Italia.

DOLCE SPORT 1
16:30 – FOTBAL Germania – Bun-

desliga: Wolfsburg – Hertha / 18:30,
21:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi –
Viitorul, CFR Cluj – Astra.

DOLCE SPORT 2
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL Spa-

nia – La Liga: Real Madrid – Granada,
Valencia – Betis, Eibar – Atletico Madrid.

EUROSPORT
9:00 – SNOOKER – Mastersul de la

Shanghai, în China / 14:45, 17:00, 19:30
– FOTBAL Anglia – Premier League:
Chelsea – Arsenal, Swansea – Everton,

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Manchester City – West Ham / 21:30 – MO-
TOCICLISM VITEZÃ - Campionatul Euro-
pean, la Ostrow Wielkopolski, în Polonia /
1:00, 4:00 – CURSE DE MAªINI – Cam-
pionatul Mondial de anduranþã, la Austin, în
Statele Unite.

EUROSPORT 2
12:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Syd-

ney Swans – North Melbourne / 15:45 –
MOTOCICLISM – Campionatul Mondial de
anduranþã, la Le Castellet, în Franþa / 16:30
– FOTBAL Germania – Bundesliga: Dar-
mstadt – Bayern Munchen / 21:00 – FOT-
BAL MLS – SUA/Canada: Toronto – Colo-
rado Rapids / 23:15 – MOTOCICLISM –
CM de anduranþã, la Le Castellet.

TVR 2
12:00 – CAIAC-CANOE – Campionatele

Europene de tineret, la Piteºti-Bascov.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj –

Astra.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi –

Viitorul.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:

Steaua – HC Vaslui / 13:30, 16:00 – FOT-
BAL Italia – Serie A: Chievo – Inter ºi alter-
nativ Genoa – Juventus, Roma – Sassuolo /
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul –
CS “U” Craiova, FC Botoºani – Dinamo.

DIGI SPORT 2
14:00, 16:30, 18:45 – RUGBY – Cupa

Mondialã, în Regatul Unit: Samoa – Statele
Unite, Þara Galilor – Uruguay, Noua Zee-
landã – Argentina / 21:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Barcelona – Levante / 3:30 –
FOTBAL Argentina – Primera Division: San
Lorenzo – Racing Club.

DIGI SPORT 3
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Se-

villa – Celta Vigo / 15:00 – BASCHET (M) –
Campionatul European, în Franþa: finala micã
/ 17:50 – HANDBAL (M) – Liga Campioni-
lor: Skjern Handbold – HCM Minaur Baia
Mare / 20:00 – BASCHET (M) – Campio-
natul European, în Franþa: finala mare / 21:45
– FOTBAL Italia – Serie A: Napoli – Lazio /
0:15 – FOTBAL Argentina – Primera Divi-
sion: River Plate – Lanus.

DOLCE SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga: Se-

villa – Celta Vigo / 15:00 – FORMULA 1 –
Marele Premiu al statului Singapore / 18:30,
21:00 – FOTBAL – Liga I: Petrolul – CS
“U” Craiova, FC Botoºani – Dinamo / 3:30
– FOTBAL AMERICAN – NFL: Green Bay

Packers – Seattle Seahowks.
DOLCE SPORT 2
15:30 – FOTBAL – Premier League: Tot-

tanham – Crystal Palace / 17:50 – HAND-
BAL (M) – Liga Campionilor: Skjern Han-
dbold – HCM Minaur Baia Mare / 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona – Le-
vante / 23:30 – FOTBAL AMERICAN –
NFL: Philadelphia Eagles – Dallas Cowbo-
ys.

EUROSPORT
11:30, 12:30, 14:00 – CURSE DE BICI-

CLETE – Campionatul Mondial, la Jerez de
la Frontera, în Spania / 15:30 – CAIAC-
CANOE – Campionatele Mondiale slalom,
la Londra, în Regatul Unit / 18:00 – FOT-
BAL Anglia – Premier League: Liverpool –
Norwich / 0:00, 2:00 – FOTBAL MLS –
SUA/Canada: Portland Timbers – New York
Red Bulls, Philadelphia Union – Houston
Dynamo.

EUROSPORT 2
8:00 – MOTOCICLISM – Campionatul

Mondial de anduranþã, la Le Castellet, în
Franþa / 16:30, 18:30 – FOTBAL Germania
– Bundesliga: Stuttgart – Schalke, Dortmund
– Leverkusen / 22:00, 23:00, 1:00, 2:00 –
Campionatul Mondial, la Glen Helen, în Sta-
tele Unite.

TVR 1
21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –

Dinamo.
TVR 2
12:00 – CAIAC-CANOE – Campionatele

Europene de tineret, la Piteºti-Bascov.
LOOK TV
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Pe-

trolul – CS “U” Craiova, FC Botoºani – Di-
namo.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã eºecul cu 0-3 din pre-
cedenta deplasare, de la ªte-
fãneºti, CS Podari se întorc în
Ilfov pentru disputa cu CS
Afumaþi. Elevii lui Dragoº Bon
vin dupã succesul de “acasã”
în faþa dâmboviþenilor de la
FC Aninoasa, scor 2-1, adicã
acelaºi rezultat cu care depã-
ºiserã în runda inauguralã, tot
pe teren propriu, pe Sporting
Roºiori. De partea cealaltã,
Afumaþiul, care n-a cunoscut
gustul înfrângeri,  izbutind
douã victorii ºi o remizã, vin
dupã o victorie de asemenea
cu 2-1, obþinutã pe terenul lui
SCM Piteºti.

LIGA A III-A – ETAPA A 4-A

Podari, altã vizitã în IlfovPodari, altã vizitã în IlfovPodari, altã vizitã în IlfovPodari, altã vizitã în IlfovPodari, altã vizitã în Ilfov
SERIA 3

Astãzi, ora 17:00: CS Afumaþi – CS PODARI, Atletic Bradu – Spor-
ting Tunu Mãgurele, Concordia Chiajna II – SCM Piteºti, Urban Titu –
FC Voluntari II, Sporting Roºiori – AFC Hãrman, CS ªtefãneºti – Dinicu
Golescu Câmpulung, FC Aninoasa – Inter Olt Slatina.

1. Inter Olt   9 8. Bradu 3
2. Câmpulung   9 9. Titu 3
3. Tunu Mãg.   7 10. Aninoasa 3
4. Afumaþi   7 11. ªtefãneºti 3
5. PODAR I   6 12. Hãrman 3
6. Voluntari II   4 13. Roºiori 0
7. SCM Piteºti   4 14. Chiajna II 0

În stagiunea trecutã, Poda-
riul a plecat cu o remizã albã
din fief-ul ilfovenilor, dupã ce
aceºtia se impuseserã în turul
campionatului cu 4-1.

Runda viitoare, formaþia
doljeanã va avea parte de încã
o deplasare grea, întâlnind ac-
tualul lider ACS Inter Olt Sla-
tina.

Lãsând Seria 3 pentru cea
cu numãrul 4, ieri, dupã închi-
derea ediþiei, CU “U” II Cra-
iova (locul 11, cu 3 puncte din
douã partide) a jucat în depla-

sare cu Pandurii II (locul 5,
5p, 3j), iar CSO Filiaºi (locul
10, 3p, 3j) a primit vizita for-
maþie Mãgura Cisnãdie (locul
15, ultimul, 1p, 3j).

Prima ligã judeþeanã propune,
astãzi, un meci extrem de intere-
sant la Segarcea, gazdelor de la
Progresul, liderul cu punctaj ma-
xim, ieºindu-le în faþã ocupanta
poziþiei a 3-a, Danubius Bechet,
formaþie care a înregistrat un sin-

LIGA A IV-A – ETAPA A 5-A

Duel între extremitãþiile podiumului
1. Segarcea 12 7. Cetate 7
2. Cârcea 9 8. Leamna 6
3. Bechet 9 9. Unirea 1
4. Ostroveni 9 10. Malu Mare 1
5. Calafat 9 11. Iºalniþa 0
6. Bistreþ 7 12. Luceafãrul 0

SERIA 1
Avântul Giubega – Avântul Rast,

Galicea Mare – Viitorul Vârtop,
Unirea Vela – Poiana Mare, Viitorul
Dobridor – Ciupercenii Vechi,
Vânãtorul Desa – Victoria Pleniþa,
Fulgerul Maglavit – Flacãra Moþãþei,
Ciupercenii Noi – Voinþa Caraula.

Clasament (primele 5): 1. Moþãþei
9p, 2. Pleniþa 9p, 3. Rast 9p, 4.
Poiana Mare 7p, 5. Ciupercenii Vechi
6p.

SERIA 2
Dunãrea Negoi – Unirea Goicea,

Recolta Urzicuþa – Mãceºu de Sus,
Triumf Bârca – Siliºtea Crucii,
Gloria Catane – Dunãrea Gighera,
Viitorul Giurgiþa – Progresul Cerãt,
Seaca de Câmp – Progresul Bãileºti,
Fulgerul Întorsura – Aktiv Padea.
Mãceºu de Jos stã.

Clasament (primele 5): 1. Bãileºti
9p, 2. Cerãt 9p, 3. Goicea 9p, 4.
Mãceºu de Sus 6p, 5. Mãceºu de
Jos 6p.

SERIA 3
Unirea Tâmbureºti – Avântul

Daneþi, Viitorul Gângiova – Amãrãºtii
de Jos, Fulgerul Mârºani – Viitorul
Sadova, Amãrãºtii de Sus – AS

LIGA A V-A – ETAPA A 4-A
Duminicã, ora 11:00

GRUPA A: Feberbah-
ce – Molde 1-3 (Nani 42
/ Hoiland 36 pen., Ely-
ounoussi 53, Linnes 65),
Ajax – Celtic 2-2 (Fischer
24, Schone 84 / Biton 8,
Lustig 42).

GRUPA B: Bordeaux – Liverpool 1-1
(Jussie 81 / Lallana 65), FC Sion – Rubin
Kazan 2-1 (Konate 11, 82 / Kanunnikov
65).

GRUPA C: Qabala – PAOK Salonic 0-0,
Dortmund - FK Kranodar 2-1 (Ginter 45+1,
Joo-Ho Park 90+2 / Mamaev 12).

* George Florescu nu a fãcut parte din
lotul azerilor de la Qabala.

GRUPA D: Midtjylland – Legia Varºovia
1-0 (Kucharczyk 60 aut.), Napoli – FC Bru-
ges 5-0 (Callejon 5, 77, Mertens 19, 25,
Hamsik 53).

* Vlad Chiricheº a fost rezervã neutiliza-
tã la Napoli.

GRUPA E: Rapid Viena – Villarreal 2-1
(Schwab 50, Hofmann 53 pen. / Leo Bap-
tistao 45), Viktoria Plzen – Dinamo Minsk
2-0 (Horava 36, Petrzela 75).

* La Dinamo Minsk, Alexandru Neacºa a
fost titular ºi a evoluat pânã în minutul 73.

GRUPA F: Slovan Liberec – Sporting
Braga 0-1 (Rafa Silva 60), Groningen –
Marseille 0-3 (N’Koudou 25, Ocampos 39,
Alessandrini 61).

GRUPA G: St. Etienne – Rosenborg 2-2

Rojiºte, Apele Vii – Ajax Dobroteºti,
Avântul Dobreºti – Victoria Cãlãraºi,
ªtiinþa Celaru – Tricolor Dãbuleni.

Clasament (primele 5): 1. Sadova
7p, 2. Rojiºte 7p, 3. Amãrãºtii de
Sus 6p, 4. Celaru 6p, 5. Dãbuleni 6p.

SERIA 4
Avântul Pieleºti – Sporting Leu,

Luceafãrul Popânzãleºti – Arena
Preajba, Atletico Zãnoaga – Viitorul
Ghindeni, Progresul Castranova –
Unirea Câmpeni, Progresul Mischii –
Viitorul Teasc, Viitorul 2 Cârcea –
Voinþa Puþuri. Partida Viitorul Coºo-
veni – Flacãra Drãgoteºti s-a dispu-
tat vineri dupã închiderea ediþiei.

Clasament (primele 5): 1. Leu
9p, 2. Ghindeni 7p, 3. Cârcea 6p, 4.
Mischii 6p, 5. Zãnoaga 6p.

SERIA 5
ªtiinþa Calopãr – AS Greceºti,

Fortuna Craiova – Vulturul Cernã-
teºti, Voinþa Raznic – Valea Fântâni-
lor, AS Pietroaia – Rapid Potmelþu,
Jiul Breasta – Voinþa Belcin, Avântul
Þuglui – AS Scaeºti, Inter Secui –
Viitorul Craiova.

Clasament (primele 5): 1. Secui
7p, 2. Belcin 6p, 3. Cernãteºti 6p, 4.
Potmelþu 6p, 5. Viitorul Craiova 6p.

(Beric 4, Roux 87 pen. / Mikkelsen 16,
Svensson 79), Dnepr – Lazio 1-1 (Selez-
niov 90+4 / Savic 34).

* La Dnepr, Alexandru Vlad nu a fãcut
parte din lot, în timp ce la Lazio, ªtefan
Radu, cãpitan la romani, a fost integralist.

GRUPA H: Skenderbeu Korce – Beºik-
taº 0-1 (J. Sosa 28), Sporting Lisbona –
Lokomotiv Moscova 1-3 (Montero 50 / Sa-
medov 12, 56, Niasse 65).

GRUPA I: Lech Poznan – Belenenses
0-0, Fiorentina – FC Basel 1-2 (Kalinic 3 /
Bjarnason 71, El Nenny 79).

* Ciprian Tãtãruºanu a fost rezervã la
Fiorentina.

GRUPA J: Anderlecht – Monaco 1-1
(Gillet 11 / L. Traore 85), Tottenham – Qa-
rabag 3-1 (Heung-Min Son 28, 30, Lamela
86 / Richard 7 pen.).

GRUPA K: Asteras Tripolis – Sparta Pra-
ga 1-1 (Mazza 2 / Lafata 56), APOEL Ni-
cosia – Schalke 0-3 (Matip 28, Huntellar
35, 71).

* Dorin Goian a bifat toate minutele la
Asteras, fiind ºi cãpitan.

GRUPA L: Partizan Belgrad – AZ Alkma-
ar 3-2 (Oumarou 11, 39, Zivkovic 89 / Van
der Linden 34, Henriksen 90+3), Bilbao –
Augsburg 3-1 (Aduriz 55, 66, Susaeta 90 /
Halil Altintop 15).

Urmãtoarea etapã va avea loc
în 1 octombrie.

LIGA EUROPA – PRIMA ETAPÃ A FAZEI GRUPELOR
Rezultate înregistrate joi searã

gur rateu, chiar în runda
inauguralã, 2-4 pe tere-
nul nou-promovatei
Tractorul Cetate. Totuºi,
gruparea dunãreanã, faþã
de oponenta sa, nu a fã-
cut nicio victimã de top,
izbândind, în ordine, con-

tra codaºelor Iºalniþa (4-2 aca-
sã), Unirea (5-2 deplasare) ºi Lu-
ceafãrul Craiova (9-0 acasã). Cât
îi priveºte pe segãrceni, aceºtia
au trecut de Unirea (5-3 depla-
sare), Luceafãrul (2-1 acasã),
Cârcea (3-1 acasã) ºi de Bistreþ

(2-1 deplasare).
Un alt joc, poate cu un afiº ºi

mai impozant luând în calcul play-
off-ul de sezonul trecut, va avea
loc la Bistreþ, între Dunãrea ºi vi-
cecampiona Viitorul Cârcea.

Programul complet al run-
dei, astãzi, ora 11:00: Progre-
sul Segarcea – Danubius Bechet,
Dunãrea Bistreþ – Viitorul Câr-
cea, SIC Pan Unirea – Recolta
Ostroveni, Luceafãrul Craiova –
Dunãrea Calafat, Tractorul Ce-
tate – Unirea Leamna, Metropo-
litan Iºalniþa – ªtiinþa Malu Mare.
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1. Astra 10 6 2 2 20-15 20
2. Viitorul 10 5 4 1 20-10 19
3. ASA 10 4 5 1 11-5 17
4. Dinamo 10 4 5 1 11-6 17
5. Steaua 10 4 4 2 9-6 16
6. Pandurii 10 4 4 2 12-11 16
7. CFR Cluj 10 5 3 2 15-9 12
8. Craiova 10 3 3 4 10-9 12
9. ACS Poli 10 3 2 5 6-12 11
10. CSMS Iaºi 10 3 2 5 6-13 11
11. Concordia 10 2 3 5 10-13 9
12. Botoºani 10 1 4 5 6-12 7
13. Voluntari 10 0 4 6 6-17 4
14. Petrolul 10 1 5 4 7-11 2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a XI-a
Meciurile FC Voluntari - ACS Poli Timiºoara ºi Pandurii Târgu

Jiu - ASA Târgu Mureº s-au jucat asearã.

Sâmbãtã, 19 septembrie 
CSMS Iaºi - FC Viitorul, ora 18:30
CFR Cluj - Astra Giurgiu , ora 21
Duminicã, 20 septembrie 
Petrolul Ploieºti – “U” Craiova, ora 18:30
FC Botoºani - Dinamo, ora 21
Luni, 21 septembrie 
Steaua - Concordia Chiajna, ora 21

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

La doar o sãptãmânã de când
Sorin Cârþu ºi-a anunþat despãr-
þirea de Universitatea Craiova,
Emil Sãndoi a dat de înþeles cã
antrenorul de 60 de ani este
aproape sã revinã alãturi de alb-
albaºtri. Insistenþele lui Sãndoi,
dar ºi ale jucãtorilor, atât în in-
tervenþiile publice, cât ºi în dis-
cuþiile private, l-au determinat pe
„Sorinaccio” sã se mai gândeas-
cã asupra deciziei pe care a luat-
o ºi sã ia în considerare întoar-
cerea pe banca tehnicã a echi-
pei din Bãnie. „M-a bucurat fap-
tul cã jucãtorii mi-au dedicat vic-
toria ºi cã toatã lumea s-a gân-
dit la mine. Eram o familie, am
fãcut o muncã de un an acolo,
este vorba ºi de echipa mea de
suflet, nu se poate uita totul aºa
de uºor” declara Sorin Cârþu.

„Nu este deloc greu sã-l rea-
ducem pe Sorin Cârþu la echipã,
mai greu este sã repetãm par-
cursul de anul trecut ºi sã ne ca-
lificãm în cupele europene. Spe-
rãm sã îndreptãm situaþia ºi în
clasament, dar ºi cu Sorin Câr-
þu, în sensul de a reveni lângã
noi” a declarat Emil Sãndoi. De
altfel, Sãndoi i-a pãstrat simbo-
lic locul liber pe banca tehnicã
lui Sorin Cârþu la meciul cu Ia-
ºiul. Pentru revenirea directoru-
lui tehnic insistã ºi secunzii Adri-
an Popescu ºi Silviu Lung, care
l-au avut coleg pe teren ºi pe
bancã, dar ºi antrenor pe Sorin
Cârþu.

Emil Sãndoi a dat de înþeles cã întoarcerea lui „Sorinaccio”
la Universitatea Craiova este posibilã

Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –Petrolul Ploieºti –
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Stadion: „Ilie Oanã”, duminicã, ora 18.30
Petrolul: Pecanha - Beþa, Benga, Genev, Faugh-Porrett - Mari-

nescu, Peteleu – Varga, Zoubir, Bucºã – Moussa. Antrenor: Euse-
biu Tudor. Rezerve: Cobrea - Alecsandru, Chiriþã, Vl. Rusu, Lem-
naru, Salazar, Tamuz.

Universitatea: Bãlgrãdean – Achim, Popov, Kay, Vãtãjelu – Ma-
teiu, Zlatinski, Bancu – Bãluþã, Nuno Rocha, Ivan. Antrenor: Emil
Sãndoi. Rezerve: Straton – Acka, Târnãcop, Ferfelea, Curelea,
Herghelegiu, Bawab.

Jucãtorii îl regretã ºi ei pe teh-
nicianul care a adus ultimul titlu
în Bãnie. „Mie mi-a plãcut foar-
te mult ca antrenor ºi îmi pare
rãu cã a plecat. Mi-aº dori sã
revinã la echipã, dacã vrea ºi
dacã se poate. Sã ºtiþi cã nu e
deloc un antrenor defensiv, aºa
cum spune lumea, chiar ne-a sfã-
tuit sã avem mai mult curaj, sã
pasãm între linii, sã nu jucãm cu
mingi bubuite, chiar îi place spec-
tacolul. Are o mare experienþã,
se vede cã are peste 500 de
meciuri ca antrenor ºi la echipe
de cel mai înalt nivel, chiar în
Liga Campionilor” a declarat ºi
Alexandru Mateiu. „Am colabo-
rat foarte bine cu dânsul, ne-a
ºocat decizia de a pãrãsi echi-
pa” a adãugat Sebastian Achim.

Sãndoi: „Ca ºi noi, Petrolul
merita sã aibã mai multe

puncte”
Antrenorul Craiovei, Emil

Sãndoi spune cã echipa sa ºi
Petrolul meritau mai multe punc-
te dupã jocul prestat în acest
campionat. „Ne aºteaptã un
meci dificil, fiindcã Petrolul este
o echipã ofensivã, cu jucãtori
care pot face diferenþa. Petrolul
merita sã fie mai sus în clasa-
ment, deoarece jocul prestat n-
a fost pe mãsura rezultatelor
obþinute, aºa cum este ºi cazul
nostru. Vrem sã ne întoarcem cu
puncte de la Ploieºti ºi sã ne con-

tinuãm parcursul bun din ultima
vreme, doar aºa putem rãmâne
aproape de locurile de play-off.
Nici nu egal nu ar fi un rezultat
negativ într-un campionat mult
mai dificil decât cel precedent,
în care ne-ar fi foarte greu sã
repetãm seria de invincibilitate
de anul trecut” a spus

Sebastian Achim, care a evo-
luat doi ani pe „Arena Lupilor”,
a prefaþat ºi el meciul de dumi-
nicã, ora 18.30, împotriva fostei
sale echipe: „Petrolul este o
echipã de mare tradiþie, cu su-
porteri minunaþi, care îi împing
de la spate în fiecare meci. Ca
rezultate, prahovenii nu trec
printr-o perioadã bunã, iar noi
sper sã profitãm de asta ºi sã
continuãm seria de victorii”.

Pentru meciul de la Ploieºti,
Craiova nu se va putea baza pe
fundaºii Dumitraº ºi Izvoranu ºi
pe mijlocaºul Madson, toþi acci-
dentaþi. În schimb, Petrolul a per-
fectat un nou transfer, Fernan-
do Velasco Salazar, un mijlocaº
spaniol în vârstã de 30 de ani
care a jucat la Marbella, Este-
pona, Cadiz, Melila, iar în ultime-
le douã sezoane a evoluat la
Leganes.

Sãndoi îl vrea alãturi
pe Gicã Popescu

Emil Sãndoi ºi-ar dori ca fos-
tul sãu coleg de la Universitatea
Craiova din anii 80, Gicã Popes-
cu, sã nu mai repete alegerea din
2002, când a revenit în campio-
natul intern, dar nu la Craiova,
ci la Dinamo, de aceastã datã
fostul cãpitan al naþionalei fiind
anunþat de Gigi Becali în condu-
cerea Stelei. „Gicã Popescu este
un nume imens în fotbalul româ-
nesc ºi are porþile deschise ori-
unde, dar cred cã locul lui e la
Universitatea Craiova. Ar fi fan-
tastic sã vinã, mai ales cã atunci
(în 2002, n.r.) a fost o conjunc-
turã nefericitã”.
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