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- Dacã senatorul Popescu vrea
sã fie un bun orator, ar fi bine sã
tacã. rural / 6

educaþie / 8culturã / 9

Judecãtorii de la
Tribunalul Dolj au dema-
rat, de ieri, un protest,
care a început cu purta-
rea unor banderole albe
la robe, în ºedinþele de
judecatã, ºi care va con-
tinua cu nesoluþionarea
cauzelor de drept comun.
Magistraþii sunt nemul-
þumiþi cã prevederile
legale se aplicã diferit ºi
discriminatoriu de
ordonatorii principali
de credite, cã nu se pun
în executare hotãrâri
judecãtoreºti executorii
ºi cã se emit ordonanþe
de urgenþã de cãtre
Executiv cu încãlcarea
competenþei de legifera-
re a acestuia, astfel cã
cer demisia ministrului
Justiþiei. În esenþã,
judecãtorii sunt nemul-
þumiþi de condiþiile de
salarizare.
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50 de kilometri sunt de la Cra-
iova pânã la Secu, comuna san-
tinelã între dealuri împãdurite sau
cultivate, flancate de aºezãrile
Greceºti ºi Argetoaia, la drumul
judeþean (DJ 606C) ce duce în
judeþul limitrof, Mehedinþi. Pânã
la ultima împãrþire administrati-
vã, Secu a ºi fãcut parte din ra-
ionul Strehaia, încât alãturi de
satul de centru, cu acelaºi nume,
apoi Comãnicea ºi ªumandra,
avem ºi Smadovicioara de Secu,
o aºezare cu acelaºi nume, aflân-
du-se ºi dincolo de hotar.
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Prin ultimele modificãri ale le-
gislaþiei din sectorul forestier se
permite sancþionarea nu numai a
celor ce taie sau transportã lemn
ilegal, dar ºi a administratorilor de
pãdure, care nu respecta legea,
indiferent dacã vorbim de pãduri
de stat sau private. În plus, mo-
dificãrile transpun prevederi soli-
citate de Comisia Europeanã.
Dacã aceste modificãri nu s-ar fi
aprobat de Guvern, exista un risc
major de declanºare a unei pro-
ceduri de infringement împotriva
României.
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Comitetul Executiv al PSD
va decide asupra candidaturii
lui Victor Ponta

Preºedintele PSD, Liviu
Dragnea, a declarat ieri cã situaþia
candidaturii lui Victor Ponta la
alegerile parlamentare va fi
discutatã în cadrul Comitetului
Executiv Naþional (CExN) de
sãptãmâna viitoare, precizând cã
predecesorul sãu la ºefia partidu-
lui trebuie sã fie pe liste, fiind ‘’un
caz special’’. Dragnea a declarat
cã Ponta va fi invitat la CExN
sãptãmâna viitoare, unde va fi
luatã o decizie în privinþa candida-
turii sale din partea PSD, preci-
zând cã acest for va decide dacã se
va face o excepþie în cazul fostului
premier. “În 15 – 16 septembrie
vom discuta acest aspect pentru cã
totuºi Victor Ponta este un caz
special, din punctul meu de vedere.
CexN va trebui sã ia o decizie.
Victor Ponta trebuie sã fie pe
listele PSD pentru Parlament’’, a
susþinut el. Întrebat dacã în cazul
lui Ponta se va face o excepþie de
la codul de eticã ºi conduitã al
partidului, Dragnea a spus cã
acest lucru va fi decis ‘’foarte
democratic’’ în cadrul CexN
deoarece el nu este ‘’un dictator’’.
Preºedintele PSD a arãtat cã
Victor Ponta este un caz special din
douã motive: a fost preºedinte PSD
ºi premier. ’’A fost preºedintele
partidului ºi premierul României
care a fãcut aceastã þarã sã se
dezvolte mult mai mult decât în alte
perioade’’, a argumentat Dragnea.
Liderul PSD a reiterat cã decizia de
a pune sau nu pe cineva pe listele
de candidaþi la parlamentarele din
2012 nu i-a aparþinut lui Victor
Ponta personal, ci a fost o întreagã
procedurã care poate fi doveditã cu
acte. ‘’Victor Ponta nu-l putea pune
pe Sebastian Ghiþã pe liste, el
personal. Aveam niºte proceduri
adoptate atunci, am avut adresele
transmise în teritoriu, la toate
judeþele. Prin acele proceduri
adoptate de conducerea partidului
s-a stabilit cã listele de candidaþi
vor fi aprobate prin vot în comite-
tele executive judeþene. Listele au
venit de la toate judeþele, inclusiv
de la Prahova, s-au aprobat în
CexN, ulterior au fost semnate de
cãtre toþi cei patru preºedinþi de la
acea datã: Ponta - PSD, Antonescu
– PNL, Oprea – UNPR ºi Daniel
Constantin de la PC’’, a explicat
Dragnea.
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Fost ºef al Cancelariei premie-
rului, Dragoº Tudorache, ºi-a în-
ceput cariera ca judecãtor la Jude-
cãtoria Galaþi, în anul 1997, funcþie
pe care a deþinut-o timp de cinci
ani. O parte din aceastã perioadã a
fost ºi ºef de unitate ºi coordonator
al celulei de analizã în cadrul De-
partamentul pentru Statul de Drept
ºi Protecþie a Drepturilor Omului al
Organizaþiei pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa (OSCE), în
Kosovo. Ulterior, din 2003 pânã în
2005 a condus departamentul juri-
dic al echipei Judecãtorilor Inter-
naþionali ONU, Administraþia Inte-
rimarã ONU pentru Kosovo. În pe-
rioada martie 2005 - mai 2007 a fost
Task Manager în cadrul Delegaþiei
Comisiei Europene la Bucureºti.

Din mai 2007 pânã în martie
2009 a fost coordonator al proiec-
tului Facilitatea Schengen la Co-
misia Europeanã, iar apoi, pânã în
2013, a ocupat poziþia de ºef de
unitate, director executiv interimar
al Agentiei eu-LISA (2012), Mari
Proiecte IT la Comisia Europeanã.

Potrivit ‘’documentului primit la
partid’’, la 31 decembrie 2015 cota
de capital strãin în societãþile de
asigurare din România era de 89,5
%, lucru care l-a fãcut pe liderul
PSD, Liviu Dragnea, sã afirme
cã ’’firmele româneºti de asigurãri
au fost puþin date la o parte din
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Noul ministru al Afacerilor Interne, Dra-
goº Tudorache, a depus miercuri jurãmântul

la Palatul Cotroceni, într-o ceremonie la
care a participat preºedintele Camerei De-

putaþilor, Florin Iordache, premierul Dacian
Cioloº ºi membri ai Cabinetului.

Din noiembrie 2013 pânã în 2015
a fost ºef al unitãþii Afaceri Inter-
naþionale în cadrul Direcþiei Gene-
rale pentru Afaceri Interne ºi Mi-
graþie a Comisiei Europene, iar apoi
a devenit ºeful cancelariei premie-
rului Dacian Cioloº. ªeful executi-
vului a respins marþi acuzaþiile po-
trivit cãrora ºi-ar fi numit ‘’omul’’
la conducerea MAI pentru a influ-
enþa alegerile ºi a subliniat cã i-a
cerut viitorului ministru sã se în-
tâlneascã cu liderii partidelor ºi sã-
ºi explice public planurile.

Cioloº a confirmat cã a analizat
ºi posibilitatea unui interimat, dar
a renunþat pentru cã nu a dorit ‘’sã
prelungeascã o stare de incertitu-
dine’’, optând pentru un civil pen-
tru ‘’cât mai multã echidistanþã ºi
echilibru’’. ‘’Trebuie sã fiu sincer
ºi sã spun cã nu am avut prea mult
de ales, pentru cã e greu sã con-
vingi pe cineva din afarã sã vinã
pentru patru luni de zile la un mi-
nister care e unul greu ºi cu activi-
tate importantã, aºa încât am de-
cis sã-l propun domnului preºedinte

pe Dragoº Tudorache, ºeful de
Cancelarie de aici, de la Guvern’’,
a spus premierul într-o declaraþie
de presã susþinutã la Palatul Victo-
ria. Noua numire vine ca urmare a
demisiei lui Petre Tobã de la con-
ducerea Ministerului Afacerilor In-
terne, dupã ce procurorii DNA au
cerut aviz preºedintelui pentru în-
ceperea urmãririi penale pe nume-
le ministrului în dosarul privind
fapte de corupþie la DIPI. Tot ieri
a depus jurãmântul ºi Paul Gheor-
ghiu, care a preluat ºefia Cancela-
riei premierului.

Iohannis: Alegerile sã se desfã-
ºoare în perfectã ordine,

sã avem garanþia cã rezultatul
nu e viciat

Preºedintele Klaus Iohannis i-a
transmis, ieri, noului ministru de
interne Dragoº Tudorache cã prin-

cipala misiune este aceea ca alege-
rile parlamentare sã se desfãºoare
în perfectã ordine ºi “sã avem ga-
ranþia cã rezultatul nu este viciat
în niciun fel”. “Ne aºteaptã alege-
rile parlamentare, chiar dacã nu
MAI le organizeazã, ci Autoritatea
Electoralã Permanentã, ministeru-
lui îi revine un rol foarte impor-
tant în asigurarea ordinii ºi disci-
plinei. Acest lucru trebuie sã vã
preocupe cel mai mult. Este vital
pentru România, pentru consoli-
darea democraþiei în România ºi
pentru a da credibilitate procesu-
lui electoral sã se desfãºoare în
perfectã ordine, sã avem garanþia
cã rezultatul nu este viciat în nici-
un fel”, a declarat preºedintele
Klaus Iohannis, dupã depunerea
jurãmântului de cãtre noil minis-
tru. El a mai spus cã sunt ºi alte
probleme în minister despre care
va vorbi în perioada urmãtoare.

PSD vrea sã audieze în Parlament ASF, Consiliul
Concurenþei ºi ANAF legat de situaþia preþului RCA

Liderii social-democraþi au analizat în ºedinþa Biroului
Permanent Naþional (BPN) de miercuri un ‘’document

primit la partid’’ despre situaþia poliþelor RCA ºi au luat
decizia de a chema în Parlament, pentru explicaþii, condu-

cerile ASF, Consiliului Concurenþei ºi ANAF.

piaþã’’. Preºedintele PSD a dat
exemple, luate tot din respectivul
document, care, în opinia sa, ara-
tã cum transportatorii români plã-
tesc preþuri mult mai mari decât
cei strãini la poliþele RCA.

‘’O firmã, un transportator ro-
mân, pentru clasa auto B0, plãteº-

te o primã de asigurare pe camion
de 10.485 de lei, adicã aproape 105
milioane de lei, pentru un numãr
de 60 de poliþe. Pentru o situaþie
aproape similarã un alt transporta-
tor strãin, pentru 68 de poliþe, deci
aproape la fel, plãteºte 3.937 de lei,
deci 105 milioane transportator
român, 39 de milioane transporta-
torul strãin. Un transportator ro-
mân mai micuþ pentru a fi ajutat sã
existe în continuare, plãteºte o pri-
mã de 250 de milioane de lei’’, a
declarat Dragnea.

Liderul PSD a spus cã infor-
maþiile provin dintr-un ‘’document
primit la partid’’, precizând cã
este convins cã ‘’în ASF sau în

zona ASF-ului’’ mai sunt ‘’oameni
care încã gândesc româneºte’’ ºi
doresc investigarea situaþiei.
‘’Este mult prea multã confiden-
þialitate într-un domeniu în care
se vede cu ochiul liber cã firmele
de asigurãri româneºti au fost
scoate de pe piaþã, închise sau s-
au luat alte mãsuri, iar transpor-
tatorii români nu cã sunt dezavan-
tajaþi, sunt supuºi unii program ca
încet, încet sã disparã ºi ei. Sunt
din ce în ce mai mulþi transporta-
tori care îºi fac firmele în strãinã-
tate pentru a putea beneficia de
prime de asigurare mai mici pe
care sã le poatã suporta’’, a subli-
niat Dragnea.
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MIRCEA CANÞÃR
50 de kilometri sunt de la Cra-

iova pânã la Secu, comuna santi-
nelã între dealuri împãdurite sau
cultivate, flancate de aºezãrile Gre-
ceºti ºi Argetoaia, la drumul jude-
þean (DJ 606C) ce duce în judeþul
limitrof, Mehedinþi. Pânã la ulti-
ma împãrþire administrativã,
Secu a ºi fãcut parte din raionul
Strehaia, încât alãturi de satul de
centru, cu acelaºi nume, apoi
Comãnicea ºi ªumandra, avem
ºi Smadovicioara de Secu, o aºe-
zare cu acelaºi nume, aflându-
se ºi dincolo de hotar. Nu se ajun-
ge greu la Secu, ºi ca peste tot
în zona colinarã privirea e mân-
gâiatã, în aceste zile autumnale,
de un peisaj de-a dreptul buco-
lic. Dar atât, fiindcã realizezi re-
pede cã oamenii locului – peste
1.000 de suflete – ºi-ar fi trãit
viaþa altfel, dacã soarele care ne
lumineazã – azi – ar fi rãsãrit mai
devreme. Istoria comunei destul
de interesantã, deºi rareori se
pomeneºte numele ei, s-ar cere

amãnunþitã, dar o face bine isto-
ricul Dinicã Ciubotea („Din isto-
ria satelor comunei Secu” – Edi-
tura Helios - 1997) într-o mono-
grafie insolitã, bine documentatã,
dupã ce în tinereþe fusese profe-
sor la ªcoala generalã de aici.
Menþionate sunt bisericile comu-
nei, care se bucurã fiecare de
descrieri competente, atestându-
se vechimea lor. O mânã de oa-
meni, în cel mai deplin înþeles al
sintagmei, risipiþi prin vãi pripo-
roase, strânse bine în chingi de
verdeaþã, cunoscându-se ceva
mai adânc, între ei, decât loca-
tarii unui bloc de ieri sau de
acum, ce îºi trântesc zi de zi uºa
în nas, s-au bãtut de când se ºtiu
pentru ce e al lor. ªi pentru ade-
vãr. ªi încã n-au izbândit. La 39
de ani, tehnicianul silvic Dan
Victor, convins cã nu e bine sã
rãmâi întruna tot ce ai fost, a
ajuns primarul comunei pentru
prima datã. Când succezi unuia
cu douã decenii în funcþie nu e

prea simplu, dar Dan Victor, un
bãrbat clãdit fãrã zgârcenie, dârz
din cale-afarã ºi greu de îndoit, a
gãsit în lumea aceasta cu rosturi
ºtiute pe dinafarã cã poþi trãi ºi alt-
fel decât rãbdãtor ºi pasiv. Se în-
tâmplã, însã, ca într-o poveste de
necrezut, la Secu nu puþine lucruri
misterioase, dupã ce la alegerile lo-
cale din varã, fiul fostului vicepri-
mar, un anume Remus Daniel Po-
pescu, a fost reþinut pentru mitã
electoralã. Pentru ca, apoi, fânul
unui gospodar al comunei, din „ari-
pa” actualului primar, sã fie incen-
diat, cum s-a întâplat ºi cu un pa-
vilion apicol al primarului. Absenþa
unui poliþist statornic, dupã mu-
tarea „fostului” – Craiu Robert –
se face resimþitã, paleativele ne-
dovedindu-se prea inspirate. Ta-
chinat prin provocãrile unor rã-
tãciþi, Dan Victor, în care dãinu-
ie fibra pãdurii, are în grijile de
azi administrarea unei colectivi-
tãþi de oameni, care l-a investit cu
încrederea lor. Bântuit de tenaci-

tate ºi spirit gospodãresc tânãrul
primar a pregãtit ºcolile din Sma-
dovicioara ºi Comãnicea ca nici-
odatã, încercându-l o mulþumire
sufleteascã. Are o agendã cu des-
tule „þinte”, unele imediate. De la
descurajarea braconierilor învã-
þaþi sã vâneze la lumina hoþeascã

a farurilor, la buna administrare
a comunei, e un drum nu chiar
uºor de parcurs. Dan Victor
crede cã o va scoate la capãt,
mai bine decât predecesorul sãu.
Adicã va face ceva pentru oa-
menii comunei, pentru ai lui,
care sunt toþi.

World Vision România, cu su-
portul Lidl România, a propus ce-
lor 213 copii din programul „Pâine
ºi Mâine”, dar ºi familiilor acesto-
ra, o altfel de ºcoalã pe durata verii.

Cele trei luni de vacanþã au de-
venit un prilej de dezvoltare socio-
emoþionalã pentru copii ºi de învã-
þare a metodelor de educare corec-
tã - fizicã, cognitivã ºi emoþionalã
- pentru pãrinþi. Lidl România a
oferit familiilor din proiect 559 de
pachete de alimente, produse fãi-
noase, conserve ºi alimente de
bazã, în valoare de 65.000 de lei,
care au înlocuit mesele calde ser-
vite în cadrul proiectului zilnic la
ºcoalã. De asemenea, copiii au pri-
mit din partea Lidl ºi rechizite pen-
tru începerea anului ºcolar ºi pen-
tru activitãþile de after-school.

„Pâine ºi Mâine” în ºase comu-
nitãþi rurale din Dolj ºi Vâlcea
În fiecare sãptãmânã, în cele 6

128 de copii din Dolj, sprijiniþi sã meargã la ºcoalã128 de copii din Dolj, sprijiniþi sã meargã la ºcoalã128 de copii din Dolj, sprijiniþi sã meargã la ºcoalã128 de copii din Dolj, sprijiniþi sã meargã la ºcoalã128 de copii din Dolj, sprijiniþi sã meargã la ºcoalã
Unul dintre cele mai sensibile subiecte

de pe agenda publicã este cel al ratei aban-
donului ºcolar, foarte ridicatã mai ales în
mediul rural. Principala cauzã este sãrãcia,
motiv pentru care fundaþia World Vision

România a decis sã le ofere copiilor din
ºase comunitãþi rurale –patru din judeþul
Dolj - o masã caldã, pachete alimentare
pentru familiile lor, dar ºi activitãþi extra-
ºcolare timp de douã ore pe zi.

comunitãþi „Pâine ºi Mâine” din Dolj
ºi Vâlcea, copiii au fost ajutaþi prin
jocuri ºi activitãþi sã descopere ima-
ginea de sine, sã o valorizeze ºi sã
fie toleranþi ºi empatici în relaþiile
cu ceilalþi. Dezvoltarea socio-emo-
þionalã vine sã completeze educaþia
de tip teoretic cu scopul de obþine
o mai bunã adaptare la mediul ºco-
lar ºi rezultate mai bune.  „Copiii
din mediul rural sunt vãzuþi iniþial
ca fiind timizi, retraºi ºi fãrã încre-
dere în ei. Dacã ai rãbdare ºi empa-
tie sã îi înþelegi ºi sã-i ajuþi, vei des-
coperi ceva minunat: copii care au
potenþial, copii care doresc sã fie
mai îndrãzneþi ºi sã se exteriorize-
ze, curioºi sã înveþe lucruri noi ºi
sã fie încrezãtori în forþele proprii.
Trebuie doar sã le dai ºansa sã se
autodepãºeascã”, spune Emilia Sto-
ian, coordonatorul programului
„Pâine ºi Mâine” în judeþul Dolj.

Programul va fi extins
 „Pâine ºi Mâine” abordeazã

problema sãrãciei ºi a riscului de
abandon ºcolar din România rura-
lã ºi oferã o soluþie concretã, cu
impact imediat, pentru copiii care
suferã de foame.

„Este important ca în cele 3 luni
de vacanþã copiii sã nu piardã con-
tactul cu ºcoala, cu programul
Pâine ºi Mâine, cu tot ce au reuºit
sã realizeze pe parcursul anului.
Tocmai de aceea ni s-a pãrut o idee
excelentã ºcoala de varã ºi ne-am
dorit sã o susþinem cu toate resur-
sele. Ne bucurãm cã programul a
fost util atât celor mici, cât ºi pã-
rinþilor, ºi cã a venit în completa-
rea eforturilor noastre de peste an”,
spune Maria Pârvuleasa, PR &
CSR Manager Lidl România.

Proiectul „Pâine ºi Mâine” a fost
lansat de World Vision România cu
susþinerea Lidl în luna aprilie ºi vi-
zeazã 6 comunitãþi rurale din jude-
þele Dolj ºi Vâlcea. În cadrul pro-
iectului, 213 ºcolari primesc o masã
caldã în fiecare zi, la ºcoalã, ºi par-
ticipã la activitãþi extra-ºcolare. Re-
zultatele obþinute de la lansarea pro-
iectului au fost încurajatoare, ast-
fel, în judeþul Dolj, s-a observat o
scãdere a absenþelor ºcolare cu 34%
în iunie faþã de luna mai. În plus,
cele douã ore de after school au aju-
tat la creºterea performanþelor ºco-
lare, cu 15% mai mulþi elevi au în-
cheiat semestrul doi cu media Foar-
te bine faþã de semestrul anterior.
Urmând programul Pâine ºi Mâine,
pe termen lung, aceºti copii vor

avea mai multe ºanse pentru a nu
abandona ºcoala din cauza lipsuri-
lor materiale de acasã.

World Vision România îºi pro-
pune ca 2.500 de copii din judeþele
Dolj, Vâlcea ºi Vaslui sã fie incluºi
în program în urmãtoarele etape.

Unde se pot face donaþii
Pentru susþinerea unui copil în

proiect este nevoie de 270 lei pe
lunã, sumã ce acoperã costul unui
prânz complet, precum ºi costuri-
le aferente activitãþilor extraºcola-
re pentru cele 20 de zile lucrãtoare
ale lunii. Astfel, pentru a atinge
obiectivul setat – de 2.500 de co-
pii ajutaþi prin intermediul acestui
proiect, World Vision România face
un apel ºi pentru donaþiile indivi-

duale. Toþi cei care doresc sã con-
tribuie la susþinerea educaþiei co-
piilor defavorizaþi din mediul rural
o pot face prin intermediul site-ului
www.painesimaine.ro sau prin
transmiterea unui SMS la numãrul
8844, cu textul PAINE, prin care
pot dona 2 euro lunar pentru sus-
þinerea programului.

Satele din judeþele Dolj ºi Vâlcea
incluse acum în program sunt:
Leordoasa (comuna Argetoaia, 31
ºcolari), Salcia (comuna Argetoaia,
28 ºcolari), Urºi (comuna Stoileºti,
judeþul Vâlcea, 64 ºcolari), Geamã-
na (comuna Stoileºti, judeþul Vâl-
cea, 21 ºcolari), Palilula (comuna
Bucovãþ, 33 ºcolari), Sãrbãtoarea
(comuna Bucovãþ, 36 ºcolari).

RADU ILICEANU
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Reprezentanþii Tribunalului
Dolj au anunþat, ieri, cã au de-
marat un protest la nivelul insti-
tuþiei. Decizia a fost luatã la Adu-
narea Generalã a Judecãtorilor
din cadrul Tribunalului Dolj:
„Având în vedere modalitatea în
care puterea executivã înþelege
sã nu aplice prevederile legale:
faptul cã nu se aplicã deloc ho-
tãrâri date în dezlegarea unor

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, în data de 12 iulie a.c., în ju-
rul orei 11.00, Gheorghe M., de
66 de ani, din Craiova a sesizat
Poliþia cu privire la faptul cã, în
noaptea de 11/12 iulie, persoane
necunoscute au sustras un televi-
zor LCD, din locuinþa fiului sãu.
La faþa locului s-a constatat cã,

Tânãr de 19 ani arestat pentru furt din locuinþã
Un tânãr de 19 ani din Craiova a fost arestat preventiv

pentru 30 de zile, în baza mandatului emis ieri de Judecã-
toria Craiova, pentru comiterea infracþiunii de furt în
formã continuatã. Poliþiºtii au stabilit cã acesta, împreunã
cu un alt tânãr, de 15 ani, care urmeazã sã fie supus unei
expertize medico-legale pentru stabilirea discernãmântu-
lui, au spart locuinþa unui bãrbat ºi au furat un televizor
LCD ºi alte bunuri, în valoare totalã de 6.500 lei. De la
jumãtatea lunii iulie ºi pânã acum tânãrul de 19 ani s-a
sustras cercetãrilor.

prin forþarea a douã ferestre de
termopan, persoane necunoscute
au pãtruns în interiorul locuinþei ºi
au sustras bunuri, cauzând un pre-
judiciu de 6.500 lei. În urma acti-
vitãþilor desfãºurate de poliþiºtii
Secþiei 6 Poliþie Craiova au fost
identificaþi suspecþii, Laurenþiu
Machedon, de 19 ani ºi I.C., de

15 ani, ambii din municipiul Cra-
iova. În baza probatoriului admi-
nistrat, la data de 1 septembrie a.c.,
s-a dispus continuarea urmãririi
penale faþã de Machedon, care se
sustrãgea cercetãrilor. „În urma
investigaþiilor, în cursul zilei de
marþi, poliþiºtii craioveni l-au de-
pistat pe tânãrul de 19 ani, împo-
triva sa fiind pusã în miºcare ac-
þiunea penalã. Totodatã, în baza
probatoriului administrat s-a luat
mãsura reþinerii pe bazã de ordo-
nanþã pentru 24 de ore pentru
sãvârºirea infracþiunii de furt în
formã continuatã”, a declarat
agent ºef adjunct Amelia Barbu din
cadrul Biroului de presã al IPJ Dolj.
Ieri, Laurenþiu Machedon a fost
prezentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de magistraþi

care au emis mandat pentru 30 de
zile pe numele tânãrului. Minorul
I.C. urmeazã a fi expertizat medi-

co-legal în vederea stabilirii discer-
nãmântului, au mai precizat repre-
zentanþii IPJ Dolj.

Protest de amploare al judecãtorilorProtest de amploare al judecãtorilorProtest de amploare al judecãtorilorProtest de amploare al judecãtorilorProtest de amploare al judecãtorilor
de la Tde la Tde la Tde la Tde la Tribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Doljribunalul Dolj

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj au dema-
rat, de ieri, un protest, care a început cu pur-
tarea unor banderole albe la robe, în ºedin-
þele de judecatã, ºi care va continua cu ne-
soluþionarea cauzelor de drept comun. Ma-
gistraþii sunt nemulþumiþi cã prevederile le-
gale se aplicã diferit ºi discriminatoriu de

ordonatorii principali de credite, cã nu se pun
în executare hotãrâri judecãtoreºti executo-
rii ºi cã se emit ordonanþe de urgenþã de cã-
tre Executiv cu încãlcarea competenþei de
legiferare a acestuia, astfel cã cer demisia
ministrului Justiþiei. În esenþã, judecãtorii
sunt nemulþumiþi de condiþiile de salarizare.

probleme de drept de cãtre Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie,
deºi obligatorii – Decizia 32/
2015 –, cã hotãrârile date de
Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie în recursuri în interesul legii
se aplicã greºit ºi cu nerespec-
tarea prevederilor legale care le
reglementeazã efectele, cã de
multã vreme prevederile legale
se aplicã diferit ºi discrimina-

toriu de ordonatorii principali
de credite, cã nu se pun în exe-
cutare hotãrâri judecãtoreºti
executorii ºi cã se emit ordonan-
þe de urgenþã de cãtre Executiv
cu încãlcarea competenþei de le-
giferare a acestuia, Adunarea
Generalã a Judecãtorilor din ca-
drul Tribunalului Dolj a decis
iniþierea unui protest”. Magis-
traþii cer ca puterea executivã sã

aplice hotãrârile date de ÎCCJ,
Guvernul sã emitã acte norma-
tive doar cu respectarea legii de
abilitare datã de Parlament ºi a
normelor constituþionale, Guver-
nul sã punã în executare hotã-
rârile judecãtoreºti, aplicarea
nediscriminatorie a actelor nor-
mative pentru toþi destinatarii lor,
sesizarea Avocatului Poporului
pentru a iniþia controlul de con-
stituþionalitate a OUG 43/2016

pentru modificarea ºi com-
pletarea Ordonanþei de ur-
genþã a Guvernului nr. 57/
2015 privind salarizarea
personalului plãtit din fon-
duri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene,
precum ºi unele mãsuri
fiscal-bugetare, pentru
modificarea ºi completarea
unor acte normative ºi
pentru aplicarea unitarã a
dispoziþiilor legale ºi demi-
sia ministrului Justiþiei.

În memoriul trimis cã-
tre Avocatul Poporului se
precizeazã faptul cã: “Ple-
nul Consiliului a recoman-
dat ordonatorilor de cre-
dite ca în interpretarea
acestor dispoziþii legale sã
aibã în vedere principiul
de drept (...), în sensul eli-
minãrii discrepanþelor sa-
lariale existente în siste-
mul judiciar, astfel încât
personalul care beneficia-
zã de aceleaºi condiþii sã
fie salarizat la nivelul
maxim al salariului de
bazã/indemnizaþiei de în-

cadrare din cadrul instituþiei sau
autoritãþii în care îºi desfãºoa-
rã activitatea. Parchetul Gene-
ral a interpretat legea în sensul
celor arãtate mai sus, prin lua-
rea în considerare a nivelului cel
mai ridicat al indemnizaþiilor,
inclusiv prin raportare la indem-
nizaþiile stabilite prin hotãrâri
judecãtoreºti. (...) La fel a pro-
cedat ºi Inspecþia Judiciarã, in-
spectorul ºef având calitate de
ordonator de credite. (...) Mi-
nisterul Justiþiei s-a opus unei
astfel de interpretãri, conside-
rând cã indemnizaþiile stabilite
prin hotãrâri judecãtoreºti nu
pot constitui reper pentru cele-
lalte indemnizaþii, astfel încât
„egalizarea veniturilor” se va
face fãrã a exista o raportare la
acestea”.

Adunarea Generalã a Judecã-
torilor Tribunalului Dolj a decis
ca în perioada 7 – 9 septem-
brie magistraþii sã protesteze
prin purtarea unor banderole
albe la robe, în ºedinþele de ju-
decatã, iar începând cu 12 sep-
tembrie a.c., magistraþii nu vor
mai soluþiona cauzele de drept
comun. „În acest sens, înce-
pând cu data de 12.09 2016 se
vor lua în pronunþare doar ca-
uzele cu termen foarte urgent
în materie penalã ºi în materie
civilã, în celelalte tipuri de ca-
uze urmând a se acorda terme-
ne”, se mai aratã în comunica-
tul Tribunalului Dolj. Protestul
va dura pânã la adoptarea unei
alte hotãrâri a Adunãrii Generale
a Judecãtorilor Tribunalului Dolj.
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GEORGE POPESCU

Existã, bag seamã, un simptom al re-
petitivitãþii nu doar la scara istoriei, ci ºi
a succesiunii generaþionale.

În primul caz, revenim la teoria uita-
tului gânditor Giambattista Vico, cunos-
cutã sub genericul corsi e ricorsi, sta-
tuând recurenþa, ca organicã ºi, deci, pre-
determinatã (de providenþã, credea el) a
celor trei cicluri distincte (epoca primiti-
vã ºi divinã, epoca poeticã ºi eroicã ºi,
ultima, cea civicã ºi, ca atare, umanã),
în al doilea rând, sub semnul nietzschea-
nului - ºi eliadianului –eternei reîntoar-
ceri, fenomenul repetitiv ar fi dat ºi în
destinul individual. La urma urmei, aser-
þiunea aceasta pare atestatã ºi de înþelep-
ciunea popularã, mai ales când se consi-
derã cã, intrând în vârsta senectuþii, re-
devenim copii.

Conflictul generaþional (cât se mani-
festã, incluzând ºi complexul oedipian
freudian) devine, într-o astfel de abor-
dare, mai detensionat, graþie unui filtru
de înþelegere ceva mai permisiv, într-o

Lumea în Lumea în Lumea în Lumea în Lumea în circuitul vichian circuitul vichian circuitul vichian circuitul vichian circuitul vichian curs-reccurs-reccurs-reccurs-reccurs-recursursursursurs
„dialecticã” a sa, nu tocmai proastã, cum
ar fi definit-o un Noica. Intrã, mai pre-
cis, într-o sferã a unui firesc în ciuda
gustului nu o datã fad pe care îl generea-
zã. ªi tot în acest cadru mi se pare mai
potrivit sã supunem judecãþii apariþia ºi
potenþarea, cu vârsta, a nostalgiei, nu ca
maladie, cum ne sugereazã povestea ter-
menului cu origini prin armata elveþianã
de prin secolul al XVII-lea, ci ca mani-
festare, ºi organicã, a sentimentului risi-
pirii unui patrimoniu trãit cu intensitatea
unei pierderi.

Poate cã în termenii unei astfel de per-
spective ºi-ar gãsi rezolvarea ºi multe din-
tre neînþelegerile irumpte ºi în ultimele
zile ºi sãptãmâni în dezbaterile publice de
la noi. Riposta unor elitiºti, la o referinþã
altminteri nuanþatã a unui istoric, în apã-
rarea zgomotoasã a unei aºa-zise gene-
raþii FB îºi compromite pretenþia de re-
zonabilitate dacã e repusã în termenii de
mai sus. Cãci refuzând de facto ºi, uneori,
pro forma, apartenenþa la categoria „apo-

calipticilor”, în sensul aporiei propuse de
Umberto Eco încã de mai bine de o ju-
mãtate de veac (e vorba de lucrarea sa
„Apocaliptici ºi integraþi” de care am mai
discutat în acest colþ de paginã), ei se
autodenunþã drept „integraþi” cu o etiche-
tã care þine, de multe ori, de modã. Ori
de o frugalã oportunitate – de a ieºi în
faþã – pe care nu sunt dispuºi s-o rateze.

E de înþeles cã marele filosof italian
Vico – cândva un punct forte de referin-
þã pentru marii gânditori germani ºi, mai
de curând, fertil în studiile culturale
transoceanice – apelase la acel triunghi
de statuare a Istoriei lumii cu scopul de
a institui, în confruntarea cu Descartes,
o altã, mai esteticã, premisã pentru
schimbãrile radicale ce prevesteau, prin
ºi cu Iluminismele anglo-franceze, o epo-
cã nouã, la orizont, pe care n-a ezitat s-o
numeascã eminamente umanã. Substra-
tul demersului sãu era cã, în sfârºit, an-
ticipând procesul de secularizare, Omul
era chemat sã devinã Subiect al Istoriei,

mizând, prin excelenþã, pe instrumentul
Raþiunii.

Numai cã, premonitor, lãsase deschis
jocul cursului ºi al recursului ca un cri-
teriu al unei predestinãri, fãrã însã a an-
ticipa competiþia dintre actanþii acesteia,
ai predestinãrii ca emblemã a unei divini-
tãþi. Iar jocul s-a re-ciclat, cum se vede,
pe fondul unei ciclitãþi repetitive cãreia
omul ca subiect slãbit (în postmoderni-
tatea tasatã de un grav proces de disolu-
þie: inclusiv al unui set valoriseculare) nu-
i mai poate opune soluþii salvatoare.

ªi poate cã sentinþa unei apocalipse atât
de supralicitate – deseori într-o bezmeti-
cã fugã dupã senzaþional – e doar simp-
tomul, nu al unui sfârºit (al Istoriei ºi,
deci, al Omului), ci doar un recul (ricor-
so), o revenire pe axa acelei spirale a evo-
luþiei, de unde se aºteaptã un alt-nou act
resurecþional. ªi nu neapãrat o epocã a
Post-Omului, cum se hazardeazã niºte
profeþi prea gãlãgioºi, ci a Omului ca
Subiect tare al propriei sale Istorii.

În cadrul întâlnirii, înaltul ofi-
cial european a transmis preocu-
parea Comisiei Europene cu privi-
re la utilizarea fondurilor europene
în infrastructura de transport din
România. Corina Creþu a apreciat-
 progresele fãcute de România în
ultima perioadã, rata de absorbþie
pentru Programul Operaþional
Transport în exerciþiul buge-
tar 2007-2013 depãºeºte în prezent
81%, incusiv cu avansurile acor-
date iniþial. „Din pãcate, în pofida
acestor progrese, aproape  jumãta-
te din cele peste 30 de proiecte
majore de infrastructurã adoptate
în perioada 2007-2013 nu vor fi
terminate la timp. Cu sprijinul ex-
perþilor din cadrul Grupului de lu-
cru pentru o mai bunÎ implemen-
tare, pe care l-am iniþiat la începu-
tul mandatului meu, s-a reuºit eºa-
lonarea acestor proiecte. Astfel,
fonduri europene de 1,9 miliarde
de euro din perioada 2014–2020
vor acoperi cofinanþarea proiecte-
lor fazate. În plus, am aprobat pro-
iecte retrospective pentru a creºte
absorbþia fondurilor europene în

Comisarul european pentru poli-
ticã regionalã Corina Creþu l-a pri-
mit la Bruxelles, pe ministrul Trans-
porturilor din România, Petru

Sorin Buºe. Cei doi au discutat cu
prioritate despre stadiul absorbþiei
fondurilor UE în sectorul transpor-
turilor din România.

România are alocate aproxima-
tiv 9,4 miliarde de euro pentru Pro-
gramul Operaþional pentru Infras-
tructurã Mare (POIM) 2014-2020,
atât prin Fondul european de dez-
voltare regionalã, cât ºi prin Fon-
dul de coeziune. Mai mult de ju-
mãtate din finanþarea totalã (inclu-
siv cofinanþarea naþionalã) pentru
POIM — 6,8 miliarde de euro —
sunt prevãzute pentru infrastruc-
tura de transport, 37% pentru
dezvoltarea sectorului de mediu,
iar 5% pentru sectorul energetic.

România. Astfel, Comisia Europea-
nã a preluat plata creditelor pe care
România le avea de plãtit cãtre
Banca Europeanã de Investiþii, de-
grevând bugetul de o sumã de peste
1 miliard de euro”, a declarat 
Corina Creþu.

Master Planul,
principala
condiþionalitate
ex-ante în sectorul
de transport

Pentru o utilizare mai eficientã
a alocãrilor financiare din perioa-
da 2014-2020, comisarul european
a reamintit cã este necesarã adop-
tarea Master Planului General de
Transport: ,,Încurajez încã o da-
tã autoritãþile române sã adopte cât
mai curând posibil Master Planul
General de Transport. Acesta stã
la baza strategiei privind investiþii-
le în domeniul transportului rutier,
feroviar, aerian ºi naval din urmÎ-
torii ani ºi este un document abso-
lut necesar pentru ca România sã
poatã implementa proiectele cu fi-

nanþare europeanã în acest dome-
niu. Totodatã, Master Planul este
ºi principala condiþionalitate ex-
ante în sectorul de transport, pe
care România s-a angajat sã o în-
deplineascã. Ministrul Petru Sorin
Buºe m-a asigurat cã Master Pla-
nul va fi adoptat pânã la sfârºitul
lunii septembrie.”, a mai spus re-
prezentantul Comisiei Europene.

Studii de fezabilitate
de calitate...

În ceea ce priveºte portofoliul
de proiecte, comisarul european
pentru politicã regionalã ºi minis-
trul român al Transporturilor au
agreat asupra necesitaþii de a ac-
celera pregãtirea acestora ºi de a
avea studii de fezabilitate de cali-
tate. “Mai ales în cazul autostrã-
zii Sibiu–Piteºti, dar ºi a altor pro-
iecte de cãi ferate ºi autostrãzi,
lucrãrile ar trebui sã înceapã cât
mai curând, astfel încât acestea sã
poatã sã fie implementate efectiv
în a doua parte a actualei perioa-
de de programare”, a transmis
înaltul oficial european pãrþii ro-
mâne. Comisarul european pentru

politicã regionalã a salutat iniþiati-
va ministrului Transporturilor din
România de a crea o noua agenþie
de investiþii în infrastructura ru-
tierã, exprimându-ºi speranþa cã
aceasta îºi va desfãºura activita-
tea respectând cele mai avansate

standarde internaþionale. Totoda-
tã, comisarul Corina Creþu l-a în-
curajat pe ministrul Petru Sorin
Buºe acceseze implementarea pro-
iectului Liniei 6 de metrou, care
va constitui o legãturã importantã
a capitalei României cu aeropor-
tul internaþional Otopeni.

MARGA BULUGEAN
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Începând cu luna în curs a
fost adoptat un pachet legislativ
destul de dur faþã de fenomenul
tot mai îngrijorãtor al tãierilor ile-
gale de pãduri. Astfel, în ºedin-
þa de Guvern din 31 august a.c.
au fost adoptate 3 acte normati-
ve elaborate de Ministerul Me-
diului, Apelor ºi Pãdurilor. Este
vorba despre Ordonanþa de Ur-
genþã privind stabilirea ºi sanc-
þionarea contravenþiilor silvice,
Ordonanþa de Urgenþã privind
perdelele forestiere de protecþie
ºi Hotãrârea de Guvern pentru
aprobarea Regulamentului
de valorificare a masei lem-
noase din fondul forestier
proprietate publicã.
Peste 100 de noi
sancþiuni

Prin Ordonanþa de Ur-
genþã pentru modificarea ºi
completarea Legii nr.171/
2010 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor
silvice, începând cu luna
septembrie 2016, toþi agen-
þii constatatori dispun de in-
strumente eficiente de acþi-
une în multe din cazurile de
activitãþi ilegale. Aceste mo-
dificãri aduc amenzi mai se-
vere, care permit sancþiona-
rea nu numai a celor ce taie
sau transportã lemn ilegal,
dar ºi a administratorilor de
pãdure, care nu respecta le-
gea, indiferent dacã vorbim
de pãduri de stat sau priva-
te. În plus, modificãrile transpun
prevederi solicitate de Comisia
Europeanã. Dacã aceste modifi-
cãri nu s-ar fi aprobat de Gu-
vern, exista un risc major de de-
clanºare a unei proceduri de in-
fringement împotriva României.

Mãsuri drastice împotriva tãierilorMãsuri drastice împotriva tãierilorMãsuri drastice împotriva tãierilorMãsuri drastice împotriva tãierilorMãsuri drastice împotriva tãierilor
ilegale de pãduriilegale de pãduriilegale de pãduriilegale de pãduriilegale de pãduri

Prin ultimele modificãri ale legislaþiei
din sectorul forestier se permite sancþio-
narea nu numai a celor ce taie sau trans-
portã lemn ilegal, dar ºi a administratori-
lor de pãdure, care nu respecta legea, in-
diferent dacã vorbim de pãduri de stat sau
private. În plus, modificãrile transpun pre-
vederi solicitate de Comisia Europeanã.

Dacã aceste modificãri nu s-ar fi aprobat
de Guvern, exista un risc major de de-
clanºare a unei proceduri de infringement
împotriva României. OUG recent aproba-
tã introduce peste 100 de noi sancþiuni.
Iar dacã ne referim la sancþiunile existen-
te, la marea majoritate a acestora cuan-
tumul amenzilor a fost cel puþin dublat.

“Am luat aceastã decizie de-
oarece legea aflatã în vigoare
pânã acum era depãºitã, mult prea
permisivã ºi nu prevedea sancþi-
uni pentru numeroase încãlcãri
ale regimului silvic. Iatã cã a fost
nevoie de 6 ani ºi succedarea a
nu mai puþin de 3 guverne, pen-
tru ca un al patrulea, guvernul
technocrat, sã-ºi asume, în sfâr-
ºit, înlocuirea unui sistem de
sancþionare, care nu mai speria
pe nimeni. Aceastã Ordonanþã
introduce peste 100 de noi sanc-
þiuni. Iar dacã ne referim la sanc-

þiunile existente, la marea majo-
ritate a acestora cuantumul
amenzilor a fost cel puþin dublat.
Vã voi da trei exemple: Pentru tã-
ierea, ruperea, distrugerea fãrã
drept de arbori, dacã fapta nu
este încadratã ca infracþiune sil-

vicã, se va plãti o amendã cu-
prinsã între 1.000 ºi 12.000 de
lei, iar masa lemnoasã se va
confisca. Pânã acum, sancþiunea
era cuprinsã între 500 ºi 5.000
de lei. În ceea ce priveºte autori-
zarea de exploatãri forestiere în
pãdurile virgine, în vechea regle-
mentare nu exista niciun fel de
sancþiune. Acum am introdus o
amendã cuprinsã între 20.000 ºi
30.000 de lei. Pentru transportul
de masã lemnoasã fãrã prove-
nienþã legalã, contravenþia era,
pânã acum, cuprinsã între 2.000

ºi 5.000 de lei. Cuantumul amen-
zii s-a majorat la o valoare cu-
prinsã între 3.000 ºi 10.000 de
lei, iar ca mãsurã complementa-
rã, pe lângã confiscarea materi-
alului lemnos, s-a introdus ºi con-
fiscarea mijlocului de transport”,

a precizat Cristina
Paºca Palmer, minis-
trul Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor.
Puncte penalizatoare,
ca la Rutierã

Un alt element de
noutate vizeazã socie-
tãþile comerciale care
exploateazã masã lem-
noasã. “Aici, s-a intro-
dus un sistem de punc-
te de penalizare, ase-
mãnãtor cu cel aplicat
în cazul conducãtorilor
auto. Astfel, în mo-
mentul aplicãrii unei
sancþiuni contravenþio-

nale, operatorul economic va
primi ºi puncte de penalizare, în
funcþie de cuantumul amenzii.
Operatorului economic care
acumuleazã un numãr de 25
de puncte de penalizare, îi va
fi interzisã participarea la ori-
ce licitaþie de masã lemnoasã
provenitã din fondul forestier
propietate publicã, pentru o

perioadã de 6 luni”,
ne-a precizat  ing. Io-
nel Mugurel Toma, ºef
serviciu al Gãrzii Fores-
tiere Dolj.

O altã noutate se refe-
rã la personalul silvic
care autorizeazã exploa-
tãri de masã lemnoasã în
plus faþã de ceea ce este
prevãzut în amenajamen-
tul silvic, adicã peste ceea
ce se numeºte în termeni
tehnici “posibilitatea le-
galã.” Pe lângã plata
amenzii, aceºtia vor fi
obligaþi sã achite o sumã
egalã cu produsul dintre
volumul depãºit ºi preþul
mediu al unui metru cub
de masã lemnoasã pe pi-
cior. ªi se oferã un
exemplu: Sã spunem cã
pentru o pãdure de pro-
ducþie s-a aprobat un
amenajament silvic care

prevede exploatarea a 10.000 de
metri cubi în 10 ani. Inspectorul
Gãrzii Forestiere constatã cã ºeful
de ocol a aprobat exploatarea a
15.000 de metri cubi. În acest
caz, depãºirea este de 5.000 de
metri cubi. Asta înseamnã cã s-a
depãºit posibilitatea legalã cu peste
25%, iar ºeful de ocol va fi sanc-

þionat cu amendã între 20.000 ºi
30.000 de lei. Pe lângã asta, va-
loarea de 5.000 de metri cubi se
va înmulþi cu preþul mediu al unui
metru cub de masã lemnoasã pe
picior, care în prezent este de 115
lei. Astfel, ºeful de ocol va trebui
sã achite, în plus, 575.000 de lei.
De asemenea, mijloacele de trans-
port cu care s-a realizat deplasa-
rea materialelor lemnoase care nu
au provenienþã legalã, vor fi con-
fiscate. Procedura de confiscare
se va realiza, conform legii, de
cãtre personalul Poliþiei ºi Jandar-
meriei. În plus, s-a luat decizia de
a se crea o platformã informati-
cã, ce va conþine toate sancþiuni-
le pe care agenþii constatatori le
aplicã pentru contravenþii silvice.
Garda Forestierã Dolj,
în controale

“Normele actuale, aºa cum
au fost modificate erau necesa-
re. Scopul nostru nu este sã
aplicãm amenzi, ci mai degrabã
sã-i facem pe oameni sã con-
ºtientizeze cã respectarea legii
trebuie sã primeze. Chiar acum
(n.r. - ieri) suntem într-o acþi-
une cu Poliþia, aici în Târgul de
la Fãcãi. Verificãm care este si-
tuaþia ºi aici. Important este sã
prezinte documente pentru fie-
care transport de lemne. Aces-
te modificãri la Legea nr. 171/
2010 ºi nu mai e nevoie de nor-
me de aplicare. Eu apreciez cã
noua legislaþie este bunã pentru
cã va constrânge foarte mult ac-
tivitatea; ºi de exploatare ºi de
comercializare”, ne-a mai preci-
zat ing. Ionel Mugurel Toma.
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Într-o lume a amintirilor, fiecare om îºi
poate doar imagina cum i-a fost propria naº-
tere. De naºterea mamelor nici nu mai po-
menim. ªi, totuºi, existã o naºtere a Naºte-
rii. În fiecare an, la 8 septembrie, dupã ce
au trecut doar ºapte zile de la începutul anu-
lui bisericesc, prãznuim Naºterea Maicii
Domnului, prima mare sãrbãtoare din cur-
sul anului bisericesc care a început la 1 sep-
tembrie. Faptul cã Biserica a rânduit Naºte-
rea Maicii Domnului la început de an biseri-
cesc are la bazã, în primul rând o cronolo-
gie istoricã logicã, întâi se naºte Maica, apoi
se naºte Fiul. În al doilea rând, are legãturã
cu marea lucrare din istoria miºcãrii lãuntri-
ce a omenirii: începutul mântuirii. Tatãl Fe-
cioarei Maria se numea Ioachim ºi era din
seminþia lui Iuda. Soþia lui Ioachim era Ana,
fiica preotului Matthan. Erau în vârstã ºi fi-
ind lipsiþi de copii erau priviþi de ceilalþi ca
blestemaþi.Tradiþia  ne spune cã Ioachim a
zis cãtre soþia sa, Ana: “Pe mine nu mã în-
deamnã inima sã mai întru în casa mea. Mã
duc în munte ºi acolo voi posti ºi mã voi
ruga lui Dumnezeu, sã ne dãruiascã un co-
pil. Iar Ana devenind una cu soþul ei, nu rã-
mâne indiferentã faþã de gestul lui Ioachim,
ci se roagã lui Dumnezeu cu durere ºi cu
multe lacrimi, zicând: “Doamne, Atotþiitoru-
le, Cel ce numai cu cuvântul ai fãcut cerul ºi
pãmântul ºi toate câte se vãd; Cel ce ai zis

Între 28 august ºi 4 septembrie,
la Oxford a avut loc prima ediþie
a ªcolii de varã „Oxford for Ro-
mânia”. Iniþiativa a aparþinut unui
grup de trei cercetãtori români,
membri ai prestigioasei instituþii de
învãþãmânt superior din Marea Bri-
tanie, care au dorit sã ofere ºansa
unor elevi cu mijloace materiale
modeste sã experimenteze o sãp-
tãmânã de educaþie la Oxford. Din
România au fost selectaþi 21 de
elevi, cei mai mulþi – cinci – fiind
din Craiova: patru de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti” (Io-
nuþ Alexandru Albu, Roberta
Maria Ciuvãþ, Sorin Dojan ºi
David Loren Manda) ºi unul de
la Colegiul Naþional „Carol I”
(Andra Teodora Ghimpeþeanu).
Dupã cum a precizat  Oana Ro-
mocea, responsabil în cadrul pro-

Cinci copii craioveni careCinci copii craioveni careCinci copii craioveni careCinci copii craioveni careCinci copii craioveni care
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cu o experienþã în pluscu o experienþã în pluscu o experienþã în pluscu o experienþã în pluscu o experienþã în plus
gramului cu partea de PR, „elevii
au participat la activitãþi multidis-
ciplinare, ateliere ºi tutoriale „unu
la unu”, inspirate din modelul de
educaþie folosit la universitatea bri-
tanicã. Lectorii au fost tineri pro-
fesioniºti români în diverse dome-
nii, cu experienþã de predare în
educaþie formalã ºi non-formalã,
care au susþinut voluntar cursuri-
le ºi atelierele de fizicã, matemati-
cã ºi mai multe discipline. Cred
cã este important ceea ce a de-
clarat un tânãr din Craiova, Da-
vid Manda: „Proiectul a însemnat
pentru mine o sãptãmânã excep-
þionalã. M-a ajutat sã îmi explo-
rez pasiunile, sã descopãr unele
noi ºi sã schimb idei cu oameni
speciali”. Cred cã prea multe nu
mai sunt de spus.

CRISTI PÃTRU

Metodologia – cadru de organi-
zare ºi funcþionare a Consiliului de
Administraþie din unitãþile de învã-
þãmânt preuniversitar, aprobatã
prin Ordinul Ministerului Educaþiei
Naþionale nr. 4619/22.09.2014,
modificatã ºi completatã prin Or-
dinul Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice nr. 4621/
10.08.2015 stipuleazã  planul de
mãsuri. Astfel, unitãþile de învãþã-
mânt de nivel gimnazial cu un sin-
gur rând de clase ºi cele din preºco-
lar – ºapte membri; cele gimnaziale
cu cel puþin douã clase sau cele
profesionale – nouã membri; insti-
tuþiile de nivel liceal – 13 compo-
nenþi; unitãþile de învþãmânt special,
niveluri gimnazial, pro-
fesional sau liceal –
nouã membri. Pentru
unitãþile de învãþãmânt
particular, în vederea
respectãrii proporþiei,
Consiliul de Adminis-
traþie al ISJ Dolj propu-
ne celor în drept sã ana-
lizeze posibilitatea de a
forma C.A., dupã cum
urmeazã: particular –
gimnazial, primar ºi
preºcolar – ºapte
membri; liceal ºi post-
liceal – 13 componenþi.

S-a stabilit numãrul membrilor
din Consiliile de Administraþie

Naºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii Domnului
fãpturilor Tale sã trãiascã ºi sã se înmulþeas-
cã; Cel ce ai binecuvântat pe Sarra, femeia
lui Avraam ºi a nãscut pe Isaac la bãtrâneþe
ºi ai dãruit Anei fiu, de a nãscut pe Samuel
prorocul, dã-mi ºi mie roadã pântecelui meu
ºi nu mã lãsa sã fiu de ocarã între oameni,
cã de voi naºte fiu sau fiicã, îl voi închina
Þie cu toatã inima ºi-l voi da sã slujeascã în
biserica slavei Tale” (I Regi 1, 11). Îngerul
Gavriil se va arãta fiecãruia, spunându-le cã
rugãciunea lor nu a fost trecutã cu vederea
ºi cã Dumnezeu le va trimite binecuvântarea
Sa.  Tot el le-a vestit cã acest prunc se va
umple de Duh Sfânt din pântecele mamei
sale ºi cã va fi un vas ales lui Dumnezeu
(Luca 1, 4-23). Dar în acelaºi timp, e darul
cel mare cu care Dumnezeu a învrednicit
neamul omenesc. Cãci  va fi nu numai izvo-
rul darului celui ceresc, Maica Domnului
nostru Iisus Hristos, dar ºi Maicã izbãvitoa-
re pe lângã Fiul ei, pentru toatã omenirea.
Dupã fãgãduinþa fãcutã, Ioachim ºi Ana au
închinat-o pe fiica lor, Maria, templului sfânt.
Dumnezeu va face din ea însuºi templul Sãu,
în care El Însuºi sã locuiascã, unind dum-
nezeirea Sa cu firea omeneascã. Fecioara
Maria este cea pe care Domnul a ales-o,
pentru ca din ea Fiul Sãu cel iubit sã-ºi ia
trup asemenea oamenilor ºi, smerit, sã se
sãlãºluiascã între ei. Între Maica Domnului
ºi fiecare dintre noi existã o legãturã tainicã,

aºa cum este legãtura din-
tre o mamã ºi fiii ei, ma-
nifestatã într-o grijã per-
manentã, o dragoste ocro-
titoare, o nesfârºitã milã
faþã de suferinþe ºi o ne-
mãsuratã îndurare faþã de
greºeli. Pentru curãþia ei
desãvârºitã ºi rodnicã,
pentru viaþa ei închinatã
lui Dumnezeu, pentru as-
cultarea deplinã faþã de
voia Lui, Fecioara Maria
este modelul ºi povãþui-
toarea celor care, însetaþi
de curãþie, au ales viaþa
monahalã. Tradiþia biseri-
ceascã evidenþiazã acest
lucru pânã ºi în modul în
care sunt numite monahii-
le, fecioarele care ºi-au în-
chinat viaþa Mirelui Hristos. În Biserica noas-
trã ele sunt numite „maici”, prin asemãna-
rea cu Fecioara Maicã, Nãscãtoarea de Dum-
nezeu. Biserica Ortodoxã acordã Sfintei Fe-
cioare Maria, în cadrul cultului, o cinstire
deosebitã care izvorãºte din prerogativele ei,
de Nãscãtoare de Dumnezeu ºi Pururea-Fe-
cioarã, aceastã cinstire fiind sporitã de cu-
rãþia ei trupeascã ºi sufleteascã. Toate aces-
tea ne îndreptãþesc pe deplin de a o denumi

pe Sfânta Fecioara  drept “Prea Sfântã” ºi
“Preacuratã”. Drept aceea, ridicându-ne ochii
ºi sufletul spre Cer, sã-i cântãm Prea Sfintei
Nãscãtoare:  Mãreºte, suflete al meu, pe Cea
mai Cinstitã ºi mai Preamãritã decât oºtile
cele cereºti! Tainã strãinã vãd ºi preamãritã:
cer fiind peºtera, tron  de Heruvimi Fecioa-
ra, ieslea sãlãºluire, întru care S-a culcat Cel
Neîncãput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lã-
udându-L, Îl mãrim! Amin.

PREOT LIVIU SÃNDOI

În cadrul ºedinþei Consiliului de Adminis-
traþie al Inspectoratutlui ªcolar Judeþean
Dolj, din data de 29 august 2016, s-a stabilit,
pentru anul ºcolar 2016-2017, numãrul mem-
brilor Consiliilor de Administraþie pentru
fiecare unitate de învãþãmânt preuniversitar
de stat cu personalitate juridicã.

Drept de vot
pentru toþi

Referitor la participa-
rea cu drept de vot a per-
sonalului didactic auxiliar ºi nedi-
dactic în consiliul profesoral al uni-
tãþii de învãþãmânt, având în vede-
re prevederile Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a unitãþi-
lor de învãþãmânt preuniversitar
(ROFUIP), aprobat prin Ordinul
MEN nr. 5115/15.12.2014,  „per-
sonalul didactic auxiliar la nivelul
unitãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar care se organizeazã în com-
partimente de specialitate aflate în
subordinea directorului/directoru-

lui adjunct în conformitate cu or-
ganigrama unitãþii de învãþãmânt
(art. nr.35 din ROFUIP ); perso-
nalul nedidactic care îºi desfãºoa-
rã activitatea în baza prevederilor
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,
republicatã , cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi ale con-
tractelor colective de muncã apli-
cabile sub directa coordonare a
administratorului de patrimoniu”.
Cel mai bine explicã, prof. Alexan-
dru Dragnea, inspector pentru Ma-
nagement instituþional, în cadrul In-

spectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj: „Directorii unitã-
þilor de învãþãmânt au obli-
gaþia de a convoca obliga-
toriu personalul didactic au-
xiliar, cât ºi personalul ne-
didactic la ºedinþele Consi-
liului Profesoral, în care se
dezbat probleme specifice
acestor categorii de perso-
nal, iar la aceste ºedinþe ale
Consiliului Profesoral, per-
sonalul didactic auxiliar ºi
cel nedidactic participã cu
drept de vot”.

CRISTI PÃTRU
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Universitatea din Craiova organizeazã în
perioada 01-22 septembrie 2016, Admite-
rea pentru anul academic 2016-2017, la
studii universitare Master, la cele 12 fa-
cultãþi din structura acesteia: Facultatea de
Agronomie, Facultatea de Automaticã, Cal-
culatoare ºi Electronicã, Facultatea de
Drept, Facultatea de Economie ºi Admi-
nistrarea Afacerilor, Facultatea de Educa-
þie Fizicã ºi Sport, Facultatea de Horticul-
turã, Facultatea de Inginerie Electricã,
Facultatea de Litere, Facultatea de Meca-
nicã, Facultatea de Teologie, Facultatea de

Anul acesta...
Peste 3.500 de locuri la studii

masterale Pânã pe 22 septembrie,
aspiranþii la statutul de stu-
dent pot sã-ºi depunã do-
sarul la Universitatea din
Craiova, pentru anul uni-
versitar 2016-2017. Can-
didaþii au ocazia sã ocupe
unul dintre locurile finan-
þate de la bugetul de stat
rãmase libere, în urma se-
siunii de admitere din vara.
Locuri la buget sunt la Fa-
cultatea de Inginerie Elec-
tricã – 122, la Facultatea de
ªtiinþe (Chimie, Fizicã,
Matematicã) – 64, la Facul-
tatea de Mecanicã – 78, la
Facultatea de Horticulturã – 52, la Facultatea
de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã –
28, la Facultatea de Economie ºi Administra-
rea Afacerilor –  20 (Craiova ºi Drobeta-Tur-
nu Severin), la Facultatea de Teologie Orto-
doxã – 10 locuri, la Facultatea de Litere – 4
locuri buget (Teatru).  Universitatea din Cra-
iova mai are alocate ºi 16 locuri speciale la
buget pentru rromi ºi 2078 locuri la taxã la
toate facultãþile. Detalii referitoare la progra-
mul de admitere al fiecãrei facultãþi, precum

A doua sesiune…A doua sesiune…A doua sesiune…A doua sesiune…A doua sesiune…

Au început înscrierile la UniversitateAu început înscrierile la UniversitateAu început înscrierile la UniversitateAu început înscrierile la UniversitateAu început înscrierile la Universitate

ªtiinþe, Facultatea de ªtiinþe
Sociale.

În total, sunt scoase la con-
curs 1630 de locuri la buget,
12 locuri pentru cetãþenii rromi
ºi 1940 la taxã. „La majorita-
tea domeniilor, admiterea se va
face prin concurs de dosare.
Pentru unele specializãri, can-
didaþii trebuie sã susþinã probe
scrise sau interviu. Calendarul,
tematica de concurs ºi biblio-
grafia pentru probele scrise se

gãsesc afiºate pe paginile oficiale ale fie-
cãrei facultãþi. Oferta educaþionalã poate
fi vizualizatã ºi pe site-ul www.ucv.ro, dar
ºi pe site-ul fiecãrei facultãþi”, se preci-
zeazã în comunicatul de presã remis de
Universitatea din Craiova.

Cel mai mare centru universitar din sud-
vestul României, Universitatea din Craiova
pune la dispoziþie studenþilor o infrastruc-
turã de pregãtire ºi cercetare de ultimã ge-
neraþie, precum ºi parteneriate extrem de
solide cu mediul socio-economic ºi cu cel
academic internaþional.

ºi detalii despre condiþiile de admitere se gã-
sesc pe www.ucv.ro, secþiunea Admitere, dar
ºi pe site-urile facultãþilor.  „Cel mai mare
centru universitar din sud-vestul României,
Universitatea din Craiova pune la dispoziþie
studenþilor o infrastructurã de pregãtire ºi
cercetare de ultimã generaþie, precum ºi par-
teneriate extrem de solide cu mediul socio-
economic ºi cu cel academic internaþional”,
se precizeazã într-un comunicat de presã al
Universitãþii din Craiova.

Simpozionului
ªtiinþific al
Inginerilor Români
de Pretutindeni -
SINGRO 2016

Asociaþia Generalã a Inginerilor
din România – AGIR - invitã mem-
brii AGIR,  reprezentanþii  adminis-
traþiei publice , ai altor domenii de
activitate, precum ºi alte  persoane  in-
teresate,  sã participe astãzi, ora 10.00,
în Aula „Alexandru Buia”  a Facultãþii
de Agronomie, din str. Libertãþii nr.19,
la deschiderea festivã  a lucrãrilor Sim-
pozionului ªtiinþific al Inginerilor
Români de Pretutindeni - SINGRO
2016,  ediþia a XII-a cu tema Soluþii
pentru un oraº inteligent, organizat
sub sloganul  Inginerii români de pre-
tutindeni  cautã soluþii în comun!.

SINGRO 2016 este organizat în co-
laborare cu Universitatea din Craiova,
marcând ºi seria de evenimente dedi-
cate sãrbãtoririi a 65 de ani de învãþã-
mânt superior electrotehnic la Craio-
va. „Obiectivul simpozionului îl con-
stituie înþelegerea conceptului de
ORAª INTELIGENT atât de cãtre cei
care îl promoveazã, dar ºi de cei cãro-
ra le este destinat,  ºi conturarea unor
idei utile dezvoltãrii acestuia, în virtu-
tea axiomei Nu exista Oraº Inteligent
fãrã cetãþeni inteligenþi. Dezbaterile îºi
propun sã  demonstreze cã inginerii
reprezintã o componentã  activã a so-
cietãþii, care oferã soluþii pentru îmbu-
nãtãþirea calitãþii vieþii”, a precizat prof.
dr. ing.Gheorghe Manolea, preºedin-
tele Sucursalei AGIR Dolj.

SINGRO 2016 reuneºte  inginerii români de pretutindeni, prin lucrãri ºtiinþifice
ºi mesaje online, demonstrând cã distanþele geografice nu constituie o barierã. Par-
ticipã ingineri din România, Republica Moldova, Franþa, Elveþia, Bulgaria º.a. Vor
trasmite mesaje online ingineri  români, absolvenþi ai Facultãþii de Electrotehnicã
din Craiova, stabiliþi în SUA, Canada, Germania, Australia.

„Drepturile copiilor sunt
drepturi ale omului. Statisti-
cile aratã cã, din pãcate,
21% din copii europeni se
aflã în prag de sãrãcie, iar
Uniunea Europeanã trebuie
sã reacþioneze rapid.
Împreunã cu socialiºtii
europeni susþinem introdu-
cerea unei garanþii pentru
protecþia copiilor, care
dincolo de discursuri trebuie
bugetatã de cãtre Comisia
Europeanã. Tinerii partici-
panþi din România la
aceastã conferinþã au arãtat
cã ºtiu ce îºi doresc pentru
viitorul lor în Europa” a
explicat europarlamentarul
român. La eveniment au
participat peste 20 de tineri câºtigãtori au
unor concursuri despre Europa organizate
în judeþele Ialomiþa, Alba, Maramureº ºi
Arad. Împreunã cu organizaþia pe care o
conduce, PES activists România, europar-
lamentarul Victor Negrescu a iniþiat mai
multe campanii sociale precum Zâmbetul

Olimpicii au discutat despreOlimpicii au discutat despreOlimpicii au discutat despreOlimpicii au discutat despreOlimpicii au discutat despre
drepturile copiilordrepturile copiilordrepturile copiilordrepturile copiilordrepturile copiilor

Organizator al unei conferinþe despre situaþia copiilor la Parlamen-
tul European, eurodeputatul Victor Negrescu a atras atenþia asupra
problemelor întâmpinate de copiii din Uniunea Europeanã ºi necesi-
tatea unei lupte coerente pentru drepturile acestora la nivel european.

de Sãrbãtori, ªansa La Culturã sau ªansa
La Educaþie prin care a cãutat sã atragã
atenþia populaþiei ºi decidenþilor asupra
faptului cã sãrãcia în rândul tinerilor/
copiilor trebuie combãtutã activ prin
mãsuri concrete de integrare ºi reducere a
decalajelor sociale.
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Frumuseþea toamnei parcã nu
ar fi suficientã fãrã muzicalitatea
versurilor pe care le cântã Tudor
Gheorghe. De zece ani, fãcându-
ne sã ne simþim aproape privile-
giaþi, menestrelul nãscut la Podari,
la o aruncãturã de bãþ de Craio-
va, ne-a obiºnuit sã ne vesteascã
venirea toamnei într-un mod cu
totul ºi cu totul special: prin vo-
cea sa inconfundabilã, dublatã de
glasul viorilor.

Concertul „Toamna Simfonic”
a împlinit deja zece ani de când
ne încântã ºi ne redescoperã
toamna, acesta fiind un motiv în
plus ca maestrul Tudor Gheorghe
sã porneascã într-un turneu ani-
versar în marile oraºe ale þãrii.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

6, 7, 8... vine „Toamna” lui Tudor Gheorghe! În-
drãgitul nostru menestrel, cu care ne mândrim ºi
care ne bucurã sufletele cu vocea inconfundabilã
ºi versurile de o muzicalitate deosebitã, nu numã-
rã frunzele ce îngãlbenesc ºi încep sã cadã. Numã-
rã, unul dupã altul, oraºele în care este aºteptat sã
vinã ºi în care, cu multã generozitate, Tudor Gheor-
ghe a decis sã ajungã cu turneul sãu...

Într-un decor al cãrþilor, o altã
carte îºi va deschide paginile
cãtre cititorii sãi. Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” vã invitã astãzi, la ora
17.00, în sala „Acad. Dinu C.
Giurescu”, unde va fi lansat
volumul „Perla sufletului meu”
al autoarei Elena Tãnase. Eve-
nimentul va fi moderat de Da-
niela Tiger ºi va avea ca invitaþi
pe scriitorul Mihai Bãrbulescu,
poetul Augustin Jianu ºi Gheor-
ghe Duduialã. Întâlnirea va avea
parte ºi de un moment artistic
susþinut de actriþa Alla Cebotari
ºi Mircea Suchici, compozitor,
dirijor, violoncelist la Filarmo-
nica „Oltenia”.

Lansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carteLansare de carte
la Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanãla Biblioteca Judeþeanã

Tudor Gheorghe s-a nãscut la 1 august
1945, în comuna Podari din judeþul Dolj.

A urmat Liceul „Nicolae Bãlcescu” din
Craiova (azi Colegiul Naþional „Carol I”), apoi
a studiat la Institutul de Teatru din Bucureºti,
clasa de actorie, absolvind în 1966. În acelaºi
an a fost angajat la Teatrul Naþional din
Craiova, pe scena cãruia a debutat jucând în
piesa „Cocoºul negru”, de Victor Eftimiu.

Primul sãu recital, „Menestrel la curþile
dorului”, l-a susþinut în anul 1969, cu poezii
ale autorilor Lucian Blaga, Tudor Gheorghe ºi
Ion Barbu.

Dupã Revoluþia din 1989, Tudor Gheorghe a
revenit pe scenã, primul sãu concert, numit
„Cântece cu gura închisã”, fiind susþinut în
anul 1992. În 1999 a început seria de specta-
cole „Anotimpurile poeziei româneºti”,
realizate în colaborare cu dirijorul Marius
Leonard Hristescu.

În perioada 29 mai – 4 iunie 2006, Tudor
Gheorghe a susþinut la Sala Palatului din
Bucureºti o serie de ºapte concerte, intitulatã
„Sãptãmâna risipitorului de frumuseþi”:
„Primãvara simfonic”, „Toamna simfonic”,

Oraºele Botoºani ºi Timiºoara,
adãugate la turneu

Iniþial, artistul ºi-a anunþat pre-
zenþa în ºase oraºe ale þãrii, dar
cãlãtoria sa muzicalã are ºanse
mari sã devinã mai lungã decât
ºi-a programat-o. Mãria sa, pu-
blicul, care întotdeauna umple
sãlile, la spectacolele sale, a vo-
tat ca ºi Timiºoara sã fie al ºap-
telea oraº pe harta turneului.

Însã numãrãtoarea nu s-a oprit
în Banat. Cum dupã ºapte vine
opt, Botoºaniul este al optulea
oraº, unde spectacolul aniversar
„Toamna Simfonic” se va auzi, pe
14 octombrie, la Casa de Culturã
a Sindicatelor „Nicolae Iorga”.
Tudor Gheorghe va fi acompaniat

de Orchestra Filarmonicii de Stat
din Botoºani.

Primul concert va fi la Craiova
Vã reamintim cã trubadurul va

începe strânsul recoltei artistice
pe data de 3 octombrie, când va
urca pe scena Teatrului Naþional
„Marin Sorescu” din Craiova, sce-
na de care îl leagã cele mai multe
ºi frumoase amintiri ale sale, ºtiut
fiind faptul cã Tudor Gheorghe a
împletit ca nimeni altul muzica ºi
actoria. Dupã Craiova, va urma
oraºul Constanþa, pe 7 octombrie
(la Casa de Culturã a Sindicate-
lor).

Pe 10 octombrie, „Toamna
Simfonic” va fi la Opera Naþio-
nalã din Iaºi, iar pe 13 octombrie
– la Casa de Culturã a Sindicate-
lor din Suceava.

La Botoºani, la Casa de Cul-
turã a Sindicatelor din localitate,
va ajunge pe 14 octombrie, iar

pe 17 octombrie – la Casa de
Culturã a Studenþilor din Cluj-
Napoca.

Bucureºtenii vor fi vizitaþi pe
data de 26 octombrie, întâlnirea
cu „Toamna Simfonic” fiind pro-
gramatã la Sala Palatului.

Pe  7 noiembrie, Tudor Gheor-
ghe merge la Timiºoara, concer-
tul susþinându-l de pe scena Fi-
larmonicii.

Urmãtoarea surprizã:
„Vã dau un an din viaþa mea”...

Biletele pentru concerte se pot
achiziþiona de la agenþiile salilor
de spectacole din fiecare oraº
unde are loc spectacolul, iar pen-
tru cel din Bucureºti - de la Sala
Palatului ºi de pe site-ul oficial
www.tudor-gheorghe.ro.

 Din respect pentru artist ºi
pentru spectatori, dupã ora 19:10
nu se mai permite accesul în sala
de spectacol. Dupã începerea

spectacolului, locurile îºi pierd va-
labilitatea. Accesul copiilor sub
7 ani nu este permis, iar copiii
peste 7 ani plãtesc bilet de intra-
re.  „Tudor Gheorghe are, în ciu-
da rafinatei sale tehnici, o sim-
plitate neaoºã, o simþire purã ºi
pãmânteascã pe care i le dã sim-
bioza cu trecutul ºi prezentul ini-
mii acestui popor... Tudor Gheor-
ghe este un purtãtor de Româ-
nie, spun românie ca un adjectiv,
în care, cum chiar cântecele sale
o spun, intrã ºi omenia, ºi hãrni-
cia”, spunea, inspirat, George
Pruteanu.

Ce va urma dupã turneul
„Toamna Simfonic”? Echipa de
PR a menestrelului, care are mul-
te premiere în viaþa sa (de artist),
dezvãluie doar cã surprizele nu au
fost epuizate. Deocamdatã, vã
putem deconspira doar un titlu de
afiº a ceea ce va urma: „Vã dau
un an din viaþa mea”.

„Petrecere cu taraf”, „Diligenþa cu pãpuºi”,
„În cãutaea dorului pierdut”, „Iarna simfo-
nic”, „Vara simfonic”.

Printre albumele lansate de Tudor Gheor-
ghe de-a lungul timpului se numãrã „Viaþa
lumii” (1974), „Veniþi, privighetoarea cântã”
(1976), „Reîntoarcerea” (1999), „Suflet De
Român” (2000), „Primãvara. Simfonic”
(2001), „Toamna. Simfonic” (2001), „Iarna.
Simfonic” (2003), „Diligenþa cu pãpuºi”
(2003), „Cu Iisus în celulã” (2005), „Vara.
Simfonic” (2006), „Petrecere cu taraf III/
Când Dumnezeu era mai jos” (2007), „La
margine de imperii” (2013) ºi „Mahalaua Mon
Amour” (2013).

Tudor Gheorghe a primit, în noiembrie
2009, din partea preºedintelul României,
Ordinul Naþional Steaua României în grad de
Cavaler, „pentru crearea ºi transmiterea cu
talent ºi dãruire a unor opere literare semni-
ficative pentru civilizaþia româneascã ºi
universalã”.

De asemenea, în decembrie 2011, artistul a
primit titlul de Doctor Honoris Causa, confe-
rit de Senatul Universitãþii din Craiova.

Tudor Gheorghe va aduce
„Toamna Simfonic” în opt oraºe ale þãrii
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



10 / cuvântul libertãþii joi, 8 septembrie 2016externeexterneexterneexterneexterne

Cancelarul german, Angela Mer-
kel, a declarat, ieri, cã situaþia în
ceea ce priveºte rãzboiului civil si-
rian este cumplitã ºi a solicitat Sta-
telor Unite ºi Rusiei sã ajungã la
un acord în privinþa încetãrii osti-
litãþilor pe teritoriul Siriei. “Pot
numai sã sper cã Rusia ºi Statele
Unite vor face progrese în privin-
þa unui acord asupra încetãrii os-
tilitãþilor, cã bombardarea docto-
rilor ºi spitalelor va putea fi opri-
tã, iar oamenii din Aleppo suferã
cumplit. Aceasta este o situaþie lip-
sitã de justificare”, a spus Angela
Merkel. În cadrul discuþiilor care
au avut loc luni între secretarul
american John Kerry ºi ministrul
rus de Externe Serghei Lavrov, pentru a
doua oarã în ultimele douã sãptãmâni, aceº-
tia nu au putut ajunge la o înþelegere în pri-
vinþa unui eventual armistiþiu în Siria. Ofi-

ªTIRI

ªTIRI

Un zid va fi construit
de-a lungul autostrãzii
din Calais pentru a împiedica
accesul imigranþilor

Marea Britanie va sprijini
construcþia unui zid în apropierea
taberei de refugiaþi din Calais, a
declarat Robert Goodwill,
ministrul britanic de Stat al
Imigrãrii. Intitulat “Marele zid din
Calais” de presa internaþionalã,
gardul construit de ambele pãrþi
ale autostrãzii principale din
Calais, va avea înãlþimea de patru
metri ºi lungimea de un kilometru.
Potrivit lui Robert Goodwill,
securitatea a fost intesificatã pe
mãsurã ce imigranþii au continuat
sã încerce sã urce la bordul
vehiculelor care se îndreaptã spre
Marea Britanie. Un grup al
conducãtorilor de camioane a
numit însã zidul “o proastã
întrebuinþare” a banilor publici.
Liderul acestui grup susþine cã
banii care urmeazã sã fie cheltuiþi
pe construcþia zidului “ar fi mai
bine utilizaþi pentru consolidarea
securitãþii de-a lungul drumurilor
de acces”. Se presupune cã zidul
va începe sã fie construit în luna
septembrie, urmând sã fie terminat
spre sfârºitul anului 2016. Zidul
nu va înlocui gardurile deja
existente. Guvernul a refuzat sã
confirme costul construcþiei
zidului, dar rapoartele sugereazã
cã se va ridica la 1.9 milioane de
lire, sumã care va fi extrasã din
pachetul de 17 milioane de lire
alocat pentru susþinerea mãsuri-
lor franco-britanice de consolida-
re a securitãþii portului Calais.
“Mãsurile de securitatea pe care
le instalãm în port se intensificã
cu ajutorul unui echipament mai
bun. Vom începe construcþia
acestui zid foarte curând. Am
construit un gard, acum construim
un zid”, a afirmat Goodwill. Mulþi
dintre imigranþii care locuiesc în
tabãra de refugiaþi de la Calais
încearcã sã ajungã în Marea
Britanie îmbarcându-se în
camioane pe mãsurã ce acestea se
apropie de Tunelul pe sub
Canalul Mânecii. Numeroase
garduri au fost construite pentru a
împiedica accesul în port, în
Tunelul Canalul Mânecii ºi cãile
ferate din Calais. Luni, conducã-
torii de camioane ºi fermierii
francezi au blocat autostrada
principalã în cadrul unui protest
în care se cerea închiderea
taberei de imigranþi din zona
oraºului Calais.

ªoferul preferat al lui Vladimir
Putin, mort într-un accident
la volanul maºinii prezidenþiale

ªoferul preferat al lui Vladimir
Putin a murit pe loc în urma unui
accident rutier în care a fost
implicatã maºina prezidenþialã.
Preºedintele rus nu se afla în
maºinã în momentul în care a avut
loc accidentul. Maºina prezidenþi-
alã marca BMW circula pe o
stradã din Moscova, înainte de a se
izbi de un vehicul marca Mercedes
care a trecut pe partea opusã a
drumului fãrã a emite vreun
avertisment. Poliþia investigheazã
accidentul. ªoferul celeilalte
maºini a fost transportat la spital
în stare criticã. Potrivit informaþii-
lor, ºoferul ucis avea peste 40 de
ani de experienþã. Maºina condusã
de ºoferul lui Putin aparþinea
Consiliului Federal.

Preºedintele Iranului, Hassan Rohani, face
apel la þãrile musulmane sã se uneascã pentru a
“pedepsi” Arabia Sauditã pentru “crimele” sale.
“Þãrile din regiune ºi lumea islamicã trebuie sã
îºi coordoneze acþiunile pentru a rezolva pro-
blemele ºi pentru a pedepsi guvernul saudit”, a
declarat Rohani. “Dacã problema cu Guvernul
saudit s-ar limita la hajj (n.r. pelerinajul anual de
la Mecca), am fi putut poate gãsi o soluþie. Însã,
din pãcate, acest Guvern, prin crimele pe care
le comite în regiune ºi prin susþinerea pe care o
aratã terorismului, varsã sângele musulmanilor
în Irak, Siria sau Yemen”, a adãugat el. Monar-
hiile arabe sunnite din Consiliul de Cooperare al
Golfului (CCG), în frunte cu Arabia Sauditã,
au acuzat Iranul cã încearcã sã “politizeze” pe-
lerinajul anual de la Mecca, în urma unui schimb

Wolfgang Sobotka, ministrul de
Interne al Austriei, a ameninþat ieri
cã va intenta proces Ungariei, în
cazul în care statul ungar va refu-
za sã preia imigranþii care au tra-
versat frontiera comunã înspre te-
ritoriul austriac. Guvernul austriac
întâmpinã o provocare din partea
Partidului Libertãþii (FPO), de ex-
tremã dreapta, care a acuzat în
mod repetat Ungaria de faptul cã a

Angela Merkel sol icitã Rusiei  ºi  SUA sã ajungãAngela Merkel sol icitã Rusiei  ºi  SUA sã ajungãAngela Merkel sol icitã Rusiei  ºi  SUA sã ajungãAngela Merkel sol icitã Rusiei  ºi  SUA sã ajungãAngela Merkel sol icitã Rusiei  ºi  SUA sã ajungã
la un acord în privinþa unui armistiþ iu în Siriala un acord în privinþa unui armistiþ iu în Siriala un acord în privinþa unui armistiþ iu în Siriala un acord în privinþa unui armistiþ iu în Siriala un acord în privinþa unui armistiþ iu în Siria

cialii americani au subliniat faptul cã ar pu-
tea abandona tratativele în cazul în care nu
se va ajunge cât de curând la un acord.
Acordul de încetare al ostilitãþilor, interme-

diat de Lavrov ºi Kerry în luna fe-
bruarie, a fost rupt în urmã cu câ-
teva sãptãmâni, administraþia de la
Washington acuzând forþele sirie-
ne de încãlcarea armistiþiului. Ofi-
cialii Departamentul de Stat ame-
rican au refuzat dezvãluirea diver-
genþelor care împiedicã ajungerea
la un acord, deºi aceºtia au de-
clarat cã diferenþele au apãrut în
privinþa felului în care planul ar-
mistiþiului va fi implementat. Ru-
sia a insistat cã nu poate cãdea la
o înþelegere decât în cazul în care
luptãtorii opoziþiei, susþinuþi de
SUA ºi aliaþii din Orientul Mijlo-
ciu, se vor separa de grupãrile
militante asociate Al-Qaida, cu

care sunt aliate în unele zone. Barack Oba-
ma ºi Vladimir Putin au solicitat la rândul
lor diplomaþilor sã continue negocierile pe
tema armistiþiului din Siria.

Austria ameninþã cã va intenta proces
Ungariei, din cauza imigranþilor

permis imigranþilor sã pãtrundã pe
teritoriul Austriei, în pofida regu-
lamentelor UE ca solicitanþii de azil
sã staþioneze în spaþiul primei þãri
europene a Blocului comunitar în
care au intrat. Ungaria se pregã-
teºte la rândul de un referendum
în privinþa acceptãrii sau respin-
gerii sistemului cotelor de solici-
tanþi de azil propus de UE. Potrivit
acesteia, majoritatea refugiaþilor

pãtrund pe teritoriul ungar din alte
state EU, în mod special Italia ºi
Grecia. “Statele sau grupurile de
state care încalcã în mod repetat
legea trebuie sã se aºtepte la con-
secinþe legale”, a declarat minis-
trul de Interne austriac, Wolfang
Sobotka. “ În acest caz, Republi-
ca (Austria) trebuie sã intenteze
proces. Republica trebuie sã se
convingã cã Uniunea Europeanã
acþioneazã conform legii, punct”, a
adãugat acesta, fãrã a specifica ce
fel de proces juridic are în vedere.
Budapesta a construit un gard de-a
lungul frontierei sale cu Serbia, stat
ce nu este membru UE, pentru a
opri fluxul miilor de imigranþi, mulþi
dintre aceºtia fugind din calea vio-
lenþei din Orientul Mijlociu ºi Afri-
ca de Nord. Atât Ungaria, cât ºi
Austria au afirmat cã situaþia se aflã
în mare parte sub control. Purtãto-
rul de cuvânt al Guvernului Unga-
riei a respins acuzele lui Sobotka în
cadrul unei declaraþii trimise pe
email, spunând cã majoritatea imi-
granþilor au sosit în Austria prin alte

þãri ale Uniunii Europene. “Ungaria
nu poate ºi nu îºi va asuma respon-
sabilitatea pentru acest lucru, nici
nu va suferi consecinþele conduce-
rii iresponsabile a altor state mem-
bre, Austria, Germania, care igno-
rã regulile în mod intenþionat, sau a
altor state, precum Grecia, care ºi-
au neglijat responsabilitãþile”, a de-
clarat purtãtorul de cuvânt ungar.
Iniþial, Germania ºi Austria au în-
tâmpinat cu bucurie un numãr mare
de refugiaþi din Orientul Mijlociu ºi
Afganistan. Cu toate acestea, în
anul 2016, Viena ºi-a înãsprit regu-
lile în privinþa imigrãrii de azil ºi a
introdus o limitã anualã a solicitãri-
lor de azil pe care le va accepta.
Aceste demersuri au fost criticate
de organizaþiile pentru drepturile
omului ºi de Uniunea Europeanã,
dar au propulsat Partidul Libertãþii
în cadrul sondajelor de opinie, ast-
fel, candidatul la preºedinþia Aus-
triei, Norbert Gerwald Hofer, ar
putea deveni pe 2 octombrie 2016,
primul conducãtor de extremã
dreapta al unui stat UE.

Preºedintele Iranului face apel la þãrile musulmane
sã “pedepseascã” Arabia Sauditã

de replici dure lansate de Iran împotriva Riadu-
lui. O disputã are loc de mai multe zile între
rivalii iranian ºi saudit, la câteva zile înainte de
pelerinajul de la Mecca de care iranienii au fost
privaþi pentru prima oarã anul acesta în ultime-
le decenii. Luni, ayatollahul Khamenei a pus sub
semnul întrebãrii gestionarea Locurilor Sfinte
ale islamului de cãtre Arabia Sauditã. Drept rãs-
puns, marele muftiu saudit, ºeicul Abdel Aziz
al-Cheikh, a afirmat cã iranieii “nu sunt musul-
mani”. ªeful diplomaþiei iraniene Mohammad
Javad Zarif a rãspuns atunci cã “nu existã de
fapt nicio asemãnare între islamul iranienilor ºi
cel al extremismului fanatic propovãduit de sau-
diþi”. Tensiunile dintre Teheran ºi Riad s-au
amplificat dupã ce Arabia Sauditã a executat un
cleric ºiit, Nimr al-Nimr, acuzat de terorism. În

replicã, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali
Khamenei, a avertizat Arabia Sauditã cã riscã
“rãzbunarea divinã”. Protestele violente izbuc-
nite la ambasada sauditã din Teheran au gene-
rat retragerea personalului diplomatic saudit.
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Anunþul tãu!
Anunt public privind decizia

etapei de incadrare S.C. CASA
NOASTRA S.A. anunta publicul in-
teresat asupra luarii deciziei etapei
de incadrare de catre APM Dolj,
pentru proiectul “Amplasare insta-
latie distributie GPL la consuma-
tori” propus a fi amplasat in co-
muna Pielesti str. Calea Bucuresti,
nr. 113, Judetul Dolj. Proiectul de-
ciziei de incadrare si motivele care
o fundamenteaza pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, str. Petru
Rares, nr. 1, in zilele de L-V, intre
orele 9-14, precum si la urmatoa-
rea adresa de pe internet www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate inainta comentarii/observa-
tii la proiectul deciziei de incadra-
re pana la data de 15.09.2016.

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.

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”!

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste ma-
rochinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane cu
Clio, în Craiova ºi jude-
þul Dolj. Telefon: 0770/
333.559
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

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

CASE
Vând casã cu 2400 mp
teren intravilan în satul
Zãnoaga. Telefon: 0726/
662.182.
Vând casã în Melineºti-
Dolj, strada Principalã,
lângã liceu. Telefon:
0760/161.033.

Vând casã modestã -
1400 mp, Leamna de
Sus, lângã bisericã. Te-
lefon: 0740/330.526.
Vând casã Catargiu, te-
ren 400 mp sau schimb.
Telefon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna 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. Te-
lefon: 0744/ 563.823.
Zonã centralã, teren 760
mp, utilitãþi + casã de-
molabilã. Telefon: 0724/
309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 con-
venabil, avantajos pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0728/272.925
- Craiova.

Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Tele-
fon: 0770/333.559.

STRÃINE
Vând auto Volvo Break
înscris în Bulgaria. Tele-
fon: 0729/977.036.
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super în-
treþinutã, toate consuma-
bilele schimbate recent,
fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; -
Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 8 septembrie 2016

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

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

ANUNT ANGAJARE
SC GENERAL MEEL ELECTRIC SRL, cu se-

diul in Baicoi, judetul Prahova, str.C.D Gherea, nr.2
BIS, angajeaza electricieni cu si fara experienta,
pentru urmatoarele posturi :

- instalatii electrice interioare = 5 posturi
- retele electrice joasa tensiune = 5 posturi
- retele electrice medie tensiune = 5 posturi
- iluminat public= 5 posturi
- constructii montaj= 5 posturi
- automatizari= 5 posturi
- tablouri electrice= 5 posturi
Se ofera: cazare gratuita, salariu atractiv, tiche-

te masa, echipament de protectie, contravaloarea
transportului lunar de la domiciliu la sediul compa-
niei, contract de munca pe termen nelimitat sau la
alegere pe termen limitat, scolarizare (daca este
cazul), specializare (daca este cazul).

Cei interestati se pot adresa la urmatoarele
numere de telefon sau pot transmite cv-urile prin
e-mail:

                     -tel. mobil-0740170032
                     -tel.fix-0244262801
                     -fax:0244262801

 - general.meel.ro@gmail.com
 - general_meel@yahoo.com

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice, oglinzi
electrice, pilot automat,
stare impecabilã. Preþ
3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Cimitirul Ungureni
(zona Eroilor) parcela G,
rândul 4, plaþul 4- mor-
mânt - construit din ciment
ºi cu gard de fier, 3/1,5 m,
cu douã locuri suprapuse.
Telefon: 0745/601.438
sau 0740/012.173.
Vând TV Color D 102
cm, pat mecanic, cen-
tralã Bosch, sobã tera-
cotã, cãrucior handicap,
polizor 2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Telefon:
0768/083.789.
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,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil te-
rase, grãdini. Telefon:
0729/033.903.
Vând doi cãþei, lup frumoºi
strada Bibescu Nr. 2A. Te-
lefon: 0729/059.942.
Vând bicicletã copii, bici-
cletã damã, cadru bici-
cletã, tablouri Sfinþi, 85-
43 cm preþ mic. Telefon:
0351/181.202.
Calorifere fontã, aspira-
tor, telefon mobil EBO-
DA, cutii pãstrare arma-
ment mic ºi cartuºe, pie-
se Dacia noi, piei bovinã
ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205,
pantofi, bocanci noi. Te-
lefon: 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.
Telefon: 0251/416.455.

Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie 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.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi supra-
puse Romaneºti, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliote-
cã, aspirator, masã,
saltea copil. Telefon:
0770/298.240.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, Aeroport, cu
garsonierã, plus dife-
renþã. Telefon: 0766/
425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat 2 camere
decomandate, micro-
centralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte deplinã.
Telefon: 0722/ 956.600.

Închiriez garsonierã Dolja-
na. Telefon: 0770/413.319.

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãi-
cii (vis-a-vis de Electrica)
unde gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/obiect.
Telefon: 0351/423.493.
Acordãm credite  pensi-
onarilor ºi salariaþilor cu
venituri minime. Telefon:
0768/885.255.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Campioana continentalã en-titre,
Portuglia, a început cu o înfrângere
campania pentru Cupa Mondialã
din 2018, scor 0-2, marþi searã, în de-
plasare, cu Elveþia. Gazdele arenei
“St. Jakob-Park” din Basel au mar-
cat ambele goluri în prima jumãtate
de orã, prin Embolo (23) ºi Mehmedi
(30). Lusitanii nu au putut conta la
aceastã partidã pe starul lor, Cris-

PRELIMINARII CM 2018 – EUROPA
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tiano Ronaldo, neselecþionat din
pricina unei accidentãri mai vechi.
În tot acest timp, Franþa a fost þinu-
tã în ºah, la Borisov, de reprezenta-
tiva Belarusului, 0-0 într-un meci ar-
bitrat de Ovidiu Haþegan. Un alt 0-0
surprinzãtor s-a înregistrat ºi în Fe-
roe, Ungaria bifind aceastã contra-
performanþã. Altfel, meciul serii a
avut loc la Sofia! Bulgaria a condus

cu 1-0, la pauzã, Luxemburg, dar mo-
desta oponentã a întors rezultatul:
1-2 (min 62). Vecinii de la Sud de
Dunãre au revenit de asemenea, 3-2
(min. 79), numai cã luxemburghezii
au muºcat din nou în primul minut
al prelungirilor, 3-3. Aleksandar To-
nev, atacant în Serie A, la Crotone, a
reuºit în cele din urmã sã salveze
Bulgaria, 4-3 (min. 90+2).

Rezultatele complete ale primei etape a fazei grupelor
Duminicã

GRUPA C
San Marino – Azerbaijan 0-1
(Qurbanov 45)
Cehia – Irlanda de Nord 0-0
Norvegia – Germania 0-3
(Muller 15, 60, Kimmich 45)

GRUPA E
Danemarca – Armenia 1-0
(C. Eriksen 17)
Kazakhstan – Polonia 2-2
(Khizhnichenko 51, 58 / Kapustka 9, Lewandowski 35 pen)
România – Muntenegru 1-1
(Adi Popa 85 / Jovetic 87)

GRUPA F
Lituania – Slovenia 2-2
(Cernych 32, Slivka 34 / Krhin 77, Cesar 90+3)
Slovacia – Anglia 0-1
(Lallana 90+5)
Malta – Scoþia 1-5
(Effiong 13 / Snodgrass 9, 61 pen., 84, C. Martin 53, S. Flet-

cher 78)

Luni
GRUPA D

Georgia – Austria 1-2
(Ananidze 78 / Hinteregger 16, Janko 42)
Serbia – Irlanda 2-2
(Kostic 62, Tadic 69 pen. / Hendrick 3, Murphy 80)
Þara Galilor – Moldova 4-0
(Vokes 38, Allen 44, Bale 50, 90+5 pen.)

GRUPA G
Israel – Italia 1-3
(Ben Haim 35 / Pelle 14, Candreva 31 pen., Immobile 83)
Spania – Liechtenstein8-0
(Diego Costa 10, 66, S. Roberto 55, Silva 59, 90+1, Vitolo 60,

Morata 82, 83)
Albania – Macedonia 2-1
(Sadiku 9, Balaj 89 / Alioski 51)

GRUPA I
Croaþia – Turcia 1-1
(Rakitic 44 pen. / Calhanoglu 45+3)
Ucraina – Islanda 1-1
(Iarmolenko 41 / Finnbogason 5)
Finlanda – Kosovo 1-1
(Arajuuri 18 / Valon Berisha 60 pen.)

Marþi
GRUPA A

Belarus – Franþa 0-0
Bulgaria – Luxemburg 4-3
(Rangelov 16, Marcelinho 65, I. Popov 79, Tonev 90+2 / Joa-

chim 60, 62, Bohnert 90+1)
Suedia – Olanda 1-1
(Berg 43 / Sneijder 67)

GRUPA B
Andorra – Letonia 0-1
(Sabala 48)
I-le Feroe – Ungaria 0-0
Elveþia – Portugalia 2-0
(Embolo 23, Mehmedi 30)

GRUPA H
Bosnia – Estonia 5-0
(Spahic 7, 90+2, Dzeko 23 pen., Medunjanin 71, Ibisevic 83)
Cipru – Belgia 0-3
(R. Lukaku 13, 61, Carrasco 81)
Gibraltar – Grecia 1-4
(Walker 26 / Mitrohlou 10, Wiseman 44 aut., Fortounis 45,

Torosidis 45+2)

La turneul final se calificã primul loc din cele nouã grupe, iar 8 dintre reprezentativele clasate pe poziþia secundã vor susþine duble de baraj, câºtigãtoarele urmând sã acceadã ºi ele la CM.

Reprezentativa Argentinei a pus ca-
pãt unei serii de patru succese conse-
cutive, plecând doar cu un 2-2, ieri di-
mineaþã, din fieful ultimeia clasate, Ve-
nezuela. Se putea lãsa însã ºi mai rãu
pentru “pume”, care s-au vãzut nevoi-
te sã revinã de la 0-2. Autor al golului
victoriei în derby-ul de joi, cu Uru-
guay, Leo Messi n-a putut evolua, din
pricina unei pubalgii. De remiza elevi-
lor lui Edgardo Bauza a profitat ace-

Etapa a 8-a, rezultate complete
Uruguay – Paraguay 4-0
(Cavani 18, 54, C. Rodriguez 42, Suarez

45+1 pen.)
Chile – Bolivia 0-0
Venezuela – Argentina 2-2
(Anor 35, J. Martinez 53 / Pratto 58, Ota-

mendi 83)
Brazilia – Columbia 2-1
(Miranda 2, Neymar 74 / Marquinhos 36 aut.)
Peru – Ecuador 2-1
(Cueva 19 pen., Tapia 78 / Achilier 31)
1. Urugauy 16 6. Paraguay 12
2. Brazilia 15 7. Chile 11
3. Argentina 15 8. Bolivia 7
4. Columbia 13 9. Peru 7
5. Ecuador 13 10. Venezuela 2
La CM merg primele patru clasate, în timp ce

locul 5 va susþine un baraj inter-continental.

PRELIMINARII CM 2018 – AMERICA DE SUD

Argentina se împiedicã de “lanternã”, Uruguay
face spectacol ºi revine în frunte

eaºi Uruguay, care a zdrobit cu 4-0, la
Monteviedeo, Paraguyul, întorcându-
se astfel în fotoliul de lider. Chile, în
schimb, îºi continuã parcursul modest,
nereuºind decât un 0-0, la Santiago,
cu codaºa Bolivia. Meciul cu cel mai
tare afiº al rundei a adus faþã în faþã
Brazilia ºi Columbia, iar Selecao s-a
impus cu 2-1, rezultat bãtut în cuie de
o reuºitã a lui Neymar, cãzutã cu un
sfert de orã înainte de finiº.

DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii, sferturi de finalã, o

singurã manºã: FC Botoºani – Steaua.
DIGI SPORT 2
19:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: AHC

Potaissa Turda – Dinamo / 23:00 – FOTBAL Spania –
Cupa Regelui: Alcorcon – Getafe.

DOLCE SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii, sferturi de finalã, o

singurã manºã: FC Botoºani – Steaua / 3:15 – FOTBAL
AMERICAN – NFL: Denver Broncos – Carolina Panthers.

DOLCE SPORT 2
19:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã: AHC

Potaissa Turda – Dinamo.
EUROSPORT 1
16:00 – CICLISM – Turul Spaniei: etapa a 18-a / 19:00,

2:15, 4:15 – TENIS – US Open, la New York: ziua a 11-a.
TVR 3
20:00 – RALIURI – Cotnari Rally Iaºi.
LOOK PLUS
20:30 – FOTBAL – Cupa Ligii, sferturi de finalã, o

singurã manºã: FC Botoºani – Steaua.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

PRELIMINARII CM 2018 – AMERICA CENTRALÃ, DE NORD ªI CARAIBE
Runda finalã a penultimei faze

GRUPA C
SUA – Trinidad Tobago 4-0
(Kljestan 44, Altidore 60, 63, Arriola 72)
Guatemala – St. Vincent 9-3
(Tinoco 13, C. Ruiz 20, 28, 37, 58, 60, Arreo-

la 56, Morales 79, Marquez 83 / O. Anderson
10, 30, McBurnette 90).

Clasament: 1. SUA 13p, 2. TRINIDAD
11p, 3. Guatemala 10p, 4. St. Vincent 0p.

GRUPA A
Mexic – Honduras 0-0
Canada – El Savador 3-1
(Larin 11, Ledgerwood 53, Edgar 90+2 /

Bonilla 78)
Clasament: 1. MEXIC 16p, 2. HONDU-

RAS 8p, 3. Canada 7p, 4. El Salvador 29.

GRUPA B
Costa Rica – Panama 3-1
(Bolanos 19, 80, Matarrita 85 / Tejada

90+2 pen.)
Jamaica – Haiti 0-2
(Lafrance 68, Nazon 88)
Clasament: 1. COSTA RICA 16p, 2.

PANAMA 10p, 3. Haiti 4p, 4. Jamaica 4p.

Primele douã clasate din fiecare grupã s-au calificat în faza finalã. De unde primele trei vor merge la CM, iar locul 4 va
susþine un baraj inter-continental.

PRELIMINARII CM 2018 – ASIA
Faza grupelor, etapa a 2-a

GRUPA B
Irak – Arabia S. 1-2
(Mohannad Abdulraheem 18 / Nawaf Al Abid 81, 88 ambele pen.)
Thailanda – Japonia 0-2
(Haraguchi 18, Asano 75)
Emiratele A.U. – Australia 0-1
(Cahill 75)
Clasament: 1. Australia 6p, 2. Arabia S. 6p, 3. Japonia 3p, 4. Emiratele

A.U. 3p, 5. Irak 0p, 6. Thailanda 0p.

GRUPA A

China – Iran 0-0

Siria – Coreea S. 0-0

Qatar – Uzbekistan 0-1

(Krimets 86)

Clasament: 1. Uzbekistan 6p, 2. Iran 4p, 3. Coreea S. 4p, 4.

China 1p, 5. Siria 1p, 6. Qatar 0p.

La CM merg primele douã clasate din fiecare grupã, în timp ce naþionalele clasate pe locul 3 vor disputa un baraj.
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Selecþionata de tineret a României
a fost învinsã de formaþia similarã a
Danemarcei cu scorul de 3-1, la Aal-
borg, într-un meci din preliminariile
Campionatului European de fotbal
Under21 din 2017. Danemarca s-a
impus prin golurile marcate de Pione
Sisto (10) ºi Marcus Ingvartsen (35
— penalty, 39) ºi s-a calificat la tur-
neul final din Polonia. Tricolorii, care
au ºanse minime de calificare de pe
locul al doilea, au marcat prin Geor-
ge Miron (68).

România a fãcut o primã reprizã
foarte slabã, cu numeroase gre-
ºeli, individuale ºi colective, a ju-
cat mai bine dupã pauzã, dar soar-
ta meciului a fost decisã în prima
parte, noteazã Agerpres. Extrema

1. Steaua 6 4 2 0 9-3 14
2. Dinamo 6 3 3 0 11-5 12
3. Craiova 6 4 0 2 11-8 12
4. Botoºani 6 3 1 2 14-8 10
5. CSMS Iaºi 6 2 3 1 7-4 9
6. Pandurii 6 2 3 1 6-4 9
7. Voluntari 6 2 2 2 10-7 8
8. Gaz Metan 6 2 2 2 6-7 8
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 6 0 0 6 5-15 -6
14. ACS Poli 6 1 1 4 7-16    -10

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Cupa Ligii – sferturi de finalã

Meciurile ACS Poli - Concordia ºi CFR Cluj – ASA s-au jucat
asearã.

FC Botoºani – Steaua, astãzi, ora 20.30
Meciul Astra – Dinamo a fost amânat.

Liga I – etapa a 7-a

Gaz Metan – Pandurii mâine, ora 20.30
FC Voluntari – ACS Poli sâmbãtã, ora 17.30
CFR Cluj – „U” Craiova sâmbãtã, ora 20.30
CSMS Iaºi – FC Botoºani duminicã, ora 18
Steaua – Astra Giurgiu duminicã, ora 20.30
Viitorul – Concordia Chiajna luni, ora 18
ASA Tg. Mureº – Dinamo luni, ora 20.30

Cupa României, etapa a treia naþionalã
Filiaºiul va întâlni echipa eliminatã, anul trecut, de Astra

Singura formaþie a Doljului rãma-
sã în luptã în Cupa României, CSO
Filiaºi, va întâlni formaþia Unirea Brân-
ceni în faza a treia a competiþiei, con-
form tragerii la sorþi de ieri, de la se-
diul FRF. Partida se va desfãºura
marþi, 13 septrembrie, de la ora 16.30,
pe terenul grupãrii din Teleorman.
Unirea Brânceni este lidera campio-
natului judeþean din Teleorman, iar
anul trecut a eliminat echipa secundã
a Universitãþii Craiova, fiind elimina-

tã în ºaisprezecimi de Astra Giurgiu.
Iatã programul turului al treilea al com-
petiþiei, care se va disputa într-o sin-
gurã manºã, eliminatorie: – marþi, 13
septembrie: Csikszereda Miercurea
Ciuc – Foresta Suceava, Unirea Brân-
ceni – CSO Filiaºi, Comuna Recea –
Metalurgistul Cugir, ªoimii Lipova –
Cetate Deva, Nuova Mama Mia Be-
cicherecu Mic – Industria Gâlda, AFC
Hãrman – SCM Piteºti, Dinamo II –
Înainte Modelu; – miercuri, 14 sep-

tembrie: Transdor Tudora – Meta-
losport Galaþi, CSM Roman – ªtiin-
þa Miroslava, Aerostar Bacãu –
Sporting Lieºti, Internaþional Bãleºti
– Posada Periºani, FC Zalãu – Avân-
tul Reghin, National Sebiº – Per-
formanþa Ighiu, CS Pãuleºti – Fla-
cãra Moreni, FC Viitorul II – Uni-
rea Târlungeni, Unirea Slobozia –
CS Afumaþi, Popeºti Leordeni –
Olimpia Rm. Sãrat, Viitorul Dom-
neºti – FC Voluntari II.

Dupã debutul lui Daum,
România alunecã 7 locuri în ierarhia FIFA

România a pierdut nu mai puþin de 7 locuri în
ierarhia FIFA, dupã remiza de pe teren propriu cu
Muntenegru. FIFA va anunþa pe 15 septembrie noul
clasament al echipelor naþionale, pe care, deocam-
datã, suntem pe locul 25, cu 856 de puncte. De
sãptãmâna viitoare, ”tricolorii” vor fi pe locul 32,
cu 773 de puncte. Între cele douã clasamente, 11
august ºi 15 septembrie, România a jucat un singur
meci, 1-1 cu Muntenegru, în preliminariile CM

2018. Din 2013, România nu a mai fost atât de jos
în clasamentul FIFA. Dintre adversarele noastre din
grupã, doar Polonia se aflã înaintea noastrã, pe lo-
cul 17, în cãdere un loc faþã de clasamentul din
august. Danemarca, singura cealaltã adversarã din
grupa de calificare la CM 2018 din Rusia prezentã
în Top 50, este pe poziþia 41, în urcare de pe pozi-
þia 44. Argentina, Belgia, Germania sunt primele trei
clasate în ranking-ul FIFA.

Naþionala de tineret a pierdut net
în Danemarca ºi a ratat practic
calificarea la turneul final european

Danemarca — RomâniaDanemarca — RomâniaDanemarca — RomâniaDanemarca — RomâniaDanemarca — România
3-13-13-13-13-1

Au marcat: Pione Sisto (10), Ingvartsen (35 — pen., 39) / Miron (68). 
Danemarca: Hoejbjerg — Holst, Maxsoe, Banggaard, Blaabjerg (Nissen,

79) — Nielsen (Pedersen 85), Vigen Christensen, Noergaard, Pione Sisto —
Andersen (Duelund 66), Ingvartsen. Selecþioner: Niels Frederiksen.

România: Cojocaru —  Hodorogea, Þîru, Miron, Olteanu — Nedel-
cearu (Marin 46), Ov. Popescu — Pãun, Ioniþã II, Bumba (Rotariu 68)
—Tudorie (D. Popa 79). Selecþioner: Cristian Dulca.

stânga danezã Pione Sisto a fost
omul începutului de meci, depãºin-
du-l constant pe Hodorogea ºi
creând pericol la poarta lui Cojo-
caru. Goalkeeper-ul echipei italie-
ne Crotone a apãrat ºutul lui Sisto
din minutul 7, dar trei minute mai
târziu a fost învins de jucãtorul
transferat de Celta Vigo (10), care
a marcat din pasa lui Nielsen. Da-
nemarca s-a desprins dupã o gafã
a lui Nedelcearu, care l-a bruscat
fãrã minge la un corner pe Maxsoe
chiar sub ochii arbitrului ºi gazde-
le au primit penalty, transformat cu
ºansã de Ingvartsen (35). Gazdele
au marcat al treilea gol, la capãtul
unui contraatac (39), Lasse Vigen
Christensen centrând pentru In-
gvartsen, care a îndeplinit o sim-
plã formalitate dupã ce Cojocaru a
ieºit imprecis din poartã.

 Jucãtorul Astrei Giurgiu, Alex Io-
niþã, a lãsat echipa României în zece
oameni, dupã ce a primit cartonaº
roºu în minutul 64, pentru o intrare
brutalã ºi nejustificatã la Sisto. În 10
oameni, România a reuºit sã marche-
ze în inferioritate, prin fundaºul Geor-

ge Miron (68), care a reluat sub barã
mingea respinsã de portar la lovitura
liberã executatã de Marin.

Danemarca învinsese România
cu 3-0 la Giurgiu,

în toamna anului trecut.
În celelalte partide de marþi, Bul-

garia a învins Armenia în deplasare
cu scorul de 1-0, iar reprezentativa
Þãrii Galilor a smuls in extremis o re-
mizã pe teren propriu în faþa modes-
tei formaþii a Luxemburgului, 1-1. În
clasament, pe primul loc se aflã Da-
nemarca, 22 puncte (8 jocuri), urma-
tã de România, 16 p (9 j), Bulgaria, 14
p (8 j), Þara Galilor, 13 p (9 j), Luxem-
burg, 3 p (8 j), Armenia, 1 p (8 j). La
turneul final din Polonia merg câºti-
gãtoarele celor nouã grupe prelimi-
nare ºi alte douã reprezentative în
urma unor jocuri de baraj. Cele mai
bune patru ocupante ale locurilor
secunde obþin biletele pentru play-
off. România mai are de jucat un sin-
gur meci, cu Bulgaria în deplasare,
pe 11 octombrie.
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