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- Tu spui, Popescule, cã pre-
þurile astea te lasã rece... Ei bine,
pe mine mã fac sã transpir!
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Una dintre unitãþile
medicale de excepþie
ale Craiovei, Spitalul
Clinic Cãi Ferate, a
primit acreditarea din
partea Autoritãþii Naþi-
onale de Management
a Calitãþii în Sãnãtate.
Timp de cinci ani,
începând cu data de 5
august a.c., spitalul se
încadreazã în categoria
„Nivel acreditat”, deci-
zie ce vine sã confirme
calitatea actului medical
ºi competenþa cadrelor
de aici. Mai trebuie
adãugat cã, în luna iulie
2016, Spitalul Clinic CF
Craiova a avut cel mai
bun indice de complexi-
tate medicalã a cazuri-
lor tratate aici, dintre
toate cele 15 spitale CF
din România.
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Rectorul Universitãþii
Babeº Bolyai, din Cluj-Napo-
ca, academicianul Ioan Aurel
Pop, a vorbit deunãzi despre
importanþa istoriei ºi cunoaº-
terii ei, la Congresul istorici-
lor români, eveniment (25-28
august a.c.) gãzduit chiar de
muncipiul de pe Someº. În
mediul academic, profesorul
universitar dr. Ioan Aurel
Pop, membru titular al
Academiei Române din 2010,
ºi membru corespondent al
Academiei de ºtiinþe, litere ºi
arte din Paris...
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Am scris în mai multe rân-
duri despre conaþionali de-
ai noºtri pe care i-am întâl-
nit prin varii zone ale Italiei
în peregrinãrile mele din
aceste aproape douã dece-
nii.  Despre puºtiul Ionuþ,
care-ºi pierduse pãrinþii în
Gara de Nord din Bucureºti
în timpul evenimentelor din
decembrie 1989 ºi,  tot
atunci, ºi propria mâna
dreaptã ºi care, crescut de
bunici, ajunsese la Napoli
prin grija unui fost lector de
italianã de la Facultatea de
Litere din Craiova.
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CNATDCU

a respins

contestaþia

lui Gabriel Oprea

privind verdictul

de plagiat
Consiliului Naþional de

Atestare a Titlurilor, Diplo-
melor ºi Certificatelor
Universitare (CNATDCU) a
respins contestaþia fostului
vicepremier Gabriel Oprea
privind verdictul de plagiat,
cu 31 voturi pentru ºi 2
împotrivã, au declarat
oficiali din Ministerul
Educaþiei pentru MEDIA-
FAX. Fostul vicepremier
Gabriel Oprea a depus
contestaþie la CNATDCU
privind verdictul de plagiat
pe care consiliul l-a dat
împreunã cu cererea de
retragere a titlului de
doctor, solicitarea fiind
respinsã, potrivit unor
oficiali din Ministerul
Educaþiei. Consiliul gene-
ral al CNATDCU a luat
decizia cu 31 de voturi
pentru respingerea conte-
staþiei ºi douã împotrivã,
urmând ca propunerea de
retragere a titlului de
doctor sã ajungã la minis-
trul Educaþiei. Fostul
vicepremier Gabriel Oprea
a anunþat, la începutul
lunii august, cã va contesta
verdictul de plagiat al
CNATDCU ºi, dacã decizia
va rãmâne aceeaºi, se va
adresa instanþei, motivând
cã a respectat normele în
vigoare în anul 2000.
Consiliul general al CNAT-
DCU a decis sã propunã
retragerea titlului de doctor
în cazul lui Gabriel Oprea,
considerând cã fostul
vicepremier a plagiat în
teza de doctor.
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Hotãrâre adoptatã ieri de Gu-
vern stabileºte acordarea urmãtoa-
relor ajutoare cu caracter de ur-
genþã cetãþenilor români afectaþi de
calamitãþile din Italia:

 - 6.000 euro pentru copiii rã-
maºi orfani în urma decesului pã-
rinþilor. Se acordã rudelor pânã la
gradul 4 sau altor persoane cetã-
þeni români la care se dispune mã-
sura de protecþie specialã a copi-
lului/copiilor pentru creºtere ºi în-
grijire ºi

- 1.000 euro pentru fiecare per-
soanã decedatã din familie acor-
datã membrului supravieþuitor al
familiei sau rudei pânã la gradul 2;

- Acoperirea cheltuielilor de spi-

Audierea lui Oltean vine dupã ce, ieri dimi-
neaþa, Rareº Vãduva, actualul ºef al departa-
mentului a mers la DNA pentru a lua la cunoº-
tinþã acuzaþiile de abuz în serviciu, favorizarea
fãptuitorului, deturnare de fonduri ºi obstrucþi-
onarea justiþiei, au declarat pentru MEDIAFAX
surse judiciare.

La sfârºitul anului 2012, Direcþia Generalã de
Informaþii ºi Protecþie Internã (DGIPI) din ca-
drul MAI, a cãrei conducere era numitã de mi-
nistrul de Interne, a fost reorganizatã ca depar-
tament, coordonat de un secretar de stat, ajutat
de doi subsecretari de stat, numiþi ºi eliberaþi din
funcþie prin decizie a prim-ministrului. Gelu Ol-
tean, numit director general al DGIPI în aprilie
2012, a fost reconfirmat la conducerea structu-
rii, la începutul lunii ianuarie 2013, de premierul
de atunci Victor Ponta, fiind numit secretar de
stat la ºefia DIPI. Ulterior, în anul 2014, a fost
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Guvernul a aprobat acordarea a 6.000 euro

pentru copiii rãmaºi orfani în urma cutremu-
rului din Italia, 1.000 euro pentru fiecare
persoanã decedatã ºi 10.000 euro pentru

familiile sau persoanele ale cãror locuinþe au
fost distruse în proporþie de peste 50% ºi

decid sã se întoarcã în România.
talizare ºi recuperare pentru cei
care nu sunt incluºi în sistemul de
asigurãri ºi a cãror cheltuieli nu
sunt acoperite de statul italian.

- 10.000 euro pentru familiile
sau persoanele singure ale cãror
locuinþe au fost distruse în propor-
þie de peste 50% ºi îºi menþin re-
ºedinþa în Italia iar cuantumul cu-
mulat al formelor de sprijin primi-
te din partea statului român ºi ita-
lian nu depãºeºte valoarea estima-
tã a locuinþei. De acest sprijin vor
beneficia ºi persoanele care decid
sã se întoarcã în România.

- 3.000 euro pentru familiile sau
persoanele singure care nu au lo-
cuinþã proprie, dar care nu mai au

unde locui prin distrugerea imobi-
lului unde locuiau, indiferent dacã
rãmân în Italia sau se întorc în
România.

- 1.000 euro (pentru o rudã
pânã la gradul 2 care se deplasea-
zã în Italia pentru sprijinirea mem-
brilor supravieþuitori ai familiilor
afectate);

- 3.000 euro pentru persoanele
adulte apte de muncã care se în-
torc în România, în vederea spriji-
nirii acestora pentru reintegrare.
Ajutorul va fi acordat în tranºe, pe
o perioadã de 6 luni;

Guvernul precizeazã, printr-un
comunicat de presã, cã aceste aju-
toare se acordã la cerere. “Per-
soanele îndreptãþite vor fi spriji-
nite de reprezentanþi ai autoritãþi-
lor române sã parcurgã mai sim-
plu procedurile de alcãtuire ºi de
depunere a dosarelor, care trebu-

ie sã includã copie a actului de
identitate ºi a documentelor do-
veditoare care sã ateste situaþia în
care se aflã beneficiarul. Cererea
se adreseazã misiunilor diploma-
tice ºi oficiilor consulare ale MAE
ºi agenþiilor judeþene pentru plãþi
ºi inspecþie socialã. În cazul în
care documentele de identitate au
fost pierdute în urma cutremuru-
lui, se pot prezenta copii ale do-
cumentelor eliberate de autoritãþi-
le italiene care sã ateste identita-
tea persoanelor ºi faptul cã docu-
mentele de identitate au fost pier-
dute”, potrivit sursei citate.

Ajutoarele vor fi plãtite fie prin
Agenþia Naþionalã pentru Plãþi ºi
Inspecþie Socialã în cazul cetãþe-
nilor care vor rãmâne în Italia, fie
prin agenþiile judeþene în cazul ce-
tãþenilor care se vor întoarce în
România.

Foºtii ºefi ai DIPI, Gelu Oltean ºi Gheorghe Nicolae,
audiaþi în dosarul privind secretizarea ilegalã de informaþi

Foºtii ºefi ai Departamentului de Informaþii ºi Protecþie
Internã din Ministerul Afacerilor Interne, Gelu Oltean ºi

Gheorghe Nicolae, au fost chemaþi, luni dupã amiaza, la sediul
DNA pentru audieri. La ieºirea din sediul DNA, Gelu Oltean a

precizat cã are calitatea de suspect.

eliberat din funcþie la propunerea minis-
trului de atunci, Gabriel Oprea ºi înlocuit
cu Gheorghe Nicolae.

Gheorghe Nicolae a fost trimis în ju-
decatã în luna mai, alãturi de Gabriel
Oprea, la conducerea DIPI fiind numit
Rareº Vãduva. Procurorii spun cã Ga-
briel Oprea, în calitate de ministru ºi
ordonator de credite, cu ajutorul lui Ni-
colae Gheorghe, ar fi dispus suplimen-
tarea cu suma de 410.000 lei a fondurilor pen-
tru cheltuieli operative ale Departamentului de
Informaþii ºi Protecþie Internã (DIPI) ºi a apro-
bat achiziþia unui autoturism de lux, în scopul
declarat al asigurãrii protecþiei demnitarilor, cei
doi fiind trimiºi în judecatã în luna mai, alãturi
de alte persoane.

Procurorii susþin cã dupã deschiderea dosa-
rului în care este cercetat Gabriel Oprea, fost

ministru al Afacerilor Interne, alãturi de fostul
ºef al Departamentului de Informaþii ºi Protec-
þie Internã , Nicolae Gheorghe, “una dintre per-
soanele din conducerea DIPI a refuzat, cu în-
cãlcarea legii, sã înceapã procedura de declasi-
ficare a înscrisurilor reþinute ca mijloace de
probã în dosar, astfel încât sã fie excluse o se-
rie de probe ce ar fi susþinut acuzaþiile aduse de
procurori, în respectiva cauzã penalã.
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Rectorul Universitãþii Babeº Bolyai, din
Cluj-Napoca, academicianul Ioan Aurel
Pop, a vorbit deunãzi despre importanþa
istoriei ºi cunoaºterii ei, la Congresul is-
toricilor români, eveniment (25-28 august
a.c.) gãzduit chiar de muncipiul de pe
Someº. În mediul academic, profesorul
universitar dr. Ioan Aurel Pop, membru
titular al Academiei Române din 2010, ºi
membru corespondent al Academiei de
ºtiinþe, litere ºi arte din Paris, din 1999,
fost director al Centrului cultural român
din New York (1994-1995) ºi director al
Institutului român de culturã ºi cercetare
umanistã din Veneþia (2003-2007), este de
bunã seamã o voce autorizatã în dome-
niul istoriei. Membru în diverse organiza-
þii istorice, naþionale ºi internaþionale, acad.
prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop este auto-
rul a peste 50 de cãrþi, tratate ºi manuale
ºi a numeroase studii ºi articole. În eleva-
tul sãu discurs, „Meseria de istoric la
începutul mileniului al III-lea”, la eve-

O pledoarie la care ar trebui subscris!O pledoarie la care ar trebui subscris!O pledoarie la care ar trebui subscris!O pledoarie la care ar trebui subscris!O pledoarie la care ar trebui subscris!
MIRCEA CANÞÃR

nimentul menþionat, cãrturarul ardelean a
stãruit asupra câtorva chestiuni, deloc in-
solite, la o manierã însã interesantã. A
spus, de pildã, cã „ignorarea cunoaºterii
trecutului este un act cu consecinþe ca-
tastrofale”. Cunoaºterea trecutului este
însãºi cunoaºterea vieþii. Rectorul U.B.B.
a accentuat faptul cã trendul contempo-
ran este unul de ignorare a trecutului, iar
acest lucru este potenþat de forþe care pro-
moveazã ideea cã memoria este inutilã.
Chiar dacã se interfereazã, în demersul
sãu, cu o abordare a academicianului Dinu
C. Giurescu, exprimatã în „cuvânt înain-
te” la „Istoria românilor”, de Constan-
tin C. Giurescu, reeditatã la 110 ani de la
naºterea acestuia, istoricul clujean Ioan
Aurel Pop o face mai nuanþat, stãruind ºi
asupra consecinþelor. „Nu este vorba
despre conflictul dintre generaþii, nici
despre mitul vârstei de aur, nici de-
spre nostalgia tinereþii, ci de realism.
Am fost avertizaþi de mult cã somnul

raþiunii naºte monºtrii”. Referirea ex-
presã, deºi succintã, a academicianului
Ioan Aurel Pop la „generaþia facebook”,
„generaþia sms”, sau la un loc, primitã cu
„vociferãri” rãzleþe, invitã la reflecþie, fi-
indcã dacã ne reamintim, chiar anul tre-
cut, înainte de a se prãpãdi, marele scrii-
tor italian Umberto Eco, la primirea titlu-
lui de doctor Honoris Causa, în „Comu-
nicare ºi Culturã mass-media” la Univer-
sitatea din Torino, a criticat cu vehemen-
þã reþelele de socializare, vituperând de-a
dreptul. „E invazia imbecililor. Televiziu-
nea a promovat idiotul satului faþã de care
spectatorul se simþea superior. Drama in-
ternetului este cã l-a promovat pe idiotul
satului ca purtãtor de adevãr”. Coautor,
alãturi de istoricul Ioan Bolovan, al lucrã-
rii impecabile „Istoria Transilvaniei”
(Ed. Eikon - 2013), Ioan Aurel Pop nu se
înscrie printre detractorii spaþiului virtual.
Sugereazã, în schimb, ºi are dreptate, cã
în metabolismul culturii a fost introdus un

coeficient de facilitate, care presupune,
e drept, acces prompt, dar ºi lene men-
talã, pasivitate ºi imposturã. Nicãieri nu
este triºeria intelectualã mai acasã ca în
spaþiul culturii de internet. Campionii ei
pãcãlesc lumea, dar se pãcãlesc pe ei
înºiºi, mai ales când emanã miresme sub-
tile în domeniul cunoaºterii. Fãrã a dori
sã epateze, sã etaleze cunoºtiinþe feno-
menale, sau cât e de deºtept, rectorul U.
B. B., de la înãlþimea autoritãþii intelec-
tuale, chiar elitiste, a tras cu iritare re-
primatã un semnal. De care, nu poþi sã
ai cunoºtiinþã doar butonând. Pledoaria
sa, la Congresul istoricilor români, s-a
intitulat, cum spuneam, „Meseria de is-
toric la începutul mileniului al III-
lea”. ªi a mai spus, printre altele, distin-
sul academician: „Istoria trebuie sã aibã
ca disciplinã ºcolarã, la toate clasele ºi
profilele, cel puþin câte douã ore pe sãp-
tãmânã”. E un punct de vedere, ºi nu sin-
gurul, la care meritã subscris.

Parcul Zavoi a gãzduit mai
multe competiþii sportive în ca-
drul Maratonului Olteniei, un eve-
niment marca CEZ România. De
data aceasta, atleþii amatori ºi pro-
fesioniºti din toatã þara au fost
cei care au transformat kilometri
în energie pentru bine. 256 de
concurenþi au luat startul în
aceastã dimineaþã la una din cele
douã competiþii: de semimaraton
ºi cros. Dupã aproximativ 1,5 km
de asfalt, concurenþii au alergat
pe un traseu de trail, prin pãdu-
re, în frumoasele împrejurimi ale
municipiului Râmnicu Vâlcea.

În afarã de sportivii care au
participat la cele douã curse, ºi
copiii  s-au bucurat de activitãþi
sportive în aer liber. Cei mici s-
au înscris la curse de alergare
dedicate, care au avut loc în par-
cul Zavoi, ºi s-au putut bucura

Deputatul de Dolj, Petre Petres-
cu a demisionat din PMP Dolj, dupã
mai multe „miºcãri suprizã” de la
nivelul organizaþiei judeþene. Ieri,
parlamentarul a remis un comuni-
cat de presã care lãmureºte cu
exactitate motivele plecãrii din PMP,
dar ºi viitorul acestei formaþiuni
politice.

„În calitate de deputat ales în cir-
cumscripþia electoralã nr. 17 Dolj,
colegiul uninominal nr. 5, din res-
pect pentru oamenii care mi-au ofe-
rit încrederea prin votul din anul
2012, apreciez cã se impun câteva
clarificãri, ca urmare a unor infor-
maþii care au circulat în spaþiul pu-
blic ºi care mã privesc în mod di-
rect. În ultima perioadã, ca urmare
a fuziunii prin absorbþia de cãtre Par-
tidul Miºcarea Popularã a Uniunii
Naþionale pentru Progresul Româ-
niei, organizaþia judeþeanã Dolj a
PMP a traversat o perioadã de ten-
siuni ºi dezinformãri interne, gene-
rate de imixtiunile unor persoane cu
pretenþii de lider local sau naþional,
persoane care graviteazã în jurul
conducerii noastre centrale.

Doresc sã precizez cã mã delimi-
tez total de acþiunile întreprinse de
acestea. În egalã mãsurã, îmi exprim
surprinderea faþã de faptul cã am
fost înlocuit din funcþia de prim-vi-
cepreºedinte al organizaþiei PMP Dolj
printr-o hotãrâre adoptatã miercuri,
17 august 2016. Menþionez cã la data

Deputatul Petre PetrescuDeputatul Petre PetrescuDeputatul Petre PetrescuDeputatul Petre PetrescuDeputatul Petre Petrescu
a demisionat din PMPa demisionat din PMPa demisionat din PMPa demisionat din PMPa demisionat din PMP

respectivã am participat la ºedinþa
Comitetului Executiv Naþional al par-
tidului, în cadrul cãreia nu a fost dis-
cutat acest subiect.

Trebuie sã precizez, de aseme-
nea, cã aceastã decizie nu mi- a fost
comunicatã personal, luând act de
ea din presã. Constat cu regret cã
toate aceste acþiuni par a fi coordo-
nate de persoane care îºi urmãresc
mai degrabã agenda ºi interesele per-
sonale, decât ceea ce ar trebui sã fie
prioritãþile unei formaþiuni politice
care îºi propune sã reprezinte elec-
toratul la cel mai înalt nivel. Nu mã
pot regãsi în aceastã construcþie, în
condiþiile în care am înþeles dintot-
deauna sã urmez o altã linie în acti-
vitatea politicã ºi sã îmi canalizez
eforturile în beneficiul comunitãþii.

Toate aceste elemente, contrare
crezului meu politic, mã determinã
sã aleg singura cale posibilã pentru
a elimina pretextul folosit de unele
persoane interesate sã prelungeas-
cã aceastã stare tensionatã, care nu
face decât sã dãuneze unei organi-
zaþii în rândurile cãreia se regãsesc
foarte mulþi oameni de bunã cre-
dinþã, cu principii solide, însã a cã-
ror voce este în mod constant igno-
ratã. În consecinþã, înþeleg sã fac
un pas înapoi ºi sã anunþ demisia
mea din toate funcþiile deþinute în
cadrul partidului, precum ºi din ca-
litatea de membru al PMP”.

Deputat PETRE PETRESCU

A patra ediþie a Maratonului Olteniei
a reunit sute de atleþi din toatã þara

În cea de-a doua zi a
evenimentului peste 250
de sportivi s-au aliniat la
start pentru a concura la
una din cele douã  competiþii:
semimaraton (21,2 km)
ºi un cros de 10,5 km.

de premiile primite.
Participanþii la Maratonul Ol-

teniei au avut ocazia anul acesta
sã alerge ºi sã pedaleze pentru
condiþii medicale mai bune în
Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Vâlcea. „Astfel, taxele de parti-
cipare platite de fiecare dintre
sportivii înscriºi la Maratonul
Olteniei vor fi suplimentate  de
CEZ România, organizatorul eve-

nimentului, pentru a se ajunge  la
o sumã importantã destinatã do-
tãrii cu echipamente medicale a
Secþiei de Pediatrie-ORL a Spita-
lului Judeþean Vâlcea. Donaþia
totalã de aproximativ 15.000 de
euro va fi utilizatã pentru achizi-
þionarea unui sistem chirurgical
cu radiofrecvenþã”, se precizea-
zã în comunicatul CEZ.

MARGA BULUGEAN
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Reamintim cã ancheta în urma
cãreia Marin Nicu a ajuns dupã
gratii a fost demaratã dupã ce, pe
6 februarie, dimineaþa, Petricã Ba-
dea, de 52 de ani, din satul Maro-
tinu de Jos, comuna Celaru, a fost
gãsit aproape mort (decesul inter-
venind la spital) într-un canal de la
marginea satului. Deºi iniþial s-a
crezut cã bãrbatul a murit de frig,
rudele au insistat cã a fost ucis,
astfel cã au fost demarate cerce-
tãrile. Poliþiºtii ºi procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj
au stabilit cã victima, Petricã Ba-
dea, de 52 de ani, care suferea de
mai mult timp de hemiparezã dreap-
ta, ºi autorul împãrþeau aceeaºi

Localnicii  din Calafat au
postat pe reþelele de socializare
o serie de filmuleþe surprinse pe
26 august a.c. de camerele de

Începe procesul criminalului din CelaruÎncepe procesul criminalului din CelaruÎncepe procesul criminalului din CelaruÎncepe procesul criminalului din CelaruÎncepe procesul criminalului din Celaru
Magistraþii de la Curtea de Apel Craio-

va au respins, la sfârºitul sãptãmânii tre-
cute, contestaþia ciobanului de 46 de ani,
din comuna Celaru, care l-a bãtut ºi l-a
abandonat la marginea satului pe un alt
localnic, de 52 de ani, supãrat cã victima
s-ar fi întâlnit cu concubina sa împotriva
hotãrârii prin care Tribunalul Dolj a dis-

pus începerea procesului sãu. Bãrbatul a
fost trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv, pentru omor ºi lipsire de liber-
tate, dosarul a ieºit din camera prelimina-
rã de la Tribunal, iar joi, 25 august a.c.,
Curtea de Apel a respins contestaþia in-
culpatului. Instanþa de fgond urmeazã sã
stabileascã primul termen de judecatã.

concubinã ºi de aici ar fi pornit
totul. Astfel, pe 5 februarie, un lo-
calnic s-a dus la Petricã Badea sã-
i spargã lemne. Potrivit ancheta-
torilor, Mihaela Potârniche, cunos-
cutã în sat drept „Cuculeasa”, a
trecut ºi ea pe la Petricã Badea, însã
acesta era plecat la mama lui, aºa
cã femeia l-a chemat pe Marin Nicu
acolo. L-au trimis pe bãrbatul care
spãrgea lemne în sat, la cârciumã,
iar ei doi au bãut ºi au întreþinut
relaþii sexuale. De acolo au plecat
împreunã, cu cãruþa lui Marin
Nicu, la alþi localnici, unde au con-
tinuat sã bea, au întreþinut din nou
raporturi sexuale, iar la un moment
dat „Cuculeasa” a adormit. Marin

Nicu a plecat cu cãruþa prin sat,
iar seara s-a întors la locuinþa unde
o lãsase pe femeie. Proprietarii i-
au spus cã a plecat, deºi femeia
dormea încã la ei în casã, aºa cã
Marin Nicu a crezut cã „Cuculea-
sa” l-a trãdat ºi s-a dus acasã la
Petricã Badea. Victima revenise la
locuinþa sa ºi privea la televizor
împreunã cu bãrbatul care îi spãr-
sese lemnele, când s-au trezit cu
Marin Nicu peste ei, în casã. Cel
din urmã, beat, a început sã-i în-
jure ºi sã întrebe unde-i femeia.
Dacã n-a gãsit-o, ºi-a vãrsat furia
pe Petricã Badea, aºa cã l-a prins
de haine, profitând de handicapul
acestuia, l-a târât pe jos ºi l-a arun-
cat în cãruþã „ca pe un sac cu car-
tofi”. A doua zi, pe 6 februarie, di-
mineaþa, doi localnici care îºi in-
spectau terenurile de la marginea
localitãþii, în punctul numit „Pâr-
joleºti”, l-au observat pe Marin
Nicu venind cu cãruþa dinspre pã-
durea Zvorsca. Când a ajuns în
dreptul celor doi, inculpatul le-a
spus cã în canalul de desecare este
Badea Petricã decedat ºi a pornit
mai departe. Cei doi bãrbaþi s-au
îndreptat spre locul respectiv, au
vãzut pe fundul canalului de dese-
care un bãrbat, care mai prezenta
semne vitale, în sensul cã respira
slab însã era inconºtient ºi care
prezenta leziuni de violenþã pe faþã.

Au anunþat Poliþia, dar ºi o ambu-
lanþã, care a transportat victima la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova, unde a decedat. Incul-
patul nu a recunoscut nimic, însã
în baza probelor strânse de anche-
tatori a fost arestat preventiv pe
16 martie a.c., mãsura fiind pre-
lungitã ulterior.
Acuzat de omor
ºi lipsire de libertate

Pe 2 iunie a.c. s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj dosarul în care Ma-
rin Nicu a fost trimis în judecatã,
în stare de arest preventiv, pentru
omor ºi lipsire de libertate, cauza
intrând în camera preliminarã. Pe
4 iulie a.c., instanþa a constatat le-
galitatea administrãrii probelor, a
respins cererile inculpatului ºi a
dispus începerea procesului: „Res-
pinge cererile ºi excepþiile formu-
late de cãtre inculpatul Nicu Ma-
rin. În baza art. 346 alin. (2) C.
proc. pen. constatã legalitatea se-
sizãrii instanþei cu rechizitoriul nr.
103/P/2016 al Parchetului de pe

lângã Tribunalul Dolj din data de
01.06.2016 privind pe inculpatul
Nicu Marin trimis în judecatã în
stare de arest preventiv pentru sã-
vârºirea infracþiunii de omor prev.
de art. 188 alin. 1 C.p., ºi a in-
fracþiunii de lipsire de libertate
prev. de art. 205 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. , a
administrãrii probelor ºi a efectuã-
rii actelor de urmãrire penalã.
Dispune începerea judecãþii cau-
zei privind pe inculpatul Nicu Ma-
rin. Cu drept de contestaþie în 3
zile de la comunicare. Pronunþatã
în camera de consiliu, azi,
04.07.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a Tribunalului Dolj.
Inculpatul a fãcut contestaþie, iar
acum, joi, 25 august a.c., Curtea
de Apel Craiova i-a respins conte-
staþia, astfel cã poate începe pro-
cesul: „Respinge, ca nefondatã,
contestatia. Obligã contestatorul-
inculpat la plata sumei de 100 lei
cheltuieli judiciare statului. Defi-
nitivã. Pronunþatã în Camerã de
consiliu, azi, 25.08.2016”. 

Minori din Calafat surprinºi la furat
Mai mulþi minori, care au terorizat Calafatul cu furturile

lor, au fost surprinºi de camerele de supraveghere video
de la un magazin atât în interior, de unde au sustras 900
de lei, cât ºi afarã, unde au furat din maºina unui distribuitor
toate încasãrile, respectiv 8.200 lei ºi 400 de euro. Imaginile
cu minorii „la lucru” au fost postate pe o reþea de socializare
de cãtre localnici. Poliþiºtii spun cã minorii au fost identifi-
caþi ºi urmeazã sã fie audiaþi.

supraveghere video de la un
magazin din localitate pe care se
pot observa doi minori care sus-
trag dintr-un autovehicul de

transport marfã o pungã ºi apoi
dispar. Profitând de faptul cã
ºoferul maºinii de distribuþie
marfã intrase în încintã, minorii
i-au sustras toate încasãrile,
dupã cum s-a dovedit ulterior,
respectiv 8.200 lei ºi 400 de
euro. Mai mult decât atât, în
aceeaºi zi, din interiorul maga-
zinului, au sustras, de pe tejghea,
900 de lei – unul dintre minori i-
a distras atenþia vânzãtoarei arã-
tându-i diverse produse ºi între-
bând cât costã, în timp ce al

doilea a luat banii ºi s-au fãcut
nevãzuþi împreunã. Imaginile au
ajuns ºi pe masa poliþiºtilor din
Calafat, mai ales cã atât ºoferul
de pe maºina de distribuþie, cât
ºi reprezentanþii magazinului au
depus plângeri cu privire la fur-
turi. Reprezentanþii Inspectora-
tului de Poliþie Judeþean Dolj
spun cã este vorba despre doi
minori în vârstã de 10, respec-
tiv 12 ani, care au fost identifi-
caþi ºi urmeazã sã fie audiaþi. Se
pare însã cã nu sunt singurele

fapte comise de minori, în ace-
eaºi formulã sau împreunã cu al-
þii, oamenii susþinând cã furã din
genþi, din buzunare ºi de oriun-
de au ocazia. „Cu privire la cele
douã fapte comise pe data de 26
august au fost deschise dosare
penale ºi se fac cercetãri sub as-
pectul comiterii infracþiunii de
furt calificat. Minorii au fost
identificaþi ºi urmeazã sã fie au-
diaþi”, a precizat agent ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj.
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Consilierul judeþean, Marian Iri-
nei, a acuzat conducerea Compa-
niei de Apã Oltenia cã înfiinþeazã
un post de director pentru a re-
compensa eforturile unor militanþi
PSD din campania electoralã. „Mi-
a atras atenþia înfiinþarea unor
puncte de lucru în cadrul CAO, de
fapt este un mod de a se plãti fac-
tura militanþilor PSD ºi ascunde
înfiinþarea unui post de director.
Am avut o intervenþie similarã în
plenul CJ Dolj vizavi de aranjarea
postului de director al SC DLP, am
spus atunci pentru cine se pregã-
teºte ºi, din pãcate, am avut drep-
tate. Acum sunt din nou în mãsu-
rã sã vã spun cã aceste noi puncte
de lucru sunt înfiinþare doar pen-
tru un post de director”.

Acesta a spus cã este vorba de
punctele de lucru de la Ciuperceni
Vechi, Poiana Mare ºi Calafat, care
ar urma sã fie comasate, iar acolo
sã fie adus un director un militat
PSD din zona Calafat, „care recent
ºi-a pierdut scaunul. Eu voi veni
cu un nume înainte ca respectivul
sã fie numit director”, a mai spus
Irinei.
„Existã avize date
din partea primãriilor”

Primarul comunei Celaru, Lion
Lucian, primarul comunei Castra-
nova, Dumitru Mãceºanu, ºi pri-
marul comunei Apele Vii, Augus-
tin Stanciu, au ieºit ieri, alãturi de
consilierul judeþean Marian Irinei,
pentru a susþine împreunã refi-
nanþarea, de la bugetul judeþean, a
reabilitãrii tronsonului de drum DJ
604. Acest drum face legãtura în-
tre comunele Leu, Castranova,
Apele Vii, Celaru, Amãrãºtii de Sus,
Amãrãºtii de Jos ºi merge pânã la
graniþa cu judeþul Olt.

„PSD a venit ºi a promis, în
campanie, cã vor veni ºi vor mo-
derniza acest drum ºi cã existã

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

PNL Dolj ºi-a prezentat PNL Dolj ºi-a prezentat PNL Dolj ºi-a prezentat PNL Dolj ºi-a prezentat PNL Dolj ºi-a prezentat lista de candidaturi.lista de candidaturi.lista de candidaturi.lista de candidaturi.lista de candidaturi.
VVVVVarianta alfabeticãarianta alfabeticãarianta alfabeticãarianta alfabeticãarianta alfabeticã

Liberalii doljeni ºi-au prezentat, ieri, ofer-
ta electoralã pentru alegerile parlamentare
din iarnã, venind cu 14 nume, dar aºezate în
ordine alfabeticã. Pe aceastã listã se regã-
sesc actualii parlamentari, consilieri judeþeni
ºi locali, dar ºi membri cu funcþii în partid.

Peste o sãptãmânã, vom afla ºi care vor fi
candidaþii cu ºanse mari de a obþine un man-
dat de parlamentar. Tot în conferinþa de ieri,
aleºii locali ºi judeþeni ai PNL Dolj au atras
atenþia asupra unor lucrãri care se aflã în
derulare la Craiova, dar ºi în judeþ.

finanþare. Dar, sãptãmâna trecutã,
am aflat, în ºedinþa CJ Dolj, cã
acest drum nu mai beneficiazã de
finanþare. Au aruncat vina asupra
firmei de cadastru. Solicit condu-
cerii CJ Dolj ca dezvoltarea jude-
þului sã se facã uniform, ºi nu doar
în anumite zone ºi în funcþie de
carnetul de partid al primarului.
Direcþia Tehnicã din cadrul Con-
siliului Judeþean Dolj ridicã din
umeri, ei nu au explicaþia clarã vi-
zavi de ceea ce se întâmplã cu
acest drum. Existã avize date din
partea primãriilor, bani cheltuiþi
pentru proiectul tehnic, existã bani
cheltuiþi pentru firma de cadastru
ºi iatã cã, din pãcate, s-a renunþat
la finanþarea acestui drum”, a spus
consilierul Irinei.

Primarii din Leu, Castranova
ºi Celaru solicitã refinanþarea
DJ 604

Augustin Stanciu, primarul
comunei Apele Vii, a declarat, în
cadrul conferunþei de presã de la
sediul PNL, cã nu i s-a oferit nici
o explicaþie vizavi de renunþarea
la aceastã lucrare. „Mi s-a pro-
mis cã acest drum va fi o priori-
tate ºi, în urmã cu o sãptãmânã,
mi-am dat chiar avizul pentru
acest proiect. Nu ºtiu acum care
este motivul real pentru care nu
se mai alocã finanþare”, a spus
Augustin Stanciu.

Dumitru Mãceºanu, primarul
comunei Castranova, a atras
atenþia cã este un drum foarte so-
licitat pentru transportul recolte-
lor ºi ar trebui sã fie reabilitat.
„Refuz sã cred cã este o proble-
mã politicã, iar dacã este vorba
de aºa ceva este foarte grav. Tra-
ficul pe acest drum este intens,
se foloseºte mult pentru a se
transporta produsele din câmp,
iar oamenii vin ºi ne întreabã când

se reabiliteazã. E cel mai rãu
afectat din judeþ, deºi deserveºte
30.000 de locuitori. Aºteptãm
reacþia autoritãþilor”, a spus pri-
marul din Castranova.

La rândul lui, Lion Lucian, pri-
marul comunei Celaru, a spus cã
a fost forþat, în felul acesta, sã
îºi înceapã mandatul cu o nerea-
lizare. ”Sunt primar de douã luni
ºi douã zile ºi îmi încep manda-
tul cu aceastã nerealizare care nu
a depins de mine. Acest drum ar
trebui sã se reabiliteze pentru cã
este foarte circulat”, a spus Lion
Lucian.
„Mai sunt douã luni ºi expirã
autorizaþia la cartierul
chinezesc”

Consilierul local Marian Vasile
a prezentat, ieri, douã soluþii la pro-
iectul imobiliar cunoscut sub nu-
mele de „cartierul chinezesc”, în
condiþiile în care mai sunt douã
luni de zile ºi expirã autorizaþia de
construcþie, dar ºi parteneriatul cu
Ministerul Apãrãrii Naþionale pen-
tru concesiunea terenului. „Situa-
þia gravã în care ne aflãm azi este
legatã de cartierul chinezesc. Pes-
te câteva zeci de zile, contractul
între Primãria Craiova ºi firma din
China expirã. Am trecut azi-dimi-
neaþã pe la ºantier ºi am vãzut ºase
oameni care se ocupã de aproxi-
mativ 23 de blocuri, ceea ce în-
seamã un muncitor la patru blo-
curi. O invit pe doamna primar sã
nu ne spunã peste douã luni cã a
fost luatã prin surprindere. Deºi
dumneaei le-a trimis o adresã, în
jurul datei de 15 martie, prin care
le solicita sã reia lucrarea ºi le dã-
duse chiar ºi un termen de rezi-
liere, 14 aprilie. Cu toate cã nu s-
a respectat nici un termen, nu s-a
luat nici o mãsurã. Tragem acest
semnal de alarmã azi, într-un timp
util, ca sã nu ne mai aflãm în si-
tuaþia penibilã în care suntem che-
maþi ºi rechemaþi sã votãm ºi sã
revocãm hotãrâri de consiliu, sã
votãm un PUD, dupã care ne chea-
mã sã-l revocãm în cadrul unei
ºedinþe extraordinare”, a spus
Marian Vasile.
Liberalii vin cu soluþia: lotizarea
ºi împãrþirea ºantierului la
firmele româneºti

Alesul liberal a venit cu douã
soluþii în acest sens. Prima ar fi,
potrivit acestuia, grãbirea ºi lua-
rea tuturor mãsurilor necesare de
vindere a locuinþelor cãtre chiria-
ºii ANL. „Din 2011 se poate face
acest lucru, existã rapoarte de eva-
luare, existã legislaþie. Primãria

poate sã strângã bani ºi peste douã
luni de zile sã continue cu aceºti
bani lucrarea”, a spus acesta.

A doua variantã ar fi lotizarea,
în 10-12 parcele, iar peste douã
luni de zile când se terminã con-
tractul, sã aibã acces ºi firmele
româneºti sau firme din Craiova.
Acesta a propus, de asemenea,
ca acestora sã le fie oferite ace-
leaºi condiþii ca ºi partenerului
chinez. „Proiectul fiind unul de
amploare, aceasta este varianta
sã lotizãm ºi sã grupãm în câte
douã blocuri, iar dacã vreun in-
vestitor, aºa cum procedeazã ºi
chinezul, nu poate sã-ºi ducã pro-
iectul la capãt, totuºi procentul
de nerealizare nu va mai fi atât
de mare. Sunt foarte multe fir-
me care sunt dispuse sã ajute, iar
craiovenii sã poatã sã îºi cumpe-
re, la sfârºitul anului viitor, apar-
tamentul la 400 de euro pe me-
tru pãtrat. Autorizaþia de con-
strucþie expirã peste douã luni ºi
se poate prelungi, prin lege, cu
maximum un an. Dar fac apel la
doamna primar sã nu prelungeas-
cã. Doi ani aceastã firmã a stat
cu doi muncitori pe ºantier, deci
nu mai avem nici un motiv sã mai
întârziem ºi sã mai înºelãm spe-
ranþele craiovenilor cu încã un
an”, a explicat consilierul liberal.
Cele 14 nume, propuse
de PNL Dolj pentru Parlament

Senatorul Mario Oprea, preºe-
dinte PNL Dolj, a prezentat lista
de candidaturi a PNL Dolj pentru
alegerile parlamentare, dar o listã
întocmitã deocamdatã în ordine
alfabeticã. Pe aceastã listã se re-
gãsec 14 nume, între care parla-
mentarii în funcþie, consilieri ju-

deþeni ºi locali, dar ºi membri care
au funcþii doar în partid: Cosmin
Cãlin – secretar general adjunct
al PNL Dolj ºi consilier judeþean;
Eugen Cãlinoiu – secretar execu-
tiv PNL Dolj; Elena Costea – vi-
cepreºedinte PNL Dolj, Marinicã
Dincã – prim-vicepreºedinte PNL
Dolj, senator; Daniel Drâgnei –
secretar general al PNL Dolj ºi
consilier judeþean; Alexandru Gâ-
dãr – secretar executiv al PNL Dolj
ºi consilier judeþean; Nicolae Giu-
gea – preºedinte PNL Dolj ºi con-
silier judeþean; Ilinca Adinel – vi-
cepreºedinte PNL Dolj, Marian
Irinei – secretar general PNL Dolj
ºi consilier judeþean, Dorin Mãr-
gãrit – vicepreºedinte PNL Dolj ºi
consilier judeþean; Mario Oprea –
prim-vicepreºedinte PNL Dolj ºi
senator; Veta Pãsculescu – vice-
preºedinte PNL Dolj ºi consilier
judeþean; Flavius Sirop – secre-
tar general PNL Craiova ºi consi-
lier municipal ºi Ionuþ Stroe – pre-
ºedinte PNL Craiova ºi deputat.
„Nu este o listã, este o echipã cu
care noi dorim sã ne prezentãm
în toamnã. Aceastã echipã este
compatibilã, sudatã, a mai trecut
peste un rând de alegeri. Este o
listã în ordine alfabeticã, urmând
sã fie foarte curând sã fie aºezatã
ºi în ordinea solicitatã de legea
alegerilor, ordine pe care filiala
noastrã o considerã cea mai po-
trivitã pentru un rezultat foarte
bun”, a comentat Mario Oprea.

Comitetul Executiv Judeþean al
PNL Dolj va alcãtui o propunere
din aceastã listã pe care o va pre-
zenta Biroului Politic Judeþean,
care o va vota. Apoi lista finalã
va fi trimisã Biroului Naþional al
PNL, care îºi va da ultimul vot.
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Dinspre lumea medicalã ne-am
obiºnuit sã fim asaltaþi mai tot tim-
pul cu veºti pesimiste. Iatã cã, în
Craiova, lucrurile pot sã stea ºi alt-
fel. Este cazul Spitalului Clinic Cãi
Ferate, situat pe str. ªtirbei Vodã,

nr. 6. Instituþia a trecut, în urmã cu
ceva timp, prin situaþii mai puþin
plãcute, acuzând o subfinanþare
cronicã, ce ar fi putut pune în peri-
col activitatea medicalã. ªi, totuºi,
dacã managementul
este eficient, nu au în-
târziat nici soluþionãri-
le multora dintre pro-
bleme. Mai precis, în-
cepând cu data de 2
august 2016, Spitalul
Clinic CF Craiova este,
pentru o perioadã de 5
ani, acreditat de cãtre
Autoritatea Naþionalã
de Management al Calitãþii în Sãnã-
tate! „Aceastã acreditare reprezin-
tã confirmarea faptului cã Spitalul
Clinic CF Craiova este în mãsurã
sã asigure, tuturor pacienþilor care
se adreseazã acestei unitãþii medi-
cale, servicii medicale de înaltã ca-
litate! Prin efortul întregului perso-
nal din acest spital ºi cu sprijinul
Asociaþiei «Împreunã pe drumul
spre sãnãtate», Spitalul Clinic CF
Craiova a parcurs, în cursul lunii
martie 2016, ºi aceasta etapã im-
portantã pentru viitorul sãu!”, ne-a
precizat ªef Lucrãri Dr. Lucre-
þiu Radu, manager al Spitalului Cli-
nic CF Craiova.

Calitatea cadrelor medicale,
confirmatã oficial

În structura Spitalului Clinic CF

Una dintre unitãþile medicale de excepþie ale Cra-
iovei, Spitalul Clinic Cãi Ferate, a primit acredita-
rea din partea Autoritãþii Naþionale de Management
a Calitãþii în Sãnãtate. Timp de cinci ani, începând
cu data de 5 august a.c., spitalul se încadreazã în
categoria „Nivel acreditat”, decizie ce vine sã con-
firme calitatea actului medical ºi competenþa ca-
drelor de aici. Mai trebuie adãugat cã, în luna iulie
2016, Spitalul Clinic CF Craiova a avut cel mai bun
indice de complexitate medicalã a cazurilor tratate
aici, dintre toate cele 15 spitale CF din România.

Craiova sunt douã clinici: Clinica
Medicinã internã cu compartimen-
tele de Cardiologie, Reumatologie
ºi Recuperare medicalã ºi Clinica
Chirurgie Generalã cu comparti-
mentele Oftalmologie ºi ATI. „La

acest spital îºi desfãºoarã activita-
tea 35 de medici iar numãrul total
al angajaþilor este de 170. Unitatea
spitaliceascã dispune de 120 de pa-
turi. În medie, anual, am ajuns la

3.600 de externãri. Mai trebuie
punctat cã, în luna iulie 2016, Spi-
talul Clinic CF Craiova a obþinut cel
mai bun indice de complexitate
medicalã a cazurilor tratate aici, din-
tre toate cele 15 spitale CF din þarã.
Mulþumesc tuturor angajaþilor din
spital, care s-au implicat exemplat
în procesul de acreditare, precum
ºi prietenilor ºi sponsorilor care au
pus umãrul la asigurarea unui vii-
tor mult mai bun pentru aceastã
unitate medicalã de mare calibru.
În doar câteva cuvine simple, oa-
menii trebuie sã ºtie cã Spitalul
Clinic CF Craiova merge mai de-
parte, fiind deja acreditat ºi actul
medical va fi pentru noi, cadrele
medicale, efectuat cu aceeaºi dã-
ruire ºi competenþã probate de-a
lungul anilor”, a mai adãugat dr.

Laurenþiu Radu, manager al unitã-
þii din decembrie 2015.

O tradiþie de aproape
patru decenii

Înfiinþat în anul 1980, prin Ordi-
nul nr. 1044/05.08.1980 al Minis-
terul Transportului ºi Telecomuni-
caþiilor, ca spital clinic regional Cãi
Ferate, acesta unitate se îndreaptã
spre împlinirea a 40 de ani de exis-
tenþã. Orientarea sa spre o paletã
cât mai largã de pacienþi acuþi ºi
cronici este mai mult decât fireas-
cã, în condiþiile provocate de decli-
nul sistemului feroviar românesc.
Disponibilizãrile, restructurãrile de
activitãþi ºi, mai nou, acordarea po-
sibilitãþii ca ºi alte unitãþi medicale
sã realizeze controlul periodic, avi-
zarea ºi reexaminarea medicalã a

personalului
cu funcþii
legate de si-
guranþa cir-
culaþiei ºi
navigaþiei au

fãcut ca orice plan de management
eficient sã þinã seamã de cu totul
alte constante decât cele avute în
vedere la înfiinþarea Spitalului Cli-
nic CF Craiova.

Aºadar, intrã în joc maturitatea,
deplina înþelegere a cadrului socio-
economic local ºi naþional, precum
ºi intuiþia celui care conduce în
aceastã perioadã destinele Spitalu-
lui Clinic CF Craiova. Realizãrile
de pânã acum vin sã confirme cã
dr. Laurenþiu Radu ºtie sã-ºi fixe-
ze obiective tangibile, dar mai ales
îºi asumã lucrul în echipã, un tot
unitar care, iatã, a reuºit sã înde-
pãrteze norii grei ce se abãtuserã
recent asupra unitãþii medicale.

Argumente în favoarea
unui act medical de calitate
Spitalul dispune de o dotare per-

formantã în domeniul radiologiei-
osteodensimetru ºi efectueazã ex-
plorãri funcþionale precum: endo-
scopie digestivã – gastroscopie,
colonoscopie, ecografie, ecocar-

diografie Doppler, ecocardiografie
vascularã Doppler artere ºi vene,
teste EKG de efort, monitorizare
Holter EKG 24 h, monitorizare
Holter tensiune arterialã 24 h, os-
cilometrie; analize medicale de la-
borator, laborator anatomie pato-
logicã. În ambulatoriul de specia-
litate oferã consultaþii ºi servicii
medicale în specialitãþile: medici-
nã internã, chirurgie generalã,
O.R.L., oftalmologie, neurologie,
psihiatrie, dermatologie, cardiolo-
gie, ginecologie, endocrinologie.

Prin Clinica de Chirurgie Gene-
ralã, Spitalul Clinic CF Craiova asi-
gurã chirurgie laparoscopicã, în
special a cãilor biliare, dispunând
de douã truse de laparoscopie; chi-
rurgie conservatoare a neoplas-
mului de sân, ºi vorbim aici vor-
bim de 12 ani experienþã; inter-
venþii chirurgicale complexe de ti-
pul esofagoplastiilor; chirurgia can-
cerului de colon ºi a reparãrii de-
fectelor peretelui abdominal cu pla-
se sintetice gratuite.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Potrivit reprezentanþilor CMR, exis-
tenþa a douã contracte de muncã cu
acelaºi angajator, respectiv unul cu du-
ratã normalã de activitate, iar al doilea
cu duratã parþialã, este o situaþie abso-
lut ineditã, nemaiîntâlnitã în nici un alt
sector de activitate. Aceºtia acuzã fap-
tul cã OUG 20/2016 este imprecis re-
dactatã ºi s-a ajuns la situaþia ca la ni-
vel naþional sã existe sisteme diferite de
retribuire a orelor de gardã.
CMR: “Intepretarea Ministerului
Sãnãtãþii este nelegalã”

Dovada impreciziei redactãrii derivã,
în opinia acestora, atât din faptul cã la
nivel naþional gãrzile sunt retribuite di-
ferit în funcþie de cum s-a interpetat
legea cât ºi din faptul cã Ministerul Sã-
nãtãþii a fost nevoit sã trimitã în terito-
riu o circularã referitoare la modul de
interpretare ºi de aplicare a dispoziþii-
lor din OUG 20/2016;

«Intepretarea Ministerului Sãnãtãþii
este nelegalã cel puþin pentru motivul
cã, pentru acelaºi angajat, stabileºte
douã valori de platã, respectiv salariul
de bazã este plãtit la o valoare majoratã
iar pentru calculul gãrzilor se indicã
spitalelor sã foloseascã un salariu de
bazã mai mic, nu cel real. Datoritã aces-
tor reglementãri ºi dispoziþii confuze ºi
contradictorii medicii se simt, pe de o
parte, înºelaþi în promisiunile fãcute de
autoritãþi iar, pe de altã parte, conside-
rã, în mod justificat, ca fiind nedrept
sã existe o platã diferenþiatã a muncii
în serviciu “normal” faþã de serviciul
de gardã. Spre surprinderea tuturor gar-
da, un serviciu suplimentar, este plãtit
mai prost», se aratã într-un comunicat
al Colegiului Medicilor.
Medicii cer sã se revinã asupra
sistemului de platã a gãrzilor

Colegiul Medicilor avertizeazã cã ma-
nagerii unitãþilor spitaliceºti sunt depã-
ºiþi de situaþie înþelegând ºi nemulþumi-

Criza gãrzilor din spitale,Criza gãrzilor din spitale,Criza gãrzilor din spitale,Criza gãrzilor din spitale,Criza gãrzilor din spitale,
departe de a fi rezolvatãdeparte de a fi rezolvatãdeparte de a fi rezolvatãdeparte de a fi rezolvatãdeparte de a fi rezolvatã

Problema asigurãrii gãrzilor la nivelul spitalelor este departe de a fi
rezolvatã. Cele mai multe unitãþi sanitare nu au încheiat contracte

individuale de muncã cu timp parþial cu proprii angajaþi pentru a asigu-
ra în mod legal desfãºurarea serviciului de gardã. Un semnal de alar-
mã a venit, ieri, ºi din partea Colegiului Medicilor în urma întâlnirii cu
reprezentanþii celor 41 de judeþe ºi a analizei fãcute cu aceastã ocazie.

rea medicilor faþã de nedreptatea fãcu-
tã dar sunt, în acelaºi timp, ºi îngrijo-
raþi faþã de imposibilitatea asigurãrii ser-
viciului de gardã în condiþii legale ºi de
maximã siguranþã pentru pacienþi.

“Toate aceste aspecte au creat o ten-
siune suplimentarã în sistemul de sã-
nãtate, sistem ºi aºa suprasolicitat ºi
care funcþioneazã de multã vreme cu
un deficit cronic de medici ºi de resur-
se financiare. Faþã de situaþia creatã,
considerând cã riscurile la care sunt
supuºi pacienþii sunt inacceptabile, cã
presiunile care se fac asupra medicilor
pentru acceptarea unui sistem de platã
injust ºi nelegal sunt nedrepte ºi nele-
gale, Colegiul Medicilor din România
solicitã public Ministerului Sãnãtãþii, sã
revinã de urgenþã ºi sã stabileascã un
sistem de platã a gãrzilor legal ºi co-
rect în raport de importanþa ºi volumul
suplimentar de muncã pe care îl impli-
cã serviciul de gardã”.

ªi Federaþia Sindicalã „Hipocrat”
avertizeazã cã luna viitoare medicii nu
vor mai accepta, cel mai probabil, sã
lucreze doar în baza unor grafice de
gãrzi. Deocamdatã, foarte puþine ca-
dre medicale din judeþul Dolj au sem-
nat contracte individuale de muncã cu
timp parþial.

“Medicii nu renunþã la clarificarea
problemelor apãrute în ultima perioadã
referitoare la timpul de lucru ºi la for-
mularea unitarã a termenilor care defi-
nesc contractul individual de muncã cu
timp parþial. Nu suntem de acord cu in-
terpretarea juridicã a tarifului orar pen-
tru garda suplimentarã  dacã forma care
se va propune de cãtre spitale va fi cea
cu tariful din 2009. Acum se lucreazã
dupã un grafic de gãrzi, fãrã contract
individual de muncã pentru timp parþi-
al. Ce se întâmplã însã dacã în timpul
acestor gãrzi intervine o situaþie neplã-
cutã?”, a declarat Ion Cotojman, pre-
ºedinte la Federaþiei Sindicale Hipocrat.

RADU ILICEANU
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Cartier 1 Mai
17:00 – New Orleans Cool Cats,Va-

lentino’s Jazz Puppets, Macedonia (family)
18:00 – Scufiþa roºie, Comp. Tãrâ-

mul Poveºtilor – Dollo, Arad, România
(3+)

19:00 – Degeþica ºi peripeþiile ei,
Comp. D’Artamy, Bucureºti, România
(3+)

20:00 –Marionete în concert, Comp.
Tãrâmul Poveºtilor – Dollo, Arad, Româ-
nia(3+)

21:00 - Lãcomia Dragonului, Tru-
pa Algol, Constanþa, România(4+)

Cartier Brazda lui Novac
17:00 – Nero, Comp. AnimArts, Bu-

cureºti, România (all ages)
18:00 – 4x4, Little Testa, Spania (all

ages)
19:00 – El Circo Mas Pequeño del

Mundo, Teatro de Titeres y Maronetas
Colibri, Venezuela (all ages)

20:00 - Teatru pe roþi: Poveºti cu
clowni, Comp. Soso ºi Nuþi, Arad, Ro-
mânia (all ages)

21:00 – Pinocchio, Comp. Musche-
tarii, Bucureºti, România(3+)

Face painting
- 19:00 – 21:00, Piaþa William

Shakespeare

Caravana de joacã
–18:00 – 20:00, Biblioteca Judeþeanã

Aman, coord. Oana Popa

ExpoziþiiExpoziþiiExpoziþiiExpoziþiiExpoziþii
10:00 - 18:00 - Expoziþie Poveºti la

fereastrã by Sorin Dorobanþu, Bogdan
Tzigan, Nuþi Dorobanþu - Biblioteca Ju-
deþeanã Aman

10:00 - 18:00 - Expoziþie Sens of cre-
ation by Lucian Bãbeanu - Biblioteca Ju-
deþeanã Aman

10:00 – 18:00 – Expoziþie Puppet’s
Meeting- Centrul Multifuncþional

Arte plastice
10:00 – 13:00 / 19:00 – 22:00 – Cra-

iova Graphic by Daniela Bãlan - Cen-
trul Vechi

Arte vizuale
10:00 – 13:00 – Photo Puzzle by

Bogdan Dãnescu - Centrul Vechi

Proiecþii video
–Biblioteca Judeþeanã Aman
21:00 – Sand and Firebird, coord.

Mariana Pachis, Bucureºti, România
22:00 - Filme de scurt metraj de animaþie,

Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã Craiova

FESTIVFESTIVFESTIVFESTIVFESTIVALUL PUPPALUL PUPPALUL PUPPALUL PUPPALUL PUPPEEEEETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETTTTT
Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016

AteliereAteliereAteliereAteliereAteliere
de creaþiede creaþiede creaþiede creaþiede creaþie

11:00 – 13:00, Casa Bãniei:
-  Jocurile focului,coord. Graþiela

ªtefan Ene ºi Oltea Clara Dãrângã Rãs-
novanu (5+)

- Mânuþe dibace, coord. Corina Ma-
tei, Irina Matei (5+)

- Creative origami workshop, coord.
Andreea Ionescu (6+)

11:00 – 13:00, Parcul Romanescu,
zona Foiºor:

- Stones, puppets and fire, coor-
d.Geo Dinescu (5+)

- Cu capul în nori, coord. Sorin Do-
robanþu ºi Mircea Moº (8+)

- Story of music,coord. Valentina Co-
þofanã(5 – 15 ani)

11:00 – 13:00, Teatrul Colibri:
- Sand Art School, coord. Mariana

Pachis (14+)
- Shadows in the fire light, coord.

Marin Fagu (8+)
- Atelier de miºcare scenicã pentru ac-

tori profesioniºti, Up & Down Expres-
sion, coord. Sergiu Ionuþ Anghel

11:00 – 13:00, Grãdina Botanicã:
- Micul marionetist, coord. Laura ºi

Adam Boboc (5+)
- Laboratorul creativ, coord. Andre-

ea Melinescu (5+)

16:00 – 18:00, Casa de Culturã Traian
Demetrescu

- Laboratory of Guarattelle, atelier
pentru profesioniºti, coord. Bruno Leo-
ne, Italia

SpectacoleSpectacoleSpectacoleSpectacoleSpectacole
Piaþa William Shakespeare

17:00 – El Circo Mas Pequeño del
Mundo, Teatro de Titeres y Maronetas
Colibri, Venezuela (all ages)

18:00 – A(U)MOR, Marionet Studio,
Arad, România (10+)

19:00 –MagicWay, Bogdan Muntean,
Bucureºti, România (4+)

20:00 – Storie di guarattelle, Teatro
delle guarattelle, Italia (all ages)

21:00 - Distracþie cu Romeo ºi Nea
Alecu, Eduard Sandu, Bucureºti, Româ-
nia (6+)

22:00 - Angels & Demons, Show
Foc, Comp. MAG, Bucureºti, România-
(all ages)

Marþi,Marþi,Marþi,Marþi,Marþi,
30 august 201630 august 201630 august 201630 august 201630 august 2016
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Am scris în mai multe rânduri despre
conaþionali de-ai noºtri pe care i-am întâl-
nit prin varii zone ale Italiei în peregrinãrile
mele din aceste aproape douã decenii.

Despre puºtiul Ionuþ, care-ºi pierduse
pãrinþii în Gara de Nord din Bucureºti în tim-
pul evenimentelor din decembrie 1989 ºi, tot
atunci, ºi propria mâna dreaptã ºi care, cres-
cut de bunici, ajunsese la Napoli prin grija
unui fost lector de italianã de la Facultatea
de Litere din Craiova. Nu mai ºtiu nimic
despre el, îmi place sã-mi imaginez cã îºi va
fi gãsit, în noua sa familie, ºansa unei vieþi
pe mãsura dorinþei sale de împlinire de care
îmi vorbea, într-o searã de august, chiar în
centrul metropolei italiene.

Ori despre surpriza descoperirii, într-un
apartament din Macerata, a unei constãn-
þene care, retrasã din „cea mai veche me-
serie din lume” prestatã prin Turcia, era
concubina unui marocan, Ahmed, imigrant
ºi el ºi „patron” al unei mici echipe de con-
strucþii în care majoritatea erau români. Cu
Ahmed am tãifãsuit într-o searã târzie de-

spre soarta sa ºi a milioane de conaþionali,
ai sãi ºi ai mei.

Ori despre câþiva zeci de români care,
într-un alt august, în curtea amenajatã a
unei primãrii din Abruzzo unde purtasem
Ansamblul folcloric „Maria Tãnase”, în-
cinseserã îndrãcite hore ºi sârbe spre deli-
ciul localnicilor în mijlocul cãrora îºi cãu-
tau norocul.

Ori despre tânãra moldoveancã Ana
Maria pe care, prin 2001, cãsãtoritã deja
cu un tânãr din L’Aquila, o ajutasem sã
obþinã viza spre a se reuni cu viitoarea
sa familie ºi, drept mulþumire, împreunã
cu socrii ºi soþul ei, m-au invitat la o cinã
„româneascã” de ea pregãtitã. ªi alþii în-
tâlniþi incidental, precum cele douã tine-
re vrâncene servindu-mã în restaurantul
unui hotel din Albano Laziale, unde, abia
sosite, îºi cãutau ºi ele o altã ºansã pen-
tru un viitor mai bun.

Valurile de migrãri din ultimele aproape

douã decenii au cãpãtat, prin proporþii, prin
dramatismul ºi, mai ales, prin tulburarea or-
dinii unei lumi în derivã ºi a canonizatei „co-
rectitudini politice”, dimensiunea unui ve-
ritabil exod de extracþie biblicã. ªi mã gân-
desc cã poate nici nu mai e vorba de mi-
grãri, emigrãri ºi imigrãri, cât de pribegii –
de etnii, de credinþe, de neamuri – ajunse,
în majoritatea cazurilor, cum se spune, la
mâna Domnului.

Iatã, în devastatorul cutremur din cen-
trul Italiei, numãrul românilor intrate în rân-
dul victimelor a crescut în mod tragic plã-
tind al doilea tribut dupã cel al localnicilor.

La Amatrice, localitatea abruzzezã cea
mai crunt lovitã de cutremur ºi cu peste
250 de victime, o reporterã de la sãptãmâ-
nalul milanez „L’Espresso” era atrasã, sâm-
bãta trecutã, de un grup de tineri în salo-
pete negre vorbind repezit într-o altã lim-
bã. Erau câþiva din consistenta comunita-
te de români care îºi decretau sfârºitul
acolo, odatã cu locul în care reuºiserã sã-

ºi construiascã un rost.
ªi, poate, un destin. Daniel Bobeicã, de

35 ani, e cel care declarã cã „noi suntem
ceea ce-a mai rãmas din comunitatea ro-
mâneascã. Mulþi au murit.” Unii lucrau în
construcþii, alþii ca tãietori de lemne în pã-
durile montane, alþii în comerþ, dar majori-
tatea dintre femei îngrijeau bãtrânii majo-
ritari din aceste localitãþi risipite pe versa-
þii apennini. Precum soþia sa, Lavinia, de
31 de ani, care îºi plânge casa pierdutã
câºtigatã cu multã trudã ºi care, acum, re-
aliza cã reveniserã la situaþia de unde por-
niserã cu mai bine de un deceniu în urmã:
la zero adicã, fãrã documente, fãrã nimic
care sã-i mai lege de aceste locuri, gân-
dind la revenirea acasã, în România.

Alþii au plãtit încã ºi mai scump, cu via-
þa, precum o tânãrã care, în chiar prima ei
zi de lucru în casa unor bãtrâni, a pierit sub
dãrâmãturi împreunã cu întreaga familie
italianã. A fost întâia ºi ultima ei zi de lu-
cru. În Italia.

Drumul fãrã noroc al pribegieiDrumul fãrã noroc al pribegieiDrumul fãrã noroc al pribegieiDrumul fãrã noroc al pribegieiDrumul fãrã noroc al pribegiei

În iulie-august 2016 au fost în-
scriºi 1.252 de candidaþi la Baca-
laureat, mai mulþi alegând retrage-
rea, dar, ºi aºa, procentajul pro-
movabilitãþii este de 27%, , faþã de
23,61% în anul precedent. „S-au
înregistrat 304 absenþi, la toate
proberle, iar trei candidaþi au fost
eliminaþi. Dintre cei care s-au pre-
zentat în sãlile de examen, 256 au
obþinut notã de promovare, 210
dintre medii fiind cuprinse în in-
tervalul 6,00 – 6,99. Toþi cei de-

Peste trei procente în plus, comparativ cu 2015, la sesiunea dePeste trei procente în plus, comparativ cu 2015, la sesiunea dePeste trei procente în plus, comparativ cu 2015, la sesiunea dePeste trei procente în plus, comparativ cu 2015, la sesiunea dePeste trei procente în plus, comparativ cu 2015, la sesiunea de
toamnã a Bacalaureatuluitoamnã a Bacalaureatuluitoamnã a Bacalaureatuluitoamnã a Bacalaureatuluitoamnã a Bacalaureatului

 S-a încheiat ºi cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, din
acest an, ºi rezultatele sunt , pe undeva , mulþumitoare, cu
atât mi mult cu cât procentajul promovabilitãþii este în creºte-
re, comparativ cu anul trecut. Mai mult, dupã un eºec, în varã,
o elevã a Colegiului Tehnic de Arte ºi Meserii „Constantin Brân-
cuºi” a dovedit cã nu se cramponeazã de un insucces ºi merge
mai departe, obþinând cea mai mare medie în aceastã sesiune.

claraþi respinºi au dreptul de a de-
pune contestaþie, nu  ºtim numã-
rul acestora, dar credem cã cei mai
mulþi vor opta pentru aceastã for-
mã din totalul celor 171 care au
avut nota între 5,00 – 5,99. Dintre
instituþiile de învãþãmânt preuni-
versitar, cele mai bune rezulttae le-
au avut Liceul Teoretic „Tudor
Arghezi” (60%), Liceul Teoretic
„Henri Coandã” (53,33%), Cole-
giul Naþional Pedagogic „ªtefan Ve-
lovan” (50%) ºi Colegiul „Nicolae

Titulescu” (48,15%). A fost o sin-
gurã notã peste 9,00, obþinutã de
cãtre o elevã a Colegiului Tehnic
de Arte ºi Meserii „Constantin
Brâncuºi”, ºi credem cã procentul
va creºte, dupã soluþionarea con-
testaþiilor ”, a declarat prof.  Nico-
leta Liþoiu, vicepreºedinte al Co-
misiei Judeþene de Bacalaureat ºi
purtãtor de cuvânt al Inspectora-
tului ªcolar Judeþean Dolj.

Se face carte
ºi la „Arghezi” ºi la „Brâncuºi”
Prima instituþie în lasament este

Liceul Teoretic „Tudor Arghezi”
din Craiova. „Am  vãzut rezultate-
le ºi nu pot decât sã mã bucur, cu
atât mai muklt cu cât, din ceea ce
am înþeles, sunt copii din promo-
þiile anterioare. Acest lucru dive-
deºte cã atât ei, cât ºi cei care i-au
pregãtit au depus eforturi, iar pen-

tru noi este un rezultat cât se poa-
te de bun” – prof.  Lucian Sãn-
doi, director al Liceului Teoretic
„Tudor Arghezi”. Dar, „bijuteria”
vine de la Colegiul Tehnic de Artze
ºi Meserii „Constantin Brâncuºi”.
Acolo, o fatã, Maria Neacºu, a tre-
cut peste elecul din sesiunea ante-
rioarã, ºi a promovat cu 9,20,

singura notã peste 9,00 din tot ju-
deþul. „A fost una dintre cele mai
bune eleve ale noastre. În varã, nu
a dat atenþie la una dintre materii,
a picat, dar s-a pregãtit foarte bine,
iar rezultatele le vedeþi ºi dumnea-
voastrã. Pentru noi este o mândrie”
– prof.  Laurenþiu Puicin, direc-
tor al CTM „Constantin Brâncuºi”.

CRISTI PÃTRU

La „Charles Laugier”,La „Charles Laugier”,La „Charles Laugier”,La „Charles Laugier”,La „Charles Laugier”,
se face practicã dupã model europeanse face practicã dupã model europeanse face practicã dupã model europeanse face practicã dupã model europeanse face practicã dupã model european
Liceul „Charles Laugier” , din Craiova, se încsrie pe linia deru-

lãrilor proiectelor europene, iar rezultatele se vãd. În aceastã varã,
30 de elevi de la „post-liceal” au beneficiat de pregãtire în Germa-
nia , iar beneficiile au corespondenþã în timp, unul real, nu virtual.

În anul ºcolar 2015/2016, Li-
ceul „Charles Laugier” din Craio-
va a derulat un program Erasmus+
- „Formarea ºi dezvoltarea com-
petenþelor profesionale ale viitori-
lor asistenþi medicali, în vederea
integrãrii pe piaþa europeanã a
muncii”. În cadrul acestui proiect,
în perioada 5 iunie – 9 iulie 2016,
30 de tineri din anii II-III, specia-
lizarea „Asistent medical genera-
list”, au efectuat un stagiu practic
de cinci sãptãmâni   ºi trei rezi-
denþe pentru seniori ale instituþiei
„Mediko Hire Grubit” din Germa-
nia. „Stagiul respectiv a avut în ve-
dere dezvoltarea competenþelor lin-
gvistice ºi profesionale ale elevi-
lor, iar aceºtia au fost prezenþi în
trei localitãþi din Germania – Bril-
lon, Evigerloh ºi Salzgothen. Re-

zultatele au fost foarte bune ºi ne
mândrim cu ceea ce am realizat”,
a precizat prof. Ludmila Panea,
manager de proiect ºi director al
Liceului „Charles Laugier”.

Certificate europene obþinute
Pentru plecarea în acest sejur

profesional, am fost nevoie ºi de
o selecþie, una fãcutã dupã rigori
stricte. „Oricine a dorit sã parti-
cipe, din anii de studiu amintiþi, a
fost liber. A fost vorba de o eva-
luare lingvisticã ºi profesionalã,
iar, în clasamentul descrescãtor al
notelor obþinute, au fost admiºi
cei care au participat ulterior. S-a
fãcut ºi o pregãtire pe mai multe
segmente – lingvisticã, pedagogi-
cã, profesionalã. Competenþele
profesionale dobândite de cãtre
elevi în cadrul acestui proiect au
fost recunoscute prin „Certifica-
te de absolvire a stagiului”, „Cert-
ficate Europass”. Demn de re-
marcat este ºi faptul integrãrii în

comunitatea germanã, iar cei pre-
zenþi acolo au participat, fiind in-
vitaþi, ºi la o întâlnire, unde au fost
prezenþi ºi reprezentanþi ai autori-
tãþilor administraþiei publice loca-
le. Dupã desfãºurarea acestei de-
plasãri, ne putem mândri cu note
de peste 9,00, obþinute la evaluãri,
iar competenþele lingvistice, învã-
þate în cursul a 30 de ore, ºi-au
gãsit rezultatul printr-un procent
de peste 90%, în ceea ce priveºte
obþinerea unui calificativ de nivel

„superior”. Acest proiect nu este
singurul, vorbind de aceastã ca-
tegorie, primul fiind în anul ºco-
lar 2014/2015, iar, vorbind de stu-
dii liceale, avem deja aprobat un
proiect pentru 2016/2017. Noi
suntem pregãtiþi cu tot ceea ce
înseamnã derularea unor astfel de
proiecte, deoarece ºi tinerii ºi co-
piii au ce învãþa de la partenerii
noºtri europeni  ”, a mai menþio-
nat Ludmila Panea.

CRISTI PÃTRU

Ludmila
Panea
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Turcia va permite vizita unei delegaþii
parlamentare germane în baza militarã In-
cirlik dacã Guvernul de la Berlin se va
distanþa de rezoluþia prin care masacrul
antiarmean din 1915 este catalogat geno-
cid, afirmã Mevlut Cavusoglu, ministrul
turc de Externe. “Cei care intervin în is-
toria noastrã ºi o manipuleazã nu pot primi
aprobare pentru o astfel de vizitã”, a adã-
ugat ºeful diplomaþiei turce. Alþi oficiali
din cadrul Ministerului turc de Externe
au explicat cã Mevlut Cavusoglu cere Gu-
vernului Germaniei sã se distanþeze de re-
zoluþia parlamentarã din iunie, prin care
masacrul otoman antiarmean din 1915
este catalogat “act de genocid”. Germa-
nia solicitã Turciei sã permitã vizita unei

Iranul a montat rachete S-300
în zona unui complex nuclear

Iranul a instalat sistemele de rachete
S-300 în zona complexului de purificare a
uraniului de la Fordow, relateazã Televi-
ziunea de stat iranianã ºi agenþia Tasnim.
“Prioritatea noastrã este protejarea
instalaþiilor nucleare în orice circumstan-
þe”, a declarat generalul Farzad Esmaili,
comandantul Gardienilor Revoluþiei.
Televiziunea publicã iranianã a prezentat
în premierã imagini cu sistemele de
rachetã S300-PMU2, achiziþionate din
Rusia. În cadrul acordului nuclear cu
Grupul P5+1 (SUA, Marea Britanie,
Franþa, China, Rusia ºi Germania), Iranul
a anunþat suspendarea activitãþilor de
îmbogãþire a uraniului în complexul
subteran de la Fordow, situat la sud de
Teheran. Rusia a livrat Iranului recent
sisteme de rachete antiaeriene S-300.

Columbia: FARC pune capãt rãzboiului
de gherilã ce data de 52 de ani

Gruparea marxistã FARC (Forþele
Armate Revoluþionare din Columbia) a
anunþat încetarea definitivã a ostilitãþilor
cu forþele guvernamentale, începând de la
miezul nopþii de duminicã,.Armistiþiul
pune capãt unui rãzboi de gherilã ce
datezã de 52 de ani, unul dintre cele mai
lungi din lume. Acordul de pace de final va
fi semnat în urmãtoarele câteva sãptãmâni
ºi vine dupã patru ani de negocieri de pace
în Cuba. Liderul FARC, Rodrigo Londono,
cunoscut sub numele de Timoleon Jimenez
sau Timoºenko, a dat ordinul încetare a
focului. “Ordon tuturor comandamentelor
noastre, tuturor unitãþilor ºi fiecãrui
combatant al nostru sã înceteze definitiv
ostilitãþile împotriva statului columbian,
începând de la miezul nopþii”. Preºedintele
columbian Juan Manuel Santos a semnat
anterior un decret pentru a opri operaþiu-
nile militare împotriva FARC. “Unul
dintre cele mai dureroase capitole ale
þãrii”, se apropia de sfârºit, a transmis
Santos pe reþelele de socializare, care a
delcarat despre armistiþiu cã este un “pas
istoric”. Armistiþiul definitiv constituie un
punct cheie în cadrul procesului de pace
din Columbia, care ar trebui sã punã capãt
la peste 50 de ani de lupte în urma cãrora
au decedat aproximativ 260.000 de
persoane, în timp ce milioane de oameni
au fost nevoiþi sã-ºi pãrãseascã casele.  La
începutul lunii octombrie va avea loc un
referendum în cadrul cãruia cetãþenii
columbieni vor decide asupra acordului de
pace între guvern ºi FARC. Potrivit
acordului, Forþele Armate Revoluþionare
din Columbia vor renunþa la arme ºi se vor
alãtura procesului politic legal.

Liderul regiunii Calais cere autoritãþilor
franceze ºi britanice sã schimbe
regulile privind azilul

Preºedintele regiunii Nord-Pas-de-
Calais Picardie, Xavier Bertrand, face un
apel la autoritãþile centrale din Franþa ºi
Marea Britanie pentru schimbarea
regulilor privind acordarea azilului.
Bertrand cere ca imigranþii care doresc sã
obþinã dreptul la azil în Marea Britanie sã
aibã posibilitatea sã depunã solicitarea în
Franþa, fãrã a mai aºtepta sã ajungã pe
teritoriul britanic. Oficialul francez a mai
precizat cã în conformitate cu planul sãu,
imigranþii care nu primesc drept de azil în
Marea Britanie ar fi deportaþi direct în
þara lor de origine. Autoritãþile de la
Londra afirmã cã “persoanele care au
nevoie de protecþie ar trebui sã aplice
pentru azil în prima þarã sigurã”. Mulþi
imigranþi însã se plâng de traiul din
Franþa ºi sperã cã vor obþine oportunitãþi
mai favorabile în Marea Britanie. În
tabãra de refugiaþi de la Calais trãiesc
pânã la 9.000 de persoane, aceºtia
urmãrind sã obþinã dreptul de azil în
Marea Britanie.

Angela Merkel  denunþã l ipsa de sol idaritateAngela Merkel  denunþã l ipsa de sol idaritateAngela Merkel  denunþã l ipsa de sol idaritateAngela Merkel  denunþã l ipsa de sol idaritateAngela Merkel  denunþã l ipsa de sol idaritate
a þãri lor  est-europene în criza migranþi lora þãri lor  est-europene în criza migranþi lora þãri lor  est-europene în criza migranþi lora þãri lor  est-europene în criza migranþi lora þãri lor  est-europene în criza migranþi lor
Cancelarul Germaniei, Angela

Merkel, a denunþat lipsa de soli-
daritate a þãrilor central ºi est-eu-
ropene în criza imigraþiei, atrã-
gând replica Poloniei, care susþi-
ne cã sistemul UE de distribuire a
refugiaþilor reprezintã o încãlca-
re a suveranitãþii. “Este inaccep-
tabil ca unele state membre UE
sã nu accepte refugiaþi doar pen-
tru cã sunt musulmani. Fiecare
trebuie sã aibã propria contribu-
þie”, a declarat Angela Merkel într-
un interviu acordat postului ARD.
Cancelarul Germaniei a subliniat
cã Uniunea Europeanã reuºeºte sã
gãseascã soluþii, inclusiv în pro-
blema refugiaþilor. Konrad Szymanski, ad-
junct al ministrului de Externe din Polonia, a
criticat declaraþiile cancelarului Germaniei.
“Cred cã aceastã atitudine este dãunãtoare
pentru Europa ºi deja atrage o opoziþie pu-
ternicã”, susþine oficialul polonez. În opinia
lui, impunerea cotelor de distribuire a refu-

giaþilor la nivelul Uniunii Europene ar încãl-
ca suveranitatea statelor membre ºi ar ame-
ninþa integrarea europeanã. Sãptãmâna tre-
cutã, un membru al Guvernului Italiei a ce-
rut Uniunii Europene sã iniþieze proceduri de
sancþionare a þãrilor care nu respectã cotele
de distribuire a refugiaþilor. Germania, Franþa

ºi Austria au sugerat în mai multe rân-
duri sancþionarea þãrilor europene care
nu acceptã cotele de repartizare a re-
fugiaþilor. Fostul cancelar austriac
Werner Faymann a pledat, acum câte-
va luni, pentru solidaritatea þãrilor cen-
tral ºi est-europene membre UE în pri-
mirea refugiaþilor, avertizând cu redu-
cerea fondurilor statele care nu acceptã
extracomunitari conform sistemului de
distribuire. Consiliul Uniunii Europene
a stabilit, în septembrie 2015, sã dis-
tribuie pe bazã de cote 160.000 de re-
fugiaþi extracomunitari ajunºi în spa-
þiul UE. România, Cehia, Slovacia ºi
Ungaria au votat, în Consiliul UE pen-
tru Justiþie ºi Afaceri Interne, împotri-

va sistemului de relocare a imigranþilor con-
form unor cote obligatorii, dar schema a fost
aprobatã. Dupã atentatele comise la Paris în
noiembrie 2015, Polonia a semnalat cã nu
va mai primi refugiaþi. Ungaria va organiza,
în octombrie, referendum pe tema aplicãrii
cotelor de distribuire a imigranþilor.

Ministerul Afacerilor Externe de
la Bucureºti a anunþat cã un sin-
gur român se mai aflã pe lista per-
soanelor dispãrute în urma seis-
mului din Italia. Toate celelalte 3
persoane de cetãþenie românã care
figurau anterior ca fiind dispãrute
au fost identificate ºi sunt în via-
þã. În urma finalizãrii tuturor pro-
cedurilor, cele douã transporturi
funerare cu trupurile a 7 cetãþeni
români, decedaþi în urma seismu-
lui, au pornit ieri cãtre România,
urmând sã ajungã în þarã în cur-
sul acestei zile. Costurile de repa-
triere a trupurilor neînsufleþite au
fost suportate integral de Minis-
terul Afacerilor Externe din Fon-
dul special de urgenþã aflat la dis-
poziþia ministerului. MAE a luat
legãtura cu reprezentanþii Poliþiei
de Frontierã românã, în vederea
facilitãrii intrãrii în þarã a trans-
porturilor funerare. Echipa con-
sularã mobilã din cadrul Unitãþii de
Reacþie Rapidã a MAE ºi cele douã

Turcia cere Germaniei sã nu recunoascã genocidul
armean pentru a permite o vizitã la Incirlik

delegaþii parlamentare germane la cei 250
de militari staþionaþi în baza de la Incir-
lik, a anunþat în urmã cu câteva zile can-
celarul Angela Merkel, în timp ce Parti-
dul Social-Democrat (SPD) a cerut ca
vizita sã aibã loc pânã în septembrie. Pen-
tru ca armata germanã sã poatã utiliza în
continuare baza Incirlik, Parlamentul de
la Berlin trebuie sã prelungeascã manda-
tul. În acest sens, este necesar ºi votul
parlamentarilor social-democraþi. “Eu
sper cã vom putea continua operaþiunile
contra reþelei Stat Islamic din baza de la
Incirlik”, a declarat Angela Merkel, po-
trivit Deutsche Welle. Pentru a oferi apro-
barea, Partidul Social-Democrat (SPD) a
cerut Turciei sã ofere permisiunea unei

vizite parlamentare germane în baza din
sud-estul Turciei, unde sunt 250 de
membri ai armatei germane. Berlinul are
preocupãri în legãturã cu situaþia din baza
de la Incirlik, pe fondul unor verificãri
efectuate de autoritãþile turce dupã ten-
tativa de loviturã de stat. Potrivit unor
surse militare citate de revista Der Spie-
gel, pe fondul disensiunilor dintre Occi-
dent ºi Turcia, Germania ar intenþiona sã
mute avioanele Tornado ºi aeronavele de
alimentare în zbor la baze aeriene din Ior-
dania ºi Republica Cipru. Germania ºi alte
þãri NATO, inclusiv Statele Unite, folo-
sesc în prezent baza Incirlik, situatã în
sud-estul Turciei, pentru operaþiunile an-
titeroriste din Siria ºi Irak.

Cutremur în Italia: Un singur cetãþean român
se mai aflã pe lista persoanelor dispãrute

echipe consulare mobile ale Am-
basadei României la Roma ºi Con-
sulatului General al României la
Bologna, aflate în zonele calami-
tate, încã de la debutul crizei, con-
tinuã activitatea ºi demersurile
specifice la faþa locului pânã la re-
patrierea tuturor trupurilor neîn-
sufleþite ale cetãþenilor români de-
cedaþi ºi pânã la clarificarea situa-
þiei persoanei de cetãþenie românã
declaratã dispãrutã. Ministerul Afa-
cerilor Externe reaminteºte cã ce-
tãþenii români afectaþi pot solicita
asistenþã consularã la urmãtoarele
numere de telefon: Ambasada Ro-
mâniei în Italia - (0039) 06 835 233
58 ºi (0039) 06 835 233 56,  Con-
sulatul General al României la Bo-
logna - (0039) 051 5872120 ºi
(0039)  051 5872209, apelurile fi-
ind redirecþionate cãtre Centrul de
Contact ºi Suport al Cetãþenilor
Români din Strãinãtate (CCSCRS)
ºi preluate de cãtre operatorii Call
Center în regim de permanenþã.
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METEO

În mare
parte seninluni, 29 august - max: 32°C - min: 18°C

$
1 EURO ...........................4,4621 ............. 44621
1 lirã sterlinã................................5,2286....................52286

1 dolar SUA.......................3,9894........39894
1 g AUR (preþ în lei)........168,9297.....1689297

Cursul pieþei valutare din 30 august 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Legãturi de familie
Se difuzeazã la HBO, ora 21:00

Maggie (Michelle Monaghan)
este un medic militar decorat ºi o
mamã singurã care se întoarce
acasã dupã un tur îndelungat în
Afganistan. Ea descoperã cã
legãtura ei cu fiul de cinci ani nu
prea mai existã. În absenþa ei,
bãiatul s-a ataºat de tatãl lui
(Ron Livingston) ºi de noua lui
iubitã (Emmanuelle Chriqui). În
timp ce încearcã sã recâºtige
afecþiunea fiului ei ºi sã se adap-
teze din nou la viaþa civilã, ea
întâlneºte un mecanic (Manolo
Cardona) cu care începe o…

Triplu X - 2

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

În noul film de acþiune produs
de Revolution Studios - Triplu X-
2, o continuare a blockbuster-
ului din 2002, vântul schimbãrii
politice se simte pe holurile
Capitoliului de vreme ce un
preºedinte popular este þinta
unui asasinat pus la cale de
cãtre un grup de radicali cu
pãreri diferite, care sunt infiltraþi
adânc în guvernul S.U.A.
Doar doi oameni pot face dife-
renþa între anarhie ºi libertate:
unul dintre ei, Augustus Gib-
bons tocmai a supravieþuit...

Înfruntarea titanilor

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   20:30

Perseu este fiul lui Zeus ºi al
soþiei regelui Acrisius. El este
crescut de o familie de pescari.
Hades, rãzbunãtorul zeu al Infer-
nului îi omoarã familia lui Perseu.
El, nemaiavând nimic de pierdut,
se oferã voluntar sã conducã o
misiune periculoasã pentru a-l
înfrânge pe Hades înainte ca
acesta sã ia puterea din mâinile
lui Zeus, împiedicând astfel
venirea Iadului pe Pãmânt...

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 30 august

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Destine în paralel-

Supravegheaþi de serviciile
secrete

10:00 Gãri de poveste (R)
11:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Post Meridian
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturna Artelor
18:00 Dosar România
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Destine în paralel-

Supravegheaþi de serviciile
secrete

22:00 Poveste imoralã
23:10 Pe urmele lui Cezanne
2009, Italia, Comedie
01:10 Poveste imoralã (R)
02:05 Telejurnal (R)
02:55 Dosar România (R)
03:45 Post Meridian (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie
09:00 Fãrã compromisuri (R)
2010
09:50 Interzis, arestat, cenzurat
10:00 Documentar 360°-GEO

(R)
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:30 Dincolo de viitor (R)
14:10 5 minute de ºtiinþã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Handbal masculin
17:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Fãrã compromisuri
2010
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Începuturi
1994, Dramã
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 Mad Men
2007, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Memorialul Durerii
02:30 Legile afacerilor (R)
03:00 La fix (R)

TVR 2

08:10 Concursul de ºah
09:35 Pact matrimonial
11:05 Batman vs. Robin
12:25 Box
14:00 S-a nãscut o stea
16:15 Cea mai bunã ocazie
18:00 Hector în cãutarea

fericirii
20:00 Ray Donovan
21:00 Legaturi de familie
22:55 Lumea e a mea
00:35 Cut Bank
02:10 Marea Neagrã
04:05 Legaturi de familie
06:00 Box

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Ce spun românii (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Triplu X - 2
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
01:00 Triplu X - 2 (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Thriller
02:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:30 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Intrigi în Paradis (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Trandafirul negru
20:00 Iarna rãzbunãrii
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Iarna rãzbunãrii (R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:45 Vorbeºte lumea

07:45 Paris Model
09:30 La bloc (R)
12:00 Maestrul despãrþirilor (R)
13:45 Înmormântarea
15:45 La bloc
18:00 Înfrângerea
20:30 Echipa de ºoc
22:15 Operaþiunea Omega
00:00 Barbaþii în negru
02:00 Cine A.M.
06:15 Aventurile lui Spider Man

PRO CINEMA

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 FanTastic Show
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Înfruntarea titanilor
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
22:30 Regele Scorpion:

Rãzboinicul
2008, SUA, Acþiune
00:30 Înfruntarea titanilor (R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Fantastic
02:15 Observator (R)
03:00 Regele Scorpion:

Rãzboinicul (R)
2008, SUA, Acþiune
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:45 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Academia lui Horia
22:00 Neam legat
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Academia lui Horia (R)
02:00 Neam legat (R)
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:15 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping07:00 ªtiri Sport.ro

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

League: Manchester United -
Roma

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Campionatul European de

Minifotbal 2016: România -
Lituania

17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat Oneºti:

"Oneºti, dar rãi!"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Champions

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat Oneºti:

"Oneºti, dar rãi!"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Panoramic cinematografic - Patria - 30 augustPanoramic cinematografic - Patria - 30 augustPanoramic cinematografic - Patria - 30 augustPanoramic cinematografic - Patria - 30 augustPanoramic cinematografic - Patria - 30 august
Omul din întuneric

Ora:  21:00

Gen film: Horror, Thriller

Prãdãtorii

Ora: 17:00

Gen film: Actiune

Mecanicul 2

Ora: 19:00

Gen film: Actiune, Crima, Thriller

Nouã vieþi

Ora: 15:00

Gen film: Comedie
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Mai furios, mai iute
Se difuzeazã la Antena 1, ora 20:30

Brian O’Connor (Paul Walker),
un poliþist cãzut în dizgraþie, a
ajuns o victimã a vitezei... ºi
acum plãteºte preþul. Foºtii sãi
superiori sunt de pãrere cã
O’Connorr le-a compromis una
din cele mai mari investigaþii
fãcutã vreodatã. Loialitatea sa
faþã de poliþie a fost testatã
atunci când O’Connor s-a infil-
trat în lumea curselor ilegale din
Los Angeles. El ºi-a dezvãluit în
cele din urma adevãrata ocupaþie
ºi l-a lasat pe organizatorul unei
lovituri de proporþii sã scape...

Nemuritorii 3D:
Rãzboiul Zeilor

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

La ere dupã ce mitica luptã dintre
Zei ºi Titani s-a încheiat, o nouã
forþã maleficã ameninþã þinuturile:
însetat de putere, regele Hyperion
(Mickey Rourke) declarã rãzboi
umanitãºii. Dupã ce strânge o
armatã de soldaþi desfiguraþi de
propria lui mânã, rãscoleºte
Grecia în cãutarea unei arme cu
puteri magice - Arcul lui Epirus,
fãurit de însuºi Ares. Numai
posesorul Arcului are puterea sã
îi elibereze pe Titani din temniþa
Munþilor Tartaros, în care fusese-
rã închiºi în vremuri imemoriale.

Masacrul din Texas 3D

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora   22:15

Tânãra Heather Miller (inter-
pretatã de Alexandra Daddario)
porneºte într-o cãlãtorie cãtre
Texas, unde are de luat în
primire o moºtenire, fãrã sã-i
treacã prin cap cã are sã-ºi
intersecteze drumul cu un
psihopat mascat, mânuitor al
unui ferãstrãu electric.
Cu:
Alexandra Daddario, Tania Ray-
monde, Thom Barry

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 31 august

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Destine în paralel-

Supravegheaþi de serviciile
secrete (R)

10:00 Dosar România (R)
11:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Povestea vorbei româ-

neºti
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:54 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ediþie specialã
22:00 Poveste imoralã
23:10 Magnificent Obsession
1954, SUA, Dramã
01:00 Poveste imoralã (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Superconsumatorul (R)
03:40 Povestea vorbei româ-

neºti (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie
09:00 Fãrã compromisuri (R)
2010
09:50 Interzis, arestat, cenzurat
10:00 Documentar 360°-GEO

(R)
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:30 Legile afacerilor (R)
14:10 5 minute de ºtiinþã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Handbal masculin
17:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Fãrã compromisuri
2010
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Pasiunea mea
1936, SUA, Comedie, Crimã,

Romantic, Dragoste
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime þi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 Mad Men
2007, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Mic dejun cu un campion

(R)
02:30 Locuri, oameni ºi comori

(R)
03:00 La fix (R)

TVR 2

07:35 Cea mai bunã ocazie
09:20 Hector în cãutarea fericirii
11:20 Aceasta este lumea mea
12:45 Aproape 16 ani
14:15 Bolshoi Babylon
15:40 In Secret
17:25 Acasã
19:00 Jucãtorii
19:30 Directori adjuncþi
20:00 Secretul
21:50 În acea noapte
23:30 Cazul Novack
01:00 Insidious: Capitolul 3
02:40 Mare ºi tare

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Ce spun românii (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Nemuritorii 3D: Rãzboiul

Zeilor
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
01:15 Nemuritorii 3D: Rãzboiul

Zeilor (R)
2011, SUA, Acþiune, Dramã,

Fantastic
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Trandafirul negru
20:00 Iarna rãzbunãrii
22:00 Puterea destinului
23:00 State de Romania
00:00 Clona (R)
01:00 Iarna rãzbunãrii (R)
02:45 State de Romania (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:45 Vorbeºte lumea

07:15 Ce spun românii
08:15 Înfrângerea (R)
11:00 La bloc (R)
13:15 Paris Model (R)
15:00 ªoricelul familiei (R)
16:45 La bloc
19:00 Viaþa începe la 17 ani
20:30 Anaconda
22:15 Masacrul din Texas 3D
00:15 Anaconda (R)
02:00 Cine A.M.
06:15 Aventurile lui Spider Man

PRO CINEMA

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 Poftiþi pe la noi!
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Mai furios, mai iute
2003, SUA, Germania, Acþiune,

Aventuri, Crimã, Thriller
22:30 Legea e lege
1998, SUA, Acþiune, Aventuri
01:00 Mai furios, mai iute (R)
2003, SUA, Germania, Acþiune,

Aventuri, Crimã, Thriller
02:30 Observator special (R)
03:00 Legea e lege (R)
1998, SUA, Acþiune, Aventuri
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil! (R)
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:45 Focus Magazin (R)
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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Epicentru
2000, SUA, Acþiune, Aventuri
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Epicentru (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 ªcoala.tv (R)
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:15 Focus din inima României

(R)
06:45 Teleshopping07:00 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: Real Madrid - Valencia
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Campionatul European

de Minifotbal 2016: România -
Spania

17:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat Bucureºti:

"Marea Finalã"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Champions

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat Bucureºti:

"Marea Finalã"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!
Spitalul Municipal “Prof. Dr. Iri-

nel Popescu” Baileºti, judeþul Dolj,
organizeazã în data de 22 septem-
brie 2016 ora 10.30 concurs / exa-
men pentru ocuparea postului de
director medical. Regulamentul de
organizare ºi desfãºurare a concur-
sului, bibliografia ºi tema-cadru
pentru proiectul de management
sunt afiþate la sediul Spitalului Mu-
nicipal “Prof. Dr. Irinel Popescu”
Baileþti ºi pe site-ul www.spitalbai-
lesti.ro. Relaþii suplimentare se pot
obþine la compartimentul RUONS,
telefon 0251.311.207, int. 613. IN-
SCRIEREA LA CONCURS SE FACE
LA SEDIUL SPITALULUI – COM-
PARTIMENTUL RUONS PANA LA
DATA DE 14 septembrie 2016, IN
ZILELE LUCRÃTOARE, ZILNIC IN-
TRE ORELE 08.00 – 14.00.

PRIMÃRIA COMUNEI ALMÃJ
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru proiec-
tul “Modernizare drumuri în comu-
na Almãj, judeþul Dolj”, propus a fi
amplasat în comuna Almãj, satele
bogea, Almãj, Sitoaia. Informaþiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM Dolj, Mu-
nicipiul Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul Primãriei Comu-
nei Almãj, judeþul Dolj (tel. 0251/
449234), în zilele luni pânã joi între
orele 8:00-16:30 ºi vineri între ore-
le 8:00-14:00. Observaþiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul APM
Dolj, Municipiul Craiova, str. Petru
Rareþ nr. 1, fax: 0251/479035, e-mail:
office@apmdj.anpm.ro.

LENICOST SRL, J 16/701/
2011, declarã pierdut  Certificat
Constatator –Autorizaþii la Terþi.
Se declarã nul.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Anunþul tãu!
ARTE DOMUS SRL, J16/1571/

2011 declarã pierdute Certificat de
Înregistrare ºi Certificat Constata-
tor sediu social. Se declarã nul.

BANIA-EXIM SRL, cu sediul în
comuna Malu-Mare, strada Gutui-
lor, nr. 632, judeþul Dolj, CUI:
RO3084111, declar pierdut Certificat
Constatator nr. 11825/08.03.2010. Se
declarã nul.

Pierdut Cerificat Constatator
S.C FRONTSPACE SRL, J16/1277/
2011 ºi Nr. Registrul Comerþului
28823198 pentru punct de lucru în
Comuna Almãj, nr. 247, sat Almãj.
Se declarã nul.
Primãria comunei Leu anunþã pu-
blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a avizului de
mediu pentru proiectul “Amplasa-
re Instalaþie Monobloc Tip SKID De
Distribuþie ªi Alimentare Cu GPL La
Autovehicule” în sat Leu, com. Leu,
judeþul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate la
sediul autoritãþii competente (APM
Dolj) ºi la sediul Primãriei Leu, în
zilele de luni-vineri orele 8-12,
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 30 august 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnãtura:..........................................

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

TÎRGUL EN GROS
MARLOREX OFERÃ SPRE

ÎNCHIRIERE SPAÞII
DE DEPOZITARE ªI BOXE

FRIGORIFICE.
RELAÞII LA TELEFON:

0740/106.066.

OFERTE SERVICIU
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste maro-
chinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi persoa-
nã 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@ya-
hoo.com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumului
este suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane cu Clio,
în Craiova ºi judeþul Dolj.
Telefon: 0770/333.559
Fotografiez, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã Catargiu, te-
ren 400 mp sau schimb.
Telefon: 0761/049.374;
0753/626.631.

Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru.
Telefon: 0744/ 563.823.
Zonã centralã, teren 760
mp, utilitãþi + casã demola-
bilã. Telefon: 0724/309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 conve-
nabil, avantajos pentru
programul Rabla. Telefon:
0728/272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.

Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vand Seat Leon 1.6. Înma-
triculatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; - In-
terior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la
telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la te-
lefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen. Telefon:
0752/236.667.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defecte
- 100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu jug,
pretabil terase, grãdini. Te-
lefon: 0729/033.903.
Vând doi cãþei, lup frumoºi
strada Bibescu Nr. 2A.
Telefon: 0729/059.942.
Vând bicicletã copii, bici-
cletã damã, cadru bicicle-
tã, tablouri Sfinþi, 85-43 cm
preþ mic. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare. Preþ
negociabil. Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi verandã,
douã aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon: 0773/
801.619; 0351/410.383.

Vând 12 (douãsprezece)
taburele din material me-
laminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând macrame bej ghe-
me mari ºi gheme mici.
Telefon: 0785/959.809.
Vând arbore motor nou
Dacia 1600, arc suspen-
sie spate Dacia papuc 5
locuri. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã, ghi-
vete baie, coº de þeavã
pentru centrale, cârlige
jgheaburi zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã, as-
pirator, masã, saltea copil.
Telefon: 0770/298.240.

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.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 ca-
mere, Aeroport, cu garso-
nierã, plus diferenþã. Tele-
fon: 0766/425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã Dol-
jana. Telefon: 0770/
413.319.
Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat 2 camere de-
comandate, microcentra-
lã, aer condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã. Telefon:
0722/ 956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Acordãm credite  pensio-
narilor ºi salariaþilor cu ve-
nituri minime. Telefon:
0768/885.255.
COMEMORÃRI

Comemorãm 7 ani de
la despãrþirea de iu-
bitul nostru soþ, tatã
ºi bunic Ing. IULIAN
ªERBÃNESCU. Dum-
nezeu sã-l ierte ºi sã-
l odihneascã în pace!
Familia ªerbãnescu.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Simona Halep, locul 5 WTA
ºi cap de serie numãrul 4, îºi
începe, astãzi (18:00), aven-
tura la US Open, ultimul tur-
neu de Grand Slam al anului.
În runda inauguralã, constãn-
þeanca o va avea ca rivalã pe
belgianca Kirsten Flipkens
(56 WTA), în faþa cãreia n-a
pierdut nici mãcar un set în
patru jocuri anterioare (6-4,
6-0 în turul I la Tokyo 2010,
7-5, 6-4 în semifinale la Fes
2011, 6-4, 6-2 în finalã la
Hertogenbosch 2013 ºi tot un
6-4, 6-2 în turul II la Cincin-
nati 2014).

Halep a ajuns pânã în pen-
ultimul act la ediþia trecutã,
fiind învinsã de italianca Fla-
via Pennetta, cea avea sã-ºi
adjudece ºi trofeul, la capãtul
unei dispute contra compa-
trioatei Roberta Vinci.

Dacã va trece de Flipkens,
traseul virtual al Simonei ara-

Halep debuteazã, azi, la US OpenHalep debuteazã, azi, la US OpenHalep debuteazã, azi, la US OpenHalep debuteazã, azi, la US OpenHalep debuteazã, azi, la US Open

Ovidiu Haþegan continuã anul
foarte bun care a fost încununat cu
evoluþii lãudabile la Campionatul

Ciprian Tãtãruºanu s-a accidentat
destul de serios, duminicã searã, în
meciul câºtigat de Fiorentina cu 1-0

Preºedintele Comitetului Olimpic ºi
Sportiv Român (COSR), Alin Petrache, a
anunþat, luni, cã ºi-a prezentat demisia Co-
mitetului Executiv pentru neîndeplinirea ob-
iectivului la Jocurile Olimpice de la Rio ºi
cã nu va mai candida la alegerile din aceas-
tã toamnã.

“Având în vedere ca Echipa Olimpicã a
României nu a reuºit, la Jocurile Olimpice
de la Rio, sã îºi indeplineascã obiectivul asu-
mat de Comisia Tehnica ºi federaþiile natio-
nale (6-8 medalii; au fost cucerite 5 – dintre
care una, cea de bronz cuceritã de halterofi-
lul Gabriel Sîncrãian, ar putea fi retrasã, dupã
ce acesta, conform unei informaþii lansate
ieri de TVR, a fost depistat pozitiv), ºi asa
cum am anunþat deja cã voi face, astãzi (n.r.
ieri) mi-am depus demisia din funcþia de pre-
ºedinte al COSR în faþa Comitetului Execu-
tiv, care va urma paºii statutari pentru pre-
luarea prerogativelor”, a menþionat Alin Pe-
trache, într-un comunicat de presã.

El a adãugat cã “regret enorm ca nu le-
am putut oferi românilor medaliile ºi re-

DOLCE SPORT 1

19:30 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-
nalã: Dinamo Bucureºti – CSM Satu Mare.

DOLCE SPORT 2

18:30 – NATAÞIE – “FINA World
Cup”, în Germania, la Berlin.

EUROSPORT 1

18:00, 22:15, 2:15, 4:00 – TENIS – Tur-
neul de la US Open, în Statele Unite, la
New York: ziua a 2-a.

EUROSPORT 2

18:00, 20:30, 4:00 – TENIS – Turneul
de la US Open, în Statele Unite, la New
York: ziua a 2-a.

TVR 2

16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-
nalã: HC Dobrogea Sud – SCM Politehni-
ca Timiºoara.

Ovidiu Haþegan va arbitra
vicecampioana continentalã

Bãlgrãdean – chemat la naþionalã
în locul lui Tãtãruºanu

European din Franþa ºi la Jocurile
Olimpice de la Rio.

Centralul român a fost delegat
acum la meciul
dintre Belarus ºi
Franþa, din prelimi-
nariile Campionatului
Mondial din 2018.
Partida se va juca
marþi, 6 septembrie,
la Borisov.

Alexandru Deaco-
nu a fost ºi el
delegat la o partidã
din preliminariile
pentru Cupa Mon-
dialã. Acesta va fi
observator la meciul
dintre Georgia ºi
Austria, programat
cu o zi mai devreme.

în faþa lui Chievo, ºi
nu va mai veni în
România pentru
confruntarea cu
Muntenegru, pro-
gramatã la 4 sep-
tembrie, în prelimi-
nariile CM 2018. În
locul sãu a fost
convocat portarul
Concordiei Chiajna,
Cristian Bãlgrãdean
(28 de ani). Acesta
are o singurã selec-
þie la echipa naþiona-
lã, la un 3-1 cu
Grecia, într-un
amical jucat în 15
noiembrie 2011.

Bãlgrãdean este primul jucãtor din
istoria celor de la Concordia Chiajna
care este convocat la naþionalã.

Alin Petrache ºi-a dat demisia din funcþia de preºedinte al COSR
zultatele pe care ºi le doreau”. “ªtiu cã am
fãcut tot ce a depins de mine în ultimii doi
ani, dar din pãcate criza sportului roma-

nesc este una profundã ºi care nu poate fi
rezolvatã cu soluþii de moment”, a mai
spus Petrache.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

tã astfel: tur II – Daria Ga-
vrilova/Lucie Safarova, tur III
– Timea Babos, optimi – Ele-
na Vesnina/Carla Suarez Na-
varro, sferturi – Serena Wil-
liams, semifinale – Agnieszka
Radwanska/Venus Williams,
finalã – Angelique Kerber/Gar-
bine Muguruza.

În  ce le la l t e  tu rnee  de
Grand Slam ale anului, Halep
a ieºit din turul întâi la Aus-
tralian Open – eºec cu 4-6, 3-
6 în faþa chinezoaicei Shuai
Zhang, în “optimi” la Roland
Garros – scor 6-7, 3-6 cu aus-
tralianca Samantha Stosur,
respectiv în “sferturi” la Wim-
bledon – învinsã 5-7, 6-7 de
germanca Angelique Kerber.

Pe de altã parte, astãzi va
evolua pe hardul new-yorkez
de la Flushing Meadows ºi
Patricia Þig (128 WTA), con-
tra uneia dintre cele mai în
formã jucãtoare din circuit,

Laura Siegemund (27 WTA),
din Germania. Aceasta va fi
cea de-a doua ciocnire, pre-
cedenta consumându-se tot
pe pãmânt american, în apri-
lie, la Charleston, unde Sie-
gemund a câºtigat în primul
tur dupã ce a revenit de la 0-
1 la seturi (4-6, 6-3, 6-3).

Asearã/azi noapte au intrat
în focuri ºi celelalte român-
ce, în numãr de 4. Irina Begu
(23 WTA) a plecat prima la
drum cu un meci în compa-
nia ucrainencei Lesia Tsuren-
ko (99 WTA). A urmat duelul
sutã la sutã românesc dintre
Sorana Cîrstea (86 WTA) pe
Ana Bogdan (116 WTA). Cine
va fi trecut de aici posibil sã
susþinã un alt joc în faþa unei
conaþionale, dacã Monica Ni-
culescu (58 WTA) va fi fur-
nizat surpriza împotriva ce-
hoaicei Barbora Strycova (21
WTA).
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1. Steaua 5 4 1 0 8-2 13
2. Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
3. Craiova 6 4 0 2 11-8 12
4. Pandurii 6 2 3 1 6-4 9
5. Voluntari 6 2 2 2 10-7 8
6. CSM Iaºi 5 2 2 1 6-3 8
7. Gaz Metan 6 2 2 2 6-7 8
8. Botoºani 5 2 1 2 10-7 7
9. Viitorul 6 2 1 3 7-8 7
10. Chiajna 6 2 1 3 2-7 7
11. Astra 6 1 2 3 7-13 5
12. CFR Cluj 6 2 3 1 10-6 3
13. ASA 5 0 0 5 3-11 -6
14. ACS Poli 6 1 1 4 7-16    -10

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 6-a

Chiajna – CSM Poli Iaºi 0-0
Dinamo – Gaz Metan 1-1
Au marcat: Lazãr 14 / Liullaku 40.
ACS Poli Timiºoara – CFR Cluj 1-1
Au marcat: Cînu 36 / Bud 71.
Pandurii – Steaua 0-1
A marcat: Boldrin 68.
CS U Craiova – Viitorul 2-1
Au marcat: Bancu 46, Mãzãrache 58 / Casap 61.
Astra – FC Voluntari 1-1
Au marcat: Budescu 64 / L. Marinescu 49.
Partida FC Botoºani – ASA Tg. Mureº a avut loc asearã.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CMYKCMYK

CMYKCMYK

Liga I – etapa viitoare

Vineri, 9 septembrie: Gaz Metan – Pandurii (20:30).
Sâmbãtã, 10 septembrie: FC Voluntari – ACS Poli Timiºoara (17:30),

CFR Cluj – CS U Craiova (20:30).
Duminicã, 11 septembrie: CSM Poli Iaºi – FC Botoºani (18:00),

Steaua – Astra (20:30).
Luni, 12 septembrie: Viitorul – Chiajna (18:00), ASA Tg. Mureº –

Dinamo (20:30).

La conferinþa de presã de dupã
meci, Gigi Mulþescu a declarat cã
a fost o victorie preþioasã, în faþa
unui adversar puternic, a lãudat
cuplul de fundaºi centrali Kay –
Acka, dar s-a arãtat nemulþumit de
faptul cã echipa iroseºte în conti-
nuare ocazii incredibile.

„A fost o victorie preþioasã în
faþa unui adversar puternic, care a
crescut de la an la an ºi a creat un
mecanism bine pus la punct. Eu
am cãutat sã stric acest mecanism
ºi zic cã în marea majoritate a tim-
pului am reuºit. ªtiam cã au o con-
strucþie din spate, elaboratã, cu
pase mici ºi medii. I-am blocat
acolo ºi i-am adus unde am vrut
noi, i-am fãcut sã joace sus ºi în
acest fel ne-am impus calitãþile.
Kay ºi Acka au fost imperiali, au
câºtigat toate duelurile. Încã mã
nemulþumeºte finalizarea greºitã a
unor mingi clare. Este pãcat, echi-
pa construieºte, munceºte, duce
mingea în faþa porþii, insã acolo
sunt ratãri copilãreºti, incredibile.
E un moment de bucurie, dar s-au
adunat atâtea meciuri cu ocazii
mari, nu ºtiu dacã mã mai þine ini-
ma.”

Dupã sincopa de la Timiºoara
(2-3), când Universitatea a înscris
de douã ori în prima jumãtate a
pãrþii secunde, revenind de la 0-1,
tehnicianul a mãrturisit cã i-a fost
teamã ca scenariul sã nu se repete:
“M-am temut dupã ce au marcat
repede, mai ales dupã ceea ce s-a
întâmplat la Timiºoara. De aceea
am introdus încã un jucãtor defen-
siv, pe Popov. La Giurgiu mi-a arã-
tat cã poate juca la închidere. Nu
doar Acka ºi Kay au fost imperiali,
ºi Madson a fost. De fapt, ei se
impun la antrenamente ºi astfel
ajung în primul 11.”

“Vãtãjelu a fost fãrã greºealã,
ar merita la naþionalã”

Mulþescu s-a arãtat încântat ºi
de evoluþia cãpitanului Vãtãjelu:
“Este primul meci în care Vãtãjelu

Reacþii dupã Universitatea Craiova – Viitorul 2-1

ªtiinþa a reuºit, duminicã searã, s-o
învingã în premierã pe Viitorul, într-
un meci de campionat, ba chiar ºi în
toate competiþiile dacã ar fi sã nu
luãm în calcul acea izbândã, dupã pre-
lungiri, din optimile de finalã ale
Cupei României, de acum aproape doi
ani. Pânã la acest succes, bilanþul era
de 4 remize ºi douã înfrângeri, cu un
golaveraj de 5-10.

Ca ºi în precedenta disputã de acasã, cu
Iaºiul, alb-albaºtrii au avut o prestaþie
entuziasmantã, supunându-ºi rivala unui
asediu aproape permanent. Numai impre-
cizia la finalizare, care tinde sã devinã

cronicã, a fãcut ca “U” sã nu câºtige la
pas. Cu adevãrat antologicã rãmâne in-
spiraþia lui Mulþescu, care la pauzã l-a
introdus pe Alin Manea, în locul lui An-
drei Ivan, uºor accidentat. Dupã doar 17
secunde, internaþionalul de juniori în
vârstã de 19 ani a fãcut o fazã excelentã
pe partea dreaptã, a pasat în faþa porþii,
de unde Nicuºor Bancu a deschis scorul.
Celelalte realizãri ale lui Manea: i-a pa-
sat din nou excepþional lui Bancu, acesta
a scãpat singur ºi a lovit bara, apoi l-a
gãsit ºi pe Nuno Rocha, care a ratat foar-
feca, ºi a încheiat cu un ºut în cross, scos
cu greu de portarul Viitorului.

mã mulþumeºte. A reuºit sã-ºi cu-
reþe jocul, nu a mai riscat cu dri-
blinguri, a dat ºi o centrare per-
fectã de gol. Astãzi a fost fãrã gre-
ºealã. Ar merita la naþionalã. Dacã
selecþionerul l-a vãzut... În opinia
mea este cel mai bun fundaº stân-
ga ofensiv din România. Sã se mai
uite Daum o datã la evoluþia lui de
astãzi (n.r. duminicã).”

Despre Manea, antrenorul a afir-
mat: “L-am vãzut în pregãtiri ºi
ºtiam ce poate. N-a fost uºor, îl

puteam alege pe Vlãdoiu, care ju-
case bine împotriva Astrei.”

Dupã aceastã rundã, pe motiv
cã naþionala debuteazã, în 4 sep-
tembrie, în preliminariile CM 2018,
contra Muntenegrului, campiona-
tul se întrerupe. Prilej de bucurie
pentru Mulþescu: “Întreruperea
campionatului este aur pentru noi.
Pentru cã o parte dintre jucãtori au
venit mai târziu ºi nu sunt sutã la
sutã cu pregãtirea fizicã. Acum îi
vom pune pe picioare.”

Vorbe frumoase
din partea “Regelui”

Tehnicianul Viitorului, Gicã

Hagi, a declarat cã Universitatea
este o echipã puternicã, cu un
public extraordinar, adãugând,
totodatã, cã în Bãnie existã spirit
ºi tradiþie, context în care jucã-
torii nu mai au nevoie de alþi fac-
tori motivator.: „Am întâlnit un
adversar puternic, care joacã un
fotbal bun, iute. Am pregãtit bine
meciul, prima reprizã m-a mul-
þumit. Dar în repriza a doua am
luat gol imediat, nu-mi explic de
ce am intrat aºa de relaxaþi. Pu-
bicul i-a ajutat foarte tare, ne-a
fost greu sã revenim. Felicit ad-
versarul, Universitatea are meri-
te. La Craiova existã spirit, tradi-
þie, asta aveþi în plus faþã de noi.
Aici existã acest spirit, aceastã

istorie creatã, iar jucãtorii sunt
obligaþi sã joace sã câºtige, eu
trebuie sã-i motivez altfel. Voi
aveþi spirit ºi e normal sã aveþi
pretenþii sã ajungeþi pe primul loc.
Nu va fi uºor pentru cã sunt echi-
pe bune. Dar arãtaþi bine.”

***

Nicuºor Bancu: “Suntem foarte
fericiþi cã suntem pe podium. Am
obþinut o victorie importantã, ne-
am concentrat tot timpul jocului ºi
s-a vãzut asta. Mã bucur cã am
marcat ºi cã mi-am ajutat echipa.”

***

Bogdan Vãtãjelu: “Nu ºtiu

dacã mã gândeam cã o sã fim pe
locul trei dupã ºase etape. Cert este
cã acum suntem foarte optimiºti
ºi sperãm sã o þinem tot aºa ºi în
continuare.”

***

Andrei Ivan: “Credeam cã pu-
tem fi pe podium. Noi jucãm fie-

care meci cu gândul sã-l câºtigãm
ºi sã fim acolo sus. Am simþit o
înþepãturã la picior ºi am mai avut
o rupturã acolo când am fost în
Italia cu naþionala mare ºi de asta
am ieºit la pauzã. Sper sã fiu bine,
cã trebuie sã merg la naþionala
Under 21. Îmi doresc mult sã pot
sã joc...”
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