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- Aºa de rãu îmi pare de domnul
Isãrescu! Îþi dai seama, Popescule, cât timp pierde sã-ºi numere
“amãrâta” aia de pensie?

EVENIMENT

Poliþiºtii de
frontierã din
cadrul Punctului
de Trecere a
Frontierei (PTF)
Calafat au depistat, în noaptea
de miercuri spre
joi, cinci cetãþeni irakieni
care încercau sã
intre ilegal în
România, ascunºi într-un
spaþiu special
amenajat în
interiorul unui
microbuz condus
de un cetãþean
bulgar. ªoferul
ºi cei cinci
cetãþeni irakieni,
care au declarat
cã plãtiserã
5.000 de euro
pentru a ajunge
în Germania, au
fost predaþi, ieri,
autoritãþilor
bulgare, în vederea continuãrii
cercetãrilor.
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Cinci irakieni care voiau sã intre
ilegal în þarã, prinºi la vama Calafat

Acum 100 de ani,
Craiova urma sã
fie ocupatã!
Monografia „Epopeea cavaleriei române. Robãneºti
1916” (apãrutã la Ed. Autograf MJM, 2006) are ca autori câteva semnãturi respectabile – general de brigadã conf. univ. dr. Ion Pîlºoiu,
colonel (r.) Bujor Iovãnel,
prof. dr. Adrian Nãstase ºi
prof. Constantin Pãun – excelând prin documentare riguroasã, patos deplin ºi un
patriotism deloc de paradã.
Meritele autorilor sunt indiscutabil lãudabile.
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ªofer arestat
dupã ce a
accidentat doi
tineri ºi a fugit

Peste 5.000
de români,
pe listele de
aºteptare pentru
un transplant
Nu mai puþin de 5.052 de
români se aflau, la sfârºitul
anului trecut, pe listele de aºteptare pentru un transplant
de organe. 5.000 de pacienþi
care sperã ºi aºteaptã sã sune
telefonul, gata oricând sã capete dreptul la o nouã viaþã.
De la an la an, listele de aºteptare sunt tot mai lungi pentru cã numãrul de donatori
este infinit mai mic faþã de cel
al persoanelor care au nevoie de un transplant.

sãnãtate / 8

educaþie / 9

„Statutul
elevului”, aprobat
de ministrul
Educaþiei
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Atenþionare ANM:
Cod galben
de instabilitate
atmosfericã
Administraþia Naþionalã de Meteorologie (ANM) a transmis o atenþionare de instabilitate atmosfericã
accentuatã, valabilã în intervalul
11 august, ora 22.00 – 12 august,
ora 10.00. Instabilitatea atmosfericã va fi accentuatã în cea mai mare
parte a Munteniei, sudul ºi centrul
Moldovei, precum ºi în zona Carpaþilor de Curburã ºi estul Carpaþilor Meridionali. Vor fi averse, frecvente descãrcãri electrice, intensificãri ale vântului ce vor lua ºi aspect de vijelie ºi izolat grindinã.
Cantitãþile de apã vor depãºi local
25 l/mp ºi izolat 40...50 l/mp. Astãzi
vremea va fi instabilã mai ales în
Transilvania, Oltenia ºi zona Carpaþilor Meridionali, iar în sud-estul þãrii temperatura aerului va scãdea accentuat.

Cod galben de inundaþii
pe râuri din 10 judeþe

Institutul Naþional de Hidrologie
ºi Gospodãrire a Apelor (INHGA) a
emis o atenþionare cod galben de
inundaþii pentru râuri din 10 judeþe
ale þãrii, valabilã pânã azi la ora
16.00. Hidrologii au instituit cod
galben de inundaþii pe râurile din
bazinele hidrografice: afluenþii mici
ai Someºului aferenþi sectorului S.H.
Dej – confluenþã cu râul Lãpuº, Crasna – bazin superior ºi afluenþi bazin
mijlociu (judeþele Cluj, Sãlaj, Maramureº ºi Satu Mare), Barcãu – bazin
superior ºi afluenþi bazin mijlociu
(judeþele Sãlaj ºi Bihor), Criºul Repede – bazin superior ºi afluenþi bazin mijlociu ºi inferior, Criºul Negru,
Criºul Alb – bazin superior ºi afluenþi bazin mijlociu ºi inferior (judeþele Cluj, Bihor, Hunedoara ºi Arad).
Totodatã, pânã vineri la ora 16:00,
a fost instituit cod galben de inundaþii ºi pe râurile din bazinele hidrografice: afluenþii Oltului superior ºi mijlociu din judeþele Harghita,
Covasna ºi Braºov.
Hidrologii avertizeazã cã inundaþiile se pot produce cu probabilitate mai mare în prima parte a intervalului pe unele râuri mici din
bazinele hidrografice Criºul Negru
ºi Criºul Repede din judeþele Cluj ºi
Bihor, iar în a doua parte a intervalului pe unii afluenþi ai Oltului din
judeþul Braºov.
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Guvernul a alocat 200 de milioane
de lei pentru organizarea alegerilor
Guvernul a alocat, în ºedinþa de
miercuri, la rectificarea bugetarã,
200 de milioane de lei pentru organizarea alegerilor parlamentare din
toamnã, beneficiari fiind MAI, MAE
ºi Ministerul Comunicaþiilor, acesta din urmã având responsabilitãþi
pe partea de vot prin corespondenþã. „Am asigurat prin aceastã rectificare alocãrile bugetare necesare
pentru organizarea alegerilor. Am
alocat peste 200 de milioane de lei,
beneficiar fiind, în primul rând,
Ministerul de Interne, dar ºi Ministerul de Externe ºi Ministerul Comunicaþiilor, care va avea responsabilitãþi pe partea de vot prin corespondenþã”, a declarat premierul
Dacian Cioloº.
El a precizat cã a vizat organiza-

rea alegerilor din þarã, dar ºi organizarea cu resurse suficiente a alegerilor pentru românii din strãinãtate. „Pentru românii din strãinãtate, dincolo de alocãri bugetare pentru organizarea alegerilor în condiþii bune, am asigurat ºi finanþãri
suplimentare pentru îmbunãtãþirea
condiþiilor serviciilor consulare. E
nevoie de lucrãri la anumite consulate unde avem foarte multe solicitãri de servicii. Vom începe cu câteva, în zone cu o puternicã prezenþã
româneascã, ºi vom începe în perioada imediat urmãtoare cu consulatele de la Paris ºi de la Londra, unde
existã un trafic foarte important ºi
unde condiþiile de acolo, de infrastructurã, de locaþie, trebuie îmbunãtãþite”, a adãugat premierul.

Aplicaþia Calculatorul Medicului, lansatã
pentru ca doctorii sã îºi calculeze venitul
net obþinut pentru fiecare gardã
Ministrul Sãnãtãþii ºi cel al Muncii au lansat, ieri, Calculatorul Medicului, o aplicaþie online care permite medicilor din România sã îºi
calculeze venitul net obþinut pentru fiecare gardã, comparativ cu
cât va câºtiga începând cu 1 octombrie 2016. Pe pagina de internet www.respectpentrumedici.ro
toþi doctorii din România, indiferent de vechime sau de secþia unde
activeazã, îºi pot calcula venitul net
obþinut din gãrzi.
“Guvernul României considerã
respectul pentru personalul medical ºi grija pentru pacienþi o prioritate a mandatului sãu. 2016 este
anul adoptãrii mai multor mãsuri
în beneficiul medicilor, printre care
ºi deciziile de creºtere a salariilor
din sectorul sanitar ºi de creºtere
a plãþii gãrzilor efectuate de medici. Astfel, veniturile medicilor vor
fi mai aproape de principiile acestei profesii, iar orice mãsurã în favoarea medicilor reprezintã un beneficiu direct ºi pentru pacienþi.
Pentru a demonstra cã acest Executiv are fapte dincolo de vorbe,

ne-am decis sã arãtãm cu cifre
obiective amploarea acestei reforme”, este mesajul comun al miniºtrilor Sãnãtãþii ºi Muncii, Vlad Voiculescu, respectiv Dragoº Pîslaru,
postat pe pagina de internet adresatã medicilor.
Medicii care vor sã îºi calculeze venitul din gãrzi trebuie sã selecteze tipul unitãþii medicale unde
activeazã (unitãþi clinice, unitãþi neclinice,secþii ATI, UPU CPU, servicii de ambulanþã), funcþia (medic primar, specialist, rezident anul
IV-V, rezident anul III), vechimea
(peste 20 de ani, 15-20 de ani, 1015 ani) ºi sporul de gardã din timpul sãptãmânii (25%, 50%, 75%).
Pe aceeaºi paginã poate fi calculat
ºi sporul de gardã din weekend ºi
sãrbãtori legale (50%, 100%).
Guvernul României a decis alocarea a aproximativ o sutã de milioane de lei pentru creºterea plãþii
gãrzilor medicilor, mãrirea urmând
sã intre în vigoare începând cu data
de 1 octombrie, fondurile urmând
sã fie obþinute din administrarea
mai eficientã a resurselor.

PSD ºi ALDE amânã
moþiunea de cenzurã
Liderul PSD, Liviu Dragnea, a
declarat, ieri, cã PSD ºi ALDE aºteaptã modificãrile promise de
Guvern la Codul Fiscal, dupã care
ar putea relua discuþiile despre o
moþiune de cenzurã. ‘’Am vãzut
foarte multe ieºiri publice ale unor
lideri politici, unii mai vechi, alþii
mai noi, alþii cãsãtoriþi de curând.
Îi asigur cã avem majoritatea în
Parlament. La aceastã orã noi avem
majoritate în Parlament pentru a
putea trece ºi o moþiune de cenzurã ºi legi importante’’, a precizat
liderul PSD.
‘’Nu s-a luat astãzi o decizie cã
nu depunem moþiune de cenzurã
(…) Dar, în acelaºi timp, ne uitãm
cu atenþie ºi dacã guvernul va întreprinde acþiuni care sã restrângã
anumite drepturi, care sã producã
deservicii mari unor categorii de
români, atunci vom reacþiona’’, a
subliniat Dragnea la finalul ºedinþei cu omologii sãi de la ALDE.
La rândul sãu, Cãlin Popescu
Tãriceanu a spus cã unul dintre
motivele moþiunii de cenzurã este
împiedicarea Guvernului Cioloº sã
facã bugetul pentru 2017. ‘’Sã ºtiþi
un lucru: unul din considerentele
pe care le-am avut în vedere când

am vorbit de moþiune de cenzurã a
fost acela de a nu lãsa acest Guvern sã facã proiectul de buget pe
anul viitor pentru cã e o anomalie.
Vor fi alegeri, va rezulta un Guvern
dintr-o majoritate care se va agrega în parlament în urma votului
românilor. Poate are altã viziune
viitorul Guvern decât actualul Guvern’’, a explicat Tãriceanu.
Copreºedintele ALDE a argumentat cã decizia de a nu depune
momentan o moþiune de cenzurã
s-a bazat ºi pe o ‘’anumitã ºi certã responsabilitate’’. ‘’Avem totuºi o anumitã ºi o certã responsabilitate care se bazeazã pe votul pe care românii ni l-au dat cel
mai recent la alegerile locale ºi
care ne obligã la o atitudine responsabilã. Atitudine responsabilã
înseamnã, pe de o parte, sã fim
vigilenþi cu ceea ce face Guvernul’’, a adãugat el.
Dacian Cioloº a declarat pentru
Adevãrul cã Guvernul va modifica
Codul Fiscal promovat de Guvernul precedent ºi va corecta nedreptatea fãcutã veteranilor ºi persoanelor cu handicap, subliniind cã nu
a modificat Codul Fiscal prin Hotãrâre de Guven.

Michaela-Tomniþa Florescu (ALDE) este noul viceprimar al Capitalei
Michaela-Tomniþa Florescu este arhitect
ºi a fost propusã de ALDE pentru funcþia
de viceprimar dupã ce Tudor Ionescu a
demisionat, invocând drept motiv campania mediaticã declanºatã împotriva lui ‘’pe
considerente ce þin exclusiv de sfera vieþii
private’’. Michaela-Tomniþa Florescu a fost
votatã de 28 de consilieri viceprimar al
Capitalei, fiind sigurul candidat la aceastã
funcþie.
“Vreau sã mulþumesc celor care m-au
votat, mã simt onoratã ºi în acelaºi timp
foarte responsabilã. Am însã o oarecare
nelãmurire. Mi s-a cerut un CV pe care lam trimis tuturor. Ce sã înþeleg, cã în clipa
în care nu m-au votat, mi-au redus cariera
ºi viaþa mea profesionalã la zero? Mulþumesc! Nu am înþeles de ce nu aþi votat ºi o

spun cu toatã amiciþia. Eu în continuare
sper sã fim o echipã, pentru cã toþi, bãnuiesc, avem bune intenþii ºi nu bune intenþii
ci foarte bune intenþii”, a declarat noul viceprimar al Capitalei. Consilierii PNL nu au
votat propunerea pentru funcþia de viceprimar, iar cei de la USB s-au abþinut.
În declaraþia de avere postatã pe site-ul
Primãriei Capitalei, Michaela-Tomniþa Florescu menþioneazã ca are douã case în
Bucureºti, una de 230 mp, achiziþionatã în
anul 2007, ºi o a douã cu o suprafaþã de
186, cumpãratã în 2011. De asemenea, în
declaraþia acesteia de avere se regãsesc
obiecte de artã ºi bijuterii în valoare de
230.000 euro. Al doilea viceprimar al Capitalei este Aurelian Bãdulescu, propus de
PSD.
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Acum 100 de ani,
Craiova urma sã fie ocupatã!
MIRCEA CANÞÃR
Monografia „Epopeea cavaleriei române. Robãneºti 1916”
(apãrutã la Ed. Autograf MJM,
2006) are ca autori câteva semnãturi respectabile – general de
brigadã conf. univ. dr. Ion Pîlºoiu, colonel (r.) Bujor Iovãnel, prof.
dr. Adrian Nãstase ºi prof. Constantin Pãun – excelând prin documentare riguroasã, patos deplin
ºi un patriotism deloc de paradã.
Meritele autorilor sunt indiscutabil lãudabile. Sigur cã „nu existã
nici o palmã de pãmânt care sã nu
fi fost stropitã de sânge românesc”, cum se spune în prefaþã,
dar existã bãtãlii memorabile, purtate acum 100 de ani – „ªarja de
la Robãneºti” –,în care sângele
cavalerilor de Roºiori a curs ºuvoi,
precum apa din topirea zãpezii de
pe versanþi, într-o confruntare
nebuneascã, contra armatei germane, bine dotatã ºi pregãtitã. ªi
în curând se vor împlini 100 de

ani de la memorabilele lupte de la
Robãneºti. Se spune, în exprimare militarã, cã „ºarja” era „visul
tuturor cavaleriºtilor”, adicã momentul unic în care calul ºi cãlãreþul se contopesc într-un avânt
fantastic, galop nebunesc, la comanda „pentru atac, lancea în
cumpãnire, marº-marº”. Visul
ostaºului de cavalerie se împlineºte atunci când cursa spre moarte
începe. Eroica ºarjã de la Robãneºti s-a executat, în contextul
replierii forþelor militare din Oltenia, înscriindu-se în acþiunile preliminare ale bãtãliei de la Bucureºti
sau de pe Argeº-Neajlov. Sã mai
stãruim puþin asupra unei descrieri
intitulatã: „ªarja nemuritoare.
Voluntarul Gheorghe Donici”,
aparþinând scriitorului Mircea Radina: trompetiºtii au sunat semnalul de ºarjã, iar cãpitanul-erou, Alexandru Filitti, a dat ordinul de atac,
arãtând direcþia. Alãturi de aces-

ta, în fruntea escadronului se afla
ºi sergentul voluntar Gheorghe
Donici, din Valea Seacã (jud. Bacãu), în vârstã de 68 de ani, veteran al rãzboiului de independenþã.
Strigãtul de „ura”, care îi împingea pe cãlãreþi la victorie sau
moarte, mai putea fi domolit doar
de gloanþele ucigãtoare ale mitralierelor ºi bubuitul obuzelor inamicului. Un adevãrat infern, fiindcã
lupta era inegalã, dacã nu iraþionalã, fãrã nici o componentã de
tacticã modernã. Rãpãitul mitralierelor germane a fãcut ravagii,
secerând, în puþin timp, circa 200
de cavaleri valahi. Se spune cã
misiunea ar fi fost îndeplinitã, iar
bateria din regimentul 227, artilerie germanã, a fost silitã sã-ºi pãrãseascã poziþia de tragere, dar din
întregul escadron, au mai putut fi
recuperaþi doar 18 oameni, rãniþi
sau accidentaþi. Printre cei cãzuþi
s-a numãrat ºi sergentul Donici.

Despre a cãrui moarte Vasile Pîrvan spunea cã este „o parte din
marea existenþã colectivã”.
„Moartea de rãzboi e moartea pentru salvare. E moartea pentru viitor. E moartea pentru care nu se
plânge, ci se fac jurãminte”. Un
bombardament intens, necruþãtor,
de artilerie s-a abãtut, apoi, asupra satului Robãneºti, de care bãtrânii ºi-au amintit multã vreme.
Desfãºurarea memorabilei ºarje
din triunghiul morþii, delimitat la
10/23 noiembrie 1916, între localitãþile Robãneºti-Lãcriþa-Pîrºani,
din vecinãtatea comunicaþiei Craiova-Slatina, la circa 5 km vest de
Balº, a fost descrisã adecvat de
militarii de carierã. La 19/20 august (1/2 septembrie) 1916, armatele bulgare, turce ºi germane,
conduse de generalul Mackensen,
declanºeazã o puternicã ofensivã
împotriva României, concretizatã
în distrugerea „capului de pod” de

la Turtucoaia: 160 de ofiþeri ºi
6.000 de militari sunt uciºi sau
rãniþi ºi 480 de ofiþeri ºi 28.000
de militari prizonieri. La 8/21 noiembrie, prin retragerea trupelor
române slãbite, Craiova intra sub
ocupaþie germanã. Ministrul de
rãzboi ºi prim-ministru al þãrii era
Ion I. C. Brãtianu. Realiza târziu cã armata fusese total nepregãtitã pentru rãzboiul în care intrase. În numele unui ideal. Guvernul se retrãsese în Moldova,
singura provincie neocupatã.
„ªarja de la Robãneºti” este o pildã de eroism fãrã seamãn, deºi se
spune cã polonezii, în Al Doilea
Rãzboi Mondial, s-au nãpustit în
faþa Panzerelor germane cu unitãþi de cavalerie, fãrã a putea fi
copleºiþi. Pentru luminoasa jertfã,
ºarja de la Robãneºti rãmâne de
neuitat, lecþie în istoria militarã a
României, pildã vie, pentru generaþiile de toate vârstele.

Ionuþ Stroe, preºedintele PNL Craiova:

„În douã-trei sãptãmâni avem documentul
de naºtere al spitalului regional de la Craiova”
Într-o conferinþã de presã pe care a susþinut-o pe strada „Teilor”, preºedintele PNL
Craiova, Ionuþ Stroe, a anunþat, ieri, cã se aflã în curs de redactare hotãrârea de
guvern pentru terenul spitalului regional de la Craiova. Acesta se va construi pe o
suprafaþã de 10 hectare, pe care Ministerul Apãrãrii îl deþine lângã centura de Nord ºi
pe care îl va ceda Ministerul Sãnãtãþii. Construcþia are asiguratã o finanþare de 100
milioane de euro ºi ar putea sã fie demaratã în vara lui 2017.

Ionuþ Stroe a explicat cã a primit asigurãri ferme în aceastã privinþã din partea ministrului Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu, cu care
a avut o ultimã întrevedere pe acest subiect
la începutul sãptãmânii.
„Timp de trei sãptãmâni ºi jumãtate am
avut întâlniri cu foarte multe persoane de la
instituþii cu responsabilitãþi ºi competenþe în
domeniu. Dupã ultima întâlnire pe care am
avut-o, luni, cu ministrul Sãnãtãþii, pot afirma cu tãrie cã situaþia spitalului regional de
la Craiova este deblocatã. Domnul ministru
m-am asigurat cã hotãrârea de guvern de
trecere a terenului din proprietatea Ministerului Apãrãrii în cea a Ministerului Sãnãtãþii
este redactatã ºi se aflã pe circuitul documentelor spre avizare. În decurs de câteva
sãptãmâni, va intra în ºedinþã de guvern, fiind pe masa Executivului pentru a fi aprobatã”, a declarat Ionuþ Stroe.

Noul amplasament:
10 hectare pe strada „Teilor”
Hotãrârea de guvern se referã, potrivit
acestuia, la trecerea unui teren de 10 hectare, din proprietatea Ministerului Apãrãrii în
cea a Ministerului Sãnãtãþii. Suprafaþa se aflã
între strada „Teilor” ºi Centura de Nord a
Craiovei ºi va servi pentru amplasamentul
noului spital regional.
„Existã deja un acord în acest sens, iar
acum se lucreazã la avizele ºi studiile ce vor
fi fãcute pentru analiza nevoilor, patologiilor

ºi specialitãþilor medicale, impactul socioeconomic ºi finanþarea de care este nevoie.
Aceste lucruri nu se mai fac în regie proprie, ci cu ajutorul unor experþi internaþionali evaluatori, cu BERD, BEI ºi Banca Mondialã”, a precizat Stroe.
Dupã ce va fi datã hotãrârea
de guvern pentru teren, va urma
realizarea studiului de fezabilitate ºi a proiectului tehnic, documente obligatorii în procedura de
achiziþie.

personal, atât pe lângã ministrul Sãnãtãþii, Vlad
Voiculescu, cât ºi pe lângã primul ministru,
Dacian Cioloº, ca spitalele sã fie totuºi realizate separat. „Craiova care se aflã într-un uºor
avans faþã de celelalte douã oraºe, suntem

O finanþare de bazã
de 100 milioane de euro

Ministerul Sãnãtãþii
merge pe varianta cuplãrii
celor trei spitale
Ministerul Sãnãtãþii intenþioneazã sã pãstreze cuplate cele trei
spitale regionale care se vor face
în þarã ºi în privinþa execuþiei,
fapt pentru care Craiova ar trebui sã mai aºtepte, deºi va fi în
avans cu procedurile.
„Domnul ministrul mi-a explicat cã este
vorba de un anumit ritm pe care l-a impus,
de anumite temeri în legãturã cu o posibilã
discontinuitate a acestui proces, dar îºi doreºte ca pânã la terminarea mandatului sãu sã
existe deja demersurile fãcute pentru toate cele
trei, ca nu cumva vreunul sã nu mai beneficieze de atenþia viitorilor miniºtri sau viitorului guvern. De asemenea, dacã se merge pe
spitale cuplate, vor fi proceduri simplificate
la obþinerea finanþãrii de la instituþii internaþionale”, a explicat preºedintele PNL Craiova.
Ionuþ Stroe a mai spus cã va insista însã,

aceastã vreme, am putea avea acel proiect de
execuþie demarat. Sunt studii care se fac, proceduri de achiziþie care trebuie parcurse”, este
de pãrere Ionuþ Stroe.
Proiectul tehnic va spune apoi cum va arãta
spitalul, însã, potrivit acestuia, se va þine cont
cã va deservi 3,5 milioane de pacienþi care
vor veni din toatã regiunea Olteniei. „Nu aº
vrea sã fac o comparaþie cu spitalele regionale americane, dar mi-aº dori sã arate la fel.
Oricum, va fi un spital de mari dimensiuni”,
a punctat Stroe.

primul oraº care avem definitivatã situaþia terenului ºi i-am transmis domnului ministru al
Sãnãtãþii cã ar fi corect sã dea drumul celor
care sunt pregãtiþi deja”, a menþionat acesta.

Construcþia ar putea fi demaratã anul viitor
Procedurile privind realizarea tuturor documentelor vor dura un an, astfel cã se estimeazã
cã noul spital regional de pe strada „Teilor” va
începe sã fie construit la sfârºitul verii lui 2017.
„Este evaluarea mea, nu aº vrea sã angajez
Ministerul Sãnãtãþii în aceºti termeni. Din calculul pe care l-am fãcut, ar reieºi cã la anul, în

Aºa cum s-a anunþat, spitalul regional
va porni de la o finanþare de bazã de 100
milioane de euro. 50 de milioane de euro
sunt asigurate de la Uniunea Europeanã
(care alocã o porþie egalã de 50 milioane
de euro pentru fiecare spital care se va
face la Craiova, Iaºi ºi Cluj), iar 40 de milioane de euro de la bugetul naþional.
„Este un angajament pe care Ministerul
Sãnãtãþii l-a luat în raport cu Comisia Europeanã ºi cei 40 de milioane de euro vor
fi daþi. Sprijinul european pentru asemenea investiþii de mari dimensiuni este condiþionat de reciprocitate din partea autoritãþilor române”, a explicat Ionuþ Stroe. Autoritãþile locale vor asigura o cotã de 1%,
respectiv 10 milioane de euro. „S-ar putea
ca aceastã sumã sã fie insuficientã, dar cealaltã parte a finanþãrii poate fi asiguratã prin
aceste instrumente financiare internaþionale
sau, de ce nu, din bugetul statului”, este de
pãrere Ionuþ Stroe.
Întrebat cui aparþine, totuºi, ideea acestui
spital regional, preºedintele PNL Dolj a menþionat cã prima hotãrâre în acest sens a fost
datã de fostul ministrul liberal al Sãnãtãþii,
Eugen Nicolaescu, în august 2007.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Cinci irakieni care voiau sã intre
ilegal în þarã, prinºi la vama Calafat
Poliþiºtii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat au depistat, în noaptea de miercuri
spre joi, cinci cetãþeni irakieni care încercau sã intre ilegal în România, ascunºi
într-un spaþiu special amenajat în interioReprezentanþii Serviciului Teritorial al Poliþiei de Frontierã

rul unui microbuz condus de un cetãþean
bulgar. ªoferul ºi cei cinci cetãþeni irakieni, care au declarat cã plãtiserã 5.000
de euro pentru a ajunge în Germania, au
fost predaþi, ieri, autoritãþilor bulgare, în
vederea continuãrii cercetãrilor.

(STPF) Dolj au anunþat cã, în
noaptea de miercuri spre joi, în

jurul orei 00.30, la Punctul de
Trecere a Frontierei Calafat, judeþul Dolj, s-a prezentat pe sensul de intrare în þarã, cetãþeanul
bulgar Georgiev K., în vârstã de
34 ani, la volanul unui microbuz
marca Iveco, fãrã încãrcãturã.
Cu ocazia controlului de frontierã, echipa comunã de control,
formatã din poliþiºti de frontierã
români ºi bulgari, a descoperit în
spatele scaunului ºoferului, un
perete dublu. În compartimentul
special amenajat au fost descoperite, ascunse, cinci persoane
de sex masculin.
În cadrul cercetãrilor preliminare, s-a stabilit cã persoanele în
cauzã, care nu aveau documente

de cãlãtorie asupra lor, sunt cetãþeni irakieni, cu vârste cuprinse între 18 ºi 22 de ani. Aceºtia
au declarat cã au plecat din þara
de origine ºi au trecut ilegal în
Turcia, apoi în Bulgaria, unde au
fost preluaþi de cetãþeanul bulgar
Georgiev K., care i-a ascuns în
microbuz, contra sumei de 5.000
de euro, pentru a-i transporta în
Germania.

„Poliþiºtii de frontierã au procedat la întreruperea cãlãtoriei
celor în cauzã, iar conform protocolului româno-bulgar, ºoferul
bulgar ºi cei cinci migranþi au fost
predaþi Poliþiei de Frontierã Bulgare, în vederea continuãrii cercetãrilor ºi dispunerii mãsurilor
legale ce se impun”, a declarat
comisar-ºef Romicã Ivãnoiu, purtãtorul de cuvânt al STPF Dolj.

ªofer arestat dupã ce a accidentat Pompierii doljeni au intervenit
la 16 incendii în 24 de ore
doi tineri ºi a fugit
Un tânãr de 28 de ani, din comuna Podari,
a fost reþinut pentru 24 de ore, în noaptea de
miercuri spre joi, dupã ce, bãut fiind, a provocat
un grav accident de circulaþie ºi a fugit. ªoferul
a pierdut controlul maºinii pe care o conducea
prin Þuglui, a ieºit de pe carosabil ºi a lovit doi
tineri, o fatã de 18 ani ºi un bãiat de 14 ani,
care stãteau pe o bancã, la poarta unui imobil.
ªoferul a abandonat maºina la locul faptei ºi a
fugit, însã a fost prins ulterior, stabilindu-se cã avea 0,79 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Asearã, Judecãtoria Craiova i-a
emis mandat de arestare pentru o perioadã de 30 de zile.
Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în noaptea de miercuri spre
joi, în jurul orei 23.45, Costinel Firu,
în vârstã de 28 de ani, din comuna
Podari, judeþul Dolj, în timp ce conducea o autoutilitarã marca Fiat, pe
strada Bisericii din comuna Þuglui,
ajuns la intersecþia cu strada Principalã, din aceeaºi localitate, nu a
adaptat viteza la condiþiile de drum,
a pierdut controlul asupra direcþiei
de deplasare ºi a pãrãsit partea carosabilã lovind gardul unui imobil
ºi o bancã din faþa porþii, pe care se
aflau doi tineri.

În urma accidentului a rezultat
vãtãmarea corporalã gravã a Alexandrei A., de 18 ani, din comuna
Þuglui, ºi rãnirea uºoarã a lui N.
D., de 14 ani, din aceeaºi localitate, cei doi fiind pe bancã. Imediat
dupã comiterea accidentului ºoferul a pãrãsit locul accidentului, lãsând autoturismul abandonat la
faþa locului. Cei doi tineri rãniþi au
fost transportaþi la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, pentru îngrijiri ºi investigaþii de specialitate, iar poliþiºtii Biroului Rutier Craiova ajunºi la faþa locului lau identificat ºi depistat la scurt timp
pe ºofer, acesta fiind testat cu aparatul alcooltest, astfel
cã a rezultat o concentraþie de 0,79
mg/l alcool pur în
aerul expirat.
Oamenii legii l-au
condus ºi pe autorul accidentului la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã

Craiova, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii
alcoolemiei. „Poliþiºtii au întocmit pe numele bãrbatului dosar
penal sub aspectul comiterii infracþiunilor de vãtãmare corporalã din culpã, conducere sub influenþa bãuturilor alcoolice, pãrãsirea locului accidentului, iar în
baza probatoriului administrat,
ºoferul a fost reþinut pentru 24 de
ore. Craioveanul a fost încarcerat în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv din cadrul Inspectoratului. Precizãm faptul cã, în urma
analizelor toxicologice efectuate
la unitatea medicalã, s-a stabilit
cã ºoferul avea o alcoolemie
de1,60, respectiv 1,45 g/l alcool
în sânge”, ne-a declarat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de
cuvânt al IPJ Dolj. Asearã, ºoferul fugar a fost prezentat Judecãtoriei Craiova cu propunere de
arestare preventivã pentru 30 de
zile. Instanþa a admis propunerea
Parchetului de pe lângã Judecãtoria Craiova ºi a dispus arestarea
preventivã pentru o perioadã de
30 de zile a inculpatului, respingând solicitarea acestuia de a fi
plasat în arest la domiciliu. Hotãrârea Judecãtoriei Craiova poate
fi contestatã la Tribunalul Dolj.

În ciuda avertismentelor ºi a
recomandãrilor insistente ale
pompierilor doljeni, incendiile de
vegetaþie uscatã ºi miriºte continuã sã le dea acestora bãtãi de
cap. Astfel, echipajele de intervenþie din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al Judeþului Dolj au fost
solicitate sã intervinã, pe parcursul zilei de miercuri, pentru stingerea a 16 incendii, dintre care
11 au fost stinse de pompierii
militari din cadrul Detaºamentului de Pompieri Calafat, Garda 2
Pompieri Bechet, Detaºamentului 1 Pompieri Craiova, Detaºamentului 2 Pompieri Craiova,
Secþia Pompieri Bãileºti, Secþia
de Pompieri Craiova – Punct de
Lucru Filiaºi ºi Secþia de Pompieri Craiova, iar celelalte 5 de
cãtre Serviciile Voluntare pentru

Situaþii de Urgenþã din localitãþile Brabova, Dãbuleni, Melineºti,
Cetate ºi Valea Stanciului. Din
cele 11 incendii, 9 au fost de
vegetaþie uscatã, produse pe raza
localitãþilor Calafat – sat Basarabi, Ciupercenii Noi, Ianca –
jud. Olt, Craiova – strada Plopului, Craiova – strada Plaiul
Vulcãneºti, Izvoare, Fratoºtiþa,
zona Balta Craioviþei ºi Cetate,
unde au ars aproximativ 33 ha
de vegetaþie uscatã, cauza probabilã a incendiului fiind foc în
spaþii deschise ºi efect termic
(fumatul). În alte douã cazuri a
fost vorba despre autovehicule
care au ars (unul în Calafat ºi
cel de-al doilea în Bãileºti), din
cauza unor scurt-circuite. Din
fericire, nu s-au înregistrat victime, dupã cum anunþã reprezentanþii ISU Dolj.
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Mãsuri de ordine pentru manifestãrile de „Sf. Maria”
Cu prilejul sãrbãtorii religioase Adormirea Maicii
Domnului, Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Dolj ºi
Gruparea de Jandarmi Mobilã Craiova, în cooperare cu
I.P.J. Dolj ºi I.S.U. Dolj, vor desfãºura acþiuni specifice
de menþinere ºi asigurare a ordinii publice, urmãrinduse, în principal, prevenirea faptelor antisociale, a celor
care aduc atingere normelor de convieþuire socialã,
precum furturile, consumul de bãuturi alcoolice în locuri
neautorizate ori alte acte de acest gen.
Astfel, reprezentanþii Jandarmeriei doljene anunþã cã, în zilele
de 14 ºi 15 august a.c., aproximativ 70 de jandarmi din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeþean Dolj, în cooperare cu I.P.J.
Dolj ºi I.S.U. Dolj, vor fi angrenaþi în misiuni specifice de asigurare a ordinii publice, cu ocazia
unor manifestãri cultural – artistice organizate în localitãþile Vela,
Mãceºu de Jos, Segarcea, Cârcea, Bechet, Mârºani, Teasc, Gângiova ºi Giubega.
Gruparea de Jandarmi Mobilã
Craiova va asigura mãsurile de ordine publicã, în perioada 13 – 15
august, la manifestãrile prilejuite de
zilele localitãþii Orºova. În ziua de
13 august, efective din cadrul
GJMb Craiova vor asigura mãsuri
de ordine specifice în cooperare
cu Inspectoratul de Jandarmi Judeþean Argeº, în localitatea Curtea
de Argeº, cu ocazia funeraliilor
Reginei Ana a României.
De asemenea, aproximativ 100
de jandarmi din cadrul GJMb Cra-

iova vor asigura mãsurile de ordine publicã cu ocazia diferitelor
manifestãri ce se vor desfãºura în
perioada 14 - 15 august, în judeþul
Dolj, în localitãþile Bratovoieºti,
Drãnic, Caraula ºi Vârtop, precum
ºi în judeþul Olt, localitãþile Coteana ºi Vãdãstriþa, iar în judeþul Vâlcea, în localitatea Costeºti.
Misiunile jandarmilor au în vedere, în principal, prevenirea ºi
combaterea oricãror fapte care
aduc atingere legilor ºi normelor
de convieþuire socialã; depistarea,
identificarea ºi dispunerea mãsurilor legale împotriva celor care
comit acest gen de fapte; monitorizarea ºi descurajarea grupurilor de persoane cu un comportament care tulburã ordinea ºi liniºtea publicã.
Pentru asigurarea unui climat de
liniºte ºi siguranþã cetãþenilor care
vor participa la aceste evenimente, precum ºi pentru evitarea apariþiei unor situaþii conflictuale de
naturã sã tulbure ordinea ºi liniºtea publicã, Jandarmeria Dolj re-

comandã participanþilor sã acorde
o atenþie deosebitã bunurilor personale, sã evite pe cât posibil sã
aibã la vedere obiecte de valoare
care pot atrage atenþia, deoarece
astfel de evenimente reprezintã
momente prielnice pentru infractori, sã manifeste spirit de solida-

ritate, vigilenþã în locurile aglomerate ºi sã solicite sprijinul forþelor
de ordine aflate în dispozitiv în situaþia în care este necesarã intervenþia acestora.
Totodatã, jandarmii recomandã
cetãþenilor care participã la aceste
evenimente împreunã cu minori sã

manifeste o atenþie deosebitã, pentru ca cei mici sã nu se piardã în
mulþime, iar dacã, din nefericire,
ajung într-o astfel de situaþie, sã
se adreseze forþelor de ordine aflate
în dispozitiv.
CARMEN ZUICAN

Sute de mii de lei din amenzi pentru Comercianþii de fructe ºi legume,
nerespectarea legislaþiei muncii
„în vizorul” poliþiºtilor
În luna iulie a acestui an, Inspectoratul Teritorial de
Muncã al judeþului Dolj a respectat modul de verificare ºi
control, conform legislaþiei, în tot ceea ce þine de cele douã
secþiuni – Relaþii de Muncã, respectiv Securitate ºi Sãnãtate în Muncã. Rezultatele nu s-au lãsat aºteptate ºi au fost
fãcute cunoscute ºi datele, prin sancþiunile contravenþionale aplicate, cu suma care trebuie plãtitã pentru toate
disfuncþionalitãþile constatate. Astfel, este vorba de amenzi
care ating sute de mii de lei, pe ambele secþiuni.
În luna iulie din acest an, Inspectoratul Teritorial de Muncã al
judeþului Dolj a mers pe linia activitãþii zilnice ºi din domeniu, 115
angajatori fiind verificaþi în tot ceea
ce þine seamã de legislaþie. „În
urma acþiunilor de verificare, au
fost aplicate 29 de sancþiuni contravenþionale, cu un cuantum al
amenzilor de 139.000 de lei, iar
pentru deficienþele constatate au
fost stabilite 152 de mãsuri de remediere. Demn
de reþinut este cã vorbim
de Relaþii de Muncã. În
acelaºi spectru, au fost
depistate 30 de persoane
care lucrau fãrã forme legale, la opt societãþi comerciale, ºase dintre acestea fiind sancþionaþi contravenþional cu amenzi în
valoare de 80.000 de lei,
iar pentru celelalte inspectorii au fãcut propuneri de
începerea cercetãrii penale
pentru primirea la muncã

a mai mult de cinci persoane, fãrã
contracte individuale de muncã –
nouã la primul agent economic, 13
la celãlalt. De asemenea, au mai fost
depistaþi ºase angajatori care nu au
respectat termenul legal de transmitere a contractelor colective de
muncã în Registrul Electronic de
Evidenþã a Salariaþilor (REVISAL),
sancþiunile aplicate fiind în total de
9.000 de lei”, a declarat Cãtãlin

Mohora, inspector-ºef al Inspectoratului Teritorial de Muncã Dolj.

Sume mari din amenzi
ºi pentru SSM

Tot în perioada de care am amintit, specialiºtii ITM au mers pe teren ºi pentru controlul legislaþiei în
ceea ce priveºte Securitatea ºi Sãnãtatea în Muncã (SSM). Astfel,
s-au efectuat 123 de acþiuni, pe
toate domeniile de activitate, începând de la construcþii, fiind dispuse 143 de mãsuri de remediere ºi
aplicate 97 de sancþiuni contravenþionale, cele din urmã totalizând
45.000 de lei din amenzi. Totodatã, inspectorii au dispus sistarea
unei activitãþi (pentru neamenajarea locurilor de muncã cu front
de lucru la înãlþime) ºi oprirea
unui echipament de muncã
(elevator pentru autovehicule, fãrã a avea revizii periodice conforme cu legislaþia). „În cea de-a ºaptea
lunã a acestui an, ni s-au comunicat, de cãtre angajatori, 18 evenimente, trei dintre ele soldate, din pãcate cu
deces. Instituþiile abilitate
cerceteazã cazurile, dar putem spune cã în douã dintre acestea a fost vorba de
cauze patologice”, a mai
menþionat Cãtãlin Mohora.
CRISTI PÃTRU

Poliþiºtii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice au organizat,
miercuri, în municipiul Craiova, o acþiune pe linia prevenirii
ºi combaterii evaziunii fiscale ºi
a faptelor ilicite de comerþ din
domeniul „comercializãrii legumelor ºi fructelor”.
În cadrul acþiunii, oamenii legii au verificat aproape 30 de
societãþi comerciale ºi alþi agenþi
economici, persoane fizice, precum ºi mai multe mijloace de
transport. În urma neregulilor
constatate, poliþiºtii doljeni au
aplicat 21 de sancþiuni contravenþionale în valoare de peste
166.000 lei. De asemenea, oamenii legii au confiscat ºi peste

1.300 kg legume ºi fructe în valoare de aproape 3.000 lei.
Astfel, în cadrul controlului
efectuat în Piaþa din Craioviþa
Nouã, poliþiºtii au constatat cã
reprezentanþii unui agent economic deþineau în vederea comercializãrii 144 kg fructe,
pentru care nu au putut prezenta documente de provenienþã.
Agentul economic a fost sancþionat contravenþional cu suma
de 20.000 lei dispunându-se
totodatã confiscarea cantitãþii
de 144 kg prune, în valoare de
200 lei, pentru care nu s-au prezenta documente de provenienþã, au precizat reprezentanþii
IPJ Dolj.
CARMEN ZUICAN
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Pentru o Uniune
E NEVOIE DE O NOUÃ STRATEGIE
EUROPEANÃ DE APÃRARE
O nouã strategie europeanã de
securitate este necesarã de mult
timp. Avem nevoie de o abordare
proaspãtã, care sã þinã seama de
mediul de securitate radical schimbat, pentru a defini ambiþiile politice ale UE, dar ºi pentru a transforma UE într-un actor mai puternic în domeniul securitãþii. Grupul
PPE aºteaptã o strategie nouã,
ambiþioasã, care sã conducã la o
Carte albã a securitãþii ºi apãrãrii

dialog tematic bianual privind
PSAC la reuniunile Consiliului European ar urma sã menþinã securitatea ºi apãrarea ca prioritãþi centrale ale agendei. Consiliul European ar trebui sã fie mai precis ºi
mai exigent în cerinþele sale.

TREBUIEDEZVOLTATECAPABILITÃÞILE
DE REACÞIE RAPIDÃ ALE UE
Forþa UE rezidã în potenþialul
sãu de a mobiliza resurse din întreaga gamã de instrumente civile
ºi militare. Utilizarea acestora într-

Mediul de securitate care înconjoarã UE este
volatil, complex ºi nesigur. La sud ºi la est, Europa se confruntã cu un arc de instabilitate. Cercul
dorit de prieteni a devenit un cerc de foc. La sud,
ISIS ºi alte organizaþii teroriste sunt din ce în ce
mai numeroase în Orientul Mijlociu ºi în Africa
de Nord, instabilitate în Orientul Mijlociu ºi Libia ºi de asemenea, regiunea Sahel în general
genereazã provocãri de securitate. În est, rãzboiul hibrid dus de Rusia împotriva Ucrainei, anexarea ilegalã a Crimeii ºi tacticile hibride, inclusiv terorismul cibernetic ºi rãzboiul informaþional, utilizate pentru a destabiliza þãrile din Parteneriatul Estic reprezintã cele mai urgente ameninþãri la adresa securitãþii UE. Criza migraþiei

Grupul PPE sprijinã ideea creãrii unui Consiliu permanent al miniºtrilor apãrãrii. Introducerea unui

În acest context, securitatea ºi apãrarea ar trebui sã rãmânã în centrul agendei europene. Principala problemã constã în absenþa voinþei politice
de a folosi integral toate instrumentele ºi a capabilitãþile militare existente pentru a realiza obiectivele de politicã externã ale UE ºi, de asemenea,
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Serviciul European de Acþiune
Externã (SEAE) trebuie sã îºi consolideze capacitatea de a detecta ºi
anticipa situaþiile de crizã, de a planifica ºi desfãºura misiuni ºi operaþii ale PSAC. Este foarte necesarã consolidarea cooperãrii ºi a coordonãrii la nivelul UE între diferitele capabilitãþi de monitorizare ºi
de reacþie la crize, precum ºi raþionalizarea structurilor existente ºi
reducerea duplicãrilor inutile. Statele membre ar trebui sã surmonteze procedurile decizionale lente ºi
rigide, pentru ca resursele ºi mijloacele civile ºi militare sã poatã fi
desfãºurate rapid. Cauzele profunde ale deficitelor în generarea de
forþe trebuie soluþionate de statele
membre ºi cu sprijinul UE. Invitãm
Înalta Reprezentantã a Uniunii pentru afaceri externe ºi politica de securitate/Vicepreºedinta Comisiei Europene (ÎR/VP) ºi ºeful AEA sã pre-

UE ºi care sã defineascã o foaie
de parcurs care sã conþinã mãsuri
realiste ºi concrete. Strategia ar
trebui sã tragã concluzii privind
organizarea, echipamentele, capabilitãþile ºi procedurile de utilizare a acestora în caz de necesitate. Ar trebui, de asemenea, sã defineascã percepþii comune ale
ameninþãrilor ºi interese comune
de securitate, pentru a stimula apariþia unei culturi strategice comune. Summitul UE domeniul apãrãrii din iunie 2015 a fost o ocazie
pierdutã pentru cã nu a reuºit sã
rãspundã în mod cuprinzãtor la
chestiunile legate de apãrare.
Grupul PPE este ferm convins
cã trebuie folosite integral dispoziþiile tratatelor în domeniul politicii de securitate ºi apãrare comune (PSAC). Trebuie sã operaþionalizãm dispoziþiile prevãzute în
Tratatul de la Lisabona (articolul 41
- fondul de lansare, articolul 44 din
TUE - încredinþarea unei misiuni
PSAC unui grup de state membre,
articolul 46 din TUE - cooperarea
structuratã permanentã, articolul 222 din TFUE - clauza de solidaritate ºi articolul 42 din TUE clauza de apãrare reciprocã). Pentru a pune capãt insulelor izolate ºi
necoordonate de cooperare militarã, trebuie acordatã prioritate lansãrii cooperãrii structurate permanente (PESCO).

la frontierele de sud ºi de est reprezintã provocãri dramatice pentru UE ºi statele sale membre,
inclusiv îngrijorãri legate de securitate, ºi trebuie abordate colectiv. Ameninþãrile interne ºi externe la adresa securitãþii sunt acum strâns legate între ele. Administraþia SUA se aºteaptã, de
asemenea, sã preluãm iniþiativa în stabilizarea
vecinãtãþii noastre extinse.

vizuire substanþialã. Catalogul de
costuri comune, care acoperã în
prezent 10-15 %, trebuie semnificativ mãrit. Aceasta ar trebui sã
ducã la o împãrþire deplinã a sarcinilor importante din PSAC între statele membre. Ar trebui, de
asemenea, stabilite mecanisme
eficiente de finanþare pentru misiunile civile ale PSAC.
Grupul PPE cere dezvoltarea
actualului Centru de operaþiuni al
SEAE într-un cartier general militaro-strategic propriu-zis, însãrcinat cu planificarea ºi capabilitãþile
de desfãºurare a operaþiilor. Ar trebui înfiinþat un cartier general operaþional al UE, care sã asigure o
planificare, o comandã ºi un control rapide ºi eficiente, cu scopul
de a desfãºura operaþiuni PSAC
civile ºi militare de mare intensitate ºi de apãrare teritorialã.

Intensitatea ameninþãrilor hibride cu care ne confruntãm este fãrã
precedent. Viitorul cadru strategic
comun ar trebui sã se concentreze
pe propuneri concrete ºi realizabile
pentru a contribui la contracararea
ameninþãrilor hibride ºi la promovarea rezilienþei UE ºi a statelor
membre, precum ºi a partenerilor
UE, mai ales în vecinãtatea UE.
Cadrul strategic comun ar trebui
dezvoltat într-o coordonare deplinã ºi cu consultarea regulatã a
NATO, care va elabora, în aceleaºi
termene, propriul sãu rãspuns la
rãzboiul hibrid. Nu ar trebui ratatã
o oportunitate unicã de armonizare
a rãspunsurilor UE cu cele ale
NATO. Domenii cum ar fi comunicarea strategicã, care vizeazã publicul din est, din sud ºi din UE,
combaterea propagandei, energia,
securitatea ciberneticã, mecanismele de alertã timpurie, infrastructura

Grupul PPE solicitã UE sã implementeze imediat urmãtoarele acþiuni:

o abordare globalã conferã potenþiala flexibilitate unicã de a soluþiona eficient cele mai spinoase probleme internaþionale. Reamintim cã
instrumentele PSAC ar trebui sã
rãmânã un instrument esenþial în
cadrul abordãrii globale. Pentru aºi promova valorile ºi pentru a-ºi
proteja interesele, UE trebuie sã fie
mai mult decât un furnizor de asistenþã pentru dezvoltare sau un actor post-conflict. UE ar trebui sã
anticipeze ºi sã previnã transformarea ameninþãrilor în realitate ºi
sã furnizeze securitate în vecinãtatea noastrã imediatã ºi în vecinãtatea lãrgitã. UE ar trebui sã fie
pregãtit sã desfãºoare operaþii militare ale PSAC care au capacitatea deplinã de a acþiona atunci când
se aflã în joc securitatea sa.

ia iniþiativa ºi sã reuneascã dimensiunea internã ºi cea externã a PSAC.
Grupurile tactice de luptã ale UE
sunt principalul instrument militar
de reacþie rapidã aflat la dispoziþia
UE. Din pãcate, acestea nu au fost
niciodatã utilizate ºi testate din
punct de vedere operaþional. Trebuie depãºit blocajul politic care a
fãcut imposibilã exploatarea acestui instrument.
Lipsa de flexibilitate a normelor financiare ale UE duce la întârzieri în plata operaþionalã a
fondurilor UE ºi ar putea compromite capacitatea UE de a rãspunde în timp util la crizele în
curs de desfãºurare. Mecanismul
Athena pentru finanþarea operaþiilor militare PSAC necesitã o re-

·
ÎR/VP a UE trebuie sã dezvolte o nouã ºi ambiþioasã strategie
europeanã pentru politica externã ºi de securitate, care sã defineascã clar interesele UE, domeniile de acþiune ºi mijloacele necesare
pentru a face faþã ameninþãrilor actuale ºi viitoare;
·
ÎR/VP trebuie sã dezvolte mai mult viitoarea strategie de politicã externã ºi de securitate sub forma unei cãrþi albe în domeniul
securitãþii ºi apãrãrii pentru corela gândirea noastrã strategicã cu
dezvoltarea capabilitãþilor militare;
·
Comisia Europeanã trebuie sã prezinte propuneri concrete
privind modul în care UE poate finanþa proiecte menite sã consolideze rezilienþa ºi apãrarea comune împotriva ameninþãrilor externe
ºi sã sprijine partenerii UE.
·
sã dezvolte mai mult rolul UE de furnizor de securitate regionalã ºi, de asemenea, rolul UE de pilon european solid al NATO;
·
Comisia Europeanã trebuie sã îºi asume rolul de gardian al
tratatelor ºi sã/ºi depãºeascã restricþiile autoimpuse ºi sã creeze o
piaþã eficientã a apãrãrii, un regim de securitate a aprovizionãrii la
nivel european, iar statele membre trebuie sã înceteze practicile contraproductive anterioare;
·
pentru a ne întãri rezilienþa, UE ar trebui sã (co)finanþeze
proiectele de cercetare ºi tehnologie civilo-militare, dar ºi în domeniul apãrãrii, facilitând elaborarea de viitoare programe de colaborare în cadrul AEA. Statele membre ar trebui sã cheltuiascã mai mult
pentru bugetele de apãrare, pentru proiecte comune de achiziþii publice ºi pentru proiecte de cercetare, tehnologie ºi dezvoltare ºi ar
trebui sã aibã drept scop îndeplinirea obiectivelor specifice pe care
ºi le-au fixat în cadrul NATO ºi UE;
·
Consiliul European ar trebui sã stabileascã o apãrare comunã
cu Uniunea Europeanã de Apãrare, care sã aibã la bazã cooperarea
structuratã permanentã ºi o clauzã de apãrare colectivã corespunzãtoare (articolul 42 din TUE) ºi ar trebui sã operaþionalizeze dispoziþiile
din alte articole relevante (articolul 41 - fondul de lansare, articolul 44
din TUE - încredinþarea unei misiuni PSAC unui grup de state membre, articolul 222 din TFUE - clauza de solidaritate);
·
Cooperarea structuratã permanentã ar putea constitui modalitatea de coordonare a insulelor izolate de cooperare militarã în
Europa;
·
pe lângã actualele instituþii UE civile (CPCC), aceastã Uniune ar trebui sã dispunã de un Cartier general militar operaþional pentru planificarea ºi desfãºurarea viitoarelor operaþiuni militare.
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actualitate

Europeanã a Apãrãrii
de a rãspunde preocupãrilor de securitate ale tuturor statelor membre în conformitate cu articolul 42 alineatul (7) din TUE. Acest articol ar trebui
sã devinã echivalentul pentru UE al articolului 5
al NATO ºi ar trebui operaþionalizat fãrã sã fie afectate angajamentele vizând apãrarea colectivã, care
rezultã, pentru majoritatea statelor membre ale
UE, din Tratatul de la Washington. Europa trebuie
sã fie mai puternicã, mai rapidã ºi mai reactivã în
situaþiile de ameninþare realã. Trebuie sã îºi asume partea sa de responsabilitate ºi acþioneze pe
mãsura ambiþiilor sale. În aceastã privinþã, regretãm cã Consiliul European din iunie 2015 nu s-a
ridicat la înãlþimea aºteptãrilor generate de Consiliul din decembrie 2013 dedicat apãrãrii.

Potrivit ultimelor date furnizate de Agenþia
Europeanã de Apãrare (AEA) pentru 2013, statele membre au cheltuit 186 miliarde de euro
pentru apãrare, iar forþele armate totalizeazã
1 435 000 de soldaþi, mai mult decât armata
SUA. Suma totalã pe care o cheltuiesc europenii pentru apãrare reprezintã mai puþin de jumãtate din suma cheltuitã de SUA, însã eficacitatea acestor cheltuieli este estimatã la 1015 % faþã de cea a cheltuielilor fãcute de americani. Ca urmare a lipsei de cooperare ºi coordonare ºi a absenþei sinergiilor, aceste cheltuieli produc rezultate operaþionale dezastruoase, sunt o risipã a banilor contribuabililor ºi ne
vulnerabilizeazã securitatea.
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strategicã, rãzboiul de intensitate
scãzutã ºi încãlcãrile frontierelor
trebuie coordonate în mod corespunzãtor între SEAE, AEA ºi structurile din Comisia Europeanã ºi
agenþiile UE relevante (de exemplu,
Frontex) ºi trebuie sã se reflecte în
strategiile viitoare.

multe planificãri comune ºi mai
multe achiziþii comune, pentru a se
evita duplicarea, fragmentarea ºi lipsa de interoperabilitate.

Conflictele hibride impun un rãspuns hibrid. Grupul PPE considerã
cã este necesar sã se dezvolte instrumente care servesc la consolidarea securitãþii. Protecþia datelor
personale este de o importanþã cru-

Cooperarea europeanã în domeniul apãrãrii a înregistrat unele progrese, dar trebuie sã facem mai mult
ºi într-un ritm mai accelerat pentru
a ne asigura cã UE va deveni autonomã din punct de vedere strate-

COOPERAREA ESTE ESENÞIALÃ
PENTRU DEZVOLTAREA CAPABILITÃÞILOR DE APÃRARE EUROPENE

AEA trebuie plasatã în centrul
cooperãrii pentru dezvoltarea capabilitãþilor. Ar trebui alocate mai
multe resurse financiare pentru ca
AEA sã-ºi poatã îndeplini mai bine
sarcinile. Statele membre ar trebui
sã utilizeze acest sistem pentru a
face mai multe schimburi de informaþii privind dezvoltarea capabilitãþilor ºi planurile de achiziþii, pentru a permite o mai mare convergenþã a necesitãþilor; ele ar trebui
sã joace un rol mai important în
coordonarea ºi implementarea unor
astfel de proiecte.
Comisia Europeanã trebuie sã
prezinte propuneri concrete privind
modul în care UE poate finanþa proiecte care vizeazã o mai mare rezilienþã comunã ºi o mai bunã apãrare comunã împotriva ameninþãrilor externe.
Trebuie sã stimulãm coopera-

cialã, dar, pe de altã parte, este necesar, de asemenea, un mecanism
eficient de combatere a ameninþãrilor teroriste. Prin urmare, ar trebui
luatã în considerare folosirea sistemelor satelitare civile aflate în construcþie în Europa, pentru colectarea ºi transmiterea de informaþii vitale pentru securitatea continentului.
Graniþele dintre securitatea internã ºi externã sunt din ce în ce mai
fluide. Acest lucru este cel mai evident în problema urgentã a fluxurilor de migraþie incontrolabile din
vecinãtatea esticã ºi sudicã. Trebuie sã rezolvãm cauzele profunde ale
acestui fenomen prin consolidarea
cooperãrii cu þãrile de origine ºi de
tranzit ale fluxurilor de migraþie,
folosind toate instrumentele ºi politicile disponibile.

MAI MULÞI BANI PENTRU
SECURITATE ªI APÃRARE
Reducerile continue ºi neoportune a cheltuielilor în domeniul apãrãrii submineazã capacitatea operaþionalã a UE ºi rolul sãu de furnizor
credibil de securitate în comunitatea euro-atlanticã. Acum este momentul sã cheltuim mai mult ºi mai
bine. Este vital ca statele membre
ale UE sã îndeplineascã obiectivele
convenite de 2 % din PIB pentru
cheltuielile de apãrare. Salutãm toate
statele membre care au realizat
acest obiectiv sau ºi-au asumat angajamentul ferm de a o face. În paralel, reamintim necesitatea urgentã pentru o mai bunã gestionare a
cheltuielilor de apãrare prin mai

gic. Trebuie sã punem capãt decalajului dintre capabilitãþile diferitelor
state membre ºi sã inversãm puternic aceastã tendinþã. Este esenþial
sã se punã capãt fragmentãrii eforturilor de apãrare europene, depunând eforturi pentru o mai mare
convergenþã strategicã. Proiectele
de cooperare (vizând dezvoltarea ºi
utilizarea comune) pot furniza economii de scarã semnificative ºi pot
consolida interoperabilitatea ºi eficacitatea militarã. Pentru ca aceste
proiecte sã devinã viabile din punct
de vedere economic, e necesarã
participarea mai multor state membre. Trebuie multiplicate exemplele
pozitive, cum ar fi Comandamentul european de transport aerian
(ETAC). Având în vedere valoarea
lor adãugatã, trebuie acordatã prioritate punerii în comun ºi partajãrii.
Este necesar sã se realizeze progrese
în ceea ce priveºte cele patru proiecte emblematice vizând capabilitãþile, identificate de Consiliul European din decembrie 2013; aceste
proiecte ar trebui deschise pentru
toate statele membre care doresc
sã contribuie.

rea între statele membre pentru
dezvoltarea capabilitãþilor. Acest
lucru se poate face prin mãsuri fiscale ºi financiare.

BAZA INDUSTRIALÃ
ªI TEHNOLOGICÃ DE APÃRAREA
EUROPEANÃ (EDTIB)
EDTIB este un element esenþial
pentru capacitatea Europei de a garanta securitatea cetãþenilor sãi, de
a-ºi proteja valorile, mai ales drepturile omului ºi democraþia, precum
ºi pentru a-ºi promova interesele.
Aflându-se în centrul EDTIB, industria de apãrare este un element
esenþial al arhitecturii europene de
securitate. În prezent, niciun stat
membru nu poate desfãºura singur proiecte de cercetare ºi tehnologie la scarã largã. Prin urmare, o
EDTIB consolidatã ar trebui sã se
bazeze pe coordonarea bugetelor
de apãrare ºi pe armonizarea cerinþelor, reducerea ineficienþelor ºi
pe sinergii mai bune. Firmele europene puternice ºi competitive ar
trebui sã acþioneze într-o piaþã efi-

cientã a apãrãrii, furnizând capabilitãþile necesare pentru apãrarea
europeanã ºi pentru operaþiunile
autonome ale UE. Comisia Europeanã, împreunã cu angajamentul
statelor membre, ar trebui sã stabileascã un regim de securitate a
aprovizionãrii la nivel european,
care este esenþial pentru dezvoltarea, susþinerea ºi transferul de tehnologii de apãrare, precum ºi pentru consolidarea solidaritãþii ºi a
încrederii în UE. Obiectivul este de
a dezvolta o EDTIB competitivã ºi
inovatoare.
Lansarea unei acþiuni pregãtitoare pentru 2017 va fi primul pas
cãtre crearea unui program de cercetare în domeniul PSAC la nivelul UE ºi finanþat din bugetul UE.
Acesta va fi un pas calitativ pentru
viitoarele programe europene de
colaborare. În acest sens, subliniem importanþa proiectului pilot
propus de Parlamentul European.
Între timp, statele membre ºi
pãrþile interesate ar trebui sã se foloseascã integral de posibilitãþile
furnizate deja în cadrul Programului de cercetare în domeniul securitãþii - Orizont 2020. Statele membre ar trebui sã continue sã sprijine misiunea de cercetare, sprijinind
politicile externe ale Uniunii, inclusiv dezvoltarea tehnologicã în domeniul tehnologiilor cu dublã utilizare sau pentru a mãri interoperabilitatea între protecþia civilã ºi forþele militare (dupã cum se precizeazã în programul specific de instituire a Orizont 2020).
Angajamentul european de a dezvolta ºi finanþa în comun capabilitãþile militare ar trebui sã fie însoþit
de o coproprietate simetricã a rezultatelor acestor investiþii. Vânzãrile rezultatelor obþinute în urma
proiectelor comune ar trebui sã fie
aprobate de toate pãrþile implicate
ºi sã fie fãcute printr-un sistem comun de acordare a licenþelor de export, conform orientãrilor conþinute în Poziþia comunã din 2008 privind controlul exportului de arme,
având în vedere în special respectarea drepturilor omului ºi a dreptului
internaþional, menþinerea pãcii, securitãþii ºi stabilitãþii regionale.

SECURITATE PRIN PARTENERIATE
Cooperarea UE-NATO este absolut vitalã pentru securitatea ºi
apãrarea europeanã. Elementul
esenþial este asigurarea coerenþei
ºi solidaritãþii transatlantice. Europa trebuie sã-ºi asume partea sa
de responsabilitate ºi sã acþioneze
ca un puternic pilon de apãrare în
cadrul comunitãþii de securitate

transatlantice, având capacitatea de
a desfãºura misiuni ºi operaþii
PSAC cu resurse proprii. Prin urmare, PSAC trebuie sã continue sã
se dezvolte în complementaritate
totalã cu acþiunile NATO în trei
domenii principale: consolidarea în
comun a rezilienþei (prin combinarea folosirii mijloacelor militare ºi
nemilitare), consolidarea rezilienþei
cu vecinii noºtri (securitatea colectivã) ºi investiþiile în apãrare.
UE trebuie sã continue sã îºi dezvolte cooperarea cu þãrile partenere
din vecinãtatea UE ºi în organizaþiile internaþionale ºi regionale, precum Organizaþia Naþiunilor Unite,
Liga Arabã, Uniunea Africanã ºi
OSCE. Grupul PPE sprijinã iniþiativa UE „formare ºi echipare” ºi cere
garantarea finanþãrii UE pentru echiparea þãrilor terþe, în special cele
pregãtite în cadrul misiunilor PSAC.

CALEA DE URMAT
Trebuie sã se termine cu neasumarea de cãtre toþi a responsabilitãþilor ºi costurilor. PSAC nu mai
poate fi veriga cea mai slabã din
procesul de integrare în UE. Mediul de securitate impune apãrãrii
europene sã nu mai fie „un tigru de
hârtie”, ci sã devinã un domeniu de
politicã de sine stãtãtor care furnizeazã un nivel egal de securitate ºi
care reflectã aceeaºi îngrijorare vizând preocupãrile esenþiale de securitate pentru toate statele membre.
Acest lucru impune o voinþã politicã
fermã pentru a depãºi impasul politic. Nu trebuie sã inventãm structuri
mecanisme sau instrumente noi, care
sã fie greoaie sau complexe. Cele care
existã deja trebuie sã devinã o realitate operaþionalã.
Având în vedere provocãrile de
securitate covârºitoare ºi din ce în
ce mai ample, Uniunea ºi statele
sale membre ar trebui sã adopte
mãsuri serioase ºi concrete în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) din TUE pentru a dezvolta
o veritabilã politicã de apãrare comunã, care sã ofere aceeaºi securitate pentru toate statele membre.
În actualul climat complex de
securitate, UE nu îºi poate permite
sã fie spectator. Dividendele pãcii
aparþin trecutului. Valorile ºi interesele noastre sunt contestate ºi este
momentul sã cãdem de acord asupra unor ambiþii mai mari. UE este
plasatã într-o poziþie foarte bunã
pentru a juca un rol activ, datoritã
instrumentelor sale variate de politicã externã, atât civile, cât ºi militare. Dar, pentru a asigura pacea, UE
trebuie sã fie pregãtitã sã acþioneze
prompt, decisiv ºi cu hotãrâre.
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sãnãtate

Peste 5.000 de români, pe listele
de aºteptare pentru un transplant
Nu mai puþin de 5.052 de români se aflau, la
sfârºitul anului trecut, pe listele de aºteptare pentru un transplant de organe. 5.000 de pacienþi care
sperã ºi aºteaptã sã sune telefonul, gata oricând
sã capete dreptul la o nouã viaþã. De la an la an,
listele de aºteptare sunt tot mai lungi pentru cã
numãrul de donatori este infinit mai mic faþã de
cel al persoanelor care au nevoie de un transplant.
La sfârºitul anului trecut, în registrele Agenþiei Naþionale de Transplant figurau 4.345 de pacienþi care
aºteptau un transplant de rinichi ºi
9.800 de dializaþi. În total, 684 au
fost admiºi pe listã în 2015, iar 15
bolnavi au decedat înainte de a fi
supuºi unei intervenþii salvatoare.
Pentru un transplant de ficat aºteaptã 461 de persoane, 193 fiind admiºi anul trecut. 37 de decese s-au
înregistrat din rândul celor care se
regãseau pe listele de aºteptare. ªi
pentru transplantul de cord aºteaptã 127 de pacienþi, în timp ce la pancreas sunt 119 pe liste.
În ultimii ani, România a înregistrat progrese în ceea ce priveºte transplanturile. Într-un studiu
realizat de Comisia Europeanã în
perioada 2007-2013 – ce urmãreºte
progresele înregistrate la acest capitol de statele membre –, România deþine poziþia a doua ca dezvoltare a procedurilor de transplant, dupã Luxemburg.

Au fost acreditate
26 de centre noi pentru
prelevarea de organe
În ultimii ani, numãrul de centre acreditate pentru prelevarea de
organe a crescut de la 16, câte erau
funcþionale, la 42. Mai mult, au

devenit operaþionale spitalele Sf.
Maria ºi Colþea pentru transplant
hepatic, respectiv transplant medular. Totodatã, România a transpus Directiva Europeanã 2012/25,
ceea ce va permite, începând cu
anul acesta, aderarea la o platformã europeanã ce va uºura identificarea mai rapidã a unor donatori
pentru marile urgenþe din transplant. România a adoptat împreunã cu celelalte state ale Consiliului
Europei „Convenþia împotriva traficului de organe”.
Au fost acreditate mai multe
spitale capabile sã identifice ºi sã
declare donatori în moarte cerebralã, douã centre pentru transplant
hepatic (Fundeni ºi Sf. Maria),
patru centre pentru transplant renal (Fundeni, Cluj, Iaºi, Braºov) ºi
trei centre pentru transplant de
cord (Târgu Mureº, Floreasca ºi
Institutul „C.C. Iliescu”). Spitalul
Judeþean din Craiova a primit în
2013 acreditare pentru prelevare ºi
transplant osos, prima intervenþie
având loc la începutul lunii iulie
2014. Aceste activitãþi au permis
salvarea vieþii unui numãr important de pacienþi care necesitau
transplanturi de organe, mãrind
longevitatea dupã transplant ºi îmbunãtãþind calitatea vieþii pacienþilor transplantaþi.

Transplantul, o ºansã la viaþã
În ceea ce priveºte donarea de
organe, listele de aºteptare sunt destul de lungi în mai toate þãrile de pe
continent. În Europa, aproximativ
67.064 de persoane, cu vârste între 25 ºi 60 de ani, privesc spre o
ºansã la viaþã. Astfel, 52.000 de pacienþi aºteaptã un transplant de rinichi, 7.000 aºteaptã un transplant
hepatic, iar 3.600 aºteaptã un transplant de cord. Printre pacienþii care
necesitã transplant sunt cei cu afec-

þiuni grave ale rinichilor. Unu din
zece români suferã de o afecþiune a
rinichilor ºi anual milioane de oameni mor ca urmare a complicaþiilor cauzate de bolile de rinichi. În
contextul creºterii numãrului de pacienþi cu diabet zaharat de tip II ºi
cu obezitate la nivel mondial, diabetul reprezintã principala cauzã a
bolii cronice de rinichi.
Conform estimãrilor specialiºtilor,
diabetul reprezintã o creºtere de aproximativ 12 ori a riscului de boalã cro-

nicã de rinichi stadiul terminal. Gradul de afectare a funcþiei renale a persoanelor diagnosticate cu diabet
creºte progresiv de la 7,3% în momentul depistãrii bolii pânã la 17,3%
dupã cinci ani, ajungând dupã 15 ani
la 28%. Riscul pacientului cu afectare renalã rãmâne unul cardiovascular în toate cele cinci stadii ale bolii
cronice de rinichi, cea mai frecventã cauzã de mortalitate în rândul acestora fiind cea de inimã.
RADU ILICEANU

CNAS: Suplimentarea bugetului va permite creºterea sumei alocate
contractelor cost-volum, extinderii tratamentului fãrã interferon
CNAS precizeazã cã suplimentarea bugetului aprobatã miercuri de Guvern, împreunã cu redistribuirile de fonduri operate
între capitolele bugetului FNUASS, va permite creºterea sumei
alocate contractelor cost-volum ºi cost-volum-rezultat, respectiv
extinderea tratamentului fãrã interferon la pacienþii cu hepatitã
cronicã C în alte stadii de fibrozã decât cele tratate în prezent,
reînnoirea contractelor încheiate în anul 2015 pentru oncologie.
Potrivit unui comunicat de presã
al CNAS, suplimentarea bugetului
CNAS va permite ºi intrarea în proces de negociere pentru alte molecule incluse condiþionat în lista medicamentelor compensate (arii terapeutice: oncologie, cardiovascular,
diabet zaharat etc.). Guvernul a
aprobat suplimentarea bugetului
CNAS cu peste 1 miliard de lei, în
cadrul rectificãrii bugetului de stat
pe anul 2016, efectuatã printr-o ordonanþã aprobatã miercuri.
Potrivit sursei citate, din aceste
fonduri suplimentare, aproximativ
870 de milioane de lei sunt credite
de angajament ce vor fi utilizate
astfel: peste 705 milioane lei pen-

tru asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor ºi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sãnãtate, iar aproximativ 163
milioane lei pentru programele naþionale de sãnãtate curative.
“Restul de 271 milioane lei vor fi
transferuri de fonduri destinate acoperirii creºterilor salariale din unitãþile sanitare cu paturi, reglementate
prin Ordonanþa de Urgenþã nr. 20/
2016. Bugetul aprobat, împreunã cu
redistribuirile de fonduri operate între capitolele bugetului FNUASS, va
permite creºterea sumei alocate contractelor cost-volum ºi cost-volumrezultat, respectiv extinderea tratamentului fãrã interferon la pacienþii

cu hepatitã cronicã C în alte stadii
de fibrozã decât cele tratate în prezent, reînnoirea contractelor încheiate în
anul 2015 pentru oncologie (melanom malign,
cancer de prostatã, cancer pulmonar) ºi intrarea
în proces de negociere
pentru alte molecule incluse condiþionat în lista
medicamentelor compensate (arii terapeutice:
oncologie, cardiovascular, diabet zaharat etc.)”,
se aratã în comunicatul
de presã.
Totodatã, CNAS
afirmã cã se suplimenteazã ºi creditele de angajament alocate asistenþei medicale primare (peste 73
milioane lei), asistenþei medicale
clinice de specialitate din ambulatoriu (peste 89 milioane lei),
asistenþei medicale paraclinice

(peste 30 milioane lei), asistenþei
medicale spitaliceºti (peste 172

milioane lei), prestaþiilor medicale acordate în baza documentelor
internaþionale (180 milioane lei),
dispozitivelor ºi echipamentelor
medicale (peste 21 milioane lei) ºi

centrelor medicale multifuncþionale (aproape 9 milioane lei).
“Finanþarea programelor
naþionale de sãnãtate curative cu credite de angajament
se suplimenteazã astfel: programul de hemodializã ºi dializã
peritonealã
cu
41.518.000 milioane lei, programul de diabet zaharat cu
37.645.000 milioane lei, programul de boli cardio-vasculare cu 26.720.000 milioane lei, programul de hemofilie ºi talasemie cu
18.682.000 milioane lei,
programul de boli neurologice cu 16.471.000 milioane lei, programul de ortopedie cu 12.843.000 milioane lei, programul de boli
rare cu 6.050.000 milioane lei, programul de diagnostic/tratament cu
ajutorul aparaturii de înaltã performanþã cu 3.387.000 milioane lei”,
susþine sursa citatã.
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„Statutul
„Statutul elevului”,
elevului”, aprobat
aprobat de
de ministrul
ministrul Educaþiei
Educaþiei
Ministrul Educaþiei, Mircea Dumitru,
a aprobat “Statutul Elevului”, primul document ce reglementeazã drepturile ºi

obligaþiile elevilor înmatriculaþi în instituþiile de învãþãmânt de stat, particular sau confesional din România.
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Din toamnã, elevii vor beneficia
de prevederile primului document
care stabileºte clar ºi unitar, la nivelul întregii þãri ºi a tuturor instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar de stat ºi private, drepturile ºi
obligaþiile beneficiarilor sistemului
de învãþãmânt. Ministerul Educaþiei a aprobat “Statutul Elevului”,
un document care va intra în vigoare începând chiar din acest an
ºcolar, 2016-2017.
În document se aratã cã “învãþãmântul preuniversitar este centrat pe elev”, iar în acest sens “toate deciziile majore sunt luate prin
consultarea reprezentanþilor elevilor, respectiv a Consiliului Naþional al Elevilor, dar ºi a reprezentanþilor federaþiilor sindicale, a asociaþiilor de pãrinþi, a reprezentanþilor mediului de afaceri, a reprezentanþilor administraþiei publice locale
ºi a societãþii civile”.
Totodatã, Statutul Elevului prevede ºi “dreptul elevului, al pãrintelui sau al tutorelui de a contesta

rezultatele evaluãrii lucrãrilor scrise”. Astfel, dacã o notã este consideratã injustã, elevul ,”poate solicita, oral, profesorului sã justifice rezultatul lucrãrii, în cel mult
cinci zile de la aflarea notei”. Dacã
elevul sau pãrintele nu considerã
justificate argumentele dascãlului,
pot cere în scris conducerii unitãþii de învãþãmânt reevaluarea lucrãrii, iar analiza va fi fãcutã de alþi
doi profesori de specialitate care
nu predau la clasa respectivului
elev. În cazul în care diferenþa între nota iniþialã ºi cea obþinutã dupã
reevaluare este mai mare de un
punct, contestaþia va fi consideratã justificatã, iar în catalog va fi
trecutã nota obþinutã dupã reevaluare. Dacã diferenþa e mai micã
de un punct, atunci va fi menþinutã nota iniþialã.
Acelaºi document mai prevede
cã “elevii vor avea dreptul la asociere la grupuri, organizaþii, sau
structuri care promoveazã interesele elevilor ºi vor avea dreptul la

protest, fãrã perturbarea orele de
curs”. În plus, aceºtia vor putea
solicita informaþii oricãror instituþii ale statului, în baza legii 544/
2001, privind liberul acces la informaþii de interes general.
Dacã pânã acum, în majoritatea
regulamentelor ºcolare era interzisã
utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor, documentul elaborat de
Ministerul Educaþiei prevede cã “elevii vor avea dreptul sã utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor, doar
dacã o fac în scop educativ ºi numai cu acordul cadrului didactic”.
Sancþiunile pentru elevii care absenteazã, produc distrugeri în interiorul unitãþilor de învãþãmânt,
jignesc alþi colegi sau introduc în
incinta ºcolilor ºi liceelor arme, stupefiante sau materiale pornografice pornesc de la mustrare ºi scãderea notei la purtare ºi pot ajunge
pânã la exmatriculare temporarã
sau definitivã.
La fiecare 10 absenþe nemotivate, nota la purtare va fi scãzutã

cu un punct, iar la 40 de absenþe
nejustificate, elevul va primi un
preaviz de exmatriculare, urmând
ca unitatea de învãþãmânt sã aplice ºi mãsura exmatriculãrii în cazul în care elevul continuã sã absenteze. În cazul liceenilor, la acumularea a cel puþin 40 de absenþe
nemotivate, unitatea de învãþãmânt

poate decide exmatricularea definitivã, iar elevii nu se vor mai putea reînmatricula decât în anul ºcolar urmãtor, la un alt liceu.
Prin acest document se doreºte
întãrirea rolului elevului în desfãºurarea actului educaþional, se aratã întrun comunicat remis MEDIAFAX de
Ministerul Educaþiei. (Mediafax)

„Hiperrealismul ” – expoziþie cu lucrãri de
Tiberiu Murºa, la Galeria „V
ollard”
„Vollard”

La Galeria „Vollard” a Casei de Culturã „Traian Demetrescu” va avea loc sâmbãtã, 13 august, ora 18.00, vernisajul expoziþiei de picturã
intitulate „Hiperrealismul”, cuprinzând lucrãri
realizate de Tiberiu Murºa. Artistul – care par-

ticipã pe parcursul lunii august ºi la cea de-a IV-a ediþie
a Simpozionului Internaþional de Sculpturã în Piatrã
„Drumuri Brâncuºiene” de
la Craiova – prezintã o parte
din uleiurile pe pânzã în stil
hiperrealist, pentru care a fost
distins cu mai multe premii
în Italia. Curator al expoziþiei
este Daniel Pérez (Spania).
Tiberiu Murºa (n. 21
martie 1969, Luduº, judeþul Mureº) este sculptor ºi
pictor. A absolvit ºcoala de picturã bisericeascã din cadrul Patriarhiei Române ºi s-a stabilit de 22 de ani în Italia, unde lucreazã la o
firmã de artizanat în piatrã. Potrivit organizatorilor expoziþiei de la Craiova, a realizat sculp-

1.250 de candidaþi la Bacalaureat, în sesiunea
de toamnã
Nici nu s-a încheiat bine sesiunea de varã a examenului de
Bacalaureat, cã alta stã sã înceapã. Pe 16 august va demara competiþia de toamnã. „În acest moment, putem spune ºi numãrul
de candidaþi ºi Centrele de examinare unde va debuta Bacalaureatul din aceastã toamnã, în ziua
de 16 august. Avem înscriºi
1.250 de înscriºi”, pe diverse discipline”, a
precizat prof. Lavinia Elena Craioveanu,
inspector general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.
Astfel, pe 16 august, la Colegiul Naþional
„Elena Cuza” se va susþine Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în
limba românã, la aceeaºi instituþie de învãþãmânt preuniversitar urmând sã aibã loc Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie internaþionalã (englezã ºi francezã, în Dolj – n.r.) – Proba de înþelegere
a unui text audiat ºi proba scrisã”. În data
de 18 august, la Colegiul Naþional „Elena

Cuza”, Colegiul Naþional „Carol I”, Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” ºi Colegiul Tehnic
de Industrie Alimentarã va avea loc evaluarea competenþelor digitale, iar pe 19 august,
la Colegiul Naþional „Elena Cuza”, se va desfãºura ceea ce înseamnã priceperea în competenþe lingvistice, într-o limbã de circulaþie
internaþionalã (oral).
Toþi candidaþii participã la aceste examinãri, conform unei distribuiri realizate, în care
sunt cuprinºi toþi tinerii instituþiilor de învãþãmânt preuniversitar.
CRISTI PÃTRU

turi impresionante, precum „San Valentino”,
în marmurã de Carrara (3.5 metri înãlþime),
amplasat în faþa catedralei cu acelaºi nume
din Terni, „Înger cu porumbel în mânã”
(Terni), „Tritonul”, „Madona” ºi „Via Crucis” (Roma), „Padre Pio”, amplasat în piaþa
din San-Polo (provincia Roma).
De asemenea, picteazã uleiuri pe pânzã în
stil hiperrealist, realizând expoziþii în Sicilia,
dar ºi în Torino sau Roma. Lucrãrile sale (picturã de ºevalet) i-au adus premii importante
în Italia, cum ar fi Ortigia Arte sau Agrigento
Arte, precum ºi clasarea pe locul al doilea în
competiþia Artistul Anului 2015, Sicilia.
Picturile lui Tiberiu Murºa vor putea fi
admirate pe simezele Galeriei „Vollard” în urmãtoarele douã sãptãmâni. Accesul publicului este liber.
MAGDA BRATU

La „Definitivat”, peste 74% promovabilitate,
cu trei note maxime obþinute
S-au finalizat rezultatele – cele preliminarii, pânã la rezolvarea contestaþiilor –, cu notele aferente, la examenul de Definitivat în
învãþãmânt. Din cei 132 de candidaþi, 98 au
obþinut notã de promovare, 34 fiind respinºi.
Pânã în prezent, se poate vorbi de un procentaj de 74,24% de promovabilitate, cu o
pondere crescãtoare de
peste 25%, dupã cum
aratã datele statistice.
Maximul s-a obþinut
la 12 discipline: Agriculturã – Horticulturã; Arte
Vizuale; Biologie; Consiliere Psihopedagogicã;
Economie; Educaþie
muzicalã ºi Studii Muzicale Teoretice; Educaþie
Muzicalã Specializatã;
Filosofie ºi Logicã; Limba ºi Literatura Românã;
Matematicã; Mecanicã;
Protecþia Mediului.

Din pãcate, s-a observat ºi linia „zero”,
atinsã la Chimie, Chimie Industrialã ºi Culturã Civicã. Au fost obþinute ºi trei note
maxime: GenovevaCorneº(Limba ºi Literatura Românã), Georgiana Ghiþã (Matematicã) ºi Elena Onea (educatoare).
CRISTI PÃTRU
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Donald Trump
îi acuzã pe
liderii democraþi
Barack Obama
ºi Hillary Clinton
cã ar fi creat
reþeaua Stat
Islamic
Donald Trump, candidatul republican la alegerile
prezidenþale americane, a
declarat cã preºedintele
Barack Obama ºi democrata Hillary Clinton au
fondat reþeaua teroristã
Stat Islamic (SI). La un
miting din Sunrise, Florida, Trump a atacat din nou
politicile externe ale lui
Obama ºi ale lui Clinton,
spunând cã acestea au
condus la crearea organizaþiei Stat Islamic. „El
(n.r.Obama) este fondatorul SI. El este fondatorul
SI, ok? El este fondatorul.
El a fondat SI. ªi aº spune
cã co-fondatorul ar fi
corupta de Hillary Clinton”. Aceste comentarii nu
sunt primele în care Trump
îl pune în legãturã pe
Obama cu SI. În iunie, el a
distribuit pe Twitter un
articol al publicaþiei Breitbart, în care era menþionat
cã „administraþia Obama a
susþinut activ reþeaua AlQaida în Irak, gruparea
teroristã care a devenit Stat
Islamic”.

Armata Ucrainei, plasatã în stare de alertã
de teama unui conflict militar cu Rusia
Preºedintele Ucrainei, Petro
Poroºenko, a ordonat plasarea în
stare de alertã a tuturor unitãþilor militare din regiunile separatiste Doneþk ºi Lugansk, de teama riscului izbucnirii unui conflict militar cu Rusia. Petro Poroºenko a transmis ordinul în cursul unei reuniuni cu ºefii serviciilor de securitate, inclusiv comandanþii militari. Decizia a fost luatã
pe fondul amplificãrii tensiunilor
cu Rusia. Miercuri searã, preºedintele Rusiei, Vladimir Putin, a
acuzat Ucraina cã foloseºte metode „teroriste” pentru declanºarea unui conflict în Crimeea, dupã
confruntãri soldate cu moartea a
doi militari ruºi, în timp ce Administraþia de la Kiev susþine cã Moscova cautã
pretexte pentru intensificarea conflictului militar. „Persoanele care au preluat puterea la
Kiev au început sã recurgã la tactici teroriste
în loc sã caute modalitãþi pentru o soluþionare politicã. Vreau sã le atrag atenþia partenerilor noºtri americani ºi europeni. Cred cã este
deja evident cã autoritãþile de la Kiev nu cautã soluþii diplomatice la probleme, ci recurg
la terorism. Este o situaþie foarte îngrijorãtoare. Tentativa de a provoca confruntãri
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militare, de a genera un conflict este o dorinþã de a distrage atenþia de la problemele sociale din Ucraina. Sunt acþiuni criminale”, a declarat Vladimir Putin. Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a dejucat un complot care
prevedea comiterea unor atacuri în regiunea
Crimeea, doi militari ruºi fiind împuºcaþi mortal în timpul operaþiunilor contra unui grup care,
potrivit Moscovei, ar fi fost coordonat de serviciile secrete ucrainene. „Un grup de indivizi
care încercau sã comitã un act de sabotaj a

fost observat, în cursul nopþii de
7 spre 8 august, în oraºul Armisanks din Crimeea. Un agent FSB
ºi un militar au fost uciºi în confruntãrile care au condus la arestarea teroriºtilor. Douãzeci de dispozitive explozive conþinând echivalentul a 40 de kilograme de
TNT, muniþie, grenade ºi arme
speciale ucrainene au fost gãsite
la locul incidentului”, a comunicat Serviciul Federal de Securitate din Rusia. Potrivit FSB, complotul „terorist” a fost organizat
de Serviciul de informaþii al Ministerului ucrainean al Apãrãrii.
„Vladimir Putin vrea amplificarea
conflictului militar. Rusia amplificã tensiunile, cautã cu disperare un motiv de rãzboi cu Ucraina, testând reacþia Occidentului”, a replicat Ministerul de
Externe de la Kiev. Statele Unite monitorizeazã cu atenþie acþiunile Rusiei, încercând sã afle
intenþiile Moscovei, a transmis un oficial american. Rusia a anexat regiunea ucraineanã Crimeea în anul 2014. Conflictul separatist izbucnit în martie 2014 în estul Ucrainei, între serviciile de securitate ucrainene ºi insurgenþi separatiºti proruºi, s-a soldat pânã în prezent
cu peste 9.500 de morþi.

Recep Tayyip Erdogan dã un „ultimatum”
Statelor Unite: „Ori Turcia, ori Gullen”
Preºedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat un „ultimatum”
Statelor Unite ale Americii, soli-

citând extrãdarea clericului Fethullah Gulen, pe care-l considerã vinovat pentru tentativa de lo-

21 de morþi
într-o explozie
la o centralã
electricã
din China
Cel puþin 21 de persoane
au murit, iar alte cinci au
fost rãnite în urma unei
explozii la o centralã
electricã din centrul Chinei, potrivit site-ului
agenþiei China Nouã, care
citeazã autoritãþile locale.
Deflagraþia a fost provocatã
de spargerea unei conducte
de aburi sub presiune de pe
un ºantier industrial,
potrivit autoritãþilor locale.
În momentul de faþã se
cunosc foarte puþine informaþii legate de acest accident. Asemenea accidente
industriale au loc frecvent
în China din cauza faptului
cã reglementãrile ºi controalele sunt adeseori
ignorate sau efectuate întrun mod permisiv. O explozie pe o platformã industrialã din Tianjin s-a
produs anul trecut, aceasta
s-a soldat cu 165 de morþi
ºi 700 de rãniþi.
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externe

viturã de stat de la 15 iulie, conform postului CNN. Erdogan a
declarat cã Statele Unite trebuie
sã aleagã între relaþia cu Turcia
ºi cea cu Fethullah Gulen, un fost
aliat al lui Erdogan care s-a autoexilat în Pennsylvania de zeci de
ani, informeazã agenþia turcã de
ºtiri Anadolu. Turcia a cerut extrãdarea acestuia, în timp ce
Gulen a negat implicarea sa în
tentativa de loviturã de stat. În
timp ce relaþiile cu Washingtonul par sã se rãceascã, liderul
turc a vizitat sãptãmâna aceasta
Moscova, unde s-a întâlnit cu
preºedintele Vladimir Putin, eveniment ce are rolul de a pune
capãt unei perioade tensiontate
dupã ce Turcia a doborât un

avion rus în apropiere de graniþa
cu Siria, în noiembrie 2015. „Mai
devreme sau mai târziu SUA va
lua o decizie. Ori Turcia, ori Gullen”, a declarat Erdogan. Turcia
îi considerã pe Gullen ºi pe susþinãtorii sãi teroriºti. Sãptãmâna
trecutã, în cadrul unei întruniri,
acesta i-a comparat pe complotiºtii tentativei de loviturã de stat
cu niºte „teroriºti ce purtau uniforme militare”. În timpul aceleiaºi întruniri, Erdogan a declarat cã evocã o posibilã reintroducere a pedepsei cu moartea în
þara sa dacã poporul doreºte
acest lucru. O asemenea acþiune ar încheia tratativele de negociere ale Turciei de aderare la
Uniunea Europeanã.

Ministrul turc de Externe: UE comite „erori grave” faþã de Turcia
Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe
turc, a declarat miercuri cã Uniunea Europeanã a comis grave erori prin atitudinea faþã
de tentativa de loviturã de stat din Turcia, iar
drept rezultat aceasta ar putea pierde susþinerea popularã în Turcia. Ankara a susþinut
cã Statele Unite ºi Europa au demonstrat atitudini necorespunzãtoare în faþa mãsurilor
restrictive luate în urma tentativei de loviturã
de stat ºi indiferenþã faþã de complot. „Din
pãcate, UE comite niºte erori grave. În urma
tentativei de loviturã de stat aceºtia au picat
testul”, a declarat ministrul de Externe Mevlut Cavasoglu. „Susþinerea în favoarea aderãrii la Uniunea Europeanã obiºnuia sã fie la
50 la sutã din populaþie, presupun cã acum
este în jur de 20 la sutã”, a adãugat acesta.
Cavasoglu a declarat cã restabilirea relaþiilor
bilaterale cu Rusia nu va perturba legãturile
cu SUA ºi UE, dar avertizeazã Occidentul de

posibilitatea „pierderii” Turciei pe viitor. Rusia ºi Turcia a fãcut marþi paºi importanþi
spre normalizarea relaþiilor, liderii celor douã
state anunþând o accelerare în ceea ce priveºte legãturile din domeniul comercial ºi
energetic. Cavusoglu a mai indicat faptul cã
Turcia ar putea gãsi un limbaj comun cu Rusia
în cadrul rãzboiului civil din Siria, în care se
aflau în tabere diferite ale confilictului. Moscova îl susþine pe preºedintele sirian Bashar
al-Assad, în vreme ce Turcia îl numeºte dictator pe Assad ºi luptã pentru înlãturarea acestuia. Vizita preºedintelui Turciei, Recep Erdogan, în Rusia a fost intens urmãritã de
Occident, unde unii se tem cã cei doi lideri
s-ar putea folosi de restabilirea relaþiilor bilaterale în exercitarea presiunilor asupra Washingtonului ºi Uniunii Europene, generând
astfel tensiuni ºi în cadrul alianþei militare din
care Turcia face parte, NATO.

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
07:55 Sporturi
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
09:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,
Dramã, Familie
10:00 Zon@
10:30 M.A.I. aproape de tine
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
00:20 Jocurile Olimpice Rio 2016
00:30 Ochiul magic (R)
01:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
05:30 Vorbeºte corect!
05:35 Exclusiv în România (R)
06:15 Charlot, noul îngrijitor (R)
1914, SUA, Comedie, Scurt
metraj
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Caleidoscop
1990, SUA, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun romanii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Supravieþuitoarea
2015, SUA, Marea Britanie,
Acþiune, Thriller
22:30 Plaja
2000, SUA, Aventuri, Dramã,
Thriller
01:00 Supravieþuitoarea (R)
2015, SUA, Marea Britanie,
Acþiune, Thriller
02:45 Plaja (R)
2000, SUA, Aventuri, Dramã,
Thriller
04:45 Apropo Tv (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

10:00 Mireasã pentru fiul meu
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. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Plasa de stele
22:15 Un socru de coºmar
2000, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
00:30 Accident
1976, România, Dramã
02:30 Observator special (R)
03:00 Un socru de coºmar (R)
2000, SUA, Comedie, Romantic,
Dragoste
06:00 Observator

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie (R)
08:55 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
09:00 Ediþie specialã
09:10 Trandafirii sãlbatici (R)
2009, Canada, Dramã
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Dincolo de moarte…
IUBIREA!… (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Cununi monahale în Munþii
Stâniºoarei-Petru Vodã ºi Paltin (R)
13:00 Ediþie specialã
13:10 Cartea cea de toate zilele
13:20 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
14:15 Teleshopping
14:30 Telejurnal TVR 2
15:30 Alexandru Tomesc în
Turneul Stradivarius Bach to
Basics
16:20 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
16:30 Fost-a odatã un schit
smerit... Mãnãstirea Secu (R)
17:00 Oltenia la zi
18:00 Ediþie specialã
18:20 Ora regelui
19:00 Memorialul Durerii
20:10 Triunghiul Morþii
1999, România, Rãzboi
21:50 Ediþie specialã
22:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
00:00 Documentar 360°-GEO
01:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
03:00 Naturã ºi aventurã (R)
03:30 Naturã ºi aventurã (R)
04:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
05:30 Pasiuni ºi cariere (R)
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

HBO
07:25 Dl Turner
09:55 Chocolate City
11:25 Cea mai bunã ocazie
13:10 Totul e inspiraþie
14:40 Informatorul!
16:30 Bine ai venit acasã!
17:55 Filme ºi vedete
18:30 În mijlocul furtunii
20:00 Detaºare
21:55 Garderobierul
23:45 Legãturi de familie
01:45 Pânã la capãt
03:55 Detaºare
06:00 Aproape liber

ACASÃ
07:00 In asteptarea dragostei
(R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 În asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Iarna rãzbunãrii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Iarna rãzbunãrii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:00 Dincolo de povestiri
06:00 Spune-mi cã eºti a mea
(R)

PRO CINEMA
07:00 Aterizare forþatã (R)
08:30 Ce spun romanii (R)
09:15 La bloc (R)
12:00 A 19-a soþie
14:00 Iubitul meu se însoarã (R)
16:15 La bloc
18:30 Ptiu!
20:30 Lista clienþilor
22:30 Cronicile Casterilor:
A 16-a lunã
01:00 Lista clienþilor (R)
02:45 Cine A.M.
06:30 Doamne de poveste

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions
League
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions
League: Manchester United - CFR
Cluj
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
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Fotbal UEFA Champions
League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Interviurile Cristinei
Þopescu
08:45 Focus din inima României
(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Extemporal la dirigenþie
1987, România, Comedie,
Romantic, Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
02:45 Trãdaþi în dragoste
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Adio, dar Te iubesc (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 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:00 Sabbagh în acþiune
23:00 Vacanþa Mare Best of (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Sabbagh în acþiune (R)
02:15 Adio, dar Te iubesc (R)
04:00 Cu capul în nori (R)
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)
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TVR 2

cuvântul libertãþii / 11

programe TV / utile

Informatorul!
Se difuzeazã la HBO, ora 14:40
The Informant este ecranizarea
unui roman ce prezintã unul
dintre cele mai celebre scandaluri industriale de la sfârºitul
secolului trecut. Damon este
Mark Whitacre, directorul diviziei
de produse biologice a ADM,
unul dintre cei mai mari producãtori mondiali din domeniul alimentar. În 1992, Whitacre a
devenit unul dintre cei mai importanþi whistleblower-i (adica
"persoanã care suflã din fluier"...

Supravieþuitoarea
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30
Nou numitã la Ambasada Americanã de la Londra într-un post
important, Kate Abbott (Milla
Jovovich) se trezeºte implicatã în
centrul unui scandal internaþional când scapã la limitã dintr-un
atac cu bombã soldat cu morþi,
dar care i se însceneazã ei.
Discreditatã ºi pãrãsitã de toþi,
Kate trebuie sã fie mereu cu un
pas înaintea autoritãþilor ºi celor
care o urmãresc sã o ucidã,
pornind, astfel, într-o misiune
solitarã pentru a-ºi spãla renumele, dar ºi pentru a preveni…

Lista clienþilor
Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30
Sam, mamã a 3 copii ºi soþie,
plus soþul ei, Rex, se confruntã cu grave probleme financiare fiind în pericol de a fi daþi
afarã din casã. Cãutând cu
disperare un loc de muncã,
Sam se angajeazã la un salon
de masaj care îi poate oferi
salvarea. Dar este pusã sã
aleagã intre salvarea familiei
ºi demnitate ºi respectul
de sine.
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sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 12 august 2016 - anunþat de BNR
1 EURO ...........................4,4605 ............. 44605
1 lirã sterlinã................................5,1881....................51881

$

1 dolar SUA.......................4,0013........40013
1 g AUR (preþ în lei)........173,0867.....1730867

METEO

vineri, 12 august - max: 27°C - min: 15°C

Parþial
ploaie
înnorat
ploaie

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 TURNEUL NAÞIONAL
STRADIVARIUS 2015 (R)
07:50 Discover România (R)
08:00 Gãri de poveste (R)
09:00 Istorii trãite
09:50 Discover România
10:00 Ediþie specialã
16:00 Festivalul George Enescu
(R)
17:00 Discover România (R)
17:10 Ora regelui
17:50 Discover România (R)
18:00 Memorialul Durerii - o
istorie care nu se învaþã la ºcoalã
18:50 Discover România (R)
19:00 Telejurnal
20:00 Ora regelui
20:50 Profesioniºtii... cu Eugenia
Vodã
22:00 Jocurile Olimpice Rio
2016
05:15 Maºini, teste ºi verdicte
(R)
05:45 Charlot, mutã pianul (R)
06:00 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 ªtirile Pro Tv
12:00 Rãzboiul Regelui
2016, România, Documentar
13:00 Carol I
2009, România, Documentar,
Dramã, Istoric
15:00 ªtirile Pro Tv
16:15 O noapte cu regele
2006, SUA, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Codul lui Da Vinci
2006, SUA, Dramã, Mister,
Thriller
23:30 Curierul
2012, SUA, Acþiune, Crimã,
Thriller
01:30 Codul lui Da Vinci (R)
2006, SUA, Dramã, Mister,
Thriller
04:00 Rãzboiul Regelui (R)
2016, România, Documentar
05:00 O noapte cu regele (R)

10:00 Film documentar
10:30 Observator
12:00 Mireasã pentru fiul meu
15:00 Observator
16:15 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 FanTastic Show
22:00 Ultimatumul lui Bourne
2007, SUA, Acþiune, Thriller
00:30 Un colþ de Rai
2011, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
02:30 Ultimatumul lui Bourne (R)
2007, SUA, Acþiune, Thriller
06:00 Observator

TVR 2
07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
07:15 Fost-a odatã un schit
smerit... Mãnãstirea Secu
07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu
08:00 Locuri, oameni ºi comori
(R)
08:30 Cap compas (R)
09:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
09:30 Mic dejun cu un campion
10:20 Interzis, arestat, cenzurat
10:30 Festivalul Internaþional
George Enescu 2015
12:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
13:00 Memorialul Durerii
14:00 6 x 5’ de istorie
14:40 Ora regelui (R)
15:10 Cartea cea de toate zilele
15:20 Jocurile Olimpice Rio 2016
15:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:00 Mihai I al României
20:15 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:00 Documentar 360°-GEO
23:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
03:00 Cap compas (R)
03:30 Pescar hoinar
04:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
05:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
06:00 Documentar 360°-GEO
(R)
06:55 Imnul României

HBO
07:40 Rãzbunãtorii: Sub semnul
lui Ultron
10:00 Spioana
12:00 Garderobierul
13:50 Batman vs. Robin
15:15 Aºa se scrie istoria!
16:55 Aceasta este lumea mea
18:25 Bucureºti NonStop
20:00 De la 5 la 7
21:40 Rãzbunãtorii: Sub semnul
lui Ultron
00:00 Spioana
02:00 Avionul cu ºerpi
03:45 Filmul de la capãtul lumii
04:05 Cel mai mare ipohondru
06:00 Uriaºul meu

07:00 In asteptarea dragostei
(R)
08:00 Lecþii de viaþã
08:45 Teleshopping
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (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 Regina inimilor
20:00 Pana la capatul lumii
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pana la capatul lumii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:00 Dincolo de povestiri (R)
06:00 Spune-mi cã eºti a mea
(R)

PRO CINEMA
07:30 A 19-a soþie
09:30 Aterizare forþatã
11:15 Ultima aventurã (R)
13:45 Bunã ziua, tristeþe (R)
15:45 Lacrima diavolului
17:45 Silverado
20:30 Virus mortal
22:30 Tinereþe furatã
01:15 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Cine A.M.
06:45 Ultima aventurã

SPORT.RO
07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Champions
League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare
din parcare!
14:30 Pimp my ride. Cel mai tare
din parcare!
15:00 Cupa Meseriaºilor
15:30 Cupa Meseriaºilor
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meºeriaºilor
22:00 Local Kombat: Loveºti în
KOmãneºti!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Superkombat: "Bãtaie în
munþi"
02:00 Rezumate UEFA Euro 2016

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Academia lui Horia (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Secrete de stil
10:30 Cireºarii
12:30 Cu lumea-n cap
13:00 SOS, Sãnãtatea mea (R)
14:00 Focus
15:00 Apel de urgenþã (R)
16:00 ªantaj
1982, România, Acþiune
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Rãzbunare roºie
1999, SUA, Acþiune
22:30 Un cuib de nobili
1970, Rusia, Romantic,
Dragoste
00:30 Rãzbunare roºie (R)
1999, SUA, Acþiune
02:30 ªantaj (R)
1982, România, Acþiune
04:00 Neam legat (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

KANAL D
07:00 ªtirile Kanal D (R)
08:00 Teleshopping
08:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:00 Sport, dietã ºi o vedetã
10:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,
Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Cãþei la înãlþime
15:45 Mama din întâmplare
16:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Ucenicul lui Avicenna
2013, Germania, Aventuri,
Dramã, Istoric
23:30 În pielea altuia
2006, Marea Britanie, Comedie,
Romantic, Dragoste
00:45 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Asta-i România! (R)
04:00 Cu capul în nori (R)
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

Avionul cu ºerpi
Se difuzeazã la HBO, ora 02:00
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SÂMBÃTÃ - 13 august

ACASÃ
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programe TV / cinema

Sean Jones (Nathan Phillips) se
afla într-o plimbare cu bicicleta,
prin luxurianta vegetaþie a Insulelor Hawaii, când dã peste crima
vicioasã ºi brutalã a unui procuror proeminent din LA, crimã
înfaptuitã de un bine cunoscut
dar eluziv gangster, Eddie Kim.
Kim sperã ca acest lucru va opri
investigaþia penalã în afacerile
lui cu droguri, santaj, prostituþie
infantilã ºi arme, dar un martor
stricã totul. Sean este acum
singura persoanã care l-a vazut...

Codul lui Da Vinci
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30
De la regizorul Ron Howard,
producãtorul Brian Grazer ºi
scenaristul Akiva Goldsman,
echipa câºtigãtoare a unui Premiu
Oscar pentru filmul A Beautiful
Mind, ºi producãtorul John Calley
(nominalizat la Premiul Oscar
pentru filmul The Remains of the
Day), vine versiunea pentru
cinema a Codului lui Da Vinci,
scris de Dan Brown, unul din
romanele cele mai populare ºi
dezbãtute ale timpului nostru, cu
o distribuþie condusã de dublul
laureat al Premiului Oscar Tom
Hanks alãturi de Audrey Tautou…

Ultimatumul lui Bourne
Se difuzeazã la Antena 1,
ora 22:00
Bourne nu voia decât un lucru: sã
disparã. Dar iatã cã urma îi este
luatã iarãºi de cei care l-au transformat într-un spion ºi un asasin.
Dupã ce ºi-a pierdut memoria ºi
singura femeie pe care a iubit-o,
Bourne va trebui sã înfrunte o
nouã generaþie de ucigaºi profesioniºti, gata de orice pentru a-l
elimina. Indiferent la atacurile lor,
el îºi continuã cãlãtoria în cãutarea propriului trecut...

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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sursa: cinemagia.ro

Panoramic cinematografic - Patria - 13 august
Cu orice preþ
Ora: 18:45
Gen film: Crimã, Dramã

Petrecerea cârnaþilor
Ora: 17:00(3D)
Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

Nu stinge lumina
Ora: 15:00; 21:00
Gen film: Horror
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Anunþul tãu!

Anunþul tãu!

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19, primeºte înscrieri pentru anul ºcolar 2016 –
2017 în perioada 22 august - 2 septembrie 2016, la urmãtoarele discipline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), dans clasic (balet), actorie, picturã, graficã, artã cinematograficã, regie-teatru. Examenul de admitere, în anul I, se va desfãºura în perioada 5 – 9 septembrie
2016. Relaþii la telefon 0251 – 413371;
între orele 09,00 – 15,00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.
Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, cu sediul în localitatea Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 6, judeþul Dolj, organizeazã, conform HG
286/23.03.2011, concurs pentru
ocuparea, pe duratã determinatã,
a funcþiei contractual vacante, de:
-manipulant, studii medii, treapta
profesionalã I: 2 posturi. Concursul
se va desfãºura astfel: -Proba scrisã în data de 06 septembrie 2016,
ora 10.00; -Proba interviu în data
de 08 septembrie 2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs,
candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: -studii
medii; -vechime în domeniul studiilor de minim 1 an. Candidaþii vor
depune dosarele de participare la
concurs în termen de 10 zile lucrãtoare de la publicarea anunþului În
Monitorul Oficial, Partea a III-a, la
sediul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj, str.Ion Maiorescu, nr.6,
Craiova. Relaþii suplimentare la sediul: Inspectoratul ªcolar Judeþean
Dolj, persoanã de contact: Stãncescu Nela Ramona, telefon:
0351.407.395 sau 0351.407.397.

Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL, va
efectua, în perioada 22.08.201610.09.2016, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului
Craiova (luciu de apã ºi spaþii verzi).
Lucrarea de dezinsecþie pentru
combaterea insectelor dãunãtoare
se va face prin pulverizare terestrã.
Se vor folosi pentru dezinsecþie
substanþele din grupa a III-a de toxicitate Supertox ºi Extratox, avizate de cãtre Ministerul Sãnãtãþii. Conform fiºelor de securitate ale produselor, soluþiile de lucru utilizate
nu sunt periculoase pentru mediu
ºi nu prezintã niciun pericol pentru
oameni, animale, peºti ºi pãsãri.
CENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,
la cele mai bune preþuri!!!
Te aºteptãm
în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,
sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.
Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrât
ºi sunã la numãrul
de telefon: 025
1/438.440.
0251/438.440.

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
ineri
Luni - V
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8.00.
18
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OFERTE SERVICIU
SC GENERAL
MEEL ELECTRIC
SRL, cu sediul în Bãicoi, judeþul Prahova,
str. C. D. Gherea, nr.
2 BIS, angajeazã
electricieni cu grad
de autorizare mediu
ºi grad de autorizare înalt. Societatea
mentionatã oferã:
salariu atractiv, cazare, tichete masã,
transport. Cei interestaþi se pot adresa
la urmãtoarele numere de telefon sau
pot transmite cv-urile prin e-mail: tel.
Mobil – 0740170032
- tel. Fix 0244262801 1a fax:
0244262801 - general.meel.ro@gmail.com, - general_meel@yahoo.com.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã independentã în Anglia –
Regiune Essex. Cuplul lucreazã împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon
la e-mail: ploaelaurentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul
drumului este suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

DJ - organizez evenimente pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.
PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez parchet. Garantez calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãrifotovideodecalitate superioarã la preþuri avantajoase. Telefon: 0766/359.513.
VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decomandate toate îmbunãtãþirile. 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 Periºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã Craiova,
str. Drumul Jiului 5
camere, încãlzire
centralã sau schimb
cu apartament. Telefon: 0746/498.818.
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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 scolarizãrii (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 normale, inclusiv plata practicii în spitale),
-Taxa se plãteºte în 6 rate ºi se poate reduce
prin burse,
-Avem bazã materialã completã, profesori de specialitate ºi un renume obþinut în cei 17 ani de activitate, 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

Vând teren casã
comuna Pieleºti, judeþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Telefon: 0723/447.493.
Casã mare cu toate utilitãþile superîmbunãtãþitã în comuna Lipovu 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, împrejmuit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.
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AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.
STRÃINE

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate 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; - Geamuri
Electrice; Închidere
centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil. Relaþii la telefon:
0765/312.168.
VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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.

Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu geamuri, presã hidraulicã mase plastice, 2 butelii. Telefon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchietoare. Preþ negociabil. Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 compartimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând 12 (douãsprezece) taburele
din material melaminat. Telefon:
0728/911.350.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimensiunile 1x0,50 m, butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Telefon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.

Vând arbore motor
nou Dacia 1600,
arc suspensie spate Dacia papuc 5 locuri. Telefon: 0745/
589.825.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse Romaneºti convenabil,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru centrale, cârlige jgheaburi zincate. Telefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, canapea, fotolii, scaune, bibliotecã, aspirator, masã, saltea copil. Telefon: 0770/
298.240.

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

Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme mici. Telefon:
0785/959.809.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci Sineasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.

DIVERSE

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
PIERDERI
MECTRAT SRL declarã pierdut certificat constatator sediu
social.
CLAUS – ADRIDANI
SRL declarã pierdut
certificat constatator
punct de lucru Big Craioviþa Nouã.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................

S.C. ED

Cãtre

PRESS COM S.R.L.

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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JOCURILE OLIMPICE DE LA RIO
HANDBAL (F)

Prima victorie pe pãmânt brazilian

România a depãºit Muntenegru, rãmânând în cursa pentru sferturi
Astãzi, de la 20:40 (TVR 1), jucãtorele lui Tomas Ryde disputã o nouã “finalã”,
împotriva Spaniei
Dupã eºecurile cu Angola (19-23)
ºi Brazilia (13-26), naþionala României ºi-a revenit la timp pentru a pãstra speranþe la accederea în fazele eliminatorii, întrecând cu 25-21, miercuri, reprezentativa din Muntenegru,
cealaltã echipã din Grupa A care nu
strânsese vreun punct în primele
douã jocuri.
Împotriva ex-iugoslavelor, România nu s-a putut desprinde pânã în
finalul primei reprize, când trei goluri
consecutive au stabilit rezultatul pauzei, 11-9 pentru “bronzul” ultimei
ediþii a Campionatului Mondial.
Paula Ungureanu a fost cea mai
bunã jucãtoare a noastrã în mitanul
inaugural, intervenþiile sale trecând
în plan secund jocul nu foarte reuºit
al Cristinei Neagu, care a înscris totuºi de patru ori. Lucrurile s-au schimbat, însã, la reluare.
Dacã Paula a continuat sã facã
minuni în poartã, cea mai bunã handbalistã a lumii s-a dezlãnþuit ºi a marcat de ºase ori, ceea ce a fãcut ca
România sã se desprindã la patru
“lungimi” (23-19). Finalul i-a aparþinut Valentinei Ardean Elisei. Într-un
moment în care Muntenegru se apropiase la 23-21, noua achiziþie a lui
SCM Craiova a înscris punctele care
au stabilit rezultatul întâlnirii.
În afarã de cele 10 goluri ale lui
Neagu, pentru România au mai marcat Manea ºi Chiper (câte 4), Ardean

(3), Buceschi ºi Geiger (câte 2).
Tot miercuri, în Grupa A, adversara tricolorelor de azi, Spania, a provocat întâia înfrângere Braziliei, 2924, iar Norvegia nu i-a lãsat nicio
ºansã revelaþiei Angola, 30-20.

Neagu: “Sper ca aceastã
victorie sã ne aducã din nou
încrederea cã putem bate
pe oricine”
La finele meciului cu Muntenegru, principala noastrã realizatoare,
Cristina Neagu a declarat: “Nu mai
suntem echipa care eram în urmã cu
opt luni (n.r. când s-a cucerit bronzul mondial). Sunt multe lucruri
schimbate. Inclusiv faptul cã jucãm
vara ºi nu sunt competiþii, adicã sunt
foarte multe detalii care sunt schimbate. Încercãm împreunã sã ne ridicãm, pentru cã avem nevoie una de
cealaltã.
Nu am fãcut un meci strãlucit astãzi (n.r. miercuri), au fost destule
greºeli, dar am dovedit cã putem ieºi
din acea stare de letargie în care am
fost în primele douã meciuri. Am dovedit cã putem lupta mai mult ºi în
final. Sunt douã puncte extrem de
importante pentru echipa noastrã.
Eu sper din tot sufletul ca aceastã victorie, nu ºtiu dacã sã ne dea
aripi, dar sã ne aducã din nou încre-

Canotaj: Barca de 8+1 a României, în finalã
România a obþinut o calificare în
finalele de la canotaj, dupã ce barca
femininã 8+1 a ocupat, ieri, locul 2 în
recalificãri. Astfel, echipajul format
din Roxana Cogianu, Ioana Strungaru, Mihaela Petrilã, Iuliana Popa,
Mãdãlina Bereº, Laura Oprea,
Adelina Boguº, Andreea Boghian ºi

Daniela Druncea va intra sâmbãtã în
lupta pentru medalii. În schimb,
echipajele feminine dublu rame ºi
dublu vâsle categorie uºoarã au
ratat prezenþa în finalele întrecerilor
Canotajul românesc a avut cinci
echipaje calificate la Jocurile
Olimpice de la Rio.

derea cã putem bate pe oricine. Pentru cã nu am mai avut-o în ultimele
meciuri”, a spus Neagu, conform
ProSport.
O altã remarcatã a meciului cu
Muntenegru, portarul Paula Ungureanu, care a reuºit 15 intervenþii,
crede cã naþionala României a arãtat ca o adevãratã echipã de aceastã datã.
“Cu Muntenegru am reuºit sã
evoluãm ca o echipã. A fost un meci
în care miza ºi-a spus cuvântul, pentru cã era ultima ºansã ºi pentru noi,
ºi pentru ele. Mã bucur cã mi-am ajutat echipa prin paradele mele”, a afirmat Paula.
“Ne-am fãcut-o cu mâna noastrã. Nu avem ce face, trebuie sã rãmânem unite, sã ne ajutãm mai mult.
Trebuie sã pãstrãm ce am fãcut bun
astãzi (n.r. miercuri) ºi sã mai punem
o cãrãmidã împotriva Spaniei, pentru cã avem nevoie de mai mult împotriva lor.
Esenþial este sã facem din nou
un pas înainte împotriva Spaniei,
care este o echipã în formã la momentul actual, joacã foarte bine. Am
demonstrat însã cã o putem bate”, a
conchis Neagu.
Dupã Spania, România închide,
duminicã, cu Norvegia. De trei puncte ar avea nevoie tricolorele pentru
a fi sigure de prezenþa în sferturile
de finalã.

Campioana Mexic pleacã acasã, la fel ºi Argentina
Autoarea a douã dezamãgitoare remize albe în primele partide
din Grupa A, cu Africa de Sud ºi
Irak, gazda Brazilia a reuºit în cele
din urmã s-o scoatã la capãt,

rul român de 28 de ani a acuzat o decizie luatã de arbitru la
scorul de 11-10 în favoarea sportivului din Ungaria, care a
primit o tuºã ce ar fi trebuit sã-i fie acordatã lui.
Dolniceanu, campion european (2013, individual), mondial (2009, cu echipa) ºi vicecampion olimpic (2012, cu echipa), trecuse în primul tur de chinezul Sun Wei, scor 15-7, iar
în optimi de belgianul Seppe van Holsbeke, scor 15-13.

DIGI SPORT 4
19:30 – BASCHET (M) – Turneu internaþional, la Cluj-Napoca: România – Estonia / 21:30 – FOTBAL Franþa – Ligue
1: Monaco – Guingamp.
DOLCE SPORT 1
17:00 – RUGBY – Superliga naþionalã: CSM Bucureºti – SCM Timiºoara /
21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani
– Steaua.
DOLCE SPORT 2
17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM
Rm. Vâlcea – ASU Poli Timiºoara / 19:30
– FOTBAL Rusia – Premier League:
Zenit St. Petersburg – FK Rostov.

Grupa B: Rusia – Suedia 36-34, Olanda – Coreea de Sud 32-32, Franþa –
Argentina 27-11.
1. RUSIA
6
4. Olanda
3
2. Franþa
4
5. Coreea S.
1
3. Suedia
4
6. Argentina
0
Au mai rãmas de jucat meciurile: Suedia – Olanda, Rusia – Argentina,
Coreea de Sud – Franþa (mâine), Suedia – Franþa, Olanda – Rusia, Argentina
– Coreea de Sud (duminicã).
În faza urmãtoare se calificã primele patru clasate din fiecare grupã,
jucându-se încruciºat, 1A-4B, 2A-3B, 2B-3A ºi 1B-4A.

În sfârºit, ºi Brazilia! Gazdele dau recital cu Danemarca ºi câºtigã grupa

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
17:30 – FOTBAL – Liga a II-a: CSM
Rm. Vâlcea – ASU Poli Timiºoara /
21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – Steaua.
DIGI SPORT 2
10:00, 14:15 – MOTO GP – Marele Premiu al Austriei: sesiuni de antrenamente
/ 19:30 – FOTBAL Rusia – Premier League: Zenit St. Petersburg – FK Rostov /
21:30 – FOTBAL Belgia – Pro League:
Sint Truidense – Anderlecht.
DIGI SPORT 3
21:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Bastia – Paris SG.

Grupa A: Brazilia – Spania 24-29, ROMÂNIA – Muntenegru 25-21, Norvegia – Angola 30-20.
1. Norvegia
4
4. Angola
4
2. Spania
4
5. România
2
3. Brazilia
4
6. Muntenegru
0
Au mai rãmas de jucat meciurile: Angola – Brazilia, România – Spania,
Muntenegru – Norvegia (astãzi), Muntenegru – Brazilia, Norvegia – România, Spania – Angola (duminicã).

FOTBAL (M)

Scrimã: Tiberiu Dolniceanu a ratat calificarea
în semifinalele probei individuale de sabie
Tiberiu Dolniceanu a ratat calificarea în semifinalele probei individuale de sabie, miercuri, la dupã ce a pierdut în
faþa maghiarului Aron Szilagyi cu scorul de 10-15. Dolniceanu a fost condus cu 8-4 de campionul olimpic en titre,
apoi a avut avantaj minim, 10-9, dar ungurul a reuºit ºase
tuºe consecutive ºi a obþinut victoria.
Meciul nu a fost lipsit de controverse. La final, scrime-

Faza grupelor, etapa a 3-a

EUROSPORT 1
14:15 – CICLISM – Cursa arcticã din
Norvegia.
TVR 1
14:30, 20:00, 1:00 – JOCURILE OLIMPICE, la Rio de Janeiro, în Brazilia: ziua a 7-a.
TVR 2
22:00, 1:00, 4:00 – JOCURILE
OLIMPICE.
TVR 3
15:30, 2:30, 4:35 – JOCURILE
OLIMPICE.
LOOKTV
21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani
– Steaua.

dupã ce a umilit, ieri dimineaþã,
cu 4-0 Danemarca (Gabriel 26, 80,
Gabriel Jesus 40, Luan 50). Cum
sud-africanii ºi irakienii s-au încurcat reciproc, 1-1, brazilienii
(5p) au fost urmaþi în sferturi de
cãtre danezi (4p).
În Grupa B, Nigeria, deja calificatã (6p), n-a mai forþat cu Columbia, scor 0-2, sud-americanii,
cu 5 puncte, însoþindu-i astfel în
faza urmãtoare. Au rãmas pe dinafarã Japonia ºi Suedia (1-0 în
meciul direct).
În Grupa C, campioana olimpicã de la Londra, Mexic, a fost eliminatã, dupã ce a cedat cu 0-1 în
faþa Coreei de Sud. Graþie acestui
rezultat, asiaticii au câºtigat grupa

(7p). Pe doi a venit Germania (5p,
cu unul mai mult decât Mexicul),
care a pulverizat cu 10-0 reprezentativa din Fiji.
Finalmente, în Grupa D, Argentina nu a reuºit sã batã Hondurasul, scor 1-1 iar reprezentativa din
CONCACAF a urmat Portugalia în
sferturi. Hondurienii au depãºit
“pumele” la golaveraj. Nemaiputând pierde primul loc, lusitanii nu
s-au mai omorât cu firea ºi au fãcut
tot un 1-1 cu “lanterna” Algeria.
Program sferturi de finalã:
Portugalia – Germania, Nigeria –
Danemarca (ambele sâmbãtã, 19:00
ºi 22:00), Coreea de Sud – Honduras, Brazilai – Columbia (duminicã,
1:00 ºi 4:00).

Top 10 clasament pe medalii
dupã 5 zile (pânã ieri dimineaþã)
1. SUA
2. China
3. Japonia
4. Australia
5. Ungaria
6. Rusia
7. Coreea S.
8. Italia
9. Marea Br.
10. Franþa

Aur
11
10
6
5
5
4
4
3
3
2

* România nu a obþinut nicio medalie.

Argint
11
5
1
2
1
7
2
6
3
3

Bronz
10
8
11
5
1
4
3
2
6
1

Total
32
23
18
12
7
15
9
11
12
6
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Le “fãrâmarãm” peluza
CFR Cluj – Universitatea Craiova 3-2 l.d., 0-0 dupã 120 de minute
Stadion: “Doctor Constantin Rãdulescu”, spectatori: aproximativ 600.
La 11 metri au marcat Cristian Lopez, Petrucci ºi Nascimento, respectiv
Zlatinski ºi Rocha. Au ratat Thiago Lopez ºi Bud, respectiv Bancu, Ivan ºi
Vãtãjelu
CFR: Mincã – Peteleu, Larie, Horj, Camora – Jakolis (Neagu 76), Petrucci,
Nascimento, Nouvier (Thiago Lopez 58) – Negruþ (Cristian Lopez 53), Bud.
Antrenor: Vasile Miriuþã.
Universitatea: Calancea – Popov, Acka, Kay, Vãtãjelu – Zlatinski, Mateiu
(Rambe 100) – Bãluþã, Gustavo (Ivan 46), Mãzãrache (Bancu 86) – Nuno
Rocha. Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Cupa Ligii – optimi de finalã
Marþi: FC Botoºani – CSM Iaºi 1-0 (Fulop 10).
Miercuri: Gaz Metan – ASA Tg. Mureº 0-2 (Zicu 74, Feketics 80), ACS
Poli Timiºoara – Viitorul 2-1 (Artean 16, Croitoru 81 / Cioablã 3), Concordia
– Pandurii 5-4 dupã lovituri de departajare, 1-1 în timpul de joc (Serediuc 13
/ V. Alexandru 34).
Joi: CFR Cluj – CS U Craiova 3-2 l.d. (0-0), FC Voluntari – Dinamo s-a
disputat dupã închiderea ediþiei.
Astra ºi Steaua sunt calificate din oficiu ºi vor intra în luptã din urmãtoarea fazã.

– Fotescu. Au mai intrat: Cãle,
Borhot, Neacºu. Antrenor: Dragoº Bon.
Dezamãgirea a venit de la Vâlcea, unde echipa secundã a CS
Universitatea Craiova s-a înclinat,
scor 1-3, în faþa formaþiei de Liga
a IV-a Posada Periºani. Alb-albaºtrii au condus la pauzã, dupã o reu-

ºitã a lui Alex Dinu (43). Gazdele
au revenit prin Bunescu (65), Eremia (70) ºi Gâlcescu (77).
Corneliu Papurã a mizat pe urmãrtorii: Gabor – Marcu, Cojocaru, Ciocotealã, Luicã – Buzan,
Hodea, Dinu – Geanimu, Al. Popescu, Burlacu. Pe parcurs, în luptã a intrat ºi Narcis Cârlig.

România a coborât un loc în ierarhia FIFA
ºi închide Top 25

Echipa naþionalã de fotbal a
României a coborât un loc, pânã
pe 25, cu 856 de puncte, în clasamentul FIFA, dat publicitãþii ieri,
pe site-ul forului continental. Pa-

tru dintre cele cinci adversare ale
tricolorilor în preliminariile pentru
Cupa Mondialã din 2018, din Rusia, au staþionat, Polonia – pe 16
(1.011 puncte), Danemarca – pe

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Universitatea Craiova a pãrãsit, asearã,
Cupa Ligii, cedând, la Cluj, dupã executarea
loviturilor de departajare. Bancu, Ivan ºi
Vãtãjelu au bãtut lamentabil, cu mult pe
deasupra porþii
Ca ºi în precedentele ºi singurele douã ocazii, Universitatea Craiova n-a supravieþuit primului meci din Cupa Ligii, fiind eliminatã, la 11
metri, de cãtre CFR Cluj, în faza optimilor de
finalã
Pânã aici însã, în prima reprizã, Universitatea
a fost echipa care a dictat, per-ansamblu, ritmul,
numai cã ºansele importante, în numãr de douã,
le-au aparþinut gazdelor. Mai întâi, Rãzvan Horj
(33) a reluat cu capul peste poartã, din careul
mic, dupã care (45) ardelenii sã iroseascã un
penalty. Bud a scãpat singur cu Calancea, ieºit
în întâmpinare-i, l-a lobat pe goalkeeper-ul moldovean, care
apoi l-a faultat, ºi cum mingea a lovit doar bara, “centralul”
Florin Marcu a indicat punctul cu var. Iertat de cuvenitul
cartonº roºu, Calancea ºi-a reparat eroarea ºi i-a refuzat
golul italianului Petrucci, cu un plonjon în partea dreaptã.
În partea secundã, tot Craiova a controlat jocul, însã
ºi cu ocazii. Cea mai mare s-a consumat în minutul 55,
când Nuno Rocha a centrat prin faþa porþii, dar nici Ivan,

Cupa României: Podariul ºi Filiaºiul – în turul
secund, Universitatea II – eliminatã
ACS Podari ºi CSO Filiaºi ºi-au
respectat statutul de favorite ºi au
acces, miercuri searã, în turul doi
al Cupei României. Nu la fel au stat
lucrurile ºi în cazul Univeristãþii II.
Podãrenii s-au calificat pe terenul celor de la Danubius Bechet,
dupã un succes cu 2-0. Au marcat
Dragomir (22) ºi Avram (86).
Ambele combatante au încheiat
meciul cu câte un om mai puþin,
Sandu de la gazde (65) ºi Dumangiu (66) de la Podari fiind eliminaþi
pentru cumul de “galbene”.
Pentru ACS au jucat: Mecea –
Furtunã, Chircan, Vulpe, Avram –
D. Stancu, Sârmon – Fieraru, Dragomir, Velica – Bãlan. A mai intrat:
Dumangiu. Antrenor: Florin ªoavã.
Tot la capãtul unui 2-0 a reuºit
sã se califice ºi Filiaºiul, în deplasarea de la CSS Slatina. Partida a
fost decisã de-o “dublã” a lui Alex
Fotescu, în minutele 30 ºi 80.
Filieºenii au aliniat echipa:
Mogoºanu – Calu, Bãlaºa, Lupu,
Orban – Bogdanovici, Borneci
– Moraru, Tãnase, Cruºoveanu
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44 (630 puncte), Muntenegru – pe
95 (365 puncte) ºi Armenia – pe
102 (348 puncte), în vreme ce
Kazahstanul a urcat o poziþie, pânã
pe 96, cea mai bunã clasare din
istorie, cu 359 puncte.
România va debuta în campania de calificare pentru turnul final
de peste doi ani în compania Muntenegrului, meci programat pe teren propriu, în data de 4 septembrie.
Pe de altã parte, primele zece
poziþii în clasamentul FIFA sunt
ocupate de urmãtoarele reprezentative (nicio modificare faþã de luna
trecutã): 1. Argentina 1.585 puncte, 2. Belgia 1.401p, 3. Columbia
1.331p, 4. Germania 1.319p, 5.
Chile 1.316p, 6. Portugalia 1.266p,
7. Franþa 1.189p, 8. Spania
1.165p, 9. Brazilia 1.156p, 10. Italia 1.155p.

nici Mãzãrache n-au ajuns la timp pentru a debloca tabela. Clujul aproape cã n-a existat, dar nici oamenii lui Mulþescu n-au avut putere sã decidã partida în 90 de minute.
În prelungiri, a fost rândul Universitãþii sã nu mai conteze, dar emoþii deosebite n-a avut, CFR-ul încercând
poarta doar cu ºuturi de la distanþã.
La penalty-uri, Bancu, Ivan ºi Vãtãjelu au luat la þintã
peluza ºi nimic n-a mai fost de fãcut.

Alb-albaºtrii nu mai pot evolua
pe Extensiv! Acord de principiu
cu Severinul
Liga Profesionistã de Fotbal a notificat, ieri, clubul CS U Craiova cã nu mai poate disputa meciurile de pe teren propriu, din Liga
1, pe Stadionul Extensiv fãrã instalaþie de nocturnã.
“Clubul Universitatea Craiova a fost notificat de cãtre Liga Profesionistã de Fotbal, la cererea deþinãtorului de drepturi tv ºi al televiziunilor,
cã nu i se vor programa jocurile de pe teren propriu dacã nu va evolua pe
un stadion dotat cu instalaþie de nocturnã. Clubul nostru anunþã suporterii alb-albaºtri cã, împreunã cu Liga ºi televiziunile deþinãtoare de drepturi, depune eforturi pentru a gãsi cea mai bunã soluþie pentru desfãºurarea meciurilor de pe teren propriu, în Bãnie.
ªtiinþa a fost, este, ºi va rãmâne echipa Olteniei, iar din punctul nostru
de vedere trebuie sã evolueze în capitala fotbalului din regiune, Craiova.
Aici unde se construieºte un stadion de cinci stele, cu o capacitate de
peste 30.000 de locuri, un templu al fotbalului craiovean ºi o casã primitoare pentru meciurile echipei naþionale”, s-a arãtat într-un comunicat al
clubului din Bãnie.
Preºedintele Marcel Popescu ºi directorul sportiv Silvian Cristescu au
vorbit deja cu oficialii de la Severin, miercuri, cu care s-au înþeles de
principiu ca Universitatea sã evolueze pe Stadionul Municipal.
Totuºi, existã o problemã majorã: la Severin evolueazã în partidele de
pe teren propriu ºi Pandurii Târgu Jiu, iar cele douã echipe au meciurile
de acasã programate în aceleaºi etape. Astfel, rãmâne de vãzut dacã în
perioada de toamnã-iarnã, gazonul va rezista ritmului de douã meciuri
disputate la un interval de maximum 3 zile.

Liga I – etapa a 4-a
Vineri: FC Botoºani – Steaua (21:00).
Sâmbãtã: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaº (18:30), Astra –
ACS Poli Timiºoara (21:00).
Duminicã: Pandurii – CFR Cluj (18:30), Viitorul – ASA Tg. Mureº
(21:00).
Luni: CS U Craiova – CSM Iaºi (18:30), Dinamo – FC Voluntari
(21:00).

CLASAMENT

M

V

E

Î

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

3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
2

2
2
2
2
2
2
2
1
1
0
0
1
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0

0
0
1
0
0
1
1
1
2
2
3
1
3
2

G

P

6-2
7
5-2
7
8-3
6
6-1
6
4-1
6
5-4
6
5-5
6
5-5
3
3-5
3
2-6
1
0-7
0
3-3
-2
2-7
-6
2-5 -14

