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- Puþin modificate, nouã, cra-
iovenilor, ni se potrivesc de minu-
ne spusele lui Mihai Viteazul:
“ASTRA-i pofta ce-am poftit”.
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Conducerea SC Pieþe a
decis sã înceapã extinde-
rea târgului municipal pe
o suprafaþã a autobazei
RAT, ocupatã anterior cu
organizarea de ºantier a
unei societãþi de con-
strucþii. Acolo urmeazã
sã fie amplasate terase ºi
spaþii comerciale pentru
vânzarea de produse non-
alimentare. SC Pieþe ºi
Târguri intenþioneazã sã
construiascã, în regie
proprie, ºi chioºcuri pe
care sã le închirieze apoi
celor interesaþi.
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Nisa:Nisa:Nisa:Nisa:Nisa:
Când polemicaCând polemicaCând polemicaCând polemicaCând polemica
devine o chestiunedevine o chestiunedevine o chestiunedevine o chestiunedevine o chestiune
de stat!de stat!de stat!de stat!de stat!

Carnagiul din 14 iulie a.c., de la
Nisa, soldat cu 85 de victime ºi
peste 400 de rãniþi, a devenit o
chestiune de stat. Faþã în faþã stau,
deocamdatã, tabere mai degrabã
politice, reprezentate, pe de o par-
te, de Sandra Bertin, ºefa servi-
ciului de supraveghere video al
poliþiei municipale din Nisa, aflatã
în graþiile preºedintelui republican
al regiunii PACA, Christian Es-
trossi, viceprimar de Nisa, dupã
ce anterior deþinuse funcþia de pri-
mar, acum cedatã locotenentului
sãu Philippe Pradal, iar pe de altã
parte, ministrul de Interne Ber-
nard Cazeneuve ºi nu numai.

Masterat în limbaMasterat în limbaMasterat în limbaMasterat în limbaMasterat în limba
francezã, pentrufrancezã, pentrufrancezã, pentrufrancezã, pentrufrancezã, pentru
„Drepturile omului”,„Drepturile omului”,„Drepturile omului”,„Drepturile omului”,„Drepturile omului”,
la Facultatea dela Facultatea dela Facultatea dela Facultatea dela Facultatea de
Drept a UniversitãþiiDrept a UniversitãþiiDrept a UniversitãþiiDrept a UniversitãþiiDrept a Universitãþii
din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova

NegocieriNegocieriNegocieriNegocieriNegocieri
între mediciîntre mediciîntre mediciîntre mediciîntre medici
ºi Ministerulºi Ministerulºi Ministerulºi Ministerulºi Ministerul
Sãnãtãþii pentruSãnãtãþii pentruSãnãtãþii pentruSãnãtãþii pentruSãnãtãþii pentru
gãrzile din spitalegãrzile din spitalegãrzile din spitalegãrzile din spitalegãrzile din spitale

ProducãtoriProducãtoriProducãtoriProducãtoriProducãtori
veritabiliveritabiliveritabiliveritabiliveritabili
în Piaþaîn Piaþaîn Piaþaîn Piaþaîn Piaþa
din Cetatedin Cetatedin Cetatedin Cetatedin Cetate

 Dupã terminarea concursului
de admitere din aceastã varã, Fa-
cultatea de Drept din cadrul Uni-
versitãþii din Craiova îºi pregãteº-
te anul universitar 2016/2017, cu
atât mai mult cu cât, în urmã cu
câteva zile, a primit ºi acreditarea,
din partea Agenþiei Române de Asi-
gurare a Calitãþii Învãþãmântului
Superior (ARACIS), pentru studiile
de masterat în limba francezã, re-
feritoare la Drepturile omului.
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Regele Mihai va veni
în România la
funeraliile Reginei
Ana, dacã nu se
va simþi slãbit

Regele Mihai vrea sã participe
la funeraliile Reginei Ana ºi va
veni în România, dacã nu se va
simþi slãbit. Este aºteptat ºi
nepotul reginei, Nicolae, dar
Principesa Irina va lipsi de la
înmormântarea mamei sale.
„Majestatea Sa suportã cu greu
despãrþirea de Regina Ana care i-
a fost alãturi 68 de ani. Doreºte sã
participe la funeraliile din
România ºi va veni, dacã nu se va
simþi slãbit”, a transmis, sâmbãtã,
TVR.  Regele nu a putut participa
nici la ceremoniile desfãºurate
sãptãmâna aceasta la Morges,
Guy Pochelon, membru al
Consiliului Regal, declarând cã
fostul suveran este foarte afectat
de moartea ei ºi îi este „foarte
greu”, fiind „o povarã teribilã”
pentru el.

Nu este interzisã participarea
la funeralii niciunui membru al
familiei.  La funeralii este aºteptat
si nepotul reginei, Nicolae. Cea
de-a trei fiicã a Reginei Ana,
Irina Walker, a anunþat, pe
Facebbook, cã nu va participa la
funeraliile mamei sale, din motive
personale. „În aceste zile triste,
mã gândesc cu drag la mama ºi la
faptul cã nu pot veni în România,
în pofida dorinþei Familiei
Regale / familiei mele; este foarte
trist cã nu voi reuºi sã-mi iau
ultimul rãmas bun de la mama,
dar întotdeauna voi pãstra
memoria ei în inima ea. Decizia
îmi aparþine, luând-o din motive
personale. Voi urmãri de departe
ºi voi fi cu sufletul alãturi de
Familia Regalã”, a scris Irina
Walker, pe reþeaua de socializare.

Sicriul cu trupul Reginei Ana
va fi adus cu o aeronava Tarom
care va ateriza pe Aeroportul
„Henri Coandã”, marþi, 9 august,
la ora 15:15, anunþã televiziunea
publicã. Principesa Maria, fiica
cea mica a Majestãþilor Lor, ºi
avocatul Casei Regale se vor
ocupa de transport.

Sicriul cu trupul neînsufleþit al
Reginei Ana se aflã în prezent la
capela din oraºul Morges, unde
mai sunt aºteptaþi sã se reculeagã
prieteni ai Casei Regale.
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DIICOT a anunþat cã face verificãri dupã mate-
rialul difuzat de Sky News, care îi aratã pe doi tra-
ficanþi dispuºi sã vândã arme pe teritoriul Româ-
niei, în timp ce SRI refuzã sã spunã public dacã a
fãcut sau nu vreo informare în legãturã cu acest
caz. Fostul director al SRI, Costin Georgescu, sus-
þine cã Poliþia de Frontierã, organele vamale, DII-
COT, SRI ºi SIE ar trebui sã colaboreze în cazuri de
trafic de armament, fiind necesarã o mai bunã cola-
borare ºi pe plan extern, dupã ce Sky News a difu-
zat un reportaj cu traficanþi de arme în România.

Fost ºef SRI, dupã reportajul Sky News:
Trebuie sã se ocupe Poliþia de Frontierã,

DIICOT, SRI ºi SIE
“Sunt arme folosite în general de teroriºti ºi

mafioþi. Sunt arme pe care le gãsesc pe toate pãrþi-
le pãmântului. E bine cã apar astfel de informaþii
pentru cã vor obliga autoritãþile sã ia mãsuri mai
ferme. Traficul de arme se întâmplã peste tot în
lume. Din România pleacã ºi ajung în alte þãri iar în
final în mâinile mafioþilor ºi ale teroriºtilor. Trebuie
o colaborare externã, în special cu Ucraina, cu au-
toritãþile vamale. Din Ucraina armele pot pleca prin
Republica Moldova, Polonia dar ºi prin România.
Noi trebuie sã ne întãrim mãsurile ºi aº umbla un
pic ºi la lege. Ar trebui mãrite pedepsele pentru
astfel de fapte pentru a micºora numãrul celor care
au curaj sã se bage în astfel de combinaþii. Ce am
vãzut sunt micii traficanþi, nu marii traficanþi, cei
care trimit transporturi de arme cu trenuri ºi avioa-
ne. Trebuie sã se ocupe în primul rând poliþia de
frontierã, organele vamale, DIICOT ºi, sigur, SRI ºi
SIE. E o muncã de colaborare. Eu cred cã imaginile
pot fi reale pentru cã traficul acesta existã. Trebuie
sã fie un semnal de alarmã la adresa traficului de
arme. Armele nu le fabricã ISIS în Siria sau Irak, le
cumpãrã din diferite þãri ale lumii”, a declarat pen-
tru MEDIAFAX Costin Georgescu, fost director
al Serviciului Român de Informaþii.

Filmarea difuzatã de Sky News aratã întâlnirea
dintre doi traficanþi de arme, care ar fi români, ºi
echipa de jurnaliºti. Dupã luni de negocieri, echi-
pa Sky News spune cã a fost direcþionatã cãtre o
zonã izolatã din România pentru a se întâlni cu
membrii unui grup de traficanþi de arme.

“Nu existã niciun subterfugiu aici. ªtiau cã sun-
tem o organizaþie de presã care doreºte sã ilustreze
cã obþinerea unei arme este un proces relativ uºor ºi
credeau cã urma sã cumpãrãm arme. Nu am fãcut-o,
ceea ce a fãcut ca problemele sã fie puþin mai com-
plicate. Ideea este cã lor nu le pãsa cine suntem,

Tone de droguri precum heroina,
cocaina, ecstasy ºi alte substanþe
halucinogene sunt depozitate în Ca-
mera de corpuri delicte de la Inspec-
toratul General al Poliþiei Române
(IGPR), urmând ca în urma unor de-
cizii definitive ale judecãtorilor sã
fie distruse. Legea prevede ca auto-
ritãþile sã aºtepte ca judecãtorii sã
pronunþe definitiv ºi irevocabil de-
cizii de confiscare a drogurilor pen-
tru a pune în aplicare procedura de
incinerare a drogurilor confiscate în
respectivul caz. De la punerea sub
sechestru a substanþelor pânã la de-
cizia de confiscare pot trece câþiva
ani, în legea din România nefiind pre-
vãzut un termen de distrugere a
acestora.

În cursul anului 2015, pe teritoriul
þãrii noastre au fost distruse 1.260 de
kilograme de droguri, “pentru care
instanþele de judecatã ºi unitãþile de
parchet au dispus mãsura confiscã-
rii speciale ºi distrugerea, fãrã a fi dis-
truse cantitãþi de precursori de dro-
guri”, se aratã într-un rãspune al Po-
liþiei Române la solicitarea MEDIA-
FAX. Pentru distrugerea acestora,
statul, prin Ministerul Afacerilor In-
terne, a cheltuit 3.906 de lei.

Dupã depistarea ºi capturarea
drogurilor, substanþele sunt duse în
laboratorul Poliþiei Române pentru a
se stabili dacã sunt sau nu droguri,
tipul lor ºi concentraþia. Ulterior, sunt

Reportaj Sky News cu traficanþi de arme în RomâniaReportaj Sky News cu traficanþi de arme în RomâniaReportaj Sky News cu traficanþi de arme în RomâniaReportaj Sky News cu traficanþi de arme în RomâniaReportaj Sky News cu traficanþi de arme în România
DIICOT face verificãri, SRI refuzã sã spunã dacã a fãcut informãri

atât timp cât eram dispuºi sã plã-
tim. În timpul întâlnirii au spus clar
cã vor vinde absolut oricui: spãr-
gãtori de bãnci, criminali în masã
sau teroriºti, nefãcând nicio dis-
tincþie”, se aratã în reportajul Sky
News.

“Ni s-a spus cã la un anumit
punct pe drumul spre locul întâl-
nirii, un vehicul 4x4 va fi parcat pe
partea opusã a drumului ºi va face
semne cu farurile, semnalându-ne
sã ne oprim. Ni s-a spus sã rãmâ-
nem în maºina noastrã ºi sã nu în-
cercãm sã filmãm sau sã ne apro-
piem de pasagerii din vehicul îna-
inte de a ajunge la destinaþia fina-
lã”, se aratã în reportaj.

Sky News povesteºte cum jur-
naliºtii i-au urmat pe traficanþi într-
o pãdure unde nu era semnal la telefon, iar acolo s-
au oprit pe o pajiºte. “Doi bãrbaþi ne-au fãcut semn
sã îi urmãm. Am fost percheziþionaþi, echipamentul
nostru a fost verificat, iar telefoanele luate ºi încuia-
te într-o maºinã. Ne-au luat cheia de la maºinã. Dupã
ce au deschis portbagajul maºinii, ne-au arãtat tipu-
rile de arme disponibile spre vânzare”.

“Le aducem din Ucraina cu muniþia, atât cât vreþi”,
a spus unul dintre ei, iar în filmare se vorbeºte de-
spre AK47, cea mai vândutã armã din arsenalul tra-
ficanþilor. “Graniþele deschise ale UE înseamnã cã
arme precum AK-47 pot fi trimise cu uºurinþã cum-
pãrãtorilor din vestul Europei” spune jurnalistul.

Materialul video ridicã însã semne de întrebare,
având în vedere cã cei doi traficanþi s-au lãsat fil-
maþi pe tot parcursul întâlnirii fãrã a avea vreo reþi-
nere. Nu este clar nici de ce în filmare se vorbeºte
despre armele AK47, dar pe înregistrare apare doar
o puºcã pentru lunetiºti. În plus, pe înregistrarea
din maºinã se poate observa vinieta lipitã de parbriz
ºi asta în condiþiile în care, în România, rovinieta nu
se mai foloseºte în acest fel de câþiva ani.

DIIICOT a anunþat cã face verificã în legãturã cu
informaþiile apãrute, în acest moment, pe rolul insti-
tuþiei nefiind înregistrat vreun dosar penal în acest
sens. Agenþia MEDIAFAX a încercat sã obþinã un
punct de vedere ºi din partea Serviciului Român de
Informaþii, dar acesta a refuzat sã confirme sau sã
infirme existenþa vreunei informãri în legãturã cu
acest caz cãtre alte instituþii ale statului.

În contextul în care serviciile de securitate brita-
nice avertizeazã cu privire la atacuri teroriste în þara

lor de tipul celui care a avut loc la Paris, publicaþia
Sky News anunþã cã a demarat ancheta dupã ce a
primit informaþii cã traficanþii de arme din estul Eu-
ropei s-au înmulþit ºi vând armament oricui.

Analiºtii de securitate spun cã celule islamiste ºi
atacatorii care acþioneazã de unii singuri considerã
la momentul actual cã armele automate sunt cel mai
bun mod de a comite crime în masã.

Membru în Comisia SRI despre reportajul
SkyNews: Dacã se confirmã,la un moment

dat vom interpela SRI
Deputatul Liviu Codârlã, membru al Comisiei

pentru Controlul Activitãþii SRI, a declarat cã, dacã
se confirmã informaþiile publicate de SkyNews, vor
interpela „la un moment dat” SRI ºi vor primi un
rãspuns, afirmând cã, periodic, Serviciul informeazã
membrii comisiei ”dacã sunt lucruri de informat”.

„Dacã, într-adevãr, existã o astfel de problemã,
bãnuiesc cã la un moment dat vom face ºi o inter-
pelare Serviciului (Român de Informaþii – n.r.) ºi
vom primi un rãspuns. (...) Parlamentul nu lucrea-
zã. Ei trebuie sã-ºi facã treaba. ªi dacã mã infor-
meazã pe mine astãzi cã îºi fac treaba, cu se schim-
bã lucrurile? Noi putem la începerea sesiunii sã
luãm act de ce s-a întâmplat ºi sã cerem un punct
de vedere. El va fi acelaºi ºi atunci ºi acum. Aºa...
se întâmplã tot timpul ceva. Astãzi poate a apãrut
poate la televizor, dar sunt lucruri care nu apar la
televizor. Noi, periodic, ne întâlnim ºi primim o in-
formare din partea lor dacã sunt lucruri de infor-
mat”, a declarat agenþiei deputat Liviu Codârlã.

Tone de droguri aºteaptã în depozitul Poliþiei Române deciziile definitive ale judecãtorilor
þinute în depozitul poliþiei pânã la o
decizie definitivã. Distrugerea este
fãcutã de o firmã specializatã, la mo-
ment fiind prezentã ºi o comisie.

“Distrugerea drogurilor se efec-
tueazã periodic, prin incinerare sau
prin alte mijloace adecvate, de cãtre
o societate autorizatã, în prezenþa
unei comisii formate din judecãtorul
delegat cu executarea, câte un repre-
zentant al Agenþiei Naþionale Anti-
drog, al Ministerului Mediului ºi
Schimbãrilor Climatice, un specialist
din cadrul formaþiunii centrale spe-
cializate în prevenirea ºi combaterea
traficului ºi consumului ilicit de dro-
guri din Inspectoratul General al Po-
liþiei Române ºi gestionarul camerei

de corpuri delicte a aceleiaºi unitãþi,
conform prevederilor Legii nr. 143/
2000, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare”, se aratã în
rãspunsul Poliþiei Române pentru
MEDIAFAX.

Ofiþerii antidrog ºi procurorii DII-
COT au ridicat în prima jumãtate a
acestui an peste trei tone de heroinã,
cocainã, canabis ºi 6.000 de compri-
mate interzise. Drogurile au fost cap-
turate de la 41 de grupãri, valoarea
lor pe piaþa neagrã fiind de ordinul
sutelor de milioane de euro.

Cea mai mare capturã de cocainã
din România, de peste 2,5 tone, a fost
fãcutã, la începutul lunii iulie, în
Portul Constanþa. Doar în acest caz

valoarea drogurilor este de aproxi-
mativ 625.000.000 de euro. Ancheta-
torii susþin cã substanþele nu erau
destinate pieþei româneºti, urmând sã
fie scoase din România, sub forma
unor transporturi de armurã ºi alte
materiale, destinaþia fiind Olanda.

Reprezentanþii Poliþiei Române
susþin cã România rãmâne o þarã de
tranzit a drogurilor, nu o piaþã de des-
facere. Droguri de mare risc ca heroi-
na, cocaina ºi ecstasy au, de cele mai
multe ori, destinaþie finalã þãri ca Ger-
mania, Spania, Olanda, Anglia sau
Franþa. Ofiþerii antidrog susþin cã în
primele ºase luni ale anului peste 400
de persoane au fost ridicate pentru
suspiciuni de trafic de droguri.

“459 de persoane au fost reþinu-
te, iar faþã de 427 dintre acestea, in-
stanþa a dispus arestarea preventi-
vã. Totodatã, faþã de 163 de persoa-
ne s-a dispus continuarea cercetã-
rilor sub control judiciar. În perioa-
da analizatã, în 409 dosare penale
pe linie de combaterea traficului de
droguri au fost întocmite rechizito-
rii, fiind trimise în judecatã 315 per-
soane fizice ºi juridice, dintre care
196 de persoane au fost reþinute sau
arestate “, se aratã într-un comuni-
cat al de IGPR.

Valoarea totalã a sechestrelor in-
stituite, de la începutul anului, în ca-
zul suspecþilor de trafic de droguri
este de 3.747.000 de lei.
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Nisa: Când polemica devine o chestiune de stat!Nisa: Când polemica devine o chestiune de stat!Nisa: Când polemica devine o chestiune de stat!Nisa: Când polemica devine o chestiune de stat!Nisa: Când polemica devine o chestiune de stat!
MIRCEA CANÞÃR

Carnagiul din 14 iulie a.c., de
la Nisa, soldat cu 85 de victime
ºi peste 400 de rãniþi, a devenit
o chestiune de stat. Faþã în faþã
stau, deocamdatã, tabere mai
degrabã politice, reprezentate,
pe de o parte, de Sandra Ber-
tin, ºefa serviciului de suprave-
ghere video al poliþiei municipa-
le din Nisa, aflatã în graþiile pre-
ºedintelui republican al regiunii
PACA, Christian Estrossi, vi-
ceprimar de Nisa, dupã ce an-
terior deþinuse funcþia de primar,
acum cedatã locotenentului sãu
Philippe Pradal, iar pe de altã
parte, ministrul de Interne Ber-
nard Cazeneuve ºi nu numai.
Ieri, la Nisa, a avut loc sub ce-
rul liber o discretã adunare, în
omagiul victimelor atentatului
menþionat, un moment de întru-
nire „nicois”, între persoanele
lovite, afectate de atentatul co-
mis de tunisianul Mohammed
Lahouaiej Bouhlel, aflat la vola-
nul unui camion frigorific de 19
tone. Discordia politicã, irele-
vantã, are justificare deplinã:
republicanii, ºi Christian Estrossi
este un tenor al acestora, au ale-

Suprafaþa pe care SC Pieþe ºi
Târguri vrea acum sã extindã târ-
gul de pe strada „Dimitrie Gero-
ta” (fosta bazã RAT Craiova) a
fost ocupatã de firma Tel Drum.
Societatea de construcþii a avut
în lucru reabilitarea bulevardului
„Râului” ºi a aºezat acolo toatã
organizarea de ºantier. Acum, lu-
crarea fiind terminatã, Tel Drum
ºi-a ridicat utilajele ºi a pãrãsit
zona, lãsând amplasamentul liber.
O altã parte din incintã îi aparþi-
ne deja societãþii de Pieþe ºi Târ-
guri, care a început sã scoatã la
licitaþie spre închiriere spaþii cã-
tre cei interesaþi sã-ºi deschidã o
afacere acolo. „Au fost atribuite
patru chioºcuri alimentare din

Târgul municipal se extindeTârgul municipal se extindeTârgul municipal se extindeTârgul municipal se extindeTârgul municipal se extinde Conducerea SC Pieþe a decis sã înceapã ex-
tinderea târgului municipal pe o suprafaþã a

autobazei RAT, ocupatã anterior cu organiza-
rea de ºantier a unei societãþi de construcþii.

Acolo urmeazã sã fie amplasate terase ºi spaþii
comerciale pentru vânzarea de produse non-

alimentare. SC Pieþe ºi Târguri intenþioneazã
sã construiascã, în regie proprie, ºi chioºcuri pe

care sã le închirieze apoi celor interesaþi.

cele care au fost scoase la licita-
þie. Mai existã încã un lot de 25
de spaþii, care ºi acestea au fost
scoase la licitaþie de noi, iar din-
tre ele au fost atribuite câteva”,
a precizat Adrian Dinu, purtãto-
rul de cuvânt al SC Pieþe ºi Târ-
guri Craiova.

VVVVVor fi amenajateor fi amenajateor fi amenajateor fi amenajateor fi amenajate
magazinemagazinemagazinemagazinemagazine
ºi teraseºi teraseºi teraseºi teraseºi terase

În ceea ce priveºte cele 25 de
spaþii comerciale, acestea sunt
destinate pentru vânzarea bunu-
rilor nealimentare, fiind vorba de-
spre obiecte de îmbrãcãminte ºi

încãlþãminte, piese pentru bicicle-
te, piese auto sau alte produse. „Îi
aºteptãm pe cei care sunt intere-
saþi sã vinã la sediul nostru pen-
tru a le oferi mai multe informaþii
despre cum pot sã participe la li-
citaþiile lansate de noi”, a mai spus
Adrian Dinu, întrucât mai sunt
spaþii care nu au fost închiriate
deocamdatã.

Cât priveºte celelalte chioºcuri,
respectiv cele cu profil alimentar,
ele ar urma sã fie construite pe la-
tura târgului dinspre strada „Râu-
lui”. Cum acestea vor fi în princi-
pal terase care vor avea în meniu
fripturã caldã, autoritãþile spun cã
au luat mãsura pentru a nu deranja
locatarii blocurilor din zonã cu fu-
mul de la grãtare.

Chioºcuri-tip,Chioºcuri-tip,Chioºcuri-tip,Chioºcuri-tip,Chioºcuri-tip,
realizaterealizaterealizaterealizaterealizate
de SC Pieþede SC Pieþede SC Pieþede SC Pieþede SC Pieþe

Conducerea SC Pieþele inten-
þioneazã sã construiascã, în re-
gie proprie, mai multe chioºcuri,
pe care apoi sã le închirieze di-
rect persoanelor care vor fi inte-
resate în acest sens. Spaþiile co-
merciale vor fi, în felul acesta,
disponibile la cheie, fãrã ca even-

tualii comercianþi sã mai fie nevoiþi
sã facã aceste investiþii. „SC Pieþe
ºi Târguri va începe demersurile
pentru construirea a circa 30 de
chioºcuri în noul târg municipal”,
a mai precizat Adrian Dinu.

De asemenea, conducerea Pieþe-
lor are în plan sã amenajeze spaþii aco-
perite ºi pentru comercianþii de haine
second-hand, care îºi vând acum
marfa protejaþi doar de niºte construc-
þii improvizate sau chiar sub cerul li-
ber. „Urmeazã ca, în lunile care vin,
sã luãm o decizie ºi în privinþa ridicã-
rii unor construcþii acoperite pentru
comercianþii de haine ºi încãlþãminte
second hand sau orice alte bunuri”, a
precizat purtãtorul de cuvânt al SC
Pieþe ºi Târguri Craiova SRL.

TârgulTârgulTârgulTârgulTârgul
s-a mutat înapois-a mutat înapois-a mutat înapois-a mutat înapois-a mutat înapoi
în decembrie 2015în decembrie 2015în decembrie 2015în decembrie 2015în decembrie 2015

Târgul Municipal s-a mutat pe
strada „Dimitrie Gerota” în luna
decembrie, dupã ce fostul loc de
pe strada „Caracal” a luat foc. În
urma expertizei efectuate ulterior,
s-a stabilit cã vina a aparþinut unor
comercianþi care încercau sã se
încãlzeascã la un foc improvizat.
În urma incendiului, care a fost
unul foarte puternic ºi care s-a rãs-
pândit într-un timp foarte scurt,
aproximativ 600 de standuri au fost
complet distruse.

„Sperãm sã ni se alãture ºi Pri-
mãria Craiova, care sã ne ajute cu
asfaltarea, platforma fiind acum
destul de degradatã. Noi nu avem
posibilitatea sã asfaltãm, însã spe-
rãm cã municipalitatea ne va da ºi
în acest caz o mânã de ajutor, aºa
cum a fãcut în urmã cu o jumãta-
te de an, când a asfaltat prima por-
þiune de târg care ne-a fost atri-
buitã”, a explicat Adrian Dinu, pur-
tãtorul de cuvânt al SC Pieþe ºi
Târguri Craiova.

LAURA MOÞÎRLICHE

geri primare (20-27 noiembrie),
în 2017 fiind programate alegeri
prezidenþiale, în timp ce socia-
liºtii, dupã toate aparenþele,
aflaþi la guvernare, chiar vor sã
demonstreze „amatorismul” fac-
torilor de decizie din Primãria
municipiului Nisa. Ancheta In-
specþiei Generale a Poliþiei Na-
þionale (IGPN) privind dispozi-
tivul de securitate, din seara zi-
lei de 14 iulie a.c., menþioneazã
cã acesta „nu a fost subdimen-
sionat”. Punct de vedere precis
ºi exhaustiv privind forþele de
poliþie existente pe „Promena-
de des Anglais”. Bernard Ca-
zeneuve fusese acuzat de min-
ciunã chiar în cotidianul „Libe-
ration”. Oricum, 64 de poliþiºti
naþionali ºi 42 de poliþiºti muni-
cipali s-au aflat deplasaþi în te-
ren, cifre contestate de Chris-
tian Estrossi, deºi ele coincid cu
cele ale prefecturii Alpes Mari-
times. Primarul de Nisa, Philip-
pe Pradal, mereu în umbrã, a
transmis, toate documentele de-
þinute, rãspunzând ºi întrebãri-
lor la care a fost supus, menþio-
neazã Marie France Moneger-

Guyomarc’h, patro-
nul IGPN, care
apreciazã cã pole-
mica este fructul
unei proaste înþele-
geri ºi interpretãri a
informaþiilor exis-
tente. În materie de
chestiuni de securi-
tate, la Nisa, pânã la
14 iulie a.c., s-a co-
operat într-un cli-
mat de înþelegere
mutualã. Verosimilã,
deºi puþin confuzã, o
asemenea aserþiu-
ne. Justiþia va avea,
oricum, acces la înregistrãrile
video de supraveghere pe „Prome-
nade des Anglais”. Concluzia
IGPN: faþã de ameninþãrile exis-
tente, dispozitivul nu a fost subor-
donat, dar nu a fost adaptat la acest
tip de atac, se spune în raport. Po-
lemica nu se încheie aici, fiindcã
Benoit Kandal, predecesorul ac-
tualului viceprimar, Christian Es-
trossi, îl acuzã direct de neutiliza-
rea blocurilor de beton cu care
putea fi blocat accesul maºinilor pe
arterele de promenadã ale metro-

polei, într-o zi de sãrbãtoare naþio-
nalã, cu focuri de artificii ºi alte ma-
nifestãri. Sandra Bertin, ºefa ser-
viciului de supraveghere video al
poliþiei din Nisa, acuzase de presi-
uni, pentru modificarea raportului
privind dispozitivul de securitate in-
stalat în seara de 14 iulie. Douã
anchete în justiþie sunt în curs, una
la Nisa, pentru abuz de autoritate,
ºi alta la Paris, pentru defãimare.
Faptul cã IGPN nu a avut acces
la înregistrãrile video alimenteazã
în continuare dezbaterea. Aces-

te înregistrãri ar fi permis distin-
gerea cu certitudine a localizãrii
efectivelor de poliþiºti pe „Pro-
menade des Anglais”, deºi toa-
tã povestea, tragicã, n-ar fi
fost posibilã, decât în circum-
stanþele unei superficialitãþi im-
pardonabile a celor de la ser-
viciul de supraveghere video
(1.250 de camere, apte sã în-
registreze ºi muºtele, în roi sau
izolate), ca sã nu spunem ama-
torism deplin. Fiindcã ºi prostia
ucide, nu-i aºa?
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
admis, sâmbãtã dupã-amiazã, pro-
punerea procurorului de caz de la
Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj ºi au dispus arestarea pre-
ventivã pe o perioadã de 30 de zile
a medicului chirurg Viorel Cerbu-
lescu, de la Spitalul orãºenesc Fi-

Acþiunile preventive pentru
creºterea gradului de siguranþã
rutierã, desfãºurate de poliþiºtii
craioveni, au continuat ºi în acest
sfârºit de sãptãmânã, în munici-
piul Craiova. Potrivit reprezentan-
þilor Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean Dolj, în atenþia oamenilor
legii s-au aflat conducãtorii auto
care nu respectã regimul legal de
vitezã instituit pe anumite sectoa-
re de drum, dar ºi ºoferii care se
urcã la volan deºi au consumat
bãuturi alcoolice.

 „În cadrul acþiunilor, poli-
þiºtii au constatat 224 de aba-
teri de naturã contravenþionalã,

Sâmbãtã dimineaþã, în jurul orei
3.10, pe strada Unirii din munici-
piul Craiova, un echipaj auto din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Judeþean (IJJ) Dolj a depistat un
tânãr ce reuºise sã sustragã oglin-
zile retrovizoare de la un autoturism.
La apropierea echipajului de jan-
darmi, tânãrul în cauzã a început
sã manifeste un comportament sus-
pect, drept pentru care jandarmii au
procedat la legitimarea ºi identifi-
carea acestuia, constatând cã se
numeºte Marcelino B., de 20 de ani,
din Bucureºti.

În urma controlului efectuat asu-
pra sa, au fost gãsite, într-o saco-
ºã, douã oglinzi auto despre care
persoana în cauzã a recunoscut cã
reuºise sã le sustragã de la un auto-
turism marca BMW staþionat în
parcarea unui bloc de pe strada
„Mihai Viteazul”, aspect confirmat
în urma efectuãrii primelor verifi-
cãri la faþa locului. Persoanei în ca-
uzã i-au fost întocmite actele de
constatare sub aspectul sãvârºirii

Dupã gratii pentru furturiDupã gratii pentru furturiDupã gratii pentru furturiDupã gratii pentru furturiDupã gratii pentru furturi
de componente autode componente autode componente autode componente autode componente auto

infracþiunii de furt calificat ºi a fost
predat poliþiºtilor Secþiei 1 Craiova.

În urma extinderii cercetãrilor,
poliþiºtii Secþiei 1 Craiova, în cola-
borare cu colegii din cadrul Secþiei
2 Poliþie, au stabilit faptul cã tânãrul
este autorul a încã 4 furturi de com-
ponente din exteriorul autoturisme-
lor, precum ºi în încercarea de a le
sustrage, a distrus alte oglinzi re-
trovizoare, fapte comise în perioa-
da 1-6 august a.c.. Prejudiciul cau-
zat a fost recuperat în totalitate ºi
restituit pãrþilor vãtãmate.

Poliþiºtii continuã cercetãrile pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de furt
calificat ºi distrugere, în vederea
documentãrii întregii activitãþi in-
fracþionale, iar faþã de tânãr a fost
luatã mãsura reþinerii pe o perioadã
de 24 de ore, astfel cã a fost încar-
cerat în arestul IPJ Dolj. Acesta
urmeazã sã fie prezentat Judecãto-
riei Craiova cu propunere de ares-
tare preventivã, ne-a declarat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj.

Prins în flagrant când restituia ºpaga!

Medic din Filiaºi arestat pentru luare de mitãMedic din Filiaºi arestat pentru luare de mitãMedic din Filiaºi arestat pentru luare de mitãMedic din Filiaºi arestat pentru luare de mitãMedic din Filiaºi arestat pentru luare de mitã
Un medic chirurg de la Spitalul din Fi-

liaºi a fost arestat preventiv pe o perioadã
de 30 de zile, în baza mandatului emis pe
numele sãu de Tribunalul Dolj, sâmbãtã
dupã-amiaza, pentru luare de mitã. Culmea

este cã medicul a fost prins în flagrant, în
cabinetul sãu, în momentul când restituia
familiei unui pacient ºpaga de 100 de euro
pe care o primise anterior pentru efectua-
rea unei intervenþii chirurgicale.

liaºi, sub acuzaþia de luare de mitã:
„Admite propunerea Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj. Dis-
pune arestarea preventiva a incul-
patului Cerbulescu Viorel, pe o
perioadã de 30 de zile, începând
de la data de 06.08.2016, pânã
la data de 04.09.2016, inclusiv.

Cheltuielile judiciare rãmân în
sarcina statului. Cu contestaþie în
termen de 48 de ore de la pronun-
þare. Pronunþatã în ºedinþa din
Camera de Consiliu de la
06.08.2016”, se aratã în hotãrâ-
rea instanþei.

Inculpatul, medic cu vechime,
a fost reþinut o zi mai devreme,
vineri, 5 august a.c., dupã ce a
fost prins în flagrant în timp ce
restituia suma de 100 de euro pri-
mitã drept ºpagã pentru o interven-
þie chirurgicalã fãcutã la sfârºitul
lunii iulie. “În fapt, denunþãtorul
a sesizat cã, la data de 27.07.2016,
medicul a primit cei 100 de euro
pentru a urgenta efectuarea inter-
venþiei chirurgicale asupra fiului
sãu ºi, fiind nemulþumit de servi-
ciile prestate, a solicitat restitui-
rea sumei de bani. Astãzi (n.r. –
vineri), ca urmare a întâlnirii din-
tre denunþãtor ºi medic, acesta a
restituit suma de bani primitã an-
terior cu titlu de mitã”, se preci-
zeazã într-un comunicat al Direc-
þiei Generale Anticorupþie (DGA).

Mai exact, un bãrbat din Filiaºi,
care nu era asigurat medical, i-a
plãtit medicului Viorel Cerbulescu
100 de euro pentru a-l opera pe fiul
sãu. Medicul a luat banii, a fãcut
intervenþia, însã când doljeanul a
revenit cu fiul sãu la pansat, medi-
cul i-a spus cã nu poate sã-i acor-
de alte servicii pentru cã nu este
asigurat. Doljeanul a fãcut scan-
dal, ºi-a cerut banii înapoi, însã
între timp a fãcut ºi un denunþ la
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj. Ofiþerii anticorupþie au luat
legãtura cu procurorul desemnat de
la Parchetul de pe lângã Tribunalul
Dolj, s-a deschis un dosar penal în
cauzã, fiind puse la punct detaliile

flagrantului. Vineri, 5 august a.c.,
când medicul l-a chemat pe tatãl
copilului operat sã-i restituie banii,
echipa operativã l-a surprins chiar
în cabinetul sãu.

Medicul a fost condus la se-
diul Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, a fost audiat, nu a
recunoscut nimic, însã procuro-
rul de caz a dispus reþinerea sa pe
o perioadã de 24 de ore pentru
luare de mitã. Sâmbãtã dupã-amia-
zã a fost prezentat instanþei de ju-
decatã care i-a emis mandat de
arestare pentru 30 de zile. Medi-
cul poate contesta la Curtea de
Apel Craiova hotãrârea pronunþa-
tã pe fond de Tribunalul Dolj.

Razii rutiere în week-end:
ªofer prins cu 103 km/h pe Calea Severinului

Poliþiºtii Biroului Rutier
Craiova au organizat o
nouã razie, în trafic, la
acest sfârºit de sãptãmâ-
nã, fiind vizaþi în mod
special ºoferii care apasã
prea tare pedala de acce-
leraþie, dar ºi cei care urcã
bãuþi la volan. În cadrul
acestor acþiuni, oamenii
legii au aplicat 224 de
amenzi, 64 dintre ele unor
ºoferi care au depãºit
viteza legalã. Cea mai
mare vitezã a fost înregis-
tratã pe Calea Severinului
din Craiova, un tânãr de
25 de ani rãmânând fãrã
permis dupã ce a fost
înregistrat cu aparatul radar
circulând cu 103 km/h.

pentru sancþionarea cãrora, au
aplicat amenzi în valoare de
aproape 34 .000 lei.  Dintre
acestea, 64 de sancþiuni au fost
aplicate unor ºoferi care au cir-
culat cu vitezã excesivã, iar alte
4 sancþiuni au fost aplicate unor
conducãtori auto depistaþi sub
influenþa bãuturilor alcoolice.
De asemenea, poliþiºtii rutieri
au reþinut în vederea suspendã-
rii dreptului de a conduce 7 per-
mise de conducere”, ne-a decla-
rat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Între ºoferii deveniþi pietoni ca
urmare a raziilor din trafic se aflã
ºi Alexandru G., de 25 ani, din
Craiova, depistat de oamenii le-
gii în timp ce conducea un au-
toturism pe Calea Severinului, cu
viteza de 103 km/h. Tânãrul a

fost sancþionat cu amendã în
cuantum de 1.125 lei ºi ca mã-
surã complementarã i s-a reþi-
nut permisul de conducere în
vederea suspendãrii dreptului de
a conduce pentru 90 zile.

Tot în cadrul acþiunii, oame-
nii legi au depistat-o pe Magno-
lia S., de 22 ani, din Ciupercenii
Vechi, care a condus un autotu-
rism pe strada Caracal din Cra-
iova în timp ce se afla sub influ-
enþa bãuturi lor  alcoolice
(0,20mg/l alcool pur în aerul
expirat). „Tânãra a fost sancþi-
onatã cu amendã în cuantum de
1.125 lei ºi ca mãsurã comple-
mentarã i s-a reþinut permisul de
conducere în vederea suspendã-
rii dreptului de a conduce pen-
tru 90 zile”, a mai precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Plata gãrzilor suplimentare efec-
tuate de medici ar urma sã se facã
pornind de la baza salarialã cres-
cutã prin intermediul Ordonanþei de
Urgenþã 20/2016, începând cu data
de 1 octombrie a.c. Potrivit deci-
ziei Guvernului, gãrzile suplimen-
tare vor fi efectuate în baza unui
contract individual de muncã cu
timp parþial, avantajul medicilor fi-
ind cã acestea vor fi considerate
atât vechime în muncã, cât ºi ve-
chime în specialitate.

Contractul de muncã pentru
gãrzi va da dreptul la concediu de
odihnã plãtit proporþional cu timpul
lucrat pentru medicii care efectu-

O delegaþie de reprezentanþi
ai administraþiei publice locale
din Vaugneray – departamentul
Rhone, din estul Franþei, con-
dusã de viceprimarul Genevie-
ve Hector (aflatã la 5-lea man-
dat), s-a aflat în vizitã la Dãbu-
leni, localitate cu care este în-
frãþitã de mai multã vreme. Pri-
mitã de primarul Aurel Bãjena-

Potrivit IPJ Dolj, vineri, 5 august
a.c., în urma activitãþilor specifice
desfãºurate, poliþiºtii Serviciului
Arme, Explozibili ºi Substanþe Pe-
riculoase l-au identificat pe Mihail
G., de 45 de ani, din comuna Gi-
ghera, care deþinea fãrã drept un
pistol neletal de tir cu aer compri-
mat, calibrul 4,5 mm, 4 butelii cu
CO2 ºi 250 de proiectile sferice. În
urma cercetãrilor efectuate, oame-
nii legii au stabilit cã doljeanul a cum-
pãrat arma, muniþia ºi cele patru

Prins cu pistol ºi muniþiePrins cu pistol ºi muniþiePrins cu pistol ºi muniþiePrins cu pistol ºi muniþiePrins cu pistol ºi muniþie
cumpãrate ilegal din Bulgaria

butelii de CO2 pe 16 mai a.c., din
Bulgaria, ºi le-a introdus fraudulos
în România fãrã a le declara orga-
nelor de control vamale. „Poliþiºtii
continuã cercetãrile sub aspectul co-
miterii infracþiunilor de nerespec-
tarea regimului armelor ºi muniþii-
lor ºi contrabandã calificatã, arma,
muniþia ºi cele patru butelii de CO2
fiind ridicate de oamenii legii”, a
precizat subcomisar Alin Apostol,
purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

CARMEN ZUICAN

Dãbuleni-Vaugneray: Douã localitãþi înfrãþite
care îºi amplificã, pe viitor, colaborarea

ru, pentru o prezentare
de ansamblu a localitã-
þii Dãbuleni, delegaþia
din Vaugneray a vizitat
Staþiunea de cercetãri
agricole, Liceul Agricol
de la Bechet, situl Su-
cidava de la Celei (Co-
rabia), sala de sport ºi
Cooperativa „Altiþa”

din Dãbuleni
având ca ob-
iect de activi-
tate confecþii-
le cu specific
naþional, re-
zervându-i-se
ºi o plimbare
pe Clisura Du-
nãrii. Degus-
tând din soiurile ºi po-
pulaþiile de lubeniþã de
Dãbuleni, detaliu ce nu
putea lipsi din progra-
mul vizitei, oaspeþii ºi-
au exprimat toate elo-
giile, rãmânând frapaþi
de faptul cã prima edi-
þie a Festivalului Lube-
niþei a fost deja apro-
batã în consiliul local

orãºenesc. În dialogul purtat s-
a convenit ca, pe viitor, colabo-
rarea existentã sã fie amplifica-
tã pe mai multe planuri, cultu-
ral, în primul rând, dar ºi agri-
col. Genevieve Hector s-a arã-
tat receptivã la propunerile avan-
sate de ºeful administraþiei locale
din Dãbuleni ºi a salutat premi-
sele noi ale colaborãrii.

MIRCEA CANÞÃR

Negocieri între medici ºi MinisterulNegocieri între medici ºi MinisterulNegocieri între medici ºi MinisterulNegocieri între medici ºi MinisterulNegocieri între medici ºi Ministerul
Sãnãtãþii pentru gãrzile din spitaleSãnãtãþii pentru gãrzile din spitaleSãnãtãþii pentru gãrzile din spitaleSãnãtãþii pentru gãrzile din spitaleSãnãtãþii pentru gãrzile din spitale

Ministerul Sãnãtãþii a anunþat, la sfârºitul sãptãmânii, cã
100 de milioane de lei vor fi alocate pentru plata gãrzilor
suplimentare ale medicilor, de la 1 octombrie a.c. Sindicaliºtii
aºteaptã însã o nouã rundã de discuþii cu autoritãþile sanitare
pentru a vedea exact ce cuprinde ordinul MS. Mai multe
întâlniri ar urma sã aibã loc la începutul acestei sãptãmâni.

eazã numai gãrzi sau pentru cei care
fac gãrzi în alt spital decât cel la
care sunt angajaþi.  Aºa numita „gar-
dã obligatorie” va beneficia de acor-
darea sporului de 25% pe timpul de
noapte lucrat, ceea ce pânã acum
nu se fãcea. Medicii care au obþi-
nut titlul de doctor în ºtiinþe medi-
cale din 2010 încoace vor primi
sporul legal de 15% care, pânã la 1
august, nu mai fusese acordat.

Timpii de lucru ºi de odihnã vor
fi regândiþi în termeni de flexibiliza-
re, de grijã faþã de efortul depus de
medici ºi de siguranþã a pacienþilor.
Ministerul Sãnãtãþii a anunþat, toto-
datã, cã evalueazã modalitãþi de re-

munerare a medicilor rezidenþi de anii
I ºi II pentru gãrzile pe care le fac.
100 de milioane de lei
din administrarea mai eficientã
a sistemului de Sãnãtate

Reprezentanþii Ministerului Sãnã-
tãþii au stabilit ca fondurile de circa
100 de milioane de lei necesare creº-
terii plãþii gãrzilor pentru medici în
anul 2016 sã provinã din adminis-
trarea mai eficientã a resurselor deja
existente în sistemul sanitar, menþi-
onând cã mecanismele gãsite nu
afecteazã în niciun fel prognozele de
deficit bugetar. Ca mãsuri de eficien-
tizare a cheltuielilor din Sãnãtate,
autoritãþile au precizat cã se vor face
economii la scarã naþionalã prin me-
canismul de achiziþii publice centra-
lizate care are deja proceduri dema-
rate; evaluarea ºi monitorizarea stric-
tã a investiþiilor; controlul mai strict
al prescripþiei de medicamente (cu
precãdere antibiotice, dar nu numai)
ºi al investigaþiilor medicale; contro-
lul serviciilor din spitalizãrile de zi.
Federaþia Hipocrat cere
respectarea legislaþiei

Ion Cotojman, preºedintele Fe-
deraþiei Hipocrat,  a precizat cã aº-
teaptã ca atât angajatorii, în speþã
spitalele, cât ºi Ministerul Sãnãtãþii
sã respecte legislaþia în vigoare. „În-
cepând cu 1 august a intrat în vi-
goare OUG 20/2016 care reglemen-
teazã salarizarea personalului medi-
cal. Reglementeazã, de asemenea
efectuarea gãrzilor în afara progra-

mului normal de lucru precum ºi
plata acestora. În concluzie, orice
angajator cu personalitate juridicã
din sistemul public de sãnãtate are
obligaþia de a pune în aplicare pre-
vederile acestei ordonanþe corobo-
rate cu prevederile Codului Muncii
cu privire la încheierea contracte-
lor individuale de muncã cu timp
parþial, cu prevederile Legii 284/2010
cu privire la plata orelor de gardã,
cu prevederile OUG 57/2015 cu pri-
vire la acordarea sporurilor ºi cu pre-
vederile OUG20/2016 care stabilesc
salariu de baza corespunzãtor func-
þiei, gradului/treptei profesionale ºi
gradaþiei în baza cãruia se calculea-
zã tariful orar pentru ora lucratã in-
diferent cã este în cadrul programu-
lui normal de lucru sau în linia de
gardã”, a declarat Ion Cotojman,
preºedintele Federaþiei Hipocrat.

Liderul sindical a anunþat cã sãp-

tãmâna aceasta va avea loc o nouã
întâlnire cu Ministerul Sãnãtãþii.
«OMS 870/2004 nu poate fi modi-
ficat decât în sensul organizãrii ac-
tivitãþii medicale în unitãþile medi-
cale publice din România. Federa-
þia Hipocrat din România, Alianþa
Medicilor ºi Camera Federativã a
Medicilor a iniþiat în 21 martie a.c.
acþiunea de protest “Primãvara
Medicalã” tocmai pentru a soluþio-
na problemele legate de discrimina-
rea salarialã, de inechitãþile salaria-
le, de lipsa acutã de personal medi-
cal ºi auxiliar medical. Am cerut
atunci ºi o vom face în continuare,
redarea demnitãþii medicului, asis-
tentului medical ºi personalului au-
xiliar medical. Medicul nu mai este
obligat sã lucreze zeci de ore peste
norma legalã de muncã, fãrã repaus
ºi plãtit necorespunzãtor».

RADU ILICEANU
Ion Cotojman
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1. Prevenirea
radicalizãrii
ºi intensificarea
procesului
de deradicalizare

Unul dintre aspectele-cheie ale
strategiei noastre este modul în
care pot fi deradicalizate ºi inte-
grate persoanele nemulþumite.
Existã o conºtientizare tot mai mare
privind necesitatea unei monitori-
zãri coordonate pe internet, întru-
cât extremiºtii folosesc acest spa-
þiu liber pentru a rãspândi propa-
ganda lor radicalã. Grupul PPE
solicitã statelor membre ºi Comi-
siei sã îºi consolideze cooperarea
cu societãþile furnizoare de ser-
vicii internet ºi platformele de
reþele sociale (Google, Twitter,
Facebook, YouTube ºi altele) pen-
tru a restricþiona accesul la ma-
terialele cu caracter terorist
online ºi pentru a elimina pro-
paganda teroristã online, asigu-
rând în acelaºi timp respectarea
drepturilor fundamentale, în spe-
cial dreptul la viaþa privatã ºi la
protecþia datelor. Societãþile furni-
zoare de servicii de internet trebu-
ie sã fie conºtiente de responsabi-
litãþile lor în difuzarea conþinutului
care încurajeazã terorismul. Sta-
tele membre ar trebui sã creeze
cadre legislative pentru a monito-
riza strict ºi îndeaproape discur-
sul de incitare la urã, predicatorii
urii care rãspândesc o propagan-
dã radicalã (inclusiv pe site-uri
religioase) ºi recrutorii de cetãþeni
UE. Acest lucru implicã îmbunã-
tãþirea procesului de raportare pu-
blicã a conþinutului cu caracter
extremist online, prin crearea unor
site-uri web sau a unor puncte de
contact de urgenþã pentru cetãþeni
ºi prin acordarea de finanþare de
cãtre UE pentru campanii poziti-
ve de sensibilizare împotriva ra-
dicalizãrii online ºi offline, precum
ºi pentru campanii de combatere a
discursurilor instigatoare la urã.

De asemenea, Grupul PPE a
subliniat de multe ori necesitatea
de a identifica ºi de a face o dis-
tincþie clarã între ideologia extre-
mismului islamic ºi religia isla-
micã. UE joacã un rol important
în sprijinirea proiectelor de cerce-
tare ºi de informare privind Isla-
mul moderat, prin intensificarea
dialogului cu comunitãþile musul-
mane pentru a reuni eforturile
noastre de combatere a propagan-
dei fundamentalismului ºi teroris-
mului. Grupul PPE va intensifica
inovaþiile sale politice ºi structura-
le actuale în promovarea dialogu-
lui interreligios ºi intercultural, in-
clusiv prin crearea de platforme
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Grupul PPE considerã cã terorismul

este o ameninþare globalã care trebuie
sã fie abordatã la nivel local, naþional.
european, regional ºi global. Pentru a
spori siguranþa cetãþenilor noºtri, pen-
tru a apãra valorile fundamentale ale

libertãþii, democraþiei ºi drepturilor omu-
lui ºi pentru a respecta dreptul interna-
þional, Grupul PPE crede cu tãrie în ne-
cesitatea urgentã de a intensifica mãsu-
rile UE de combatere a terorismului, ca
urmare a atacurilor de la Paris. Þinând

UE dedicate acestui scop. De ase-
menea, UE trebuie sã sprijine sta-
tele membre în dezvoltarea de pro-
grame educaþionale care sã cuprin-
dã aspectele istorice ºi civice ale
religiei. UE trebuie sã intensifice
urgent programele specifice (pro-
iectele sociale ºi de integrare) care
vizeazã „teroriºtii interni” ºi pro-
gramele de deradicalizare existen-
te. În acest scop, Grupul PPE so-
licitã statelor membre sã abordeze
chestiunea radicalizãrii dintr-o per-
spectivã globalã ºi îndeamnã la o

mai bunã utilizare a Reþelei Comi-
siei Europene pentru sensibilizarea
publicului cu privire la radicalizare
(RAN), care reuneºte toate persoa-
nele implicate în acest domeniu.
Pentru a sprijini acþiunile statelor
membre în acest domeniu, Comi-
sia trebuie sã foloseascã pe deplin
noul Fond pentru securitate inter-
nã pentru perioada 2014-2020.

În plus, atacurile de la Paris fac
ca adoptarea unui plan de acþiu-
ne al UE împotriva radicalizãrii
în penitenciare sã devinã ºi mai
urgentã. Grupul PPE solicitã sta-
telor membre sã ia în considerare
posibilitatea izolãrii generale a de-
þinuþilor islamiºti radicali din peni-
tenciare ºi îmbunãtãþirea formãrii
profesionale a personalului din ad-
ministraþiile penitenciarelor pentru
a-i identifica mai uºor pe deþinuþii
care sunt implicaþi în activitãþi cu
caracter terorist. Reducerea comu-
nicãrii dintre deþinuþii islamiºti ra-
dicali s-a dovedit a fi un instrument
util pentru a-i împiedica sã îºi
structureze ºi sã îºi organizeze

atacurile. În acest scop, Grupul
PPE încurajeazã statele membre
sã menþinã un buget corespun-
zãtor, în special pentru formarea
personalului specializat din peni-
tenciare pentru a lucra în aceste
zone de izolare. Mai mult, Gru-
pul PPE subliniazã faptul cã re-
prezentanþii religioºi care sunt în
strânsã legãturã cu deþinuþii tre-
buie sã urmeze, de asemenea, o
formare specificã.

Grupul PPE îºi exprimã, de ase-
menea, profunda îngrijorare în le-
gãturã cu rãspândirea predicilor in-
stigatoare la urã ºi extremiste în
lãcaºurile de cult care sunt folosi-
te abuziv în scopul radicalizãrii în
diverse state membre ºi atrage

atenþia asupra efectelor dramatice
ale creºterii fundamentalismului în
societãþile noastre. Statele membre
trebuie sã ia mãsurile adecvate pen-
tru a monitoriza strict ºi îndeaproa-
pe acest fenomen ºi pentru a abor-
da chestiunea recrutãrii ºi a fi-
nanþãrii imamilor din þãrile ter-
þe. Grupul PPE doreºte sã spriji-
ne statele membre la nivel politic
ºi instituþional în orice mãsurã le-
galã relevantã pe care acestea pot
sã o ia pentru a aborda influenþa
financiarã ºi ideologicã din strãi-
nãtate asupra comunitãþilor lor re-
ligioase. Credem cu putere în fap-
tul cã ar trebui implementatã o
politicã UE solidã de repatriere ºi
de expulzare a radicaliºtilor din þã-
rile terþe.

În sens mai larg, Grupul PPE a
subliniat, în ultimii ani, necesita-
tea stringentã de a îmbunãtãþi
politicile de integrare ale state-
lor membre, nu numai pentru
migranþii care vin din þãrile terþe,
ci mai ales pentru tinerii imigranþi
de a doua ºi a treia generaþie, care

sunt cetãþeni europeni autohtoni.
În fine, o strategie de prevenire

cuprinzãtoare a UE trebuie, de ase-
menea, sã utilizeze la maximum
politicile sale externe ºi de dezvol-
tare în vederea combaterii sãrãciei,
discriminãrii ºi marginalizãrii, a
combaterii corupþiei ºi promovãrii
bunei guvernanþe, precum ºi a pre-
venirii ºi soluþionãrii conflictelor,
toate aceste elemente contribuind
la marginalizarea anumitor grupuri
ºi sectoare ale societãþii ºi fãcân-
du-le, astfel, mai vulnerabile la pro-
paganda grupurilor extremiste.
Prin urmare, Grupul PPE consi-
derã cã o parte din ajutorul pentru
cooperare ºi dezvoltare ar trebui
sã fie dedicat combaterii teroris-

mului. Totuºi, noi respingem teo-
riile care consistã în prezentarea
islamului radical ca un rezultat al
inegalitãþilor sociale ºi economice
persistente ºi reafirmãm faptul cã
islamul radical este contrar stilului
de viaþã ºi valorilor europene.

2. Coordonarea
reacþiei imediate
la ameninþarea tot
mai mare
a „luptãtorilor strãini”

Pentru a aborda în mod efica-
ce aceastã ameninþare, statele
membre trebuie sã îºi armonizeze
reacþia imediatã ºi abordarea re-
feritoare la luptãtorii strãini. Gru-
pul PPE exploreazã toate opþiuni-
le fãrã tabuuri, inclusiv:

• retragerea paºapoartelor UE
în caz de dublã naþionalitate, fãrã
a aduce atingere constituþiilor na-
þionale;

• confiscarea paºapoartelor
pentru o perioadã limitatã de timp;

• marcarea cãrþilor de identita-

te ale jihadiºtilor, interdicþii de
intrare ºi ieºire;

• marcarea paºapoartelor fura-
te sau pierdute ale cetãþenilor UE;

• solicitarea specificã adresatã
Comisiei Europene sã introducã o
definiþie armonizatã la nivelul UE
a conceptului de „luptãtor strãin”,
inclusiv sancþiuni ºi calificãri
penale, pe baza rezoluþiei 2178 a
Consiliului de Securitate al ONU
din 24 septembrie 2014;

• consolidarea urmãririlor ju-
diciare (pentru prozelitism în fa-
voarea organizaþiilor teroriste ºi
instrucþie în tabere teroriste);

• consolidarea supravegherii
telecomunicaþiilor, inclusiv a chat-
urilor ºi comunicãrilor jihadiste
criptate;

• crearea unei liste negre a ji-
hadiºtilor europeni ºi a suspecþi-
lor teroriºti jihadiºti;

• reintroducerea autorizaþiilor
de cãlãtorie pentru minori.

3. Grupul PPE este
cel mai puternic
susþinãtor al protecþiei
ºi sprijinului acordat
victimelor terorismului
în Europa ºi în întreaga
lume

Grupul PPE a luptat în mod
constant pentru a se acorda aten-
þia cuvenitã nevoilor victimelor
terorismului, pentru a proteja
demnitatea ºi securitatea lor ºi
pentru a face ca terorismul sã îºi
piardã legitimitatea ºi sã fie mai
puþin atractiv. În toate cele 28 de
state membre, trebuie sã fie dis-
ponibile structuri ºi organizaþii
pentru protecþia ºi sprijinirea aces-
tor victime. Ele ar trebui sã lucreze
în strânsã colaborare pentru a aju-
ta mai bine victimele ºi familiile
lor sã îºi depãºeascã durerea, pen-
tru a le proteja împotriva revicti-
mizãrii, represaliilor ºi intimidãrii,
pentru a le ajuta sã-ºi recapete
demnitatea, pentru a pãstra ade-
vãrul ºi memoria prin comemo-
rãri adecvate ºi pentru a garanta
justiþie victimelor. Orice sprijin
trebuie adaptat nevoilor victime-
lor. În acest context, Grupul PPE
îndeamnã statele membre sã asi-
gure punerea în aplicare deplinã a
Directivei privind drepturile vic-
timelor, astfel încât victimele sã
primeascã sprijin financiar, pre-
cum ºi ajutor ºi asistenþã psiholo-
gicã în timpul procedurilor judi-
ciare. Solicitãm Comisiei sã ia în
considerare o nouã directivã pen-
tru un sistem de justiþie mai efi-
cace ºi mai armonizat care sã ga-
ranteze sprijinirea în mod speci-
fic a drepturilor ºi a protecþiei vic-
timelor terorismului. De aseme-
nea, Grupul PPE subliniazã faptul
cã UE are o responsabilitate deo-
sebitã în ceea ce priveºte protec-
þia victimelor din zonele de crizã
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cont de faptul cã lupta împotriva tero-
rismului þine în primul rând de compe-
tenþa statelor membre, Grupul PPE sus-
þine cu fermitate o abordare a UE care
sã defineascã natura exactã a amenin-
þãrii teroriste, sã elaboreze cele mai bune

metode de combatere a acestei amenin-
þãri ºi sã identifice cauzele care stau la
originea terorismului, respectând pe de-
plin statul de drept ºi adoptând un ca-
dru solid ºi standarde pentru protecþia
drepturilor fundamentale.

din Orientul Mijlociu, acolo unde
comunitãþile indigene vulnerabile,
precum creºtinii, sunt persecuta-
te de jihadiºti.

4. Grupul PPE susþine
mãsurile de combatere
a terorismului
ºi instrumentele
deja identificate

Grupul PPE a apãrat dintot-
deauna sistemul PNR al UE (re-
gistru cu numele pasagerilor)
ca un instrument valoros, împre-
unã cu un set cuprinzãtor de alte
mãsuri, care poate fi folosit pen-
tru a lupta împotriva ameninþãri-
lor teroriste la adresa securitãþii
interne. Numãrul de cetãþeni eu-
ropeni radicalizaþi care se întorc
în Europa dupã ce au luptat alã-
turi de Statul Islamic, Al Qaeda
sau alte organizaþii teroriste, scoa-
te în evidenþã necesitatea de a re-
considera abordarea de cãtre Eu-
ropa a comunicãrii datelor pasa-
gerilor care cãlãtoresc cu avionul
serviciilor de securitate ºi autori-
tãþilor de aplicare a legii, inclusiv
în cazul zborurilor din cadrul UE,
garantând în acelaºi timp dreptul
cetãþenilor la viaþa privatã. Gru-
pul PPE reafirmã, în consecinþã,
solicitarea sa de a reactualiza
Directiva UE privind registrul
cu numele pasagerilor (PNR)
care este blocatã de socialiºtii ºi
liberalii din Parlamentul European.

Reintroducerea unei directi-
ve UE privind pãstrarea date-
lor: UE nu poate pretinde cã for-
muleazã un rãspuns eficace la
ameninþarea terorismului fãrã sã
acorde autoritãþilor sale de apli-
care a legii instrumentele necesa-
re. În acest sens, Grupul PPE rea-
firmã necesitatea ca Comisia Eu-
ropeanã sã reziste presiunii din
partea spectrului politic de stân-
ga ºi sã introducã rapid o nouã
directivã privind pãstrarea date-
lor, luând în considerare în mod
corespunzãtor hotãrârea recentã
a CJUE (Curtea de Justiþie a UE),
care prevede respectarea princi-
piilor proporþionalitãþii, necesitã-
þii ºi legalitãþii, pentru a crea un
cadru juridic pentru accesul legal
al autoritãþilor de aplicare a legii
la date.

Revizuirea Deciziei-cadru a
UE privind combaterea teroris-
mului, care dateazã din 2005. De
atunci, s-au dezvoltat noi tendinþe
ºi ameninþãri la adresa securitãþii
UE. UE nu îºi poate permite sã rã-
mânã în urmã. Trebuie sã recon-
siderãm strategia noastrã, stabilind
noi orientãri ºi principii UE pentru
a combate terorismul, pe baza Re-
zoluþiei 2178 a Consiliului de Se-
curitate al ONU din 24 septembrie
2014. Grupul PPE ar insista în pri-
vinþa adoptãrii, în urmãtoarele sãp-
tãmâni, a unei strategii de securi-
tate a UE reînnoite ºi ambiþioase

privind combaterea terorismului.
Aceasta ar trebui sã includã pro-
puneri de mãsuri concrete, o fi-
nanþare adecvatã ºi o monitorizare
strictã, de exemplu, o investiþie
substanþialã în criptografie, secu-
ritate ciberneticã ºi securitatea da-
telor, pentru a forma o generaþie
de experþi la nivel european, capa-
bili sã apere UE împotriva amenin-

þãrilor teroriste cibernetice.
Cheia este identificarea ºi eli-

minarea finanþãrii terorismu-
lui. Grupul PPE a luptat cu suc-
ces pentru un acord UE-SUA pri-
vind Programul de urmãrire a fi-
nanþãrilor în scopuri teroriste
(TFTP). În prezent, UE trebuie
sã îºi asume responsabilitatea ºi
sã aibã în vedere în mod serios
instituirea unui sistem UE de ur-
mãrire a finanþãrilor în scopuri
teroriste. În acest sens, Grupul
PPE apreciazã acordul încheiat
recent referitor la pachetul pri-
vind combaterea spãlãrii banilor
ºi sperã cã adoptarea sa va duce
la o cooperare mai bunã între uni-
tãþile de informaþii financiare din
statele membre ºi va facilita urmã-
rirea fondurilor.

În mod similar, UE trebuie sã
evalueze normele în vigoare privind
circulaþia armelor de foc ilegale
ºi traficul de arme asociat cu cri-
minalitatea organizatã. UE trebuie
sã consolideze cooperarea sa ºi
schimbul sãu de informaþii în spe-
cial cu þãrile din Balcanii de Vest.

O coordonare mai bunã între
statele membre, Eurojust ºi Eu-
ropol: ar trebui acordatã o atenþie
deosebitã aspectelor operaþionale, în
principal responsabilitãþii statelor
membre. Statele membre trebuie sã
exploateze mai eficient Sistemul de
Informaþii Schengen (SIS) ºi siste-
mul Eurodac, sã utilizeze pe deplin
baza de date Interpol ºi ar trebui sã
consolideze capacitãþile tehnice ale
entitãþilor lor de aplicare a legii (de
exemplu, prin interoperabilitatea
standardelor tehnice). Acestea ar
trebui sã îmbunãtãþeascã în conti-
nuare cooperarea ºi schimbul de
informaþii între serviciile de infor-

maþii pentru o mai bunã agregare ºi
analizã a informaþiilor colectate. De
asemenea, statele membre ar tre-
bui sã exploateze mai eficient punc-
tul focal „Travellers” al Europol ºi
sã furnizeze informaþiile solicitate.
În plus, solicitãm ca schimbul de
date ºi de informaþii dintre Frontex
ºi Europol sã devinã operaþional fãrã
întârziere ºi ca orice obstacol în ca-

lea cooperãrii lor intensificate sã fie
eliminat. Este necesarã o reflecþie
aprofundatã asupra înfiinþãrii unui
centru de combatere a teroris-
mului în cadrul Europol, care sã
faciliteze cooperarea între autoritã-
þile de aplicare a legii din statele
membre ºi serviciile de informaþii.
Grupul PPE va lua în considerare
un studiu de fezabilitate privind
acest subiect. Invitãm statele mem-
bre sã utilizeze pe deplin Sistemul
european de informaþii cu privire la
cazierele judiciare (ECRIS) ºi sã
solicite Comisiei sã analizeze posi-
bilitatea unei reforme a acestuia,
întrucât domeniul sãu de aplicare
la nivel personal ºi material este, în
prezent, prea restrictiv.

O utilizare mai eficace a pro-
gramului de cercetare în dome-
niul securitãþii: Grupul PPE în-
deamnã statele membre sã utilize-
ze pe deplin potenþialul acestui pro-
gram de cercetare în curs de des-
fãºurare din cadrul „Orizont 2020”
pentru combaterea terorismului.
Programul de cercetare în dome-
niul securitãþii „Societãþi sigure”
are un scop specific: lupta împo-

triva criminalitãþii ºi a terorismu-
lui. Subiectele acoperite variazã de
la terorismul cibernetic la înþele-
gerea ºi tratarea ideilor ºi concep-
þiilor teroriste; scopul sãu este de
a dezvolta noi instrumente ºi ca-
pacitãþi criminalistice. Grupul PPE
este convins cã rezultatele cerce-
tãrii pot contribui la evitarea inci-
dentelor, la împiedicarea posibile-
lor consecinþe ºi la analiza adec-
vatã a dimensiunilor sociale ºi psi-
hologice ale reþelelor teroriste. Prin
urmare, solicitãm statelor membre
sã promoveze ºi sã sprijine în con-
tinuare programul de cercetare în
domeniul securitãþii.

5. Controalele
la frontiere (interne ºi
externe): consolidarea
normelor în vigoare

Grupul PPE reaminteºte ataºa-
mentul profund faþã de libera cir-
culaþie în cadrul UE ºi, prin urma-
re, exclude total propunerile de a

suspenda sistemul Schengen. În
schimb, încurajãm statele membre
sã punã în aplicare cu mai multã
stricteþe normele în vigoare care
includ deja opþiunea de a introduce
temporar controlul documentelor,
sã consolideze folosirea documen-
telor biometrice ºi a sistemelor de
recunoaºtere facialã ºi sã utilizeze
pe deplin noul mecanism de eva-
luare Schengen. Totodatã, atunci
când este vorba despre frontierele
externe ale UE, solicitãm consoli-
darea securitãþii frontierelor, efec-
tuând controale specifice.

6. Cooperarea
cu þãrile terþe, actorii
regionali ºi mondiali:
reconsiderarea
abordãrii luptei
împotriva terorismului

UE, SUA ºi Canada (ºi, într-o
mãsurã mai micã, Australia ºi Noua
Zeelandã) au constatat tendinþa
îngrijorãtoare a terorismului intern
ºi a radicalizãrii violente; prin ur-
mare, cooperarea transatlanticã cu
aceste þãri este esenþialã. Grupul

PPE subliniazã avantajele punerii în
aplicare a tuturor instrumentelor
adecvate pentru un mai bun schimb
de intelligence ºi o mai bunã coo-
perare între agenþii (inclusiv acor-
dul PNR ºi programul TFTP) ºi
regretã profund consecinþele mã-
surii adoptate recent de socialiºti
ºi liberali, ºi anume sesizarea CJUE
în legãturã cu acordul PNR UE-
Canada.

Evenimentele recente ne obligã
sã evaluãm punctele slabe preva-
lente care au caracterizat coope-
rarea anterioarã privind combate-
rea terorismului cu þãri precum Bal-
canii de Vest, Turcia (þarã de tran-
zit cãtre zonele de conflict), þãri-
le din Golf ºi alte state arabe.
Trebuie sã ne unim eforturile pen-
tru a lupta împotriva radicalizãrii,
pentru a urmãri finanþarea tero-
rismului ºi a elabora un nou dis-
curs împotriva fundamentalismu-
lui islamic. Cooperarea pentru
combaterea terorismului ºi schim-
bul de informaþii ar trebui sã fie un
element central în relaþiile UE cu
aceste þãri. De asemenea, este
esenþial sã se consolideze o astfel
de cooperare cu organizaþiile re-
gionale precum Liga Arabã, Uniu-
nea Africanã ºi Consiliul de Coo-
perare al Golfului. Aºadar, Gru-
pul PPE apreciazã recentul me-
morandum de înþelegere care a
fost semnat cu Liga Statelor Ara-
be privind cooperarea pentru com-
baterea terorismului. UE trebuie,
de asemenea, sã continue ºi sã
încurajeze cooperarea sa cu Or-
ganizaþiile Naþiunilor Unite, în spe-
cial cu Comitetul pentru combate-
rea terorismului.

7. Reorganizarea
practicilor din cadrul
Parlamentului
European în domeniul
securitãþii interne

Întrucât transparenþa este un
principiu director în funcþiona-
rea internã a Parlamentului Eu-
ropean, Grupul PPE este ferm
convins cã este nevoie urgent de
o aplicare mai strictã a reuniuni-
lor „cu uºile închise” sau a unor
mecanisme similare, prin care
deputaþii ar putea sã obþinã un
acces limitat la informaþiile sen-
sibile clasificate ºi neclasificate
privind combaterea terorismului.

Examinãm posibilitatea de a
crea o subcomisie pentru intel-
ligence în care un numãr limitat
de deputaþi în Parlamentul Euro-
pean, cu autorizare de securita-
te, sã poatã primi informaþii cla-
sificate ºi acces la documente
clasificate. Scopul nu ar fi acela
de a pretinde exercitarea unui
control asupra serviciilor secre-
te din statele membre.
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Situatã la strada care duce la
nord spre Craiova, piaþa din co-
muna Cetate a fost ºi ieri la fel de
animatã, aºa cum cunoscãtorii ºtiu
mai bine. Înconjuratã de strãzi nou-
asfaltate, piaþa a devenit în puþin
timp una dintre cele mai cãutate
din zonã. Apetitul sãtenilor de aici
pentru muncã ºi nevoia de a-ºi
câºtiga un trai liniºtit au fãcut ca
forfota sã fie la ea acasã. O reve-
laþie pentru cei veniþi la rude, din
chiar inima României, acolo unde
pãmântul nu este atât de generos,
ca aici, în sudul Doljului.

Preþuri aproape modice
Dacã recent fãceam o trecere

în revistã a preþurilor practicate în
Piaþa Centralã din Craiova, la Ce-
tate lucrurile stau cu totul altfel: in-
comparabil mai bine! Roºiile nu
depãºeau 1,00 leu/kg; cartofii –
1,20; morcovii – 2,50; vinetele –
0,60; lubeniþa – 0,60 sau 1 leu/bu-
cata.  Agitaþie ºi la sectorul produ-
selor din lapte. Oferta de brânzã
era mai mare decât cererea, motiv
pentru care preþurile au luat-o în
jos, pânã spre 5 lei/kg. Sã mai adã-
ugãm cã un litru de lapte din hi-
permarketuri se vinde cu 4,5 lei!
Tot în piaþa din Cetate, iaurtul na-
tural costa 3 lei borcanul mare de
680 g.

Se apropie culesul viilor
ªi pentru cã în comerþ trebuie

sã fii mereu în întâmpinarea clien-
þilor, am gãsit la vânzare damigene
la 55 de lei, butoaie din PVC de
250 l la 90 de lei ºi de 220 l la 80
de lei. Cei mai gospodari ºi-au fã-
cut provizii de saci ºi zahãr, pen-
tru cã nu se ºtie dacã samatocul
din toamnã va fi îndeajuns ºi nu
stricã sã-l mai prelungeascã niþel.

La intrarea principalã a pie-
þei, un tânãr îºi prezenta o ofer-
tã mai puþin obiºnuitã: grãtare
din fier, cu înãlþimea de 1 m.
Preþul era de 100 lei ºi, cum

Producãtori veritabili în Piaþa din CetateProducãtori veritabili în Piaþa din CetateProducãtori veritabili în Piaþa din CetateProducãtori veritabili în Piaþa din CetateProducãtori veritabili în Piaþa din Cetate
Duminica este pentru locuitorii din comuna Cetate prin-

cipalul prilej de a-ºi valorifica munca de peste an. ªi ieri,
mii de cumpãrãtori au luat cu asalt, dis-de-dimineaþã, cea
mai mare piaþã din sudul Doljului. Organizatã foarte bine,
începând cu produse agricole de sezon ºi încheind cu arti-
cole de uz gospodãresc, aici puteai gãsi aproape absolut
orice. De la legume, fructe, lactate, carne proaspãtã, pãsã-
rii vii, cereale, purcei ºi chiar cele necesare pentru iarna
ce va veni: sare bulgãr pentru animalele din stabulaþie ºi
sobe pentru cei ce vor sã facã modificãri în locuinþe.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

spuneau unii dinte cei interesaþi,
nu era deloc piperat.

Cerealele – aurul câmpului
Pe latura din dreapta a pieþei,

oferta de cereale era foarte boga-
tã, semn cã ºi anul agricol a fost
unul pe mãsurã. Baniþa de grâu se
vindea cu 10 lei, cea de porumb
cu 13 lei. Nu lipseau nici ovãzul
ºi ºrotul. La puþin paºi, dupã ca-
mioanele cu cereale apãreau ºi
consumatorii de peste an. Aici,
într-un portbagaj auto zãrim doi
purceluºi scoºi la vânzare. Preþul
cerut era de 100 lei bucata. O le-
gãturã existã între un an agricol
bogat ºi preþul de vânzare al pur-
ceilor: „Când sunt bucate sau când
e muncã”, cum se spune prin pãr-
þile locului, tare greu te mai lipeºti
de un purcel!

De altfel, carnea proaspãtã de
viþel sau porc se vindea, tot aici, la
preþuri foarte acceptabile. Putem
spune, fãrã sã greºim, cã erau la
jumãtate comparativ cu cele prac-
ticate în pieþele din Craiova.

La final, berea ºi micii
Ca orice cumpãrãtor care se

respectã, mai ales duminica ºi dupã

o zi anterioarã, când a fost dezle-
gare la peºte, localnicii nu ºi-au
refuzat plãcerea de a savura câþiva
mititei, alãturi de o bere rece. Mai
ales cã soarele îºi anunþa deja pre-
zenþa tot mai convingãtor. Fumul
de la grãtarele sfârâinde urca în-
cet, înconjurat parcã de zgomotul
guralivilor olteni deprinºi cu mun-
ca, dar ºi cu momentele de liniºte
ºi relaxare.

Cetate, o comunã plinã de vita-
litate, cu case ce vãdesc un spirit
încã tânãr, cu un pãmânt printre
cele mai fertile din þarã, nu face
decât sã lege, ºi de aceastã datã,
oamenii într-o comuniune cu prin-
cipii ºi acceptã cã viaþa a însemnat
ºi înseamnã trudã, bunã-vecinãta-
te, dar mai ales înþelepciunea cã
fiecare trebuie sã-ºi facã un rost al
sãu pe pãmânt!

Plaja a încântat pe oricine
a venit în Cetate

Zilele caniculare anunþate în
prealabil de meteorologi nu au fost
un motiv de îngrijorare pentru lo-
calnici. Dar mai ales pentru rudele
lor venite de prin þarã în vacanþã.
O banalã coborâre la malul Dunã-
rii s-a transformat într-o experi-
enþã minunatã pentru toþi. Plaja din
Cetate a adunat, pe nisipul sãu fier-
binte, mii de persoane. Sub umbra
pãdurilor seculare au fost aºezate
mese ºi muzica de petrecere
acompania energia debordantã a
celor responsabili cu grãtarele.

O varã frumoasã, printre oa-
meni minunaþi, care ºtiu cã doar
munca este ºansa de a duce pe mai
departe faima unei localitãþi cunos-
cute deja în lume. Nou-nãscuþii, ºi
nu puþini la numãr, plimbaþi pe strã-
zile de aici sunt motivul cel mai
puternic care ne face sã credem
cã, acolo unde treburile obºtii sunt
atent gospodãrite, localitatea va fi
la fel de puternicã, ca ºi în perioa-
dele când de aici plecau zeci de
autobuze cu salariaþi la marile cen-
tre de prelucrare a legumelor ºi
fructelor din apropiere.
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Continui sã restitui cititorilor o altã filã
de jurnal din cele regãsite prin arhivã cu
întâmplãri ºi impresii dintr-o cãlãtorie mai
îndepãrtatã în Brazilia ºi, îndeosebi, la Rio
de Janeiro, gazda actualei ediþii a Jocurilor
Olimpice. Cum se va putea observa, de
data aceasta e vorba de conaþionali, nu atât
de celebri precum Manoilescu ori Eliade,
poate cei mai cunoscuþi în cercurile cultu-
rale din aceastã întinsã ºi mirabilã Þarã,
cu istoria ei interferatã de contradicþii ºi
de tensiuni necamuflate de splendoarea
unei geografii mirifice, dar nelipsiþi de in-
contestabile recunoaºteri prin devoþiunea
cu care s-au dedicat promovãrii valorilor
literar-artistice mondiale, neuitându-ºi nici-
odatã nici limba ºi nici rãdãcinile natale.

Doamna Vanda
ºi ambivalenþa lui aici/acolo

Într-o cãlãtorie, departe de casã, se în-
tâmplã, contrar impresiei de suprafaþã, cã
eºti mai tot timpul precipitat; în loc sã te
simþi detaºat, neutru, deblocat din lanþul

preocupãrilor existenþei cotidiene, a griji-
lor de tot felul, te trezeºti aruncat într-o
altã dezordine: a vederii ºi a înþelegerii; la
care se adaugã, de cele mai multe ori chiar
împotriva propriei voinþe, presiunea unei
raportãri la condiþia ta identitarã pe care ai
lãsat-o în urmã; de care parcã ai fi dorit sã
scapi preþ de câteva zile, dar care se în-
toarce de la fiecare contact pe care îl rea-
lizezi cu noile pojghiþe ale realului ce te
pândeºte, cu insolitul ºi, uneori, cu exotis-
mul sãu.

La Rio de Janeiro, în acea searã de în-
ceput de septembrie 2006, intrând în imensa
ºi ultra-moderna librãrie din centru „Leo-
nardo” ºi îndreptându-mã spre doamna în-
tre douã vârste indicate, din prag de Mar-
co Lucchesi, i-am spus „Bunã seara!” fãrã
a putea masca, aºa cum îmi propusesem,
mãsura insolitului situaþiei. Reacþia a fost
pe mãsurã: uimitã, d-na m-a sãgetat cu o
privire în care curiozitatea plutea la supra-
faþã în toatã transparenþa ei. Apoi, când i-
am spus cã doresc s-o vãd pe d-na Vanda,
a strigat aproape „ca la þarã” „Mamããã!,

te cautã cineva”, cu un abia imperceptibil
accent „strãin”, ºi, pe neaºteptate, asalta-
tã cum era de clienþi, ºi-a vãzut de treabã.

Din încãperea vecinã, care nu era alt-
ceva decât o prelungire, mai discretã – ºi
mai intimã – a spaþiului librãriei, dintr-un
fotoliu antic, m-a întâmpinat o doamnã ve-
nerabilã, cu o privire blândã ºi sagace, ri-
dicându-se cu dificultate spre a mã saluta.
Povestea ei, atâta câtã s-a desprins din
jumãtatea de orã petrecutã acolo, la închi-
derea programului, era, în liniile ei genera-
le, pe cât de simplã pe atât de complexã ºi
purtând, tocit totuºi în cutele-i cele mai
adânci, parfumul misterului împrumutat
parcã unor romane franþuzeºti de la jumã-
tatea trecutului secol, sondând redescope-
rirea Indochinei. Nãscutã la Braºov, într-o
familie cu stare, dar ºi cu nenoroc, s-a în-
scris la Facultatea de litere din Bucureºti,
imediat dupã rãzboi, apoi, în 1947, odatã
cu cãderea Regelui, reuºise sã fugã, la
timp, în Franþa. La Paris s-a reînscris la
Sorbona, unde, curând, dupã ce l-a cunos-
cut pe viitorul ei soþ, un brazilian aflat ºi el

la studii, l-a urmat, aici, la Rio, într-o sfida-
re absolutã a propriului destin. Soþul s-a
consacrat creºterii albinelor cãrora avea
sã le cadã victimã mai târziu, lãsând-o pe
d-na Vanda sã-ºi creascã unica fiicã, pe
care, în prealabil. nu uitase sã o înveþe foar-
te bine limba românã ºi tainele mari ale
culturii acesteia.

Dar nu despre destinul d-nei Vanda do-
resc sã discut aici ºi acum, ci despre acel
sentiment propriu care, insinuat în mine în
timpul acelei scurte vizite la librãria „Da
Vinci”, avea sã revinã în zilele urmãtoare
sâcâitor pânã la obsesiv. M-am trezit par-
cã urmãrit de senzaþia puternicã a propriei
dedublãri fizice: acea senzaþie pe care poa-
te o trãim doar în vis, când pendulezi între
un timp ºi altul, între un loc ºi altul; reve-
neau, cu o forþã nebãnuitã, alte senzaþii,
din zilele petrecute mai înainte, la Sao Pa-
olo ºi la Assis. Iatã-le, surprinse, nu cu prea
mare întârziere, în forma, pe cât mi-a stat
în putinþã, neprelucratã în care le-am în-
credinþat notaþiei pentru mai târziu…

Septembrie 2006

RESTITUIRI

Înscriere în
sistem „motto”,
pentru creatori
care nu sunt
membri ai USR

La Concursul Naþional de
Poezie „Traian Demetrescu”,
secþiunea creaþie, pot participa
persoane care nu sunt membre
ale Uniunii Scriitorilor din
România ori ale altor asociaþii de
scriitori ºi care nu au publicat un
volum individual de poezie.

Lucrãrile, constând în grupaje
de 5 – 7 poezii, redactate
(dactilografiate) în câte trei
exemplare, vor fi trimise numai
prin poºtã, pânã la 10 octombrie
a.c., pe adresa: Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”, strada
„Traian Demetrescu” nr. 31,
Craiova, judeþul Dolj, cu menþiu-
nea «Pentru Concursul de Poezie
„TRADEM”». Poeziile trimise nu
vor purta semnãturã, ci un
„motto” ales de autor. Plicul cu
poezii va conþine un alt plic
închis, care, în loc de adresã, va
purta acelaºi „motto”, iar în
interiorul lui se vor menþiona
numele ºi prenumele autorului,
vârsta, adresa ºi numãrul de
telefon al acestuia.

Potrivit organizatorilor, juriul
concursului de poezie este
format din scriitorii Ionel

Ciupureanu, Nicolae Coande ºi
Petriºor Militaru. Vor fi acordate
Premiul TRADEM – în valoare

de 2.000 lei, Premiul  I  – 1.500
lei, Premiul  al II-lea – 1.000 lei,
Premiul al III-lea – 800 lei ºi un
premiu special pentru un autor
din Oltenia – 800 lei.

Fragmente
dintr-un volum
de Traian
Demetrescu,
traduse
în cinci limbi

ªi ediþia de anul acesta va
conþine o secþiune dedicatã

traducerii, anunþã organizatorii
evenimentului. «Cei care doresc
sã se înscrie în competiþie vor
avea de tradus în limbile germa-
nã, englezã, francezã, spaniolã
sau italianã douã fragmente de
jurnal din volumul „Intim”, de
Traian Demetrescu. Cele douã
fragmente de jurnal propuse
pentru traducerea din limba
românã în limbile menþionate se
gãsesc în regulament», se
menþioneazã într-un comunicat
de presã.

Ca ºi poeziile, traducerile
trimise nu vor purta semnãtu-

rã, ci un „motto” ales de autor.
Plicul cu fragmentele de jurnal
traduse va conþine un alt plic
închis, care, în loc de adresã,
va purta acelaºi „motto”, iar în
interiorul lui se vor menþiona
numele ºi prenumele autorului
traducerii, vârsta, adresa ºi
numãrul de telefon, precum ºi
limba pentru care acesta a
optat sã realizeze traducerea.
Traducerile vor fi trimise
numai prin poºtã, pânã la data
de 10 octombrie a.c., pe
adresa Casei Culturã „Traian
Demetrescu”, strada „Traian
Demetrescu” nr. 31, Craiova,
Dolj, cu menþiunea „Pentru
concurs traduceri”.

Juriul este format din Cosmin
Dragoste (limba germanã),
Eleanor Mircea (limba englezã),
Mihaela Baba (limba francezã),
Oana Duþã (limba spaniolã), Elena
Pîrvu (limba italianã). Fiecare
dintre membrii juriului va desem-
na câte trei lucrãri câºtigãtoare,
autorii acestora fiind rãsplãtiþi cu
Premiul  I – în valoare de 500 lei,

Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu” anunþã o nouã ediþie a „Sãp-
tãmânii TRADEM” – eveniment
organizat în perioada 1-5 noiembrie
a.c., cu sprijinul Consiliului Local
ºi Primãriei Municipiului Craiova.
În cadrul acestuia s-a va desfãºura
a 38-a ediþie a Concursului Naþio-

nal de Poezie „Traian Demetrescu”,
cu o secþiune de creaþie ºi una de
traduceri. Înscrierile se pot face
pânã în luna octombrie, iar valoa-
rea totalã a premiilor – care vor fi
acordate în cadrul unei festivitãþi în
data de 5 noiembrie – depãºeºte
suma de 11.000 lei.

Premiul al II-lea – 300 lei ºi
Premiul al III-lea – 200 lei.

***
Pentru ambele secþiuni, de

creaþie ºi traduceri, festivitatea de
premiere va avea loc la sediul
instituþiei, în data de 5 noiembrie
a.c., ora 12.00. Câºtigãtorii vor fi
invitaþi la Craiova pentru premie-
re, Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” urmând a le asigura
cazarea pentru ziua de 5 noiem-
brie, iar cheltuielile cu transportul
vor fi suportat de premianþi.
Relaþii suplimentare pot fi
solicitate de cei interesaþi la
numerele de telefon
0351.413.369, 0725.505.729 sau
la adresa de e-mail tradem@tra-
dem.ro.

Programul activitãþilor din „Sãp-
tãmâna TRADEM” va fi fãcut pu-
blic pe site-ul instituþiei, www.tra-
dem.ro, ºi pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/tra-
demro, unde se regãseºte ºi Regu-
lamentul concursului.

MAGDA BRATU
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Facultatea de Drept a Univer-
sitãþii din Craiova a primit, la în-
ceputul acestei luni, din partea
ARACIS, acceptul de a derula
Programul de Masterat „Dreptu-
rile omului” în limba francezã –
„Droits de l’ homme”, fiind
apreciate cerinþele normative,
standardele ºi indicatorii de per-
formanþã. Astfel, începând cu
2016/2017, instituþia de învãþã-
mânt superior are ºi aceastã
ofertã educaþionalã.

 În conformitate cu art. nr. 200
din Ordinul Ministerului Educaþiei
Naþionale nr. 5115/2014, încheie-
rea situaþiei ºcolare a elevilor amâ-
naþi pe semestrul al II-lea al anului
ºcolar în curs, a celor amânaþi pe
primul semestru ºi a celor care nu

Masterat în limba francezã, pentru „Drepturile omului”,Masterat în limba francezã, pentru „Drepturile omului”,Masterat în limba francezã, pentru „Drepturile omului”,Masterat în limba francezã, pentru „Drepturile omului”,Masterat în limba francezã, pentru „Drepturile omului”,
la Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiovala Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiovala Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiovala Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiovala Facultatea de Drept a Universitãþii din Craiova

 Dupã terminarea concursului de admitere din aceastã
varã, Facultatea de Drept din cadrul Universitãþii din
Craiova îºi pregãteºte anul universitar 2016/2017, cu
atât mai mult cu cât, în urmã cu câteva zile, a primit ºi
acreditarea, din partea Agenþiei Române de Asigurare a
Calitãþii Învãþãmântului Superior (ARACIS), pentru
studiile de masterat în limba francezã, referitoare la
Drepturile omului.

„Putem spune cã oportunitatea
desfãºurãrii activitãþilor didactice
într-o limbã strãinã este susþinutã
de necesitatea internaþionalizãrii
programelor de studii ºi de ceea
ce înseamnã limba francezã – una
oficialã a sistemelor de protecþie a
drepturilor omului. Se asigurã, ast-
fel, absolvenþilor masteratului pro-
pus accesul pe piaþa muncii în in-
stituþiile internaþionale din domeniu,
precum ºi atragerea unui numãr mai
mare de studenþi strãini”, a declarat

prof. univ. dr. Sevastian Cercel,
decan al Facultãþii de Drept.
Mai multe activitãþi de varã

Nu este singura noutate, fiind
ºi altele aflate în derulare, iar acti-
vitatea de varã se prezintã bogatã.
Sunt în pregãtire douã programe
de masterat cu predare în limba
englezã în drept, respectiv ºtiinþe
administrative. Vor susþine cursuri,
în vederea programelor de maste-
rat, profesori din Elveþia (Faculta-
tea de Drept din Fribourg), Franþa
(instituþiile de învãþãmânt superior
din Dijon, Toulon Lille) ºi Spania
(din La Coruna). În acelaºi timp,
se pun bazele viitoarei sesiuni de
admitere la masterat ºi doctorat,
care va avea loc luna viitoare, cu
specializãrile Drept privat, Dreptul
afacerilor, ªtiinþe penale ºi ªtiinþe
administrative (prima secþiune) ºi
Drept constituþional, Drept civil,

Drept comercial ºi Drept penal,
toate pentru studii doctorale.

Nu lipseºte ªcoala de varã, pro-
gram destinat studenþilor craioveni,
la care se adaugã pregãtirea parti-

cipãrii cursanþilor la ADR (Alter-
nativ Dispute Resolution), care se
va desfãºura, în 2017, în Franþa,
ºi care se referã la utilizarea efi-
cientã a procedurii de mediere.

Elevii, între susþinerea corigenþelor ºi admiterea în liceuElevii, între susþinerea corigenþelor ºi admiterea în liceuElevii, între susþinerea corigenþelor ºi admiterea în liceuElevii, între susþinerea corigenþelor ºi admiterea în liceuElevii, între susþinerea corigenþelor ºi admiterea în liceu
S-au încheiat examenele de evaluare

naþionalã, care au avut corespondent în
admiterea în învãþãmântul liceal, nefina-
lizat încã, din considerente legislative, dar
a rãmas în derulare procedura prin care
corigenþii sau cei care au situaþia ºcolarã
anualã nefinalizatã trebuie sã ºi-o actua-

ºi-au încheiat situaþia ºcolarã sau
au fost amânaþi anual se poate face
într-o perioadã stabilitã de condu-
cerea unitãþii de învãþãmânt respec-
tive, înainte de sesiunea de cori-
genþã. Elevii amânaþi, care nu pro-
moveazã la una sau douã discipli-

ne din sesiunea de examene
privind încheierea situaþiei
ºcolare a celor din aceastã
categorie, se pot prezenta la
corigenþã.

„În perioada 29 august –
2 septembrie, clasele din ci-
clurile primar, gimnazial , li-
ceal ºi profesional (altele de-
cât anii terminali), precum
ºi cele de la postliceal sau
ºcoli de maiºtri desfãºoarã
astfel de examene. Elevii
care nu au promovat la o
singurã disciplinã sau la un sin-
gur modul au dreptul sã solicite
reexaminarea, dar acest bonus se
poate acorda numai de conduce-
rea instituþiei de învãþãmânt, jus-
tificat, în cazuri speciale. Cererea
de reexaminare se depune la se-
cretariatul unitãþii de învãþãmânt,
în 24 de ore de la afiºarea rezulta-
telor, iar reevaluarea se desfãºoa-
rã în perioada de 48 de ore de la
depunerea solicitãrii, însã nu mai
târziu de la data începerii corigen-
þelor pentru noul an ºcolar. De ase-
menea, cei care nu au promovat
sau au fost amânaþi, care nu se
pot prezenta la examene, din mo-
tive temeinice, trebuie sã dove-
deascã, în cel mult ºapte zile lu-
crãtoare de la data examenului, cu
acte care sã ateste imposibilitatea
prezentãrii, pot participa la o datã
ulterioarã, stabilitã de Consiliul de
Administraþie al ºcolii, dar nu mai
târziu de debutul anului de învã-
þãmânt. În situaþii excepþionale
(îmbolnãviri cu tratamente ambu-
latorii, internãri în spital etc.), In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj
poate aproba susþinerea examenu-

lui ºi dupã începerea anului ºco-
lar”, a precizat prof. Nicuºor Co-
tescu, inspector general adjunct
al ISJ Dolj ºi preºedinte al Comi-
siei Judeþene de Admitere în în-
vãþãmântul liceal.
Repartizarea la admiterea
în liceu merge înainte

Pânã în prezent, s-au desfãºu-
rat douã etape de admitere în li-
ceu, iar de la 1 august a început
cea de-a treia. „La începutul aces-
tei luni a debutat cea de-a treia eta-
pã, destinatã candidaþilor din se-
ria curentã ºi celor din anii ante-
riori, care nu împlinesc 18 ani la
data începerii cursurilor din anul
2016/2017, prin afiºarea locului
de desfãºurare ºi a graficului pro-
belor de aptitudini sau de verifi-
care a cunoºtinþelor de limbã mo-
dernã. La începutul lunii viitoare
(1-2 septembrie), va avea loc re-
partizarea absolvenþilor clasei a
VIII-a, care nu au participat la
nicio etapã anterioarã ori nu au
fost repartizaþi, care nu s-au în-
scris în perioada prevãzutã de
metodologie sau ºi-au încheiat si-

tuaþia ºcolarã ulterior. De aseme-
nea, s-a finalizat ºi distribuirea ti-
nerilor aflaþi în condiþii speciale
(gemeni; mai aproape de domici-
liu; studii gimnaziale efectuate în
strãinãtate, echivalate etc.)”, a mai
spus Nicuºor Cotescu. Referitor
la acest ultim aspect, datele sunt
urmãtoarele: nouã cazuri de ge-
meni care au dorit sã înveþe în
aceeaºi ºcoalã, trecându-se peste
ultima notã de admitere, instituþii-
le ºcolare dorite fiind Colegiile
Naþionale „Carol I”, „Fraþii Bu-
zeºti”, „Gheorghe Chiþu”, „ªtefan
Velovan”, „Nicolae Titulescu” ºi
Liceele „Henri Coandã” ºi „Char-
les Laugier”. Doi dintre solicitanþi,
absolvenþi în alte localitãþi, au ce-
rut sã fie aproape de casã, iar alþi
doi, cu studii gimnaziale în strãi-
nãtate, au fost admiºi în Craiova,
la Colegiul Tehnic de Arte ºi Me-
serii „Constantin Brâncuºi”, res-
pectiv Liceul „Traian Vuia”. În to-
tal, au fost depuse 26 de solici-
tãri, 22 dintre ele fiind aprobate.
Cei care au fost respinºi vor intra
în cea de-a treia etapã de reparti-
zare, amintitã deja.

lizeze, cu toate drepturile ulterioare puse
în practicã. Mai mult, dacã tot vorbim de
admiterea în liceu, s-au finalizat, la nive-
lul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj,
listele cu elevii aflaþi în condiþii speciale,
admiºi în unitãþi de învãþãmânt preuniver-
sitar, ciclul superior.
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Oscar Pistorius a fost dus de
urgenþã la spital dupã gardienii
închisorii unde fostul campion
paralimpic este încarcerat, au
descoperit cã acesta ºi-a provo-
cat rãni la încheieturile mâinilor.
Jurnaliºtii de la cotidianul The
Blade Runner susþin cã rãnile ar
fi apãrut dupã ce Oscar Pisto-
rius ar fi cãzut din pat, noaptea
trecutã. Pistorius a fost imediat
transportat cu o maºinã a închi-
sorii Kgosi Mampuru din Preto-
ria la spitalul Kalafong din capi-
tala Africii de Sud. Confrm sur-
sei citate doi gardieni ai închi-
sorii le-au spus jurnaliºtilor din
Africa de Sud cã la un control
amãnunþit, în celula ocupatã de
Pistorius au fost descoperite

Belgia: Doi ofiþeri de poliþie,
rãniþi cu maceta de cãtre
un individ care striga
“Allahu Akbar”

Doi poliþiºti au fost rãniþi
cu macete, sâmbãtã dupã-
amiazã, în centrul oraºului
Charleroi din Belgia de cãtre
un individ care striga “Allahu
Akbar”, a informat poliþia
localã, citatã de La Libre
Belgique. Primele elemente ale
anchetei trimit spre ipoteza
unui act terorist, a declarat
premierul Belgiei, Charles
Michels.  Poliþia belgianã a
confirmat decesul individului
care a atacat cu macete doi
poliþiºti sâmbãtã dupã-
amiaza, în oraºul Charleroi,
ofiþerii de poliþie fiind în
afara pericolului. Agresorul a
fost rãnit de focuri de armã
trase de poliþie ºi a murit la
spital. Incidentul a avut loc în
apropierea secþiei de poliþie
din Charleroi.

Stat Islamic pierde un nou oraº
important pe care îl controla
în Siria

Forþele coalþiei kurdo-
arabe au recucerit, sâmbãtã,
oraºul sirian Minbej, un fief
al reþelei teroriste Stat
Islamic, la douã luni dupã ce
au lansat ofensiva împotriva
localitãþii strategice situate
în nordul Siriei. “Forþele
democratice siriene (FDS)
controleazã sâmbãtã orajul
Minbej ºi îi cautã în centrul
localitãþii pe ultimii teroriºti
care mai sunt prezenþi în
oraº”, a anunþat Observatorul
Sirian pentru Drepturile
Omului (OSDO). FDS au
lansat pe data de 31 mai o
ofensivã care viza recucerirea
oraºului Minbej, care era
principaul punct de aprovizio-
nare a reþelei Stat Islamic de
la frontiera turcã spre Raqqa,
capitala de facto a organiza-
þiei teroriste. Cu sprijinul
aerian al coaliþiei internaþio-
nale conduse de Statele Unite,
FDS au cucerit mai întâi mai
multe localitãþi din jurul
oraºului, apoi au intrat, pe
data de 23 iunie, în Minbej.
Ulterior, acestea au avansat
lent din cauza contratacurilor
teroriºtilor.

Atac armat în centrul Marsiliei:
Douã persoane au fost ucise
cu mai multe gloanþe
de calibru mare

Un atac armat a avut loc
duminicã în centrul oraºului
Marsilia din Franþa, soldându-
se cu doi morþi, potrivit Le
Figaro online. Atacul a avut
loc ieri dimineaþã, în jurul orei
locale 10.00. Potrivit publica-
þieu La Provence, victimele au
în jur de 20 de ani. “Ele se
aflau la bordul unei maºini ºi
au fost urmãrite de un vehicul
înainte de a fi atacate cu
gloanþe”, anunþã jurnalul.
Victimele au fost ucise cu mai
multe gloanþe de calibru mare
de cãtre unul sau mai mulþi
agresori care au fugit, potrivit
unei surse din cadrul poliþiei.
Anchetatorii privilegiazã
ipoteza unei reglãri de conturi.

Poliþia din Italia, Ungaria ºi Slo-
venia a arestat, sâmbãtã, patru per-
soane în cadrul unei operaþiuni co-
mune care viza un grup suspectat
de trafic cu imigranþi clandestini din
Balcani spre Italia, a anunþat poliþia
italianã. Doi dintre suspecþi au fost
arestaþi în nordul Italiei, unul în
Budapesta ºi unul în oraºul sloven
Maribor, a precizat aceasta. Cei pa-
tru sunt acuzaþi de conspiraþie in-
fracþionalã ºi complicitate în ceea

Liderul republicii separatiste au-
toproclamate Lugansk, situate în
estul Ucrainei, a fost rãnit sâmbã-
tã în urma unei explozii care a avut
loc în apropiere de maºina sa, ofi-
cialii locali numind acest incident
tentativã de omor, relateazã Reu-
ters online. Igor Plotnitski, ºeful
republicii separatiste autoprocla-
mate Lugansk, a fost rãnit în ex-
plozie, a declarat pentru agenþia
Interfax, o sursã medicalã. Viaþa
sa nu este în pericol, potrivit unui
purtãtor de cuvânt al Centrului de
Informaþii din Lugansk. Acest in-
cident urmeazã unei intensificãri a
violenþelor în estul Ucrainei, unde
au loc confruntãri între separatiº-
tii proruºi ºi forþele guvernamen-
tale de la Kiev, în pofida unui ar-

Un refugiat afgan, suspectat cã
ar plãnui un atac în capitala Franþei
ºi arestat recent la Paris, a fost eli-
berat sâmbãtã, neexistând niciun ele-
ment care sã confirme faptul cã
acesta reprezintã o ameninþare. In-
dividul, a cãrui identitate nu a fost
dezvãluitã, fusese catalogat de cãtre
jandarmerie la începutul sãptãmânii
ca fiind susceptibil de a pregãti un
act terorist la Paris. El a fost arestat
în Paris, mulþimitã poliþiºtilor din ca-

OOOOOscar Pistorius, transportatscar Pistorius, transportatscar Pistorius, transportatscar Pistorius, transportatscar Pistorius, transportat
de urgenþã la un spital din Pretoriade urgenþã la un spital din Pretoriade urgenþã la un spital din Pretoriade urgenþã la un spital din Pretoriade urgenþã la un spital din Pretoria

douã lame pentru aparatele de
ras., în timp ce un alt deþinut le-
ar fi dezvãluit oficialilor închi-
sorii cã Pistorius ºi-ar fi provo-
cat singur rãnile. Pistorius va
rãmâne în aceastã noapte în spi-
talul din Pretoria, fiind pãzit de
zece gardieni ai închisorii Kgosi
Mampuru Unul dintre cei care-l
pãzesc pe Oscar Pistorius le-ar
fi sus jurnaliºtilor de la site-ul
sud-african City Press cã fostul
atlet “are tãieturi urâte la înche-
ieturile mâinilor, iar doctorii îi
schimbã foarte des bandajele”.
În vârstã de 29 de ani, Oscar
Pistorius a fost condamnat, luna
trecutã, la 6 ani de închisoare
pentru uciderea iubitei sale, Re-
eva Steenkamp în anul 2013.

Liderul regiunii separatiste Lugansk
din Ucraina, rãnit într-o explozie

mistiþiu fragil. “Astãzi, la ora 07.50,
a avut loc o tentativã de asasinare
a liderului Republicii Lugansk. Fap-
tele de la faþa locului susþin ipoteza
unui act de terorism”, a declarat
un oficial regional, citat de Centrul
de Informaþii din Lugansk. Potri-
vit lui Oleksandr Motuzyanik, un
purtãtor de cuvânt al administra-
þiei prezidenþiale din Ucraina, Kie-
vul nu are nimic de-a face cu ex-
plozia. “Partea ucraineanã nu este
implicatã în aceastã tentativã de
asasinat, întrucât acest lucru nu are
absolut nicio logicã ºi nu rezolvã
nicio problemã”, a declarat acesta
la o conferinþã de presã. Motuzya-
nik a spus cã incidentul ar putea fi
rezultatul unei lupte pentru putere
la nivel local.

Refugiatul afgan, bãnuit cã ar fi plãnuit
un atac terorist la Paris, eliberat

drul Direcþiei de ordine publicã ºi
poliþiºtilor de circulaþie, care se pare
cã l-au recunoscut din fotografiile
distribuite de agenþii de securitate ai
capitalei franceze. Acesta a fost eli-
berat sâmbãtã, în absenþa vreunui ele-
ment care sã confirme faptul cã
acesta ar reprezinta o ameninþare,
potrivit unei surse judiciare. Bãrba-
tul a depus o cerere de azil în Franþa
în noiembrie 2015. Individul erau
cãutat în Franþa din data de 31 iulie.

Patru persoane, arestate în Italia, Ungaria ºi
Slovenia pentru trafic cu imigranþi clandestini

ce priveºte migraþia ilegalã. Supec-
þii fac parte dintr-un grup infracþio-
nal transnaþional de origine pakista-
nezã cu sediul în Milano, a anunþat
poliþia. Organizaþia transporta imi-
granþi pakistanezi, bengalezi ºi af-
gani din Ungaria spre Italia ºi þãrile
din nordul Europei, plasându-i în
camionete ºi folosind documente
false. Poliþia a precizat cã afacerea
genera venituri de aprimativ 500.000
de euro pe an.
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METEO

În mare
parte seninluni, 8 august - max: 34°C - min: 20°C

$
1 EURO ...........................4,4638 ............. 44638
1 lirã sterlinã................................5,2680....................52680

1 dolar SUA.......................4,0045........40045
1 g AUR (preþ în lei)........175,3531.....1753531

Cursul pieþei valutare din 8 august 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

LUNI - 8 august

07:00 Exclusiv în România
07:50 Vorbeºte corect!
07:55 Sporturi
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
09:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Come-

die, Dramã, Familie
10:00 Germana…la 1
11:00 Jocurile Olimpice Rio

2016 (R)
12:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
13:00 Telejurnal
14:00 Jurnal Olimpic
14:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
19:00 Telejurnal
20:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
06:00 În grãdina Danei
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Mic dejun cu un campion
09:00 Tatã de vacanþã (R)
2002, Italia, Comedie
10:10 Femeia perfectã
11:30 “ªobolanul rege”, în

premierã mondialã
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:20 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
14:15 Teleshopping
14:30 Telejurnal TVR 2
15:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
17:10 Jocurile Olimpice Rio

2016 - Filler
17:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
20:30 Poveºti citadine
20:40 Jocurile Olimpice Rio

2016
00:40 Jocurile Olimpice Rio

2016 - Filler
00:50 Cartea cea de toate zilele
01:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
04:20 Jocurile Olimpice Rio

2016 - Filler
04:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
06:20 Jocurile Olimpice Rio

2016 - Filler
06:30 Naturã ºi aventurã
06:55 Imnul României

TVR 2

08:10 Hotelul Best Exotic
Marigold 2

10:10 Batman vs. Robin
11:30 Uriaºul meu
13:15 O fata în râu: Preþul iertãrii
14:00 Aºa cool ca mine
15:35 Razbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
17:55 Pe platourile de filmare -

XIII, Ep. 32
18:25 Bunul Dinozaur
20:00 În acea noapte
21:00 Jucãtorii
21:30 Directori adjuncþi
22:00 Poveste adevãratã
23:40 Doi prieteni ºi un seducãtor
01:15 Lumea e a mea

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:15 Puterea dragostei
1990, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
2016, Turcia, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Clubul de noapte 2: Ultima

ofertã
2006, SUA, Acþiune, Dramã
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:45 Clubul de noapte 2: Ultima

ofertã (R)
2006, SUA, Acþiune, Dramã
02:30 Puterea dragostei (R)
1990, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 În asteptarea dragostei

(R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Pânã la capatul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pânã la capãtul lumii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?
06:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)

07:15 Pãstreazã amintirile (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Iubitul meu se însoarã (R)
14:00 ªoricelul familiei
15:45 La bloc
18:00 Brusc, vara trecutã
20:30 Iubitul meu e zombi
22:30 Monstrul din Lake Placid
00:30 Jocuri periculoase (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Inimã de dragon
1996, SUA, Aventuri, Fantastic
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 B.D. în alertã
1971, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 iUmor
22:30 Insula iubirii
01:30 Observator (R)
02:30 Observator special (R)
03:00 iUmor (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 Ochii din umbrã (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Gunes (R)
2015, Turcia, Dramã
03:15 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Iancu Jianu, haiducul (R)
1981, România, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Istoric
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
14:00 Focus
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Camera de râs
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Apel de urgenþã
21:30 S.O.S., sãnãtatea mea!
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Apel de urgenþã (R)
02:30 Killer Karaoke (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester United -
Roma

15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Glasgow Rangers -
Unirea Urziceni

17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Rezumate UEFA Euro 2016
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Champions

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Uriaºul meu

Se difuzeazã la HBO, ora 11:30

Sammy Kanin (Billy Crystal) este
un impresar de mâna a doua care
pune pe primul plan cariera, în
detrimentul soþiei sale Serena
(Katleen Quinlan) ºi a fiului lor
Nick (Zane Carney). Astfel, în loc
sã participe la ziua fiului lui,
Sammy preferã sã plece în Româ-
nia unde tânãrul lui client, Justin
Allen (Rider Strong) joacã într-un
film. Aici, în timpul unei cãlãtorii cu
maºina, Sammy îl descoperã pe
Max (Gheorghe Mureºan), un uriaº
de aproape doi metri ºi jumate...

Iubitul meu e zombi

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30

În urma unei epidemii devasta-
toare, aproape toþi locuitorii
planetei sunt transformaþi în
zombi însetaþi de sânge. Niciun
loc nu mai e sigur, iar micul grup
de supravieþuitori este nevoit sã
se ascundã mereu ºi sã caute noi
metode de apãrare în faþa atacu-
rilor imprevizibilelor creaturi.
Tocmai într-o astfel de confrunta-
re, Julie, una dintre supravieþui-
toare, este salvatã de la moarte
de R., un zombi neobiºnuit de
prietenos, în ciuda aspectului
înfricoºãtor...

Monstrul din Lake Placid

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   22:30

Un grup de crocodili gigantici
terorizeazã o aºezare de lângã un
lac de þarã izolat. Atunci când
animalele locale sunt ucise brutal
ºi câþiva oameni care fac cam-
ping sunt ºi ei omorâþi, biologul
Nathan Bickerman (Colin Fergu-
son) ºtie cã un predator vorace
se aflã în liberate. Aceeaºi pãrere
o are ºi o vânãtoare neînfricatã
care-ºi doreºte un nou trofeu. Pe
mãsurã ce cadavrele se adunã...

sursa: cinemagia.ro
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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.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

POSTLICEALA  ECOLOGICÃ „SF. ªTEFAN”=
=   POSTLICEALA   MEDICALÃ   EUROPEANÃ
(AUTORIZATÃ  +  ACREDITATÃ  + ATESTATÃ)

ªCOLARIZEAZÃ  PENTRU ROMÂNIA ªI  EUROPA:
         Asistenþi  Medicali  Generaliºti – A.M.G.
         Asistenþi  Medicali  de  Farmacie – A.M.F.
     CONDIÞII  SPECIFICE  ºi  NOUTÃÞI:
-Se pot asigura locuri de muncã din timpul scola-

rizãrii (ex. în Germania, limba se invaþã în 3 ani, în
þarã sau în practica din Germania),

-Se face practicã ºi în alte þãri (ex. în acest an,  în
Spania, la Valencia, cu 30 de elevi),

-Taxa de ºcolarizare realã: 2300 lei  la AMF ºi
2500 lei la AMG (pentru toate cheltuileile norma-
le, inclusiv plata practicii în spitale),

-Taxa se plãteºte în 6 rate ºi se poate reduce
prin burse,

-Avem bazã materialã completã, profesori de spe-
cialitate ºi un renume  obþinut în cei 17 ani de acti-
vitate, cu peste 2750 de absolvenþi.

==============================================================
       Înscrierile se fac de luni pânã vineri, între

10: 00  ºi  18:00, la  sediul nostru din clãdirea “B”
a ªcolii “Elena Farago”,  fosta  Scoala  nr. 34 din
Craioviþa, lângã PECO pe Calea Severinului.

 www.scoalaecologica.ro + paginile de  FACEBOOK,
Tel. 0251.420534

Anunþul tãu!
GRÃDINIÞA cu program prelungit

Castelul fermecat, cu sediul în locali-
tatea Craiova, str.Electroputere, nr.21,
judeþul Dolj, organizeazã în perioada
31.08.2016-02.09.2016, concurs pentru
ocuparea funcþiei contractuale vacan-
te de: îngrijitor, Numãr posturi: 2, con-
form HG 286/23.03.2011. Concursul se
va desfãºura astfel: -Proba scrisã în
data de 31.08.2016, ora 10.00; -Proba
interviu în data de 02.09.2016, ora
10.00. Se vor prezenta la interviu can-
didaþii ce au obþinut nota minim 7. Pen-
tru participarea la concurs candidaþii
trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: -studii: medii; -vechime: nu
este necesar; -are cetãþenia românã,
cetãþenie a altor state membre ale UE
sau a statelor aparþinând Spaþiului
Economic European ºi domiciliul în
România; -cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; -are vârsta minimã re-
glementatã de prevederile legale; -are
capacitate deplinã de exerciþiu; -are
starea corespunzãtoare postului, ates-
tatã de adeverinþa medicalã anexatã
la dosarul de înscriere; -nu a fost con-
damnat definitiv pentru sãvârºirea
unei infracþiuni contra umanitãþii, con-
tra statului ori contra autoritãþii, de ser-
viciu sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de fals
ori a unor fapte de corupþie sau a unei
infracþiuni sãvârºite cu intenþie, care
ar face-o incompatibilã cu exercitarea
funcþiei, cu excepþia situaþiei în care a
intervenit reabilitarea; -spirit gospodã-
resc, iniþiativã, responsabilitate; -soli-
de competenþe în domeniu. Candida-
þii vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 10 zile lucrã-
toare de la publicarea anunþului în
Monitorul Oficial, Partea a III-a la se-
diul Grãdiniþei cu program prelungit
,,Castelul fermecat”, Str. Electropute-
re, Nr. 21, Craiova. Relaþii suplimenta-
re la sediul: Grãdiniþei cu program pre-
lungit ,,Castelul fermecat”, Str. Elec-
troputere, Nr. 21, Craiova, persoanã de
contact: Nicolae Lelia, telefon:
0251.580.335, fax: 0251.580.335.

Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin Centrul Mul-

tifuncþional Craiova scoate la licitaþie publicã
deschisã în vederea închirierii urmãtoarele
spaþii disponibile: a) spaþii moderne de birouri,
cu suprafeþe cuprinse între 20 si 58 de m.p.,
având incluse o serie de facilitate precum :
instalaþii moderne de funcþionare de ultimã ge-
neraþie, spaþii commune de tip oficiu, salã mul-
tifuncþionalã dotatã corespunzator, locuri de
parcare gratuitã. Birourile se gãsesc în incin-
ta Centrului de Dezvoltare Tehnologicã ºi Ex-
celenþa în Afaceri si a Centrului de Sprijin al
IMM-urilor ºi Institutelor de Cercetare ºi Ino-
vare. b) spaþii de birouri, spaþii expoziþionale,
de depozitare si de alimentatie publicã – în
incinta Centrului Multifuncþional Craiova. Do-
cumentaþia necesarã se procura de la Centrul
Multifuncþional Craiova, str. Târgului, nr. 26,
etaj 2, camera E211. Licitaþia va avea loc la
aceeaºi adresã în fiecare zi de luni, miercuri ºi
vineri, h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro si
0769.268690.

Primãria Podari , titular al proiectului
“Decolmatare canal ªuviþa, comu-
na Podari, judetul Dolj între strada
Stadionului din comuna Podari ºi li-
mita teritoriului comunei Þuglui’’
anunþã publicul interesat asupra deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj, pentru proiectul propus a fi am-
plasat în comuna Podari, judetul Dolj.

1.Proiectul deciziei de încadrare ºi mo-
tivele care o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, strada Petru
Rares, nr.1, în zilele de L-V, între orele
9-14, precum ºi la urmãtoarea adresã
de internet: www.apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta co-
mentarii/observaþii la proiectul deciziei
de încadrare pânã la data de 13.08.2016.
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OFERTE SERVICIU
ANGAJEZ personal
fast-food olandez. Te-
lefon: 0763/175.855.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fizi-
cã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cuplu-
rile alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la te-
lefon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Brazdã.Telefon: 0766/
587.549.

Vând garsonierã Bu-
cureºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii.
Telefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament în
Balº, ultracentral, etaj
1, 100 mp, 3 camere,
2 balcoane. Preþ:
33000 Euro. Telefon:
0720/813.742.

CASE
Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
0761/049.374; 0753/
626.631.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã Craiova,
str. Drumul Jiului 5 ca-
mere, încãlzire centra-
lã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Zonã centralã, teren
760 mp, utilitãþi + casã
demolabilã. Telefon:
0724/309.640.

Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0770/
333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.

Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/ 809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz. Te-
lefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme
mici. Telefon: 0785/
959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând bicicletã copii 4-
5 ani – 50 lei, televizor
Goldstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti convenabil,
maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii metali-
ce pãstrare armament
cartuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie
argãsite- vopsite, în-
cãlþãminte piele milita-
re, combinã muzicalã
Stereo 205, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr decizii de
compensare prin
puncte ANRP. Tele-
fon: 0749/316.195.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala României a trãit, ieri dimineaþã,
una dintre cele mai mari ruºini din istoria sa,
fiind învinsã, la debutul la Jocurile Olimpice,
de cãtre Angola, scor 19-23, într-un meci din
grupa A. ªi asta în contextul în care african-
cele au avut între buturi un goalkeeper ce
cântâreºte, conform celor mai multe dintre
informaþii, în jur de 100 de kg, numind-o aici
pe Teresa Almeida. Canalului Eurosport a
notat cã Almeida ar avea chiar 123 de kg.

Pentru a realiza ºi mai desluºit dimensiu-
nile eºecului, dacã România se clasa pe lo-
cul 3 la Mindialul din decembrie, Angola pier-
dea de la 10 goluri în sus cu echipele impor-
tante, 23-37 cu Suedia, 24-37 cu Olanda ºi
28-38 cu Muntenegru.

Ce sã se fi  schimbat atât de radical de
atunci, mai ales cã ambele reprezentative au
venit la Rio cam cu aceleaºi distribuþii? Nimic
concret, la un asemenea nivel este greu sã
schimbi radical o echipã în nici opt luni de zile.

Atunci, problemele au fost de cu totul altã
naturã. Au þinut de superficialitate? Româ-
nia a dat senzaþia în faþa Angolei cã este ne-
pregãtitã, cã nu a avut tonus. Africancele au
avut limite în multe momente, dar au reuºit
prin entuziasm, prin dispoziþie la efort sã punã
în dificultate o echipã a României care nu a
avut în primul rând ritm. Chiar ºi cu Cristi-
na Neagu în teren, primul gol din acþiune a
venit în minutul 12 (Chintoan). Paula Ungu-
reanu a scos câteva mingi grele, astfel cã

Handbalistele, debut de coºmar cu “cenuºãreasa” Angola

Între buturi… hipnozãÎntre buturi… hipnozãÎntre buturi… hipnozãÎntre buturi… hipnozãÎntre buturi… hipnozã
Pentre fetele lui Tomas Ryde urmeazã jocul cu gazda

Brazilia, astãzi, ora 22:40, TVR 1

tricolorele au stat aproape de adversare, la
pauzã handicapul fiind de douã goluri, 9-11.

Lucrurile s-au complicat imediat dupã
pauzã, când prima reprezentativã a ratat cu
nonºalanþã aproape toate mingile. De la 7
metri, din extremã, pe contraatac, din pozi-
þii uºoare, dificile, parcã hipnotizate de sta-
tura impozantã a Teresei Almeida. Român-
cele s-au speriat de ea, drept urmare, marea
majoritate a aruncãrilor nu au prins spaþiul
porþii! Nici Cristina Neagu nu s-a simþit în
largul ei, irosind trei aruncãri de la 7 metri.

Angola s-a desprins la 16-11 (‘41), iar
România nu a reuºit sã se apropie la mai puþin
de 4 goluri nici când a avut dublã superiori-
tate – în douã rânduri. Cu aceastã diferenþã
s-a ºi încheiat partida, însã ar fi putut fi ºi
mai mare, dacã adversarele n-ar fi dat dova-
dã ºi de ceva naivitate, sau dacã Paula Un-
gureanu n-ar fi avut o serie de  reflexe for-
midabile.

Cifrele de la final vorbesc de la sine de-
spre tot ce s-a întâmplat în tabãra României:
40% eficienþã, 5 goluri din 10 aruncãri de
pe linia de 6 metri, 2 goluri din 8 aruncãri de
pe extreme, 5 din 15 de la 9 metri.

Nu este prima înfrângere pe care o suferã
România în faþa Angolei.  În 2001, la Campio-
natul Mondial din Italia, echipa africanã învin-
gea România cu 28-27 ºi o trimitea acasã. Era
prima victorie a Angolei la un Campionat Mon-
dial în faþa unei echipe din Europa!

Revenind, turneul final este încã la înce-
put, iar lucrurile se pot schimba, aºa cum s-
a întâmplat ºi la CM din 2015. Numai cã
jocul cu Angola nu a oferit vreo astfel de
garanþie.

În urmãtorul meci, România va întâlni,
desearã, gazda Brazilia, care la debut a tre-
cut cu 31-28 de campioana olimpicã, mon-
dialã ºi europeanã în exerciþiu, reprezentati-
va Norvegiei. În celãlalt meci al grupei, Spa-
nia a dispus cu 25-19 de Muntenegru.

Iatã ºi rezultatele din Grupa B: Olanda –
Franþa 14-18, Rusia – Coreea de Sud 30-
25, Suedia – Argentina 31-21. În faza a doua,
se calificã primele patru clasate din fiecare
grupã, jucându-se încruciºat, locul 1 cu lo-
cul 4, 2 cu 3 ºi viceversa.

Dezamãgire ºi din partea
spadasinelor, în proba

individualã
Intrate primele în concurs din delegaþia

tricolorã, spadasinele au avut o evoluþie de-
zastruoasã, în proba individualã. Astfel, Si-
mona Gherman, campioana europeanã en
titre, a fost întrecutã în primul tur, cel al 16-
lor, de franþuzoaica Lauren Rembi, dupã un
meci pe care l-a controlat. Gherman a con-
dus cu 4-2, 5-3, 8-6 ºi 10-8, dar finalul i-a
aparþinut adversarei, care a reuºit cinci tuºe
consecutive ºi s-a impus cu 13-10. La rân-
du-i, Simona Pop, bronzul europenelor tre-
cute, a fost întrecutã în primul tur de Leo-
nora MacKinnon (Canada), o sportivã mult
mai slab cotatã, cu scorul de 15-10.

Cealaltã competitoare a noastrã, Ana-Ma-
ria Popescu (Brânzã) a trecut în
manºa inauguralã de franþuzoai-
ca Auriane Mallo, 15-8, pentru
a pierde apoi cu acelaºi rezultat
în faþa sud-coreencei Choi In-
jeong.

La tenis, douã
victorii din douã

ºi o premierã
Tot sâmbãtã, la tenis, Moni-

ca Niculescu s-a calificat în tu-

rul al doilea, dupã o victorie în douã seturi
cu Veronica Cepede, din Paraguay, locul 124
WTA. Românca, locul 56 în ierarhia mon-
dialã, s-a impus cu 6-2, 6-3, la capãtul unui
meci care a durat o orã ºi 28 de minute.
Victoria Monicãi este prima reuºitã la sim-
plu în toatã istoria JO pentru România. În
2012, Simona Halep, Irina Begu ºi Sorana
Cîrstea au pierdut în primul tur, în timp ce
în 2008, þara noastrã a fost reprezentatã doar
de Sorana Cîrstea, eliminatã, de asemenea,
în runda inaguralã. Ruxandra Dragomir
(1996, 2000), Cãtãlina Cristea (1996) ºi Iri-
na Spîrlea (1992) au pierdut, la rândul lor,
în primul tur la Jocurile Olimpice. România
nu a avut nicio jucãtoare prezentã la ediþiile
din 1988 ºi 2004. În manºa secundã, Nicu-
lescu o va întâlni pe învingãtoarea din me-
ciul Svetlana Kuznetsova (Rusia, favoritã
numãrul 8) ºi Qiang Wang (China, 66 WTA),
disputat asearã. Când a avut loc ºi partida
dintre Irina Begu, proaspãtã câºtigãtoare la
Florianopolis, ºi japoneza Nao Hibino, locul
84 WTA.

Tot sâmbãtã, perechea Horia Tecãu ºi Flo-
rin Mergea au acces fãrã probleme în turul
doi, 6-3, 6-2 cu argentinienii Federico Del-
bonis/Guillermo Duran. Mai departe, în op-
timi, dublul român va juca împotriva mexi-
canilor Santiano Gonzalez/Miguel Angel Re-
yes Varela (Mexic), triumfãtori în faþa brita-
nicilor Colin Fleming/Dominic Inglot, scor
6-3, 6-0.

Asearã a jucat ºi perechea compusã din
Andreea Mitu ºi Raluca Olaru, contra ungu-
roaicelor Timea Babos/Reka Luca Jani, dar
ºi Niculescu/Begu, împotriva taiwanezelor
Hao-Ching Chan/Yung Jan Chan.

Americanca Virginia
Thrasher a câºtigat,
sâmbãtã, la Rio. prima
medalie de aur de la
Jocurile Olimpice 2016,
impunându-se în proba de
tir, 10 m puºcã. Thrasher,
19 ani, le-a învins pe
chinezoaicele Du Li,
campioanã olimpicã în
2004, care a obþinut
argintul, ºi Yi Siling,
deþinãtoarea titlului, care a
intrat în posesia bronzului.

În total, 306 medalii de
aur vor fi distribuite la
Jocurile de la Rio.

Aur Argint Bronz Total
1. Australia   2    0    1   3
2. Ungaria   2    0    0   2
3. SUA   1    4    0   5
4.   Coreea S.   1    1    0   2
5.   Japonia   1    0    4   5
6.  Argentina   1    0    0   1
6.  Belgia   1    0    0   1
6.  Rusia   1    0    0   1
6.  Thailanda   1    0    0   1
6.  Vietnam   1    0    0   1
11. China   0    2    3   5
12. Italia   0    1    1   2
12. Kazahstan   0    1    1   2
14. Brazilia   0    1    0   1
14. Danemarca   0    1    0   1
14. Indonezia   0    1    0   1
17. Canada   0    0    1   1
17. Spania   0    0    1   1
17. Polonia   0    0    1   1
17. Uzbekistan   0    0    1   1

DIGI SPORT 1

21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Dinamo.

DOLCE SPORT 1

21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Dinamo.

EUROSPORT 2

21:15 – FOTBAL Germania – 2.Bundesliga: VfB
Stuttgart – St. Pauli.

TVR 1

14:30, 20:00 – JOCURILE OLIMPICE, la Rio de
Janeiro, în Brazilia: ziua a 3-a.

TVR 2

15:30, 17:30, 20:40, 1:00, 4:30 – JOCURILE OLIM-
PICE.

TVR 3

15:30, 22:00, 23:30, 4:35 – JOCURILE OLIMPICE.

LOOK TV

21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Dinamo.

Tir: Americanca Virginia Thrasher a câºtigat prima
medalie de aur din competiþie, în proba de puºcã 10 m

Clasamentul pe medalii,
dupã prima zi (sâmbãtã)

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

JOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIO
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1. Voluntari 3 2 0 1 8-3 6
2. CSMS Iaºi 2 2 0 0 6-1 6
3. Dinamo 2 2 0 0 6-2 6
4. Steaua 2 2 0 0 4-1 6
5. Craiova 3 2 0 1 5-4 6
6. Pandurii 2 1 1 0 2-1 4
7. Botoºani 2 1 0 1 5-5 3
8. Gaz Metan 2 1 0 1 3-4 3
9. Viitorul 2 1 0 1 2-3 3
10. Astra 3 0 1 2 2-6 1
11. Chiajna 3 0 0 3 0-7 0
12. CFR Cluj 2 1 0 1 3-3 -3
13. ASA 3 0 0 3 2-7 -6
14. ACS Poli 1 0 0 1 1-2     -14

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 3-a

FC Voluntari – FC Botoºani 4-2
Au marcat: Spahija 6, Ivanovici 7, 32, Novac 49 / Fulop 30, 78.
ASA – CSMS Iaºi 0-3
Au marcat: Bole 16, And. Cristea 35, Târºã 43.
Astra – „U” Craiova 1-2
Au marcat: D. Niculae 29 / Nuno Rocha 17, Mãzãrache 45.
Steaua – Chiajna 1-0
A marcat: V. Achim 78.
Meciurile Gaz Metan – Viitorul ºi ACS Poli – Pandurii s-au

jucat asearã.
CFR Cluj – Dinamo, astãzi, ora 21

CMYKCMYK

CMYKCMYK

LPF a împins partida Astra –
Universitatea puþin mai târziu, dar
ºi la ºapte seara  temperatura a
fost una de sufocat fotbalul. ªi
totuºi, mia de spectatori care a
preferat stadionul unei beri pe
malul Dunãrii a vãzut spectacol
ºi n-a regretat decât cã echipa
favoritã a pierdut. Unde nu s-a
bucurat mia, s-a bucurat suta de
fani olteni, care a dominat fondul
sonor ºi pe stadion ºi pe strãzile
Giurgiului. Fanii au fost acompa-
niaþi ºi de Mihai Bobonete, acto-
rul de stand-up comedy care a
venit sã-ºi susþinã echipa favori-
tã. ªi aceasta nu ºi-a mai pus sin-
gurã piedicã, precum la Severin,
profitând în schimb de oboseala,
moralul scãzut ºi absenþele cam-
pioanei. Fãrã ªumudicã, Alibec
ºi Sãpunaru, cu o medie de vâr-
stã ridicatã, gazele n-au avut ini-
þiativa decât când s-au vãzut con-
duse, ºi atunci fãrã vlagã, cu
douã viteze în minus faþã de se-
zonul trecut.

În debut, Kay a continuat se-
ria loviturilor de cap la cornere,
dar i-a lipsit puþinã ºansã, la fel
ca acasã, cu ASA. Un sfert de
orã au rezistat giurgiuvenii, pânã
când Nuno Rocha, lansat de Vã-
tãjelu, a þâºnit la limita jumãtãþii
umbrite a terenului. Prea rapid
pentru Fabricio, prea subtil pen-
tru Silvicã Lung. Atacantului ºi-o
fi trãgând seva din vacanþa pre-
lungitã, efectele fiind: penalty ob-
þinut la Severin, gol ºi assist cu
ASA ºi o altã reuºitã, la Giurgiu,
unde s-a implicat în toate ocaziile
echipei. Albaºtrii au tremurat pri-
ma datã când Teixeira, din ofsaid
nesemnalizat, a trimis un „covrig”
aproape de bara din stânga lui
Calancea. O loviturã durã a fost
accidentarea lui Ivan, dincolo de
pierderea prematurã a unui om de
bazã, Mulþescu rãmânând ºi fãrã
jucãtorul „under”. Forþat de îm-
prejurãri, tehnicianul l-a debutat
pe puºtiul Vlãdoiu, un fundaº
dreapta care mai are câteva luni
pânã la majorat. Puºtiul a înce-
put dezastruos, dar a continuat
neaºteptat de bine, arãtând tupeu
ºi calitãþi. La prima fazã, De

Astra Giurgiu – Universitatea Craiova 1-2
Au marcat: D. Niculae 28 / Nuno Rocha 16, Mãzãrache 45
Stadion: „Marin Anastasovici” spectatori: 1.000
Astra: Lung 6 – Vangjeli 5, Oros 6, Fabricio 5, J. Morais 6 – Seto 6,

Boldrin 5 (59 D. Florea) 5 – Ioniþã 5 (68 Balaure) 5, Teixeira 6, De
Amorim 7 – D. Niculae 7. Antrenor: Cristian Petre.

Universitatea: Calancea 6 – Popov 7, Acka 7, Kay 7, Vãtãjelu 7 –
Zlatinski 7, Mateiu 6 – Bãluþã 7, Nuno Rocha 8 (85 Rambe), Ivan 5 (27
Vlãdoiu) 6 – Mãzãrache 7 (78 Bancu) 6. Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Arbitru: Istvan Kovacs 6.

Universitatea Craiova s-a impus la
Giurgiu, în faþa unei echipe, Astra,
care doar seamãnã cu cea care
a câºtigat titlul în sezonul trecut

Amorim l-a driblat scurt ºi a cen-
trat pentru golul egalizator al lui
Niculae, nestingherit de nimeni în
careul mic, Vãtãjelu amintindu-ºi
cã ºi anul trecut a ezitat la Giur-
giu în aceeaºi zonã de teren.
Soarta jocului s-a decis însã în
prelungirile primei reprize, dupã
o fazã colectivã a ªtiinþei. Cel mai
bun jucãtor de pe teren, Nuno
Rocha, i-a scos la centrare lui
Zlatinski înainte ca bulgarul sã fie
prins în ofsaid, Popov a fost la
recepþie ºi lovitura sa de cap s-a
transformat în assist pentru Mã-
zãrache, letal din 3 metri.

Dupã pauzã, alb-albaºtrii s-au
grupat în jumãtatea lor sã-ºi ape-
re punctele, pe care le puteau
securiza de 3 ori pe contraatac,
cu Nuno Rocha în prim-plan, de
douã ori la serviciu, pentru Bãlu-
þã ºi Mãzãrache, ºi o datã la fina-
lizare. Craiova lui Mulþescu pare
însã dispusã sã rateze mai multe
ocazii decât creazã. Important
este cã de data aceasta n-a mai
ratat ºansa de a-ºi penaliza un
adversar solid, dar prins într-o
perioadã criticã, dupã ce Pandu-
rii i-a scãpat printre degete, în
prima etapã.

Mulþescu l-aMulþescu l-aMulþescu l-aMulþescu l-aMulþescu l-a
elogiat pe Rochaelogiat pe Rochaelogiat pe Rochaelogiat pe Rochaelogiat pe Rocha

Gheorghe Mulþescu s-a decla-
rat mulþumit de forþa mentalã a
jucãtorilor sãi, dupã ce gazdele au
egalat ºi a acuzat faptul cã Ivan
a fost accidentat, iar arbitrul nu a
luat nicio mãsurã. „Am pregãtit
foarte bine jocul ºi am arãtat ºi
putere mentalã dupã ce am fost
egalaþi. Am reuºit sã revenim ºi
sã câºtigãm. Pe cei de la Astra
nu i-am simþit demoralizaþi, ci
ambiþioºi, dornici sã câºtige, chiar
au depãºit uneori limitele regula-
mentului ºi mã refer la faza în care
Ivan a fost lovit brutal ºi nu s-a
dat nici mãcar fault. Noi am reu-
ºit sã închidem toate culoarele
spre poartã ºi sã atacãm sau sã
contraatacãm, am fãcut ºi un pre-
sing avansat. Una peste alta cred
cã am meritat victoria. Nuno
Rocha este un jucãtor de valoa-

re, foarte tehnic. Am pregãtit un
4-3-3, cu trei jucãtori tehnici ºi
cu vitezã, foarte iuþi, care le-au
pus probleme fundaºilor centrali
puþin mai greoi. Andrei Ivan nu
a avut ghinion, ci a fost acci-
dentat, era un fault de galben.
E lovit la genunchi ºi e destul
de rãu, o sã vedem dacã vom
putea conta pe el în urmãtorul
meci. Mã bucur cã a reuºit sã
înscrie Mãzãrache, pentru cã
unele guri rele l-au taxat, au
spus dupã golul cu ASA sã ne
aºteptãm sã nu mai marcheze
ºase luni. Iatã a intrat pe teren
ºi a dat gol” a spus Mulþescu.

Mãzãrache:Mãzãrache:Mãzãrache:Mãzãrache:Mãzãrache:
„Astra a fost„Astra a fost„Astra a fost„Astra a fost„Astra a fost
obositã, iar noiobositã, iar noiobositã, iar noiobositã, iar noiobositã, iar noi
jucãm un fotbaljucãm un fotbaljucãm un fotbaljucãm un fotbaljucãm un fotbal
frumos”frumos”frumos”frumos”frumos”

Autorul golului victoriei, Simon
Mãzãrache, spune cã i-a simþit
obosiþi pe adversari ºi cã golurile
din ultimele douã etape sunt re-
zultatul încrederii pe care i-a in-
suflat-o Mulþescu: „Astra a pãrut
o echipã obositã, a avut un pro-
gram foarte greu, a jucat din trei
în trei zile ºi s-a vãzut. Mã bucur
cã am reuºit sã marchez din nou.
Domnul Mulþescu îmi dã încre-
dere, mã sfãtuieºte sã iau decizia
cea mai bunã ºi mi-a ofert postul
de mijlocaº stânga. I s-a pãrut cã
dau mai mult randament ºi se
pare cã e mai bine pentru mine
acolo, cã sunt un jucãtor de vite-
zã ºi am nevoie de spaþiu. Cu si-
guranþã putem sã jucãm în cupe-
le europene. ªi anul trecut am
fost foarte aproape de Liga Eu-
ropa. Sperãm ca acum sã nu mai

avem emoþii ºi sã prindem play-
off-ul, pentru cã automat vom
juca în Liga Europa. Suntem ju-
cãtori tineri ºi victoriile ne dau
moral. Suntem o echipã frumoa-
sã. În fiecare etapã vrem sã ju-
cãm un fotbal frumos ºi uitaþi-vã
cã vin ºi rezultatele”.

Singurul jucãtor al gazdelor
care a fost permanent înjurat de
galeria ªtiinþei a fost autorul go-
lului egalizator, Daniel Niculae,
iar acesta nu s-a abþinut sã ri-

posteze prin anumite gesturi.
Conflictul între cele pãrþi datea-
zã de acum douã sezoane, când
Universitatea câºtiga în Giuleºti
ºi retrograda din nou Rapidul,
iar Niculae ºi-a dat în petec
atunci, la final. „Am jucat as-
tãzi contra unei echipe care nu
ne-a dat nicio ºansã, a fost su-
perioarã. Cred cã nu vom prin-
de play-off-ul dacã vom conti-
nua sã jucãm astfel” a spus Ni-
colae dupã meci.
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