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- Ce bine, Popescule, cã gu-
vernul, pânã acum, nu a pus
impozit pe apa de ploaie.

Doi craioveni, o femeie
ºi un bãrbat, în vârstã de
32, respectiv 49 de ani, au
fost reþinuþi pentru 24 de
ore ºi introduºi în Centrul
de Reþinere ºi Arest Pre-
ventiv Dolj, joi noaptea, fi-
ind cercetaþi sub aspectul
comiterii infracþiunii de
cumpãrare de influenþã.
Cei doi au fost prinºi în
flagrant în timp ce ofereau
900 de lire sterline unui
poliþist de la Secþia 3 Cra-
iova pentru a interveni pe
lângã ofiþerul de caz care
îl cerceta pe bãrbatul de
49 de ani într-un dosar de
viol, în vederea schimbãrii
declaraþiilor din dosar.
Cei doi craioveni au fost
prezentaþi, asearã, Tribu-
nalului Dolj cu propunere
de arestare preventivã
pentru o perioadã de 30 de
zile, iar poliþistul care a
refuzat ºpaga  ºi-a anunþat
superiorii a fost felicitat,
ieri, de comandantul IPJ
Dolj. Este al doilea agent
de la Secþia 3 Poliþie Cra-
iova care refuzã mita în
ultimele douã sãptãmâni.
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PreºedintelePreºedintelePreºedintelePreºedintelePreºedintele
Klaus IohannisKlaus IohannisKlaus IohannisKlaus IohannisKlaus Iohannis
la Berlin!la Berlin!la Berlin!la Berlin!la Berlin!

Cancelarul german Angela
Merkel l-a primit, ieri, pe
preºedintele României, Klaus
Iohannis, la Berlin, într-un
moment în care mai mulþi ºefi
de stat ºi de guvern, din þãrile
estice ale UE, nu împãrtãºesc
politica sa faþã de refugiaþi.
Apoi, la câteva zile dupã
alegerile regionale din landul
Mecklenburg-Pomerania,
unde Alternativa pentru
Germania (AfD) a devansat
Uniunea Creºtin-Democratã
(CDU) miercuri 7 septembrie
a.c., Angela Merkel a profitat
de dezbaterea bugetarã din
Bundestag...

ALDE Dolj ºi viaþaALDE Dolj ºi viaþaALDE Dolj ºi viaþaALDE Dolj ºi viaþaALDE Dolj ºi viaþa
palpitantã apalpitantã apalpitantã apalpitantã apalpitantã a
membrilor sãimembrilor sãimembrilor sãimembrilor sãimembrilor sãi

O adolescentãO adolescentãO adolescentãO adolescentãO adolescentã
din Craiova,din Craiova,din Craiova,din Craiova,din Craiova,
premiul specialpremiul specialpremiul specialpremiul specialpremiul special
la Olimpiadala Olimpiadala Olimpiadala Olimpiadala Olimpiada
InternaþionalãInternaþionalãInternaþionalãInternaþionalãInternaþionalã
de lecturãde lecturãde lecturãde lecturãde lecturã

Poeþii – victimePoeþii – victimePoeþii – victimePoeþii – victimePoeþii – victime
„ideologice”„ideologice”„ideologice”„ideologice”„ideologice”

Scriam cu exact un an în
urmã despre redeschiderea,
în Cile, a investigaþiei
asupra morþii marelui poet
Pablo Neruda, laureat al
Nobelului în 1971 ºi dece-
dat, la 23 septembrie 1973,
în plin avânt al dictaturii
generalului Pinochet, într-un
salon de spital.  Comunist
convins, din tagma idealiºti-
lor dispuºi sã se sacrifice
pentru cauze ale unui uma-
nism fervent, disjunct de
deturnãrile criminale ale
stalinismului ºi descendenþi-
lor sãi...
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Iohannis, la Berlin: Am propus
crearea unei agenþii europene
de combatere a terorismului

Preºedintele Klaus
Iohannis a declarat vineri
la Berlin cã a propus în
cadrul întâlnirii cu cance-
larul german Angela
Merkel, premierul belgian
Charles Michel ºi cu
premierul luxemburghez
Xavier Bettel crearea unei
agenþii europene de com-
batere a terorismului. “În
cadrul întâlnirilor am
propus ca ºi o mãsurã
concretã, deocamdatã este
o propunere ºi vom vedea
cum poate fi ea transpusã
în practicã, crearea unei
agenþii europene de com-
batere a terorismului. Ar fi
o mãsurã foarte concretã
care ar înlocui multiplele
entitãþi care se ocupã
acum cu prevenirea acte-
lor teroriste ºi cred cã ar
putea realmente sã creas-
cã nu numai securitatea
propriu-zisã, ci ºi senti-
mentul securitãþii în
interiorul Europei”, a
afirmat preºedintele într-o
conferinþã de presã la
sediul Ambasadei Româ-
niei la Berlin. De aseme-
nea, Iohannis a mai spus
cã existã “un larg consens
“în ce priveºte mãsurile
de prevenire a terorismu-
lui ºi cã în viitorul apro-
piat “cu siguranþã” vor fi
la nivel european “mãsuri
foarte concrete” pentru
îmbuãtãþirea situaþiei.
Preºedintele a mai spus cã
securitatea internã ºi
externã a Uniunii Europe-
ne este o temã centralã în
dezbaterile naþionale
europene, adãugând cã în
UE au fost prea multe acte
de terorism.

Ministrul Educaþiei, Mircea
Dumitru, spune despre contro-
versata OUG privind doctorate-
le cã aduce în discuþie credibili-
tatea universitãþilor româneºti,
care trebuie sã-ºi asume rãspun-
derea, altfel autonomia lor este
grav ºtirbitã, iar scoaterea din
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Social-democraþii acuzã Par-

tidul România Unitã (PRU) cã
‘’þinteºte baza politicã a TSD ºi
a PSD’’ printr-o campanie adre-
satã celor din baza de date a sus-
þinãtorilor lui Victor Ponta de la
alegerile prezidenþiale din 2014.

‘’Observând entuziasmul cu
care PRU a demarat o campanie
de comunicare, prin intermediul
telefoniei mobile ºi a internetu-
lui, doresc sã lansez un îndemn
cãlduros cãtre conducerea PRU
ºi cãtre cei care executã aceastã
campanie de comunicare, sã res-

Cei care îºi schimbã domiciliul cu 3 luni înainte
de alegerile locale voteazã unde au locuit

Alegãtorii care îºi schimbã do-
miciliul sau reºedinþa cu mai pu-
þin de trei luni înainte data alege-
rilor locale vor putea vota doar
în comuna sau oraºul în care au
avut domiciliul sau reºedinþa an-
terior, pentru a reduce riscul de
fraudare a alegerilor, potrivit unui
proiect de lege depus la Senat.

‘’Alegãtorul care ºi-a schim-
bat domiciliul sau reºedinþa cu
mai puþin de trei luni înainte de
data alegerilor îºi va exercita
dreptul de vot în comuna, ora-
ºul, municipiul sau aubdiviziunea
administrativ-teritorialã a muni-
cipiului în care alegãtorul a avut
anterior domiciliul sau reºedinþa,
dupã caz’’, se aratã în iniþiativa
depusã la Senat de deputatul PSD
Florin Gheorghe.

El susþine, în expunerea de
motive, cã actuala legislatie men-
þine încã posibilitãþi de fraudare
a procesului electoral. ‘’Una din-
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pecte legea referitoare la protec-
þia datelor cu caracter personal
ºi sã foloseascã cu atenþie baza
de date a susþinãtorilor lui Victor
Ponta de la alegerile prezidenþia-
le din 2014. Faptul cã am primit
semnale de la mai mulþi tineri sim-
patizanþi ºi susþinãtori ai PSD re-
feritor la mesajele primite în ulti-
mul timp din partea Partidului
România Unitã, mã face sã soli-
cit public ca aceastã campanie de
comunicare electronicã care þin-
teºte baza politicã a TSD ºi a PSD
sã ia sfârºit’’, a transmis liderul

TSD, Gabriel Petrea, prin inter-
mediul unui comunicat de presã.

El s-a arãtat convins cã ‘’un
partid într-o creºtere fulminan-
tã, precum PRU, dispune de su-
ficiente mijloace pentru a-ºi con-
strui singur o bazã de date pe
care sã o foloseascã pentru
campaniile sale de comunicare’’.
‘’Când îþi propui un scor de
15%, trebuie sã dispui de o vas-
tã ºi sofisticatã maºinãrie de co-
municare ºi de cunoºtinþe foar-
te temeinice asupra celor cãro-
ra te adresezi. Altfel, plagiind

ceea ce s-a întâmplat într-o cam-
panie precedentã, nu cred este
calea de urmat, pentru cã este
ºi ineficient ºi este ºi lipsit de
respect faþã de cetãþeni’’, a con-
chis social-democratul.

Preºedintele PRU, Bogdan
Diaconu, a fãcut joi un apel la
omologii sãi de la PSD ºi ALDE
pentru a se alãtura demersului de
demitere a Guvernului Cioloº pe
care formaþiunea sa intenþionea-
zã sã-l demareze sãptãmâna vii-
toare, acuzându-i totodatã cã
‘’mimeazã opoziþia’’.

tre ele este tot mai utilizatã
în alegerea autoritãþilor admi-
nistraþiei publice locale din
unitãþile administrative de
mici dimensiuni - comune
sau oraºe cu mai puþin de 10
mii de locuitori. Ea prinde
forma turismului electoral,
prin care unii cetãþeni îºi
schimbã domiciliul sau reºe-
dinþa cu numai câteva zile
înainte de data alegerilor, în
vederea susþinerii unui anu-
mit candidat’’, afirmã depu-
tatul PSD.

Acesta mai spune cã îm-
piedicare ‘’turismului electo-
ral’’ trebuie sã devinã o prio-
ritate legislativã, având în veere
cã la în urma alegerilor locale
într-un singur tur diferenþele din-
tre primul clasat în opþiunile elec-
torale ºi cel de al doilea candidat
a fost ºi de sub zece voturi. Cât
priveºte termenul de trei luni, de-

putatul PSD susþine cã a fost ales
pentru cã, de regulã, în acest in-
terval de timp se organizeazã atât
procesul electoral, cât ºi campa-
nia electoralã.’’Aceastã iniþiativã
nu afecteazã în niciun fel dreptul
constituþional de a alege, întru-

cât alegãtorul are dreptul de a ale-
ge în comuna, oraºul, municipiul
sau subdiviziunea administrativ-
teritorialã a municipiului în care
alegãtorul a avut anterior domi-
ciliul sau reºedinþa’’, mai expli-
cã iniþiatorul.

ecuaþie a CNATDCU nu este o
soluþie.

Prevederile controversate din
ordonanþa de urgenþã privind
doctoratele aduc în discuþie cre-
dibilitatea universitãþilor româ-
neºti, iar autonomia universitarã
ar fi grav ºtirbitã dacã acestea nu

îºi asumã rãspunderea pentru
ceea ce fac, a declarat, în exclu-
sivitate pentru agenþia de presã
MEDIAFAX, ministrul Educaþiei
Mircea Dumitru. În plus, scoa-
terea Consiliului Naþional de Ates-
tare a Titlurilor, Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare

(CNATDCU) din schema
analizei ºcolilor doctorale
ºi înlocuirea acestuia cu
Consiliul Naþional al Recto-
rilor nu are niciun sens, în-
trucât specialiºtii sunt la
CNATDCU, a mai spus
ministrul.

În ceea ce priveºte ul-
timul amendament adus
de deputaþii din Comisia
de Învãþãmânt Ordonanþei
de Urgenþã (OUG 4/
2016), care prevede cã
doctoratele aflate în lucru
la CNATDCU ar trebui

evaluate „în conformitate cu le-
gislaþia în vigoare la data susþi-
nerii respectivelor teze de doc-
torat”, ministrul Educaþiei spu-
ne cã ghilimelele nu s-au inven-
tat dupã ce ºi-au susþinut tezele
de doctorat Victor Ponta, Ga-
briel Oprea ºi Petre Tobã, amen-
damentul fiind unul vag.

„Am spus-o ºi o repet, ghili-
melele nu au fost inventate dupã
anul 2001 sau 2003, adicã ideea
cã eºti obligat sã menþionezi sur-
sele, sã-i citezi pe cei pe care-i
foloseºti, atunci când reproduci
fragmente din lucrãrile lor. Este
o idee care nu a fost inventatã
în România dupã ce ºi-au susþi-
nut doctoratele domnul Ponta,
domnul Oprea, domnul Tobã.
Dacã nu vrem sã vedem lucru-
rile astea, înseamnã cã ne min-
þim unii pe alþii...”, a pus pro-
blema ministrul Mircea Dumitru.
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Preºedintele Klaus Iohannis la Berlin!Preºedintele Klaus Iohannis la Berlin!Preºedintele Klaus Iohannis la Berlin!Preºedintele Klaus Iohannis la Berlin!Preºedintele Klaus Iohannis la Berlin!
MIRCEA CANÞÃR

Cancelarul german Angela
Merkel l-a primit, ieri, pe pre-
ºedintele României, Klaus Io-
hannis, la Berlin, într-un mo-
ment în care mai mulþi ºefi de
stat ºi de guvern, din þãrile es-
tice ale UE, nu împãrtãºesc po-
litica sa faþã de refugiaþi. Apoi,
la câteva zile dupã alegerile
regionale din landul Mecklen-
burg-Pomerania, unde Alterna-
tiva pentru Germania (AfD) a
devansat Uniunea Creºtin-De-
mocratã (CDU) miercuri 7 sep-
tembrie a.c., Angela Merkel a
profitat de dezbaterea bugeta-
rã din Bundestag, pentru a face
o invitaþie deputaþilor la un
comportament responsabil în
faþa expansiunii extremismu-
lui. Pentru cancelar, AfD, care

nu a fost evocat direct, nu este
singura problemã ºi conºtientã
cã germanii – o atestã ºi son-
dajele – îi reproºeazã deschide-
rea porþilor, doreºte sã demon-
streze contrariul. De altfel, pro-
blema propriu-zisã a CDU în
landul Mecklenburg-Pomera-
nia nu a fost Angela Merkel, ci
nepopularul candidat Lorenz
Caffier. ªi asta cu un an înain-
tea sfârºitului celui de al trei-
lea „mandat Merkel”. Consa-
crând energii imense chestiu-
nii refugiaþilor, existã riscul de
a uita... de germani. Angela
Merkel pariazã însã pe uma-
nism, solidaritate, încredere.
Filosofia sa rãmâne, aºadar,
neschimbatã ºi nu este exclus
ca inclusiv preºedintele Româ-

nie, Klaus Iohannis, sã fi fost
„examinat” pe aceastã delica-
tã problemã, devenitã o hârtie
de turnesol pentru Berlin. Ori-
cum, faptul cã Bruxelles-ul a
ridicat, la începutul sãptãmâ-
nii, tonul la Volkswagen (VW),
la un an dupã dezvãluirile pri-
vind frauda constructorului
german, care a instalat o mo-
dificare la softul emisiilor, pen-
tru 11 milioane de autoturis-
me, fireºte cã a iritat Berlinul,
dar nu aºa ceva s-a aflat în
agenda discuþiilor. S-a discutat
despre „Brexit”, crizele UE,
viitorul acesteia, identificarea
de soluþii comune în toate îm-
prejurãrile, evitarea faliilor în
rândul celor 27, constituirea
unei agenþii europene de com-

batere a terorismului, cum a
mãrturisit Klaus Iohannis în
declaraþia de presã. Bucureº-
tiul nu poate decât „asculta”...
Berlinul, care apreciazã, de
regulã, loialitatea ºi consec-
venþa. Sã nu omitem cã în aºa-
zisa „migraþie sãracã” se aflã
cot la cot, România ºi Bulga-
ria. Prin Asociaþia oraºelor din
Germania, primarii acestora s-
au plâns, sistematic, la unison,
de invazia rromilor, care înca-
seazã ajutoare sociale, comit
infracþiuni ºi alimenteazã o
stare de spirit anti-româneas-
cã. Suntem aºadar, oricum,
vulnerabili. Chestiunea inte-
grãrii în spaþiul Schengen, nu
a fost, înþelegem, acum relua-
tã. Mai degrabã, problemele

politice interne rãmân motive
de reproºuri cu geometrie va-
riabilã. Lipsa de solicitudine ºi
orizont în depãºirea crizei imi-
graþiei, va facilita expansiunea
partidelor populiste. Dacã rro-
mii erau o problemã pentru
România, înainte de a inunda
Germania, ºi asta ne aparþi-
nea, înainte de a fi a UE sau a
Franþei ºi Germaniei, în mo-
mentul de faþã nu putem de-
cât sã fim cât se poate de re-
ceptivi la ceea ce spune Ange-
la Merkel. Poate e nedrept,
dar asta este situaþia. Alãturi
de Franþa, sã ne amintim cã
vine în zilele urmãtoare ºi
Francois Hollande, la Bucu-
reºti, Germania este ursitoa-
rea României moderne.

Testele vor fi efec-
tuate pentru fiecare
acþiune declaratã a
fiecãrui produs. Cu
alte cuvinte, dacã un
produs biocid are, de
exemplu, trei acþiuni
diferite (bactericid,
sporicid ºi virulicid),
atunci producãtorul
sau distribuitorul tre-
buie sã prezinte trei
buletine de analizã a
eficacitãþii, unul pentru fiecare ac-
þiune, la Comisia Naþionalã pentru
Produse Biocide.

La intrarea pe piaþã a unui pro-
dus biocid nou din categoriile TP1
ºi TP2, producãtorul sau distribui-
torul trebuie sã prezinte odatã cu
dosarul de avizare rapoarte de efi-

Mãsuri stricte pentru autorizareaMãsuri stricte pentru autorizareaMãsuri stricte pentru autorizareaMãsuri stricte pentru autorizareaMãsuri stricte pentru autorizarea
dezinfectanþilor folosiþi în spitaledezinfectanþilor folosiþi în spitaledezinfectanþilor folosiþi în spitaledezinfectanþilor folosiþi în spitaledezinfectanþilor folosiþi în spitale

Toate produsele biocide din categoriile TP1 ºi TP2 care se
gãsesc pe piaþa româneascã ºi au indicaþii de utilizare în unitãþi

sanitare vor fi supuse la teste de eficacitate în laboratoare
acreditate la standarde europene. Producãtorii ºi distribuitorii au

un termen de 120 de zile pentru îndeplinirea acestei cerinþe.

În cadrul proiectului, a avut loc
o dezbatere, la care au participat
membrii ai personalului, psihologi,
asistenþi sociali ºi persoane private
de libertate.

Scopul activitãþii a fost sensibi-

Campanie de prevenire a suicidului,Campanie de prevenire a suicidului,Campanie de prevenire a suicidului,Campanie de prevenire a suicidului,Campanie de prevenire a suicidului,
la Penitenciarul Pelendavala Penitenciarul Pelendavala Penitenciarul Pelendavala Penitenciarul Pelendavala Penitenciarul Pelendava

Penitenciarul Pelendava a organizat sãptãmâna aceasta, la Clubul din cadrul secþiei
de deþinere, proiectul “Eºti de neînlocuit”, pentru a marca ziua de „10 septembrie –

Ziua Mondialã de Prevenire a Suicidului”.

lizarea funcþionarilor publici cu sta-
tut special din sistemul penitenciar
ºi a persoanelor private de liberta-
te, în raport de problematica sui-
cidului, prin conºtientizarea de cã-
tre personal ºi de cãtre detinuþi, a

faptului cã existã persoane care
trec prin perioade existenþiale difi-
cile ºi au nevoie de susþinere din
partea celor din jur; împãrtãºirea
experienþelor pozitive de cãtre de-
tinuþii de sprijin care au ajutat alþi
deþinuþi sã depãºeascã o perioadã
de impas existenþial; informarea
personalului ºi a deþinuþilor cu pri-
vire la semnificaþia Zilei Mondiale
de Prevenire a Suicidului ºi la prin-
cipalele caracteristici ale fenome-
nului suicidar; gãsirea de metode
concrete de intervenþie pentru re-
ducerea riscului suicidar în rândul

detinuþilor.
Manifestarea, care a fost orga-

nizatã la iniþiativa Administraþiei
Naþionale a Penitenciarelor, s-a
desfãºurat la nivel naþional în toate
unitãþile penitenciare în perioada 5
- 10 septembrie.

Se doreºte scãderea
ratei de suicid cu 10%

Campania derulatã în sistemul
penitenciar, ajunsã deja la a doua
ediþie, plaseazã România în rândul
þãrilor care s-au implicat cu promp-
titudine în eforturile întreprinse de

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
pentru scãderea ratei de suicid cu
10 procente pânã în anul 2020.

„Ziua Mondialã de Prevenire a
Suicidului pune accent pe valoa-
rea sentimentalã ºi universalã a
solidaritãþii cu semenii noºtri, unii
dintre ei alegând sã recurgã la ges-
turi dramatice atunci când se con-
fruntã cu situaþii de viaþã proble-
matice”, a precizat inspector prin-
cipal de penitenciare Loredana Gro-
za, purtãtor de cuvânt al Peniten-
ciarului Pelendava din Craiova.

RADU ILICEANU

cacitate realizate în douã laboratoa-
re acreditate distincte pentru fie-
care acþiune declaratã. Cu alte cu-
vinte, dacã un produs biocid are,
de exemplu, douã acþiuni diferite
(bactericid ºi sporicid), atunci pro-
ducãtorul sau distribuitorul trebu-
ie sã prezinte patru buletine de ana-

lizã, douã pentru fiecare acþiune,
la Comisia Naþionalã pentru Pro-
duse Biocide.

Mãsuri de control recurent
Pentru toate produsele biocide

din categoriile TP1
ºi TP2 existente pe
piaþã, producãtorii
sau distribuitorii au
obligaþia de a pre-
zenta la fiecare trei
ani de zile douã ra-
poarte de eficacita-
te realizate în douã
laboratoare acredita-
te distincte pentru
fiecare acþiune de-
claratã a produsului.

Cu alte cuvinte,
dacã un produs biocid are, de exem-
plu, cinci acþiuni diferite (bacteri-
cid, mycobactericid, fungicid, spo-
ricid ºi virulicid), atunci producã-
torul sau distribuitorul trebuie sã
prezinte zece buletine de analizã,
douã pentru fiecare acþiune, la Co-

misia Naþionalã pentru Produse Bi-
ocide la fiecare trei ani de zile.

Un producãtor sau distribuitor
va pierde avizul de punere pe pia-
þã a unui produs biocid în mai
mujlte situaþii. Spre exemplu, la
constatarea modificãrii cantitative
sau calitative a substanþei active
ºi a altor ingrediente din produsul
biocid; la nerespectarea obligaþiei
de testare în termen de 120 de zile;
la nerespectarea obligaþiei de tes-
tare recurentã la fiecare trei ani;
la constatarea încãlcãrii prevede-
rilor din articolul 95 al Regulamen-
tului Uniunii Europene privind pro-
dusele biocide. Articolul respec-

tiv reglementeazã autorizarea pro-
duselor biocide la nivel european
din punct de vedere al substanþe-
lor active permise ºi al furnizori-
lor de substanþe.

Aceste prevederi sunt incluse în
Ordinul comun al ministrului sã-
nãtãþii, ministrul mediului ºi al pre-
ºedintelui ANSVSA, publicat în
Monitorul Oficial. Toate testãrile
sunt în sarcina producãtorilor sau
distribuitorilor. Documentul conþi-
ne ºi alte prevederi legate de pro-
duse biocide din alte categorii
(TP3, TP4, TP5), care nu sunt
utilizate în unitãþi sanitare.

RADU ILICEANU
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Un bãrbat de 51 de ani, cetãþean grec, a ajuns în arestul IPJ Dolj, ieri dupã-amiazã, pe bazã de
ordonanþã de reþinere pentru 24 de ore emisã de procurorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria
Craiova, pentru comiterea infracþiunilor de vãtãmare corporalã din culpã, conducere sub influenþa
bãuturilor alcoolice ºi pãrãsirea locului accidentului. În cursul dimineþii, bãrbatul, bãut fiind, la vola-
nul unui Maserati, a accidentat doi tineri care traversau regulamentar strada, în zona Teatrului Naþi-
onal ºi a fugit, fiind depistat de poliþiºti câteva ore mai târziu, în urma cercetãrilor efectuate.

Cetãþean grec în arestul IPJ DoljCetãþean grec în arestul IPJ DoljCetãþean grec în arestul IPJ DoljCetãþean grec în arestul IPJ DoljCetãþean grec în arestul IPJ Dolj
dupã ce a accidentat doi craioveni pe trecere ºi a fugitdupã ce a accidentat doi craioveni pe trecere ºi a fugitdupã ce a accidentat doi craioveni pe trecere ºi a fugitdupã ce a accidentat doi craioveni pe trecere ºi a fugitdupã ce a accidentat doi craioveni pe trecere ºi a fugit

Potrivit reprezentanþilor IPJD
olj, ieri dimineaþã, în jurul orei
06.30, B.A., de 51 de ani, din Gre-
cia, în timp ce conducea un auto-
turism Maserati, pe strada A.I.
Cuza cãtre Popa ªapca, la trece-
rea de pietoni din zona Teatrului
Naþional a accidentat uºor douã
persoane, Adrian D., de 19 ani ºi
Florentina B., de 20 de ani, din
Craiova, care traversau strada re-
gulamentar, pe trecerea de pietoni.
Dupã producerea accidentului
ºoferul a pãrãsit locul accidentului
fãrã încuviinþarea organelor de
poliþie, fiind depistat în urma in-

vestigaþiilor ºi cercetãrilor efectuate
de poliþiºtii rutieri, într-un aparta-
ment din Craiova, câteva ore mai
târziu. Bãrbatul în cauzã a fost
testat de poliþiºti cu aparatul alco-
oltest, astfel rezultând o concen-
traþie de 0,55 mg/l alcool pur în
aerul expirat, fapt pentru care aces-
ta a fost condus la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova  în
vederea recoltãrii de probe biolo-
gice. Oamenii legii au întocmit do-
sar de cercetare penalã sub aspec-
tul comiterii infracþiunilor de vãtã-
mare corporalã din culpã, condu-
cere sub influenþa bãuturilor alcoo-

lice ºi pãrãsirea locului acciden-
tului. În baza probatoriului admi-
nistrat de poliþiºtii Biroului Rutier
Craiova, procurorul de caz de la
Parchetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova a luat împotriva condu-
cãtorului auto de 51 de ani mãsu-
rã reþinerii pentru 24 de ore, aces-
ta fiind introdus în Centrul de Re-
þinere ºi Arest Preventiv din ca-
drul Inspectoratului Judeþean de
Poliþie Dolj. În cursul zilei de as-
tãzi bãrbatul urmeazã sã fie pre-
zentat Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare preventivã
pentru 30 de zile.

Doi craioveni, o femeie ºi un bãr-
bat, în vârstã de 32, respectiv 49 de
ani, au fost reþinuþi pentru 24 de ore
ºi introduºi în Centrul de Reþinere ºi
Arest Preventiv Dolj, joi noaptea, fi-
ind cercetaþi sub aspectul comiterii
infracþiunii de cumpãrare de influ-
enþã. Cei doi au fost prinºi în fla-
grant în timp ce ofereau 900 de lire
sterline unui poliþist de la Secþia 3
Craiova pentru a interveni pe lângã
ofiþerul de caz care îl cerceta pe bãr-
batul de 49 de ani într-un dosar de
viol, în vederea schimbãrii declara-
þiilor din dosar. Cei doi craioveni au
fost prezentaþi, asearã, Tribunalului
Dolj cu propunere de arestare pre-
ventivã pentru o perioadã de 30 de
zile, iar poliþistul care a refuzat ºpaga
ºi ºi-a anunþat superiorii a fost felici-
tat, ieri, de comandantul IPJ Dolj.
Este al doilea agent de la Secþia 3
Poliþie Craiova care refuzã mita în
ultimele douã sãptãmâni.

Ofiþerii Direcþiei Generale Anti-
corupþie (D.G.A.) - Serviciul Jude-
þean Anticorupþie (S.J.A.) Dolj, sub
coordonarea procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au organizat joi, 8
septembrie a.c., prinderea în fla-
grant a douã persoane, Daniela
Cimpoeru, de 32 de ani ºi Viorel
Guluº, de 49 de ani, în timp ce ofe-
reau suma de 900 lire sterline unui
agent de poliþie din cadrul Secþiei 3
Poliþie Craiova, pentru a interveni
pe lângã un coleg de-al sãu sã
schimbe declaraþiile într-un dosar
penal în care Viorel Guluº este cer-
cetat pentru infracþiunea de viol.

Mai exact, în noaptea de 3 spre
4 septembrie Viorel Guluº, împre-
unã cu alte 2 persoane (fiul sãu, în
vârstã de 16 ani ºi un alt tânãr, de
25 de ani) au întreþinut relaþii se-
xuale cu o minorã de 14 ani, din
Craiova, care a formulat plângere

A refuzat o mitãA refuzat o mitãA refuzat o mitãA refuzat o mitãA refuzat o mitã
de 900 de lire sterlinede 900 de lire sterlinede 900 de lire sterlinede 900 de lire sterlinede 900 de lire sterline

Agentul principal de poliþie Sîrbu Marian Alin îºi desfãºoarã ac-
tivitatea în cadrul Secþiei 3 Poliþie Craiova la Compartimentul de
Siguranþã Publicã. Acesta a absolvit ªcoala de Agenþi de Poliþie
Vasile Lascãr Câmpina în anul 2007, fiind repartizat sã îºi desfã-
ºoare activitatea la IPJ Mehedinþi, la un post de poliþie. Ulterior, în
anul 2008, acesta a fost transferat la IPJ Dolj – Secþia 3 Poliþie, de-
a lungul carierei a fost remarcat de superiori pentru rezultatele
bune obþinute, fiind recompensat de Comanda Inspectoratului cu
o majorare salarialã de 50% din salariul de bazã.

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

penalã împotriva celor trei, pe nu-
mele cãrora s-a deschis dosar pe-
nal ºi se fac cercetãri sub aspectul
sãvârºirii infracþiunii de viol. În
acest context, joi, 8 septembrie a.-
c., agentul principal Sîrbu Marian
Alin, din cadrul Secþiei 3 Poliþie
Craiova a fost contactat telefonic,
în repetate rânduri, de Daniela Cim-
poeru, de 32 de ani, din Craiova,
care i-a solicitat sprijin pentru
schimbarea declaraþiei lui Viorel
Guluº, de 49 de ani, din munici-
piu, acesta fiind cercetat sub as-

pectul sãvârºirii infracþiunii de viol.
În timpul convorbirilor telefonice
craioveanca i-a propus poliþistului
sã îi ofere o sumã de bani în schim-
bul ajutorului, care ar fi constat în
ruperea declaraþiilor aflate deja la
dosarul de viol ºi înlocuirea cu al-
tele, astfel încãt sã scape de rãs-
punderea penalã. Agentul de poli-
þie însã ºi-a informat ºeful nemij-
locit ºi ulterior comanda Inspec-
toratului de Poliþie al Judeþului Dolj
cu privire la aceastã situaþie, toto-
datã fiind informaþi ºi ofiþerii spe-

cialiºti ai Serviciului Judeþean An-
ticorupþie Dolj. „În aceeaºi zi, în
jurul orei 18.30, la sediul Secþiei
3 Poliþie s-au prezentat cei doi cra-
ioveni care i-au oferit poliþistului
900 lire sterline pentru a interveni
la ofiþerul de caz în vederea schim-
bãrii declaraþiilor date de bãrba-
tul de 49 de ani, moment în care a
intervenit echipa ofiþerilor D.G.A
împreunã cu procurorul de caz, re-
alizându-se prinderea în flagrant”,
a declarat agent ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de
presã al IPJ Dolj. Persoanele în
cauzã au fost conduse la sediul
Parchetului de pe lângã Tribunalul
Dolj în vederea continuãrii cerce-
tãrilor sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii de ,,cumpãrare de influ-

enþã”, iar în baza probatoriului ad-
ministrat procurorul de caz a dis-
pus continuarea urmãririi penale
faþã de cei doi suspecþi ºi reþinerea
acestora pentru 24 de ore. Cei doi
inculpaþi au fost introduºi în Cen-
trul de Reþinere ºi Arest Preventiv
din cadrul Inspectoratului Judeþean
de Poliþie Dolj, iar asearã au fost
prezentaþi Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã pen-
tru o perioadã de 30 de zile.

Ieri, comandantul IPJ Dolj, co-
misar ºef de poliþie Constantin Ni-
colescu, l-a felicitat pe poliþist ºi i-a
înmânat o Diplomã pentru îndeplini-
rea cu succes a misiunilor în slujba
cetãþenilor. Este al doilea poliþist de
la Secþia 3 Poliþie Craiova care refu-
zã ºpagã în ultimele douã sãptãmâni.
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Scriam cu exact un an în urmã despre
redeschiderea, în Cile, a investigaþiei asu-
pra morþii marelui poet Pablo Neruda, la-
ureat al Nobelului în 1971 ºi decedat, la
23 septembrie 1973, în plin avânt al dic-
taturii generalului Pinochet, într-un salon
de spital.

Comunist convins, din tagma idealiºtilor
dispuºi sã se sacrifice pentru cauze ale unui
umanism fervent, disjunct de deturnãrile
criminale ale stalinismului ºi descendenþi-
lor sãi din lagãrul socialismului real, marele
poet fusese un apropiat ºi un susþinãtor al
lui Salvador Allende ºi un inamic public ºi
temut al dictaturii instaurate de longevivul
Pinochet. În consecinþã, fusese urmãrit ºi
ucis, probabil otrãvit sub oblãduirile perfi-
de ale ciracilor de sub tutela „Fratelui cel
Mare”. Decesul sãu fusese pus de regim
în seama unui cancer la prostatã, fãrã de-
taliile obiºnuite în astfel de circumstanþe ºi
fãrã comentarii, ignorând cu obstinaþie sus-
piciunile de altfel majore ºi în parte docu-
mentate de asasinat politic.

Aºa cum am precizat atunci. suspiciuni-

Poeþii – victime „ideologice”Poeþii – victime „ideologice”Poeþii – victime „ideologice”Poeþii – victime „ideologice”Poeþii – victime „ideologice”
le sunt încã pe cale sã se confirme, în va-
rianta cea mai acuzatoare, previzibilã în
datele ei generice, anume aceea a unei in-
tervenþii a serviciilor secrete nord-ameri-
cane. Indiciile au mers cãtre un agent, an-
gajat al Dina, serviciu de contrainformaþii
chilian aflat la bunul plac al lui Pinochet ºi
al acoliþilor sãi, pe nume Michael Townley,
denunþat, mai întâi, în Italia, ca autor al unei
alt asasinat comis la Roma. În Cile, ºoferul
marelui poet, Manuel Araya, scrisese chiar
o carte de evocãri în care avansase aceas-
tã ipotezã de pe poziþia de martor: el fusese
ultimul vizitator al poetului, în salonul de
spital, unde îl lãsase lucid ºi în stare bunã.
Suspiciunea a fost de otrãvire de cãtre
 Michael Townley, printre altele recunos-
cut ºi ca agent CIA, procesat în mai multe
þãri pentru crime la comandã, dar recupe-
rat de americani ºi pus, bine mersi, sub
protecþie încã ºi în prezent.

N-am mai urmãrit evoluþia acelei între-
prinderi ºi nu ºtiu dacã rezultatele medicale
trimise unui laborator american au confir-
mat ori nu ipoteza asasinatului. Se pare însã

cã ele încã n-au fost procesate, asta nu în-
seamnã cã Neruda  înceteazã de a fi consi-
derat o victimã a acelei odioase dictaturi.

Iatã însã cã în aceastã varã, s-a redes-
chis, cu un alt mare poet, Garcia Lorca, ºi
la o distanþã infinit mai mare de la asasina-
rea sa – de data aceasta realã, ºtiutã ºi asu-
matã de un alt regim ºi de un alt general,
Franco, în Spania – o investigaþie. Ea are o
altã menire, poate încã ºi mai dureroasã în
datele ei intrinseci: identificarea locului în
care s-ar afla resturile trupeºti ale unuia din-
tre cei mai mari cântãreþi ai iubirii distilate
în retortele aceloraºi idealuri de justiþie so-
cialã ºi de libertate pentru propriul neam ºi
pentru destinul lumii.

În acest caz, s-a fãcut apel la arheologi,
cu excavãri într-o zonã relativ extinsã în care
indicii mai vechi sugerau cã ar fi zãcut rã-
mãºiþele poetului împuºcat printr-o acþiune
secretã, împreunã cu un coleg de celulã ori
cu mai mulþi, adevãrul fiind, pentru mai bine
de opt decenii în stadiul de simple ipoteze
din cauza manipulãrii actelor de arhivã de-a
lungul lungii dictaturi franchiste.

Nu ºtiu nici în acest caz cum se va sfârºi
investigaþia, fiindcã prin iulie trecut se epui-
zaserã puþinele fonduri arondate misiunii
tocmai în momentul în care un mare ar-
heolog argentinian, mare admirator al poe-
tului, a crezut cã se afla foarte aproape de
locul indicat de un adolescent la data cri-
mei obligat de zbirii franchiºti sã sape groa-
pa pentru trupul secerat de gloanþe ale ce-
lui învinuit, de propaganda regimului, de te
miri ce, din care n-au lipsit nici masoneria
ºi nici mãcar… homosexualitatea.

Fireºte, cu vrãjita expresie a unui alt ge-
nial – ºi pe deasupra atins de nebunie – îna-
intaº al lor, Hölderlin -, omul va fi locuind
poetic lumea, însã prigoana dusã pânã la
crimã în cazul unora dintre ei nu scapã une-
ia dintre cele mai greþoase ºi revoltãtoare pa-
gini ale istoriei. ªi nu pot sã nu invoc aici
poziþia lui Platon faþã de poeþi: cu menþiu-
nea, însã semnificativã ºi emblematicã în
context, cã filosoful atenian le refuzase ac-
cesul în Cetate nu pentru alt motiv în afara
aceluia cã, prin harul lor persuasiv, ar fi putut
destabiliza orice ordine statuatã… politic.

Reprezentanþii IPJ Dolj anunþã cã actul de identitate ºi dova-
da plãþii amenzii de circulaþie se pot trimite, de acum, scanate,
pe adresa de e-mail a Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj.
Inspectoratul Judeþean de Poliþie Dolj operaþionalizeazã preve-
derile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor mãsuri de
simplificare la nivelul administraþiei publice centrale ºi pentru
modificarea ºi completarea unor acte normative. Atât copia
actului de identitate, necesarã obþinerii unor documente de la
poliþie (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât ºi dovada plãþii
amenzii de circulaþie se pot trimite, scanate, pe adresele de e-
mail ale Inspectoratului de Poliþie Judeþean Dolj. (Documentul
scanat trebuie sã fie lizibil ºi sã nu depãºeascã 2 Mb). Pe site-ul
www.dj.politiaromana.ro - la secþiunea Utile/Corespondenta on-
line, sunt disponibile adresele de e-mail ale serviciilor ºi unitãþi-
lor teritoriale de poliþie din judeþul Dolj. Astfel, pentru ca cetãþe-
nii sã nu mai apeleze la serviciile poºtale sau sã se mai deplaseze
la unitatea de poliþie, pot transmite dovada plãþii amenzii la e-
mailul unitãþii teritoriale din care face parte agentul constatator
care a aplicat sancþiunea (Ex. Pentru a trimite dovada platii unei
amenzi aplicate de un politist din cadrul Biroului Rutier Craiova
veti folosi adresa rutieracraiova@dj.politiaromana.ro, de ase-
menea dovada unei sancþiuni aplicate de un poliþist din cadrul
Poliþiei municipiului Calafat se poate trimite la
adresa calafat@dj.politiaromana.ro, etc.). De asemenea, nu mai
este nevoie ca solicitanþii diverselor documente sã vinã cu co-
pie xerox a cãrþii de identitate pentru a obþine documente elibe-
rate de poliþie, fiind suficientã transmiterea copiei scanate a
documentului de identitate pe e-mailul Serviciului unde trebuie
sã ajungã. Toate informaþiile ºi adresele de e-mail sunt disponi-
bile, centralizat ºi organizate în ordine alfabeticã, pe site-ul-
 www.dj.politiaromana.ro - la secþiunea Utile/Corespondenta on-
line. Certificatul de cazier judiciar se elibereazã, de regulã, pe
loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitãrii, în situaþiile în care
cererea este depusã în România.

CARMEN ZUICAN

Dovada achitãrii amenzii
se pot transmite, de acum,

prin e-mail la Poliþie

Având în vedere poziþia puterii executive în raport cu
puterea judecãtoreascã, expriomatã manifest prin declara-
þiile publice ale unor miniºtri ºi prin adoptarea unor acte
normative cu impact direct asupra sistemului judiciar, pre-
cum ºi faptul cã puterea executivã nu înþelege sã aplice
hotãrârile date în dezlegarea unor probleme de drept de
cãtre Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, obligatorii potrivit
legii, iar hotãrârile instanþei supreme pronunþare în recur-
suri în interesul legii se aplicã greºit, cu nerespectarea pre-
vederilor legale care le reglementeazã efectele, cu luarea în
considerare a faptului cã ordonatorii principali de credite
aplicã de multã vreme diferenþiat ºi discriminatoriu preve-
derile legale cu privire la salarizare ºi nu pun în executare
hotãrâri judecãtoreºti ce au caracter executoriu, iar Gu-
vernul emite multe ordonanþe de urgenþã cu încãlcarea
competenþei sale de legiferare, magistraþii Judecãtoriei Cra-
iova au demarat ºi ei proteste. Adunarea Generalã a Jude-
cãtorilor din cadrul Judecãtoriei Craiova a decis iniþierea
unui protest la nivelul instanþei, la câteva zile dupã ce cole-
gii de la Tribunalul Dolj au fãcut acelaºi lucru. Adunarea
Generalã a Judecãtorilor din cadrul Judecãtoriei Craiova
a anunþat cã, prima formã de protest constã în purtarea,
de cãtre magistraþi, în timpul ºedinþelor de judecatã, a
unei banderole albe, pânã în data de 16 septembrie a.c. În
lipsa unor demersuri concrete ale Executivului pentru re-
zolvarea solicitãrilor magistraþilor, începând cu data de
19 septembrie urmeazã sã se judece doar cauzele urgente,
celelalte fiind amânate, pânã când se va lua o altã hotã-
râre în cadrul Adunãrii Generale a Judecãtorilor, dupã
cum se aratã într-un comunicat al instanþei.

CARMEN ZUICAN

Magistraþii Judecãtoriei
Craiova au demarat protestele

În ziua de Sfânta Maria Micã, în jurul orei 9.30 diminea-
þa, poliþiºtii locali din cadrul Secþiei Ordine Publicã ”Valea
Roºie” – Poliþia Localã a Municipiului Craiova, în timp ce
efectuau serviciul de patrulare pe zona de competenþã, bule-
vardul Caracal – bulevardul Decebal, au observat doi bãr-
baþi care lipeau afiºe inscripþionate ”foraje puþuri” pe stâlpii
de electricitate. Aceºtia aveau asupra lor perii ºi o gãleatã de
adeziv, precum ºi mai multe topuri de afiºe.

„În urma efectuãrii procedurilor de identificare a rezultat
cã aceºtia se numesc C.M., în vârstã de 27 ani ºi G.D.D., în
vârstã de 20 ani, ambii domiciliaþi în Buftea, judeþul Ilfov.
Au fost conduºi la secþie, fiind sancþionaþi contravenþional
cu amenzi în valoare de 2.000 lei, potrivit HCL nr. 845/2013”,
a precizat Tavi Mateescu, directorul Poliþiei Locale Craiova.

De asemenea, un echipaj cu atribuþii de rutierã din cadrul
Poliþiei Locale a identificat ºi autoutilitara cu numãrul de în-
matriculare IF – 26 – GIN, stationatã pe bulevardul Dece-
bal, folositã de cele douã persoane pentru distribuirea mate-
rialelor publicitare, fiind aplicate inclusiv sancþiuni pentru
încâlcarea dispoziþiilor prevãzute de O.U.G. nr. 195/2002
republicatã, privind circulaþia pe drumurile publice.

LAURA MOÞÎRLICHE

Lipitorii de afiºe „foraje puþuri”
au fost prinºi
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Grupul Cerealcom este unul
dintre cele mai de succes afaceri
româneºti din domeniul agricultu-
rii. Aducând laolaltã expertiza
celor care conduc în prezent en-
titãþile grupului, produse ºi servi-
cii la cele mai înalte standarde ºi
propria pasiune pentru agricultu-
ra, antreprenorul Mihai Anghel a
adus grupul Cerealcom în top trei
afaceri din domeniul agriculturii
româneºti. Grupul Cerealcom
cuprinde patru companii care ope-
reaza în partea de Sud-Vest a
Romaâniei, acoperind cultivarea
ºi comercializarea cerealelor, a
plantelor oleaginoase, atât pe pia-
þa româneascã cât ºi internaþio-
nalã, în þãri ca Grecia, Italia, Ger-
mania, Cipru, Spania, Turcia,
Egipt, Libia.

Modificã regulile
în timpul jocului

Cel mai mare importator mon-
dial de grâu, Egiptul, a decis sãp-
tãmâna trecutã sã reintroducã o
interdicþie privind importul de
grâu conþinând chiar ºi cel mai
mic nivel de cornul secarei, în
pofida faptului cã o tentativã si-
milarã fãcutã la începutul anului
nu a fãcut decât sã îngreuneze
achiziþiile de grâu. La nivel in-
ternaþional, standardul acceptat
este un conþinut de cornul seca-
rei de maximum 0,05%. Lucru
evidenþiat ºi de Ministerul Agri-
culturii ºi Dezvoltãrii Rurale, care
face urmãtoarele precizãri:

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Conform procedurilor, statele
membre transmit anual Comisiei
Europene estimãri privind decon-
tul fondurilor pentru proiectele fi-
nanþate în domeniul dezvoltãrii
rurale, politicii de coeziune, pes-
cuit, etc. În general, estimarea
este mai mare decât fondurile care
ajung sã fie utilizate efectiv. Co-
misia Europeanã blocheazã în
cont sumele estimate, însã pe
parcursul anului financiar ºi pe
baza analizei utilizãrii efective a

Fondurile rurale rãmân intacte, chiar neutilizateFondurile rurale rãmân intacte, chiar neutilizateFondurile rurale rãmân intacte, chiar neutilizateFondurile rurale rãmân intacte, chiar neutilizateFondurile rurale rãmân intacte, chiar neutilizate
fondurilor solicitate de cãtre sta-
tele membre, poate propune uti-
lizarea cãtre alte destinaþii priori-
tare ale Uniunii Europene a unei
pãrþi din fondurile reprezentând
diferenþa dintre suma solicitatã ºi
cea cheltuitã. În acest an, prin-
tre aceste prioritãþi ale Uniunii
Europene se regãseºte ºi gestio-
narea situaþiei migranþilor.

„Precizãm faptul cã, bugetul
alocat statelor membre pentru
perioada de programare 2014-

2020, aºa cum a fost aprobat prin
legislaþia comunitarã, nu va fi
afectat. Mai exact, fondurile neu-
tilizate de cãtre statele membre,
inclusiv de România, în acest an,
pot fi cheltuite în anii urmãtori.
Prin urmare, fondurile pentru dez-
voltare ruralã alocate României,
ca ºi fondurile alocate tuturor ce-
lorlalte state membre, rãmân in-
tacte, neoperându-li-se reduceri”,
precizeazã Ministerul Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale.

Cel mai mare importator de grâu din lume, Egip-
tul, a modificat regulile în timpul jocului, conside-
rã conducerea Cerealcom Dolj. Aceasta din urmã
a câºtigat, la 16 iulie, o licitaþie organizatã de Au-
toritatea Generalã pentru Aprovizionare (GASC),
entitatea responsabilã pentru achiziþiile strategice
de grâu în numele statului egiptean. Un contract
pentru livrarea a 63.000 de tone de grâu din Ro-
mânia, cu condiþia unui conþinut maxim de cornul
secarei de 0,05%, standardul acceptat la nivel in-
ternaþional, cu livrare în perioada 20-30 august
pentru a fi încãrcat în portul Constanþa. Numai
cã, egiptenii prezenþi în portul Constanþa au cerut
Cerealcom sã respecte noii parametri, modificaþi
unilateral de partea egipteanã, prin care cer con-
þinut zero de cornul secarei.

„MADR a luat la cunoºtinþã pro-
blemele pe care un operator ro-
mân de pe piaþa grâului le întâm-
pinã în relaþia comercialã direc-
tã cu importatorii din Egipt, care
au refuzat achiziþionarea a
63.000 de tone de grâu deja con-
tractate. Precizãm cã, din
punct de vedere calitativ,
grâul românesc respectã toa-
te condiþiile de calitate, nive-
lul de infestare cu ciuperca fi-
toparazitã „cornul secarei” fi-
ind sub 0,05%. În situaþia
particularã a operatorului ro-
mân, procentul de infestare
cu ciuperca în cauzã a fost de
0,0001%, deci de o mie de ori
mai mic decât limita maximã
admisã, care este de 0,1%.
Considerãm cã practicile impor-
tatorului egiptean nu au în vede-
re calitatea grâului, cât intenþia
de a mãri presiunea asupra pre-
þului mãrfii deja contractate,
grâul românesc îndeplinind con-
diþiile de calitate solicitate pe pia-
þa cerealelor.”

Inspectorii egipteni au respins
o livrare de 63.000 de tone de
grâu românesc aflatã în portul
Constanþa, dupã ce au efectuat o
serie de verificãri cu privire la
conþinutul de cornul secarei (n.r.-
o ciupercã care paraziteazã dife-
rite cereale), fiind prima datã
când Egiptul respinge grâul direct
la sursã dupã ce a adoptat o poli-
ticã de conþinut zero de cornul
secarei, informeazã ºi Reuters.

Au semnat
pe 0,05%,
dar Egiptul
vrea acum
0%

Cerealcom Dolj a pre-
cizat cã, într-o licitaþie or-
ganizatã în data de 16 iu-
lie de Autoritatea Gene-
ralã pentru Aproviziona-
re (GASC), entitatea res-
ponsabilã pentru achiziþiile stra-
tegice de grâu în numele statului
egiptean, a câºtigat un contract
pentru livrarea a 63.000 de tone
de grâu din România cu condiþia
unui conþinut maxim de cornul
secarei de 0,05%, standardul ac-
ceptat la nivel internaþional, cu
livrare în perioada 20-30 august
pentru a fi încãrcat în portul Con-
stanþa. Dar, stupoare! „Procedu-
rile de încãrcare au început la
data de 27 august. La data de
28 august, Autoritatea fitosani-
tarã din Egipt a decis cã grâul
de panificaþie importat trebuie sã
respecte condiþia unui conþinut
zero de cornul secarei”, a preci-
zat Cerealcom Dolj într-un co-
municat.

Jocul dublu al
cumpãrãtorului

Aºa cum ne-a obiºnuit, prin
stilul sãu onest ºi fãrã prea multe
menajamente, ministrul Achim
Irimescu afirmã cã, în spatele
acestor decizii ar fi o strategie de
business a egiptenilor, care cautã
motive pentru blocarea anumitor
contracte în schimbul promovãrii
altora. Asemenea practici au de-
venit obiºnuinþã în cazul importa-
torilor care primesc oferte mai
bune ºi renunþã la contractele ini-
þiale încheiate cu producãtorii ro-
mâni, a arãtat ministrul Agricul-
turii. „Se pare cã ar fi vorba de
o interpretare greºitã, ca sã
spun aºa, a operatorilor din
Egipt, în condiþiile în care au

apãrut oferte favorabile din
partea altor operatori din
lume, aplicã o politicã de exi-
genþã maximã”, a declarat
Achim Irimescu. „Sã amintim
cã, în momentul în care Federa-
þia Rusã a vrut sã limiteze impor-
turile din Uniunea Europeanã, a
introdus standarde, limite, care nu
se pot detecta ºtiintific. Sunt
practici de acest gen. Noi putem
verifica cu autoritãþile, dar sunt
operatori economici care aplicã
astfel de practici”, a subliniat mi-
nistrul Agriculturii. „Eu am pro-
pus colegilor sã discutãm cu
Ambasada Egiptului, dar în afarã
de a avertiza asupra acestor prac-
tici este greu sã ne imaginãm cã
se poate face mai mult”, a adãu-
gat ministrul Achim Irimescu.
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În nota obiºnuitã, ALDE
Dolj a susþinut, ieri, o confe-
rinþã de presã pe acelaºi for-
mat, ºi anume subiecte de in-
teres naþionale, din diverse
domenii, economice, juridice,
dar ºi sociale, sunt analizate cu
maximã exigenþã. La final, re-
prezentanþii ALDE Dolj sus-
þin, la unison, cã vinovatul prin-
cipal pentru tot ce se petrece
în România, de un an încoace,
este Guvernul Dacian Cioloº.

În ciuda celor reclamate,
politicienii care asigurã o ma-
joritate în Parlament, nu îl de-
barcã pe Cioloº ºi miniºtrii sãi,
pe motiv cã ei apãrã stabili-
tatea þãrii.

“Guvernul Ciolos este deco-
nectat de la realitatea roma-
neasca; sta cu ochii doar pe
emailurile de la Bruxelles. Ne-
putinþa guvernului tehnocrat de
a transforma creºterea econo-
micã în rezultate benefice
pentru populaþie este eviden-
tã. Premierul trebuie sã vinã
în faþa românilor ºi sã explice
de ce miniºtrii sãi, în special
Ministrul de Finanþe, îi ame-
ninþã din nou cu austeritatea.

Guvernul Cioloº nu ºtie sã
gãseascã ºi sã aloce resurse
pentru politicile publice. În loc
sã fructifice oportunitãþile des-
chise de acumulãrile din pe-
rioada 2012-2015, acest gu-
vern a ratat toate ºansele pe
care le-a avut. Mai mult, aco-
lo unde a fost ordine, a creat

ALDE Dolj ºi viaþa palpitantãALDE Dolj ºi viaþa palpitantãALDE Dolj ºi viaþa palpitantãALDE Dolj ºi viaþa palpitantãALDE Dolj ºi viaþa palpitantã
a membrilor sãia membrilor sãia membrilor sãia membrilor sãia membrilor sãi

În ALDE Dolj, supã-
rãrile ºi despãrþile au
devenit aproape niºte
lucruri obiºnuite. Fãrã
a ºti ce se petrece în
spatele uºilor închise
ale sediului de pe
strada „Simion Bãrnu-
þiu”, aflãm, de pe face-
book, cine mai pleacã
ºi cine îºi mai aruncã,
în semn de proteste,
funcþiile oferite de
partid. Ultimul rãzvrã-
tit este preºedintele
Tineretului de la Dolj,
Gabriel Zamfir, care
ºi-a luat un adio virtual
de la colegii ºi priete-
nii sãi, la sfârºitul lunii
august. Ieri, la o sãptã-
mânã distanþã, condu-
cerea partidului a
clipit des din ochi ºi a
spus cã a fost numai o
ceartã în familie.

haos, acolo unde era stabilita-
te ºi predictibilitate a creat in-
stabilitate ºi confuzie”, a de-
clarat deputatul Ion Cupã, pre-
ºedintele ALDE Dolj.
Le-a bãtut obrazul
pe facebook

În ALDE Dolj dominã, în
continuare, o atmosferã de ne-
mulþumire care se lasã cu ple-
cãri intempestive de membri.
Plecarea profesorului Mircea
Nãstase, care a scos un rezul-
tat de 10% pentru partidul
nou-înfiinþat, la alegerile loca-
le, nu a pus capãt acestor cion-
dãneli din interiorul formaþiu-
nii politice. În urmã cu câteva
zile, un alt lot de dezamãgiþi au
pãrãsit funcþiile deþinute în
ALDE Dolj, luându-ºi „la re-
vedere” pe facebook.

Gabriel Zamfir, preºedinte-
le Tineretului ALDE Dolj a
postat, pe pagina sa, câteva
rânduri în care ºi-a exprimat
dezamãgirea pe care a sufe-
rit-o în scurta perioadã pe care
ºi-a petrecut în funcþiile de
vice-preºedinte la nivel jude-
þean ºi preºedinte al Tineretu-
lui ALDE Dolj.

„Dragi prieteni, colegi ºi cu-
noscuþi, plecând de la citatul
de mai jos, fac cunoscut pu-
blic faptul cã, începând de as-
tãzi (n.r. – 29 august) demisi-

onez din toate funcþiile de con-
ducere deþinute în partidul
ALDE. (...) Cred cã a venit
momentul sã încetez orice fel
de activitate politicã, deoare-
ce eu am crescut ºi m-am for-
mat ca om cu principii morale
ºi nu mã pot lãsa manipulat
pentru interese meschine sau
de altã naturã. (...) Nu ne rã-
mâne decât speranþa vã mai
existã ºi oameni cuviincioºi ºi
cinstiþi!!! Doresc tuturor cole-
gilor din ALDE Dolj, cât ºi din
þarã, spor în tot ceea ce vor
întreprinde ºi, totodatã, sã le
transmit un îndemn de a nu se
lãsa manipulaþi ºi sã-ºi expri-
me liber gândurile ºi ideile!!!
Adevãrul mereu va deranja,
dar numai el este de folos!!!”,
a sunat postarea acestuia pe
facebook.
„Sunt cu noi, s-a revenit...”

Ieri ,  preºedintele ALDE
Dolj, Ion Cupã, a spus cã pre-
ºedintele Tineretului Gabriel
Zamfir s-a rãzgândit ºi, pe
principiul cã aºa se mai supã-
rã omul, s-a întors. Întrebat
direct despre plecarea acestu-
ia, Cupã s-a eschivat: „Dom-
nul Zamfir nu a venit astãzi
aici”. Deputatul doljean a fost
susþinut de colegul de partid,
prezent ºi el la conferinþã,
Corneliu Diþescu, care a sãrit

cu completarea: „Sunt cu noi,
s-a revenit...”, a transmis ºi
acesta.

Ca sã ne convingã cã aºa
este, preºedintele Ion Cupã a
promis cã, la urmãtoarea con-
ferinþã de presã, îl va aduce
în carne ºi oase în faþa jurna-
liºtilor. „Îl vom chema sãptã-
mâna viitoare sã vinã ºi sã spu-
nã ce a fãcut. A fãcut o posta-
re pe facebook, e o chestie a
noastrã internã, dar a doua zi
a revenit la partid. Chiar nu s-
a întâmplat nimic, dumnealui a
venit singur înapoi. ªtiþi cum
este, mai sunt ºi supãrãri în
partid, ca ºi în familie. Dar la
partid nu a depus nimic”, a
susþinut vehement Cupã.
Senatoarea Cristiana Anghel
nu este doritã la ALDE Dolj

Un alt  subiect  încins la
ALDE Dolj este legat de po-
sibila candidaturã a senatoa-
rei Cristiana Anghel pe listele
de la Dolj ale acestei formaþi-
uni politice. Preºedintele Ion
Cupã a pãrut cã nu este de
acord cu acest nume, motivând
cã aceastã persoanã nu este
activã în sânul organizaþiei.

„ Eu cu domnul Ghinea sun-
tem oamenii care au înfiinþat
ALDE la Dolj, din noiembrie
anul trecut. Dumneaei nu a
fost aici, a fost senator de aici.

Din câte am înþeles de la co-
legii de la PC nu a avut cabi-
net parlamentar, dar organiza-
þia va decide. Oricum, în or-
ganizaþie nu a venit sã vor-
beascã cu noi, am auzit ºi eu
acest zvon, dar nu îl susþin.
Însã vom vedea ce va spune
organizaþia, pentru cã nu sunt
eu cel care decid acest lucru.
În cadrul Biroului Executiv Ju-
deþean se va discuta ºi se va
da o hotãrâre, iar acea hotã-
râre va pleca spre Bucureºti”,
a menþionat Ion Cupã.

Deocamdatã, conducerea
ALDE Dolj nu ºi-au alcãtuit
lista pentru alegerile parla-
mentare din 11 decembrie. La
insistenþele presei, preºedin-
tele organizaþiei a dat, totuºi,
un termen, spunând cã este
posibil ca oferta de candidaþi
sã fie gata la sfârºitul acestei
luni. „Nu s-a fãcut nici o listã
pentru parlamentare. În ca-
drul organizaþiei de la Dolj nu
s-a discutat acest nume, sub
nici o formã. Aici, la organi-
zaþia de la Dolj nu a venit ºi
nu s-a discutat nimic. Dar
când vom face propunerea
noastrã cãtre Bucureºti ºi re-
zultatele de acolo, atunci se
va ºti. Este atributul condu-
cerii centrale sã valideze can-
didaþii”, a mai spus preºedin-
tele ALDE Dolj.
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În perioada 1 – 5 septembrie
2016, la Constanþa s-a desfãºurat
cea de-a treia ediþie a Olimpiadei
Internaþionale de Lecturã, compe-
tiþie iniþiatã ºi organizatã de Minis-
terul Educaþiei Naþionale ºi Cerce-
tãrii ªtiinþifice, în parteneriat cu
structuri ale învãþãmântului supe-
rior din toatã lumea, edituri, orga-
nizaþii nonguvernamentale, etc. S-
a vizat abordarea lecturii de cãtre
elevi, ca abilitate de viaþã, prin in-

O elevã din Craiova a fost premiatã în cadrul Olimpiadei Internaþionale de
Lecturã, competiþie desfãºuratã la Constanþa, la începutul acestei luni. Tâ-
nãra a fost cursantã a ªcolii Gimnaziale „Mircea Eliade” din Craiova ºi,
începând cu 12 septembrie, îºi va desãvârºi pregãtirea în cadrul Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti” din Craiova.

termediul textului ficþional, non-
ficþional ºi multimodal. La eveni-
mentul din aceastã varã, au parti-
cipat 65 de elevi, 43 fiind din Ro-
mânia, ceilalþi sosind din Cipru,
Ucraina, Republica Moldova, cu
toþii pasionaþi de lecturã ºi selec-
taþi la nivel naþional dintre cei mai
buni ºcolari care au studiat litera-
tura comparatã formal sau non-
formal. Pentru prima datã în isto-
ria acestei competiþii, judeþul Dolj

nu numai cã a avut un reprezen-
tant,  ci a ºi obþinut una dintre
medalii – Premiul Special. Este
vorba despre  Maria Dincã, ele-
vã, pânã în aceastã varã, a ªcolii
Gimnaziale „Mircea Eliade” din
Craiova. Sub îndrumarea prof.
Constantin Matei  a obþinut mai
multe premii în acest an la diverse
concursuri de Limba ºi literatura
românã, iar, având lângã ea pe
prof.  Zinca Pirtea, a obþinut lo-

cul I la faza judeþeanã a Olimpiadei
de Fizicã, neputând participa la
faza naþionalã, deoarece s-a supra-
pus cu etapa similarã a celei de Lin-
gvisticã. De asemenea, adolescen-
ta a fost singura din Dolj, din cei
ºapte elevi din þarã care au obþinut
nota maximã la simulãrile evaluãrii
naþionale pentru clasa a VIII-a.

„Din aceastã toamnã, Maria va
urma cursurile Colegiului Naþional
„Fraþii Buzeºti” ºi îi urãm succes
pe mai departe, iar rezultatul obþi-
nut de ea nu poate decât sã ne facã
mândri ”, a precizat prof.  Teodo-
ra Badea, inspector de Limba ºi
literaura românã în cadrul Inspec-
toratului ªcolar Judeþean Dolj.

Paginã realizatã de CRISTI PÃTRU

Astãzi, Societatea Naþionalã
de „Crucea Roºie” din Româ-
nia sãrbãtoreºte Ziua Interna-
þionalã de Prim – Ajutor. Tema
din acest an este „Primul
ajutor pentru copii ºi primul
ajutor dat de copii”. În fiecare
an, aproape un milion de copii
mor din cauza accidentelor, iar
alte câteva zeci de milioane
urmeazã tratamente . De
aceea, copiii fac parte inte-
grantã dintr-un program
naþional de pregãtire ºi
prevenþie, numai în 2015
aproximativ 7.000 de elevi din
clasele V-XII fiind instruiþi în
ceea ce priveºte acordarea
primului ajutor.

Astãzi, se sãrbãtoreºte Ziua Mondialã de Prim Ajutor

Unul dintre obiectivele
Programului Erasmus+
este de a creºte calitatea
mobilitãþilor în domeniul
educaþiei ºi formãrii pro-
fesionale (VET – Vocatio-
nal Education and Trai-
ning) ºi de a sprjini inter-
naþionalizarea. „Cartea de
mobilitate în domeniul
VET are ca scop încura-
jarea organizaþiilor care au
experienþã în implementa-
re de proiecte VET, pen-
tru dezvoltarea în conti-
nuare a strategiei europe-
ne de internaþionalizare.
Acest concept nu consti-
tuie doar aprofundarea
procesului de învãþare
într-o altã þarã participan-
tã la Erasmus+, prin inte-
grarea unor activitãþi de
mobilitate de calitate ridi-
catã în curriculum . Sun-
tem bucuroºi cã douã in-
stituþii de aici, din Craio-
va, au fost acceptate ”, a
precizat prof.  Ani Drãghici, in-
spector ºcolar pentru Proiecte Edu-
caþionale în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Au luat certificatul,
devin centru de instruire

Sunt mai multe condiþii care sunt
impuse pentru obþinerea „Carta
VET”, un fel de „Carte Verde” pen-
tru mobilitate internaþionalã. Repre-
zentanþii uneia dintre instituþiile de
învãþãmânt craiovene, desemnatã
câºtigãtoare, ne-au oferit mai mul-
te detalii. „Cred cã meritul este al

Douã instituþii de învãþãmânt craiovene au obþinutDouã instituþii de învãþãmânt craiovene au obþinutDouã instituþii de învãþãmânt craiovene au obþinutDouã instituþii de învãþãmânt craiovene au obþinutDouã instituþii de învãþãmânt craiovene au obþinut
„Cartea V„Cartea V„Cartea V„Cartea V„Cartea Verde” pentru formare profesionalãerde” pentru formare profesionalãerde” pentru formare profesionalãerde” pentru formare profesionalãerde” pentru formare profesionalã

Douã instituþii de învãþãmânt preu-
niversitar din Craiova au obþinut
„Carta Erasmus+ de mobilitate în do-
meniul educaþiei ºi formãrii profesio-
nale 2015-2020”. Cele douã unitãþi
sunt Liceul Tehnologic de Transpor-

turi  Auto din Craiova ºi ªcoala Post-
licealã Tehnologico-Sanitarã „Sfântul
Iosif” din Craiova. La nivel naþional,
numai 10 unitãþi de învãþãmânt, din
cele 21 care au aplicat, au fost admise,
douã fiind din Craiova.

celor care au fãcut parte din pro-
iect, colege de ale mele, care lu-
creazã de foarte mult timp pentru
asemenea programe, cred cã din
2005-2006. Aceastã carte verde pe
care am obþinut-o ne oferã multe
oportunitãþi ºi suntem convinºi cã
putem dezvolta activitatea tuturor
elevilor noºtri. Însã, mai multe vã
pot spune doamnele profesoare care
au fost implicate direct în proiect”,
a declarat prof.  Gheorghe Bar-
bu, director al Liceului Tehnologic
de Transporturi Auto din Craiova.
Una dintre pãrþi, prof.  Mihaela
Chirca, a oferit mai multe detalii:

„Este vorba de un colectiv foarte
bine structurat, colegele mele Ta-
mara Belu ºi Laura Radu, fiind
strâns legate de aceastã acþiune,
care dureazã de mai bine de zece
ani. Pentru a ajunge la aceste re-
zultate, a fost nevoie de o acti-
vitate intensã. Timp de cinci ani
trebuia implementate proiecte pe
mobilitate, iar un numãr de mi-
nimum trei programe era nece-
sar sã aibã succes. Pe 19 mai
2016, am primt „Cartea VET”,
ceea ce nã dã posibilitatea sã
deschidem ateliere de „Dezvol-
tarea ºi formarea de competen-
þe profesionale prin Erasmus+,
în vederea facilitãrii inserþiei pe
piaþa muncii”. Este un succes
pentru noi”.
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Cel puþin trei persoane au dece-
dat, inclusiv conductorul trenului,
iar zeci sunt rãnite, dupã ce un tren
a deraiat în apropiere de staþia O
Porrino din provincia spaniolã Ga-
licia, a declarat un reprezentant al
serviciilor de intervenþie. Primarul
oraºului O Porrino a confirmat cã
aproximativ 50 de persoane sunt
tratate pentru rãni suferite în urma
accidentului, dintre care câteva se
aflã în stare gravã. Potrivit infor-
maþiilor disponible, în momentul
accidentului, la bordul trenului se
aflau aproximativ 60 de oameni.
Trei vagoane ale trenului au dera-
iat, imaginile de la scena acciden-
tului arãtând cã partea din faþã a
garniturii de tren s-a ciocnit de un

Suedia reitereazã
cã nu intenþioneazã
sã adere la NATO

Guvernul de la Stockholm a
reiterat ieri cã Suedia nu
intenþioneazã sã adere la NATO,
în pofida cererilor opoziþie în
acest sens ºi în contextul
tensiunilor sporite cu Rusia în
zona Mãrii Baltice. “Combina-
þia de nealinere militarã,
capabilitãþi defensive crescute ºi
aprofundarea cooperãri sunt
calea noastrã de a reacþiona la
provocãrile momentului, fãrã a
contribui la creºterea tensiunii
în regiune”, afirmã ministrul
suedez de Externe, Margot
Wallstrom, ºi ministrul Apãrãrii,
Peter Hultqvist, într-un articol
publicat de cotidianul “Dagens
Nyheter”. Ca parte a unui acord
între principalele partide din
Suedia, guvernul a comandat un
raport care sã evalueze securita-
tea þãrii. Raportul a fost publi-
cat în cursul zilei de ieri, iar
guvernul a indicat cã Suedia nu
va renunþa la neutralitate,
implicit respingând posibilitatea
aderãrii la NATO. Potrivit
cotidianului “Dagens Nyheter”,
raportul indicã cã aderarea ar
creºte predictibilitatea în cazul
unei crize în zona Mãrii Baltice
ºi aºadar ar îmbunãtãþi posibili-
tãþile lumii occidentale de a
evita un conflict.

Coreea de Nord a efectuat
cel de-al cincilea ºi cel
mai puternic test nuclear
de pânã acum

Coreea de Nord a efectuat
ieri cel de-al cincilea ºi cel mai
puternic test nuclear de pânã
acum, au declarat autoritãþile
de la Seul dupã ce seismografe-
le au înregistrat un cutremur de
suprafaþã având epicentrul în
apropierea instalaþiei nucelare
a Phenianului. Agenþiile
meteorologice din Statele Unite,
Europa ºi China au înregistrat
cutremurul la ora României
3:30 în dimineaþa zilei de ieri.
Institutul american de Geofizica
ºi agenþiile europene au
anunþat cã acest cutremur a
avut o magnitudine de 5,3 pe
scara Richter. Un oficial
guvernamental ºi agenþia
meteorologicã sud-coreeanã au
indicat cã cea mai probabilã
cauzã a acestui cutremur a fost
un test nuclear. La Seul a fost
convocatã de urgenþã o ºedinþã
a Consiliului Naþional de
Securitate. “Astazi (n.r. -ieri), în
jurul orei 9:30 dimineaþa (ora
României 3:30) am detectat un
cutremur artifical cu o magnitu-
dine de 5 grade în zona Pun-
ggye-ri din Coreea de Nord ºi
analizãm dacã a fost vorba de
un test nucelar”, se afirmã într-
un comunicat dat publicitãþii de
autoritãþile militare de la Seul.
Centrul pentru Miºcãri Seismi-
ce din China a confirmat
producerea cutremurului ºi
faptul cã se presupune cã ar fi
fost cauzat de o explozie.
Ministerul chinez al Mediului a
început sã monitorizeze nivelul
radiaþilor la frontiera cu
Coreea de Nord, a anunþat
televiziunea de stat. Premierul
japonez Shinzo Abe a declarat
cã efectuarea unui nou test
nucelar este o acþiune ce nu
poate fi toleratã.

Doi supraveghetori de la un cen-
tru de detenþie din oraºul francez
Amiens au fost spitalizaþi dupã ce
au fost agresaþi de un deþinut, au
anunþat serviciile corecþionale.
“Fãrã un motiv anume, deþinutul,
cunoscut pentru comportamentul
sãu dificil, l-a lovit cu pumnul pe
supraveghetorul care îi deschidea
uºa”, a declarat ieri Alain Jégo, di-
rector interregional al serviciilor
corecþionale. “Deþinutul a fost imo-
bilizat de un alt supraveghetor care
a primit de asemenea lovituri”, a
adãugat acesta, precizând cã cei
doi agenþi au fost spitalizaþi. Du-

Hillary Clinton, candidata demo-
cratã la alegerile prezidenþiale ame-
ricane, este de pãrere cã elimina-
rea lui Abu Bakr al-Baghdadi, lide-
rul reþelei teroriste Stat Islamic, este
o prioritate ºi insistã cã Trump nu
are un plan concret pentru a în-
vinge jihadiºtii. “Eliminarea lideru-
lui ISIS ar trebuie sã fie o priorita-
te absolutã”, a declarat Hillary Clin-
ton la o conferinþã de presã orga-
nizatã la New York. “Eliminarea lui
al-Baghdadi va necesita eforturi

Serbia solicitã ajutor din partea Austriei ºi
Franþei pentru a controla frontierele þãrii, a de-
clarat Nebojsa Stefanovic, ministrul sârb de
Interne, în situaþia în care statele situate de-a
lungul rutei balcanice riscã sã se confrunte cu
o creºtere a fluxului de imigranþi. Serbia
s-a aflat în centrul crizei refugiaþilor din
anul 2015, atunci când sute de mii de per-
soane care au fugit din calea conflictului
din Orientul Mijlociu au încercat sã ajun-
gã în Europa de Vest pe ruta Balcanilor.
Pe perioada verii, mulþi imigranþi au în-
cercat însã sã traverseze Marea Medite-
ranã din Nordul Africii pânã în Italia, însã
din cauza condiþiilor meteo, toamna, imi-
granþii s-ar putea reîntoarce pe ruta Bal-
canilor. Mulþi dintre ei se tem cã acordul
dintre UE ºi Turcia de a adãposti mai mulþi
refugiaþi se va nãrui în urma neînþelegeri-
lor dintre Bruxelles ºi Ankara, fapt ce ar
duce la repetarea situaþiei din 2015, care a
stimulat în Europa creºterea popularitãþii

TTTTTren deraiat în nordul Spanieiren deraiat în nordul Spanieiren deraiat în nordul Spanieiren deraiat în nordul Spanieiren deraiat în nordul Spaniei
stâlp de electricitate. Trenul apar-
þinea companiei portugheze de stat
Comboios, care opereazã în coo-
perare cu operatorul feroviar spa-
niol Renfe. Adif, compania care se
ocupã cu administrarea reþelei de
cale feratã din Spania, a anunþat cã
a deschis o anchetã în acest caz
pentru a stabili cauzele accidentu-
lui. Potrivit cotidianului spaniol La
Voz de Galicia, trenul ar fi intrat în
capul unui pod din apropiere de
oraþul O Porriño din Galicia, în
nord-vestul Spaniei. Conform pri-
melor indicii, trenul circula între
oraþul spaniol Vigo þi localitatea
Valenca do Minho din Portugalia.
Circulaþia feroviarã în zonã a fost
suspendatã.

partidelor de extremã dreapta. La începutul anu-
lui 2016, Serbia a solicitat a solicitat asistenþã
Ungariei, care a fost de acord sã trimitã ofiþeri
de poliþie ºi echipament pentru a ajuta patrulele
sârbe de-a lungul frontierei Serbiei cu Bulgaria

ºi Macedonia. “Sarcina noastrã este de a pre-
veni trecerile de frontierã ilegalã. Pentru a con-
trola graniþele avem nevoie de mai multe aju-
toare tehnice”, a declarat Nebojsa Stefanovic,
ministrul sârb de Interne. Peste 103.000 de

imigranþi au traversat pânã în momentul
de faþã frontierele Serbiei, majoriatea
acestora îndreptându-se spre Ungaria.
În ultimele ºase sãptãmâni, autoritãþile
au împiedicat peste 5.600 de încercãri
de traversare ilegalã a frontierei. Mai
mult de 5.000 de solicitanþi de azil care
se aflã momentan în Serbia, doresc sã-
ºi continue cãlãtoria înspre Germania
sau Suedia, unde se aºteaptã la o pri-
mire mai bunã, dupã ce vor fi traversat
frontiera Ungariei înspre zona de liber
acces. Ungaria a anunþat deja construi-
rea unui al doilea gard, care se doreºte
a fi “impenetrabil” de-a lungul frontie-
rei sale cu Serbia, pentru a preveni tre-
cerea ilegalã a graniþei.

Hillary Clinton considerã cã eliminarea
liderului reþelei Stat Islamic este o prioritate

susþinute, dar va trimite un
mesaj clar cã nimeni nu poate
orchestra sau inspira atacuri
împotriva Statelor Unite ºi apoi
sã scape cu asta” a completat
candidata. Clinton ºi contracan-
didatul ei republican, Donald
Trump, au participat miercuri
la un forum pe teme de politicã
externã. Când a fost întrebat la
forum despre strategia lui de a
opri rãspândirea terorismului la
nivel mondial, “rãspunsul lui
Trump a fost simplu: le va lua
petrolul”, a afirmat Clinton.
“Spune cã planul lui este secret,
însã adevãrul este cã pur ºi sim-
plu nu are unul. ªi acest lucru

nu este doar periculos, dar ar tre-
bui sã fie descalificant”, a adãugat
ea. Cu ocazia forumului, Trump l-
a lãudat pe preºedintele rus Vladi-
mir Putin, despre care a spus cã
“A fost un lider. Mult mai mult de-
cât a fost preºedintele nostru”.
“Acest lucru nu este doar lipsit de
patriotism ºi jignitor la adresa oa-
menilor din aceastã þarã, precum
ºi la adresa comandantul nostru
suprem, dar este chiar înfricoºã-
tor”, a declarat Clinton.

Doi supraveghetori de la o închisoare
din Franþa, agresaþi de un deþinut ºi spitalizaþi

minicã, alþi doi supraveghetori de
la o închisoare francezã au fost
rãniþi de cãtre un deþinut aflat într-
o unitate de prevenire a radicalizã-
rii. Potrivit Ministerului Justiþiei,
agresiunea a avut loc duminicã
dupã-amiaza, în timp ce deþinuþii
ieºeau la o plimbare. Deþinutul l-a
agresat cu o armã artizanalã pe
supraveghetorul care venise sã îl
ia, înainte de a-l rãni pe cel de-al
doilea care sãrise în ajutorul cole-
gului sãu. Acesta a fost imobilizat
cu ajutorul unul glonþ de cauciuc
în timp ce încerca sã îi agreseze
pe agenþi, a informat ministerul

intr-un comunicat. El
a fost transportat la
spital ºi arestat apoi
pentru tentativã de
omor. Închisoarea
Osny a fost deschisã
în anul 1990, iar aco-
lo se aflã 916 deþinuþi.
O unitate de preveni-
re a radicalizãrii a fost
deschisã pe data de
25 ianuarie. Acolo se
aflã în prezent 18 per-
soane în celule indi-
viduale.

Serbia solicitã ajutor Austriei ºi Franþei pentru
a controla frontierele din sudul ºi estul þãrii

Serbia solicitã ajutor Austriei ºi Franþei pentru
a controla frontierele din sudul ºi estul þãrii

Serbia solicitã ajutor Austriei ºi Franþei pentru
a controla frontierele din sudul ºi estul þãrii

Serbia solicitã ajutor Austriei ºi Franþei pentru
a controla frontierele din sudul ºi estul þãrii

Serbia solicitã ajutor Austriei ºi Franþei pentru
a controla frontierele din sudul ºi estul þãrii

Serbia solicitã ajutor Austriei ºi Franþei pentru
a controla frontierele din sudul ºi estul þãrii

Serbia solicitã ajutor Austriei ºi Franþei pentru
a controla frontierele din sudul ºi estul þãrii

Serbia solicitã ajutor Austriei ºi Franþei pentru
a controla frontierele din sudul ºi estul þãrii

Serbia solicitã ajutor Austriei ºi Franþei pentru
a controla frontierele din sudul ºi estul þãrii
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METEO

Parþial
înnoratsâmbãtã, 10 septembrie - max: 31°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,4518 ............. 44518
1 lirã sterlinã................................5,2519....................52519

1 dolar SUA.......................3,9500........39500
1 g AUR (preþ în lei)........169,6890.....1696890

Cursul pieþei valutare din 10 septembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

12 / cuvântul libertãþii sâmbãtã, 10 septembrie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Atlantida:
Imperiul dispãrut

Se difuzeazã la HBO, ora 18:25

În urmã cu câteva mii de ani
Atlantida era o civilizaþie înflori-
toare aflatã pe culmile gloriei.
Când Regele ºi supuºii sãi au
decis sã-ºi folosescã puterile
superioare de care dispuneau
ca sã domine lumea, a avut loc
o bãtãlie îngrozitoare care a
dus la distrugerea oraºului.
Înghiþit de un val uriaº, oraºul
închis a dispãrut fãrã urmã.
Pânã acum...

ªi mai greu de ucis

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Încã de la primul Die Hard, în
1988, John McLane (Willis) s-a
aflat în locul nepotrivit la timpul
nepotrivit, cu abilitãþile ºi atitu-
dinea ce l-au fãcut de neînfrânt,
devenind astfel inamicul numã-
rul 1 al teroriºtilor din toatã
lumea. De aceastã datã, McLa-
ne se confruntã cu cea mai
mare provocare de pânã acum,
una cu ramificaþii în toatã lu-
mea, cãci fiul sãu înstrãinat,
Jack, este prins în iþele unei
complicate poveºti...

Larry Crowne

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   18:30

Înainte de a fi demis, amabilul
Larry Crowne (Tom Hanks) era
angajatul model al unui hiper-
market pentru care lucrase
încã de când pãrãsise Marina.
Dar acum, cu demisia în braþe,
cu ipoteca neplãtitã ºi neºtiind
cu ce sã-ºi ocupe timpul liber
apãrut pe neaºteptate, Larry
nu are altã variantã decât sã
asculte sfatul bunilor sãi prie-
teni ºi vecini...

sursa: cinemagia.ro

SÂMBÃTÃ - 10 septembrie

07:00 Preþuieºte viaþa!
07:45 Vorbeºte corect!
08:00 Dr. Fix
2006, România, Familie
08:20 Dr. Fix
2006, România, Familie
08:40 Dr. Fix
2006, România, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri (R)
10:00 Zon@ IT
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:10 Cântecele munþilor
12:35 Cântecele munþilor
14:00 Telejurnal
14:30 Filipovenii ºi cazacii lui

Nekrasov
15:00 Ora regelui
16:00 Handbal feminin
17:50 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 O moarte încântãtoare
1968, Crimã, Dramã, Mister
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Finaluri fericite
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Thriller
02:20 Telejurnal (R)
03:10 Preþuieºte viaþa! (R)
03:50 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
04:20 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Locuri, oameni ºi comori

(R)
08:30 Cap compas (R)
09:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
09:30 Mic dejun cu un campion
10:20 5 minute de ºtiinþã
10:30 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Edinburgh, oraºul

festivalurilor
13:00 Deportaþii
14:00 Moºtenitoarea
1949, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Povestea lui Babe Ruth
1992, SUA, Biografic, Dramã,

Sport
22:10 O femeie e o femeie
1961, Italia, Comedie, Dramã,

Muzical, Romantic, Dragoste
23:50 Poveºti citadine
00:00 Videoterapia (R)
01:00 Festivalul Internaþional de

Teatru de la Sibiu (R)
01:30 Edinburgh, oraºul

festivalurilor (R)
02:00 Deportaþii (R)
03:00 Mic dejun cu un campion

(R)

TVR 2

07:45 Magic Mike XXL
09:35 Hotel Transilvania 2
11:05 Cu ce þi-am greºit noi,

Doamne?
12:40 X-Men 2
14:50 În ritmul tobei: un nou stil
16:35 Marea pasiune
18:25 Atlantida: Imperiul dispãrut
20:00 Departe de lumea

dezlãnþuitã
22:00 Magic Mike XXL
23:55 Haide cu mine!
01:25 Activitate Paranormalã.

Dimensiunea Spectralã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Jurnalul unui puºti 2:

Rodrick e cel mai tare
2011, SUA, Comedie
12:15 Fete rele 2
2011, SUA, Comedie
14:15 Bascheþii fermecaþi 2
2006, SUA, Familie, Sport
16:15 Vocea României (R)
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 ªi mai greu de ucis
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 O altã adresã de pominã
2014, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
00:45 ªi mai greu de ucis (R)
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:30 O altã adresã de pominã

(R)
2014, SUA, Acþiune, Comedie,

Crimã
04:15 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
05:00 Jurnalul unui puºti 2:

Rodrick e cel mai tare (R)
2011, SUA, Comedie

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 State de Romania
00:00 Clona (R)
01:00 Pânã la capãtul lumii (R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?
06:00 Croaziera iubirii

07:45 Înfrângerea (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Aterizare forþatã
14:15 La plimbare cu racheta
16:00 La bloc
18:30 Larry Crowne
20:30 Ultima aventurã
23:00 Identitate
01:00 Tatã în stil american
02:00 Cine A.M.
06:30 Aventurile lui Spider Man

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite (R)

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 Te cunosc de undeva

23:30 Plãcintã Americanã 2

2001, SUA, Comedie

01:30 Observator (R)

02:30 Camera Cafe

03:00 Plãcintã Americanã 2 (R)

2001, SUA, Comedie

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Cei 7 ani de acasã (R)

10:00 Sport, dietã ºi o

vedetã

10:30 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic,

Dramã, Istoric

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Sãracii copii bogaþi

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 De ce are vulpea

coada? (R)

1988, România, Comedie

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 SOS, Sãnãtatea mea

(R)

14:00 Focus

15:00 Apel de urgenþã (R)

16:00 Astã searã dansãm în

familie

1972, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Jocul morþii

2002, SUA, Acþiune, Dramã

22:30 Exodul lui Charlie

Wright

2010, Crimã, Dramã

00:30 Jocul morþii (R)

2002, SUA, Acþiune, Dramã

02:30 Exodul lui Charlie

Wright (R)

2010, Crimã, Dramã

04:30 Focus 18 (R)

05:45 Cu lumea-n cap (R)

06:00 Cireaºa de pe tort (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Campionatul European de

Minifotbal 2016
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 Cupa Meseriaºilor
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Local Kombat: Bãtaie

Kolosalã
23:00 SuperKombat: Bãtaie

Kolosalã
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 MMA All Stars
02:00 Local Kombat: Bãtaie

Kolosalã
03:00SuperKombat: Bãtaie

Kolosalã
04:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Ora:  21:00

Gen film: Crimã, Dramã, Mister, Thriller

Sieranevada

Ora: 16:00

Gen film: Dramã

Sully: Miracolul de pe râul Hudson

Ora: 19:00

Gen film: Biografic, Dramã

Ratchet ºi Clank. Cavalerii galaxiei

Ora: 14:00 (3D, ro)

Gen film: Animaþie

RECOMANDÃRI TV
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Agentul de la U.N.C.L.E.

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Producþia Warner Bros. Pic-
tures Agentul de la U.N.C.L.E.
îl aduce pe Henry Cavill (Man
of Steel: Eroul) în rolul caris-
maticului Napoleon Solo, în
timp ce Armmie Hammer
(Reþeaua de socializare) îl
interpreteazã pe rivalul sãu,
KGB-istul Illya Kuryakin.
Inspirat din popularul serial
difuzat în 1960, filmul este
regizat de Guy Ritchie.

Agent sub focuri

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Un necunoscut atacã unul
din birourile CIA, aflat la sub-
solul unui hotel european din
Bruxeles, Belgia, atacã ºi
ucide toþi agenþii ºi paznicii
aflaþi în încãperile subsolului,
dupã care furã un dispozitiv
special cifrat BV-C18 aflat în
custodia biroului. Dupã lovi-
turã acesta era aºteptat afarã
de alþi indivizi care preiau
dispozitivul ºi-l dãu unui
individ, un anume Derek
Cohler...

Cursa mortalã

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   20:00

În New York-ul anului 2020,
societatea post-industrialã se
confruntã cu o problemã ce
tinde sã scape de sub control:
creºterea fãrã precedent a
infracþionalitãþii. Pentru a aerisi
închisorile, precum ºi pentru
distracþia publicul larg prin
intermediul unor transmisiuni
televizate sângeroase, gardienii
pun bazele unei curse diabolice
de maºini între deþinuþi...

sursa: cinemagia.ro

DUMINICÃ - 11 septembrie

07:00 Teleenciclopedia (R)
07:55 Vorbeºte corect!
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Serbãrile Naþionale

Þebea-2016
16:00 Handbal feminin
17:50 Vorbeºte corect!
18:00 Lozul cel mare
18:35 Serbãrile Naþionale

Þebea-2016
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Frumuseþe mortalã
1999, SUA, Comedie
22:55 Garantat 100%
23:55 Serbãrile Naþionale

Þebea-2016 (R)
01:25 Serbãrile Naþionale

Þebea-2016 (R)
02:25 Sport (R)
02:35 Telejurnal (R)
03:25 Politicã ºi delicateþuri (R)
04:15 Universul credinþei (R)
05:35 Tezaur folcloric (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice (R)
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Cireºarii
1972, România, Aventuri,

Comedie
11:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:30 Pasiuni ºi cariere
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Liliacul înfloreºte a doua

oarã
1988, România, Dramã,

Muzical, Dragoste
15:40 Cartea cea de toate zilele
15:50 Poveºti citadine
16:00 China, gust ºi savoare
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Un surâs în plinã varã
1963, România, Comedie
21:50 Poveºti citadine
22:10 Puzzle
2013, România, SUA, Dramã
00:00 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
01:10 Teatru TV (R)
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Ferma (R)
04:00 D'ale lu' Miticã (R)
05:00 China, gust ºi savoare

(R)
06:00 Documentar 360°-GEO

(R)
06:55  Imnul României

TVR 2

08:00 Coºarii
09:45 Atlantida: Imperiul dispãrut
11:20 Departe de lumea

dezlãnþuitã
13:20 X-Men: Ultima înfruntare
15:05 Autoportretul unei fete

cuminþi
16:30 Whiplash
18:15 Ricki ºi the Flash
20:00 Agentul de la U.N.C.L.E.
21:55 Ilegitim
23:30 O cãlãtorie cu mizã mare
01:20 Corul de bãieþi
03:05 Ramona
03:30 Ilegitim

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Fete rele 2 (R)
2011, SUA, Comedie
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv
14:00 Blonda de la drept 2
2003, SUA, Comedie
16:00 Pantera roz 2
2009, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie, Mister
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
23:00 Agent sub focuri
2012, SUA, Canada, Belgia,

Acþiune, Thriller
01:00 Apropo Tv (R)
02:00 Pantera roz 2 (R)
2009, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie, Mister
02:30 Agent sub focuri (R)
2012, SUA, Canada, Belgia,

Acþiune, Thriller
05:15 România, te iubesc! (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Pana la capatul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 State de Romania
00:00 Clona (R)
01:00 Pânã la capãtul lumii (R)
02:45 State de Romania (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

07:30 Aterizare forþatã (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Ultima aventurã (R)
14:15 Larry Crowne (R)
16:15 La bloc
18:30 Mereu în offside
20:30 Fraierul
22:30 Gothika
00:30 Identitate (R)
02:30 Tatã în stil american
03:15 Cine A.M.
06:15 Omul-Paianjen

PRO CINEMA

09:00 Te cunosc de undeva (R)
13:00 Observator
13:30 Mumia revine

2001, SUA, Acþiune, Aventuri,
Fantastic

16:00 Observator
16:30 X Factor (R)
19:00 Observator
20:00 Cursa mortalã
2008, SUA, Acþiune, SF, Thriller
22:00 Zonã de pericol
2014, Franþa, Canada, Acþiune,

Crimã, Dramã
00:00 Cursa mortalã (R)
2008, SUA, Acþiune, SF, Thriller

02:00 Observator (R)
02:45 Mumia revine (R)
2001, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)

08:00 Teleshopping

08:45 Cei 7 ani de acasã (R)

10:00 Pastila de râs

10:30 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Pastila de râs

14:15 Se strigã darul (R)

16:30 Asta-i România! (R)

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bravo, ai stil!

23:00 Ochii din umbrã (R)

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:30 Ochii din umbrã (R)

02:45 Cei 7 ani de acasã (R)

04:00 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie

08:15 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Burebista

1980, România, Dramã, Istoric

14:00 Focus

15:00 Focus Magazin

16:00 Buletin de Bucureºti (R)

1982, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Schimb de mame

22:30 Trãdaþi în dragoste

00:15 Pasiune orbitoare
2007, Franþa, Dramã, Mister
02:15 Burebista (R)
1980, România, Dramã, Istoric
05:00 De ce are vulpea coadã?

(R)
1988, România, Comedie

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
12:00 Cluj Soap Box - Red Bull
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 Cupa Meseriaºilor
15:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Local Kombat "Mama mia,

ce bãtaie!"
23:00 SuperKombat: "Mama

mia, ce bãtaie!"
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night Braºov:

"Urmaºii lui Dracula"
02:00 Local Kombat "Mama mia,

ce bãtaie!"
03:00 SuperKombat "Mama mia,

ce bãtaie!"

SPORT.RO
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Anunþul tãu!
COSTI & ALEDA SRL, J16/

1246/2009, declarã pierdut Ce-
rificat Constatator sediu social.
Se declarã nul.

Cãminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova organizeazã
în data de 4.10.2016 concurs de
ocupare a posturilor pe perioa-
dã nedeterminatã de îngrijitor
curãþenie - 1 post. Condiþiile de
participare, tematica ºi biblio-
grafia sunt afiºate la sediul in-
stituþiei: Craiova, str. Tabaci, nr.
3. Relaþii suplimentare: tel.
0251533578 int. 104.

Cãminul pentru Persoane
Vârstnice Craiova organizeazã
în data de 3.10.2016 concurs de
ocupare a unui post de infir-
mierã pe perioadã nedetermi-
natã. Condiþiile de participare
ºi bibliografia sunt afiºate la
sediul instituþiei: Craiova, str. Ta-
baci, nr. 3. Relaþii suplimenta-
re: tel. 0251533578 int. 104.

ANUNÞ

PRIMÃRIA COMUNEI ALMÃJ anunþã publicul
interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de
cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj - fãrã acord
de mediu în cadrul procedurilor de evaluare a impac-
tului asupra mediului/fãrã evaluare adecvatã pentru
“Modernizare drumuri în comuna Almãj, judeþul
Dolj”, propus a fi amplasat in comuna Almãj, satele
Bogea, Almãj, Sitoaia.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fun-
damenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj, Muni-
cipiul Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, în zilele de luni-joi
între orele 8:00-16:30 ºi vineri între orele 8:00- 14:00
precum ºi la urmãtoarea adresã de internet: http://ap-
mdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare pânã la data de 15.09.2016.

ANIVERSÃRI
La zi aniversarã, pã-
rinþii ºi bunicii urea-
zã dragului lor DA-
RIUS BAZÃVERDE,
multã sãnãtate, no-
roc în viaþã ºi succes
la învãþãturã! Mulþi ani
ºi copilãrie fericitã!
OFERTE DE SERVICI

DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane
cu Clio, în Craiova ºi
judeþul Dolj. Telefon:
0770/333.559
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã cu 2400
mp teren intravilan în
satul Zãnoaga. Tele-
fon: 0726/662.182.
Vând casã în Meli-
neºti-Dolj, strada Prin-
cipalã, lângã liceu. Te-
lefon: 0760/161.033.
Vând casã modestã
- 1400 mp, Leamna
de Sus, lângã biseri-
cã. Telefon: 0740/
330.526.
Vând casã Catargiu, te-
ren 400 mp sau schimb.
Telefon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Zonã centralã, teren
760 mp, utilitãþi + casã
demolabilã. Telefon:
0724/309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la 10
km de Craiova schimb
– apartament + dife-
renþa. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0770/333.559.

Vând Dacia 1300 con-
venabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu,
an fabricaþie 2008, 1.4
benzinã, 4 uºi, 16.0000
km, taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impeca-
bilã. Preþ 3900 euro,
negociabil. Telefon:
0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electrice;
Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro, nego-
ciabil. 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.

sâmbãtã, 10 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:

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Eroilor)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4- mormânt -
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 te-
racotã, cãrucior han-
dicap, polizor 2500 W,
diafilm, schelã metai-
cã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând Robot patise-
rie (Planetaria) 3
funcþii, aþã cusut go-
blen. 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, preta-
bil terase, grãdini. Te-
lefon: 0729/033.903.
Vând doi cãþei, lup fru-
moºi strada Bibescu
Nr. 2A. Telefon: 0729/
059.942.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, ca-
dru bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, aspi-
rator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstrare
armament mic ºi car-
tuºe, piese Dacia noi,
piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzi-
calã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimente
ºi verandã, douã ara-
gaze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.

Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi gheme
mici. Telefon: 0785/
959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament
2 camere, Aeroport,
cu garsonierã, plus
diferenþã. Telefon:
0766/425.114.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat 2
camere decomandate,
microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniº-
te deplinã. Telefon:
0722/ 956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Acordãm credite  pen-
sionarilor ºi salariaþilor
cu venituri minime. Te-
lefon: 0768/885.255.

PIERDERI
PIERDUT anexã la Cer-
tificatul de înmatriculare
al societãþii SC Ornice
Com SRL, J16/2000/94,
CUI:5984861, numãr de
înregistrare 17154. Se
declarã nulã.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Ultimul act pe tabloul de sim-
plu feminin al Openului american
va fi o afacere ceho-germanã.
Fapt devenit posibil dupã ce Ka-
rolina Pliskova (favoritã 10) a pro-
dus o mare surprizã, eliminând-

Serena Williams – out!

Karolina Pliskova ºi Angelique KerberKarolina Pliskova ºi Angelique KerberKarolina Pliskova ºi Angelique KerberKarolina Pliskova ºi Angelique KerberKarolina Pliskova ºi Angelique Kerber
îºi vor disputa titlul la US Openîºi vor disputa titlul la US Openîºi vor disputa titlul la US Openîºi vor disputa titlul la US Openîºi vor disputa titlul la US Open

Finala va fi astãzi, de la ora 23:00, în direct la Eurosport 1

o, joi noapte, pe Serena Williams,
principala favoritã ºi de ºase ori
trimfãtoare la New York.  A fost
6-2, 7-6 (5), iar ulterior Pliskova
a aflat cã se va duela pentru tro-
feu cu Angelique Kerber (favoritã

2), trimfãtoare cu 6-4, 6-3 în faþa
jucãtoarei daneze Caroline Woz-
niacki (74 WTA).

Pliskova ºi Kerber s-au mai în-
tâlnit pânã acum de 7 ori, cea din
urmã conducând cu 4-3. Ultimul
“direct” s-a consumat în urmã cu
trei sãptãmâni, când cehoaica se
impunea în finala turneului de la
Cincinnati cu un concludent
6-3, 6-1. De altfel, Pliskova n-a
mai pierdut de 11 partide, mai
exact din 27 iulie, din optimile
turneului de la Montreal, unde a
fost învinsã cu un dublu 3-6 de
Simona Halep. Care, amintim, a
atins la US Open faza sferturilor
de finalã, eºec cu 2-6, 6-4, 3-6
în compania liderului mondial
Serena Williams. Americanca va
mai conduce ierarhia WTA pânã
luni, când va fi devansatã de
Angelique Kerber.

Dacã Pliskova va fi prezentã
pentru prima datã într-o finalã de

Grand Slam, pânã acum având
drept cea mai bunã performanþã
turul 3 la Australian Open, în 2015
ºi 2016, Kerber va juca a treia oarã
cu un trofeu atât de valoros pe
masã. Precedentele ocazii au fost
tot în 2016, victorie la Australian
Open ºi eºec la Wimbledon, în fi-
nale jucate de fiecare datã cu Se-
rena Williams.

Finala masculinã (dumini-
cã, 23:00, Eurosport 1) s-a de-
cis la primele ore ale acestei
dimineþi, odatã cu disputarea
partidelor Novak Djokovic
(Serbia, favorit 1) – Gael Mon-
fils (Franþa, favorit 10) ºi Sta-
nislas Wawrinka (Elveþia, fa-
vorit 3) – Kei Nishikori (Japo-
nia, favorit 6).

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Dacia

Unirea Brãila – ACS Berceni / 15:00 –
HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM
Bucureºti – CSU Danubius Galaþi / 17:30,
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari
– ACS Poli Timiºoara, CFR Cluj – CS U
Craiova / 0:00 – FOTBAL Argentina –
Primera Division: Defensa y Justicia –
San Lorenzo.

DIGI SPORT 2
10.00 – MOTO GP – Marele Premiu

al Statului San Marino: sesiune de antre-
namente / 14:00 – FOTBAL Scoþia – Pre-
mier League: Celtic – Rangers / 17:00 –
FOTBAL Spania – La Liga: Real Madrid
– Osasuna / 19:00 – FOTBAL Italia –
Serie A: Juventus – Sassuolo / 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Barcelona –
Alaves.

DIGI SPORT 3
10:45 – AUTOMOBILISM – FIA F3

European Championship, la Nurburgring,
în Germania: cursa 1 / 13:30 – MOTO
GP – Marele Premiu al Statului San Ma-
rino: calificãri / 17:15 – AUTOMOBILSM
– International GT Open, Red Bull Ring,
în Austria: cursa 1 / 19:15 – FOTBAL
Spania – La Liga: Sevilla – Las Palmas /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Paler-
mo – Napoli.

DIGI SPORT 4
13:30 – AUTOMOBILISM – DTM, la

Nurburgring, în Germania: calificãri cur-
sa 1 / 14:00 – FOTBAL Spania – La Liga:
Celta Vigo – Atletico Madrid / 16:00, 17:15
– AUTOMOBILISM – DTM ºi Porsche
Carrera Cup, la Nurburgring: cursele 1 /
18:00, 21:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:
Lyon – Bordeaux, Lille – Monaco / 2:30 –
CURSE DE TURISME – Nascar – Ric-
hmond International Raceway.

DOLCE SPORT 1
14:00 – FOTBAL Spania – La Liga:

SPORT LA TV ÎN WEEK-END – TRANSMISII ÎN DIRECT
Celta Vigo – Atletico Madrid / 17:30,
20:30 – FOTBAL – Liga I: FC Volun-
tari – ACS Poli Timiºoara, CFR Cluj –
CS U Craiova.

DOLCE SPORT 2
12:30 – FOTBAL – Liga a II-a: Da-

cia Unirea Brãila – ACS Berceni / 15:00
– HANDBAL (F) – Liga Naþionalã: CSM
Bucureºti – CSU Danubius Galaþi /
17:00, 19:15, 21:30 – FOTBAL Spania
– La Liga: Real Madrid – Osasuna, Se-
villa – Las Palmas, Barcelona – Alaves.

DOLCE SPORT 3
16:00 – RUGBY – Superliga Naþio-

nalã: Iaºi – Timiºoara / 19:15 – FOT-
BAL Spania – La Liga: Malaga – Villar-
real.

EUROSPORT 1
14:30, 17:00, 19:30 – FOTBAL An-

glia – Premier League: Manchester Uni-
ted – Manchester City, Arsenal – Sout-
hampton, Liverpool – Leicester / 23:00
– TENIS – US Open, la New York: ziua
a 13-a.

EUROSPORT 2
13:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE

– Marele Premiu de varã, la Ceaikov-
ski, în Rusia / 16:30, 19:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Leverkusen –
Hamburg, RB Leipzig – Dortmund /
2:00 – FOTBAL SUA/Canada – MLS:
Philadelphia Union – Montreal Impact.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþi-

onalã: Unirea Slobozia – CSM Roman.
LOOK TV
14:00 – FOTBAL Scoþia – Premier

League: Celtic – Rangers / 20:00, 0:00
– FOTBAL Argentina – Premier Lea-
gue: Olimpo – Lanus, Defensa y Justi-
cia – San Lorenzo.

LOOK PLUS
17:30, 20:30 – FOTBAL – Liga I: FC

Voluntari – ACS Poli Timiºoara, CFR
Cluj – CS U Craiova.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL Spania – La Liga:

Sporting Gijon – Leganes / 15:00 – FOT-
BAL – Liga a II-a: Academica Clinceni
– CSM Râmnicu Vâlcea / 18:00, 20:30
– FOTBAL – Liga I: CSM Poli Iaºi – FC
Botoºani, Steaua – Astra / 0:00, 2:00 –
FOTBAL Argentina – Primera Division:
Boca Juniors – Belgrano, Talleres Cor-
doba – River Plate.

DIGI SPORT 2
9:45, 12:00 – MOTO GP – Marele Pre-

miu al Statului San Marino: încãlziri ºi
cursa / 17:00 – FOTBAL Spania – La
Liga: Valencia – Betis / 19:00 – FOT-
BAL Belgia – Pro League: Anderlecht –
Charleroi / 21:30 – FOTBAL Spania –
La Liga: Deportivo – Athletic Bilbao.

DIGI SPORT 3
10:45 – AUTOMOBILISM – FIA F3

European Championship, la Nurbur-
gring, în Germania: cursa 3 / 13:30,
16:00 – FOTBAL Italia – Serie A: Bo-
logna – Cagliari, Milan – Udinese / 19:00
– FOTBAL Rusia – Premier League: Ar-
senal Tula – Zenit St. Petersburg / 21:45
– FOTBAL Italia – Serie A: Pescara –
Inter.

DIGI SPORT 4
12:45, 13:45 – AUTOMOBILISM –

Porsche Carrera Cup ºi DTM, la Nur-
burgring, în Germania: cursele 2 /
14:30 – AUTOMOBILSM – Eurofor-
mula Open, Red Bull Ring, în Austria:
cursa 2 / 16:00 – FOTBAL Italia – Se-
rie A: Genoa – Fiorentina / 19:15 –
FOTBAL Spania – La Liga: Granada –
Eibar / 21:45 – FOTBAL Franþa – Li-
gue 1: Nice – Marseille.

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

Sporting Gijon – Leganes / 15:00 –
FOTBAL – Liga a II-a: Academica Clin-
ceni – CSM Râmnicu Vâlcea / 18:00,

20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM Poli
Iaºi – FC Botoºani, Steaua – Astra /
23:30, 3:30 – FOTBAL AMERICAN –
NFL: Dallas – New York, Arizona –
New England.

DOLCE SPORT 2
16:00 – RUGBY – Superliga Naþio-

nalã: CS Dinamo – ªtiinþa Baia Mare /
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: Swansea – Chelsea / 21:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Deportivo
– Athletic Bilbao.

DOLCE SPORT 3
17:00, 19:15 – FOTBAL Spania – La

Liga: Valencia – Betis. Granada – Eibar.
EUROSPORT 1
12:00 – SÃRITURI CU SCHIURI-

LE – Marele Premiu de varã, la Ceai-
kovski, în Rusia / 15:30 – CICLISM –
Challenge-ul Madrid, în Spania / 18:15
– CICLISM – Turul Spaniei: etapa a
21-a / 23:00 – TENIS – US Open, la
New York: ziua a 14-a.

EUROSPORT 2
12:00 – ATLETISM – Marea cursã

din Nord / 16:30, 18:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Werder Bre-
men – Augsburg, Mainz – Hoffenheim
/ 21:30 – CICLISM – Mare Premiu
(Grand Prix), în Canada, la Montreal
/ 2:15 – FOTBAL SUA/Canada – MLS:
LA Galaxy – Orlando City.

TVR 1
16:00 – HANDBAL (F) – Liga Naþi-

onalã: CS Mãgura Cisnãdie – SCM
Craiova.

LOOK TV
18:00, 20:30 – FOTBAL – Liga I: CSM

Poli Iaºi – FC Botoºani, Steaua – Astra
/ 0:00 – FOTBAL Argentina – Primera
Division: Boca Juniors – Belgrano.

LOOK PLUS
19:00, 21:00 – FOTBAL Belgia – Pro

League: Anderlecht – Charleroi, Stan-
dard Liege – Genk.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

La trei luni distanþã de la dis-
putarea ultimului joc oficial, hand-
balistele de la SCM Craiova de-
buteazã, mâine, în noua ediþie a
Ligii Naþionale.

Într-o conferinþã de presã or-
ganizatã joi, tehnicianul Bogdan
Burcea a prefaþat astfel partida
din prima etapã, cu Mãgura Cis-
nãdie. “Întâlnim o echipã care s-
a întãrit în aceastã varã, au venit
12 jucãtoare noi, jucãtoare cu
experienþã, în mod sigur nu ne
aºteaptã un meci facil. Singurul
lucru pe care ni-l dorim este sã

Sã-nceapã “joaca” pe puncte!Sã-nceapã “joaca” pe puncte!Sã-nceapã “joaca” pe puncte!Sã-nceapã “joaca” pe puncte!Sã-nceapã “joaca” pe puncte!
CS Mãgura Cisnãdie – SCM Craiova, duminicã, ora 16:00, TVR 1

ne întoarcem cu cele trei puncte
puse în joc.Stãm foarte bine din
punct de vedere fizic, dar mai
avem de lucrat la omogenitate.
Mergem la Cisnãdie sã practicãm
un handbal eficient ºi sã ne adju-
decãm punctele”, a spus Burcea,
care a revenit în acestã varã în
Bãnie, de la Corona Braºov.
Schimbãri au fost ºi la nivelul
lotului, ba chiar multe. Sunt nouã
“new-entry-uri”, numindu-le aici
pe Yuliya Dumanska, Florentina
Grecu-Stanciu (portari), Valenti-
na Ardean-Elisei, Cristina Zam-

fir, Jelena Trifunovic, Yuliya Za-
remba, Zeljka Nikolic, Andra Þãlu
ºi Iaroslava Burlacenko. Din ve-
chea gardã au rãmas Mirela Ni-
chita-Paºca (portar), Carmen
Ilie-ªelaru, Alexandra Gogoriþã-
Andrei, Daniela Bãbeanu, Ana
Maria Þîcu-Apipie, Andreea Rã-
doi-Ianaºi ºi Laurisa Landre.

Legat de meciul de duminicã,
SCM ºi Mãgura au disputat o du-
blã amicalã în aceastã varã, la
Sala Polivalentã, iar Craiova s-a
impus în ambele ocazii, 30-26,
respectiv 32-25.

Iatã ºi celelalte meciuri ale
rundei: CSM Bistriþa – HC Du-
nãrea Brãila, CSM Bucureºti –
CSU Danubius Galaþi, CSM Uni-
rea Slobozia – CSM Roman (toa-

te sâmbãtã), CSM Ploieºti – HC
Zalãu (marþi), CSM Cetate Deva-
trans – Corona Braºov (miercuri).
Partida HCM Rm. Vâlcea – Uni-
versitatea Cluj a avut loc asearã.

Duminicã

SERIA 1
Voinþa Caraula – Spicul Unirea 10:00

SC Poiana Mare – Ciupercenii Vechi 10:00

Avântul Rast – Ciupercenii Noi 11:00

Flacãra Moþãþei – Recolta Cioroiaºi 11:00

Fulgerul Maglavit – Victoria Periºor 11:00

Victoria Pleniþa – Galicea Mare 12:30

Vânãtorul Desa – Avântul Giubega 12:30

SERIA 2
Mãceºu de Jos – Dunãrea Gighera 10:00

ªtiinºa Calopãr – Viitorul Giurgiþa 10:00

Viitorul Afumaþi – Triumf Bârca 10:00

Gloria Catane – Seaca de Câmp 11:00

Progresul Bãileºti – Fulgerul Întorsura 11:00

Mãceºu de Sus – Aktiv Padea 12:30

Viitorul Þuglui – Progresul Cerãt 12:30

Recolta Urzicuþa – Unirea Goicea 12:30

SERIA 3
Progresul Castranova – Amãrãºtii de Sus 10:00

Avântul Daneþi – Unirea Tâmbureºti 10:00

AS Rojiºte – Avântul Dobreºti 11:00

Tricolor Dãbuleni – Inter Secui 11:00

Fulgerul Mârºani – Victoria Cãlãraºi 12:30

Voinþa Puþuri – Amãrãºtii de Jos 12:30

SERIA 4
City Leu – Avântul Pieleºti 10:00

Viitorul Ghindeni – Progresul Mischii 10:00

Flacãra Drãgoteºti – ªtiinþa Celaru 11:00

Energia Radomir – Luceafãrul Popânzãleºti 11:00

Viitorul Coºoveni – Viitorul Teasc 12:30

Torentul Secui – Viitorul 2 Cârcea 12:30

SERIA 5
Valea Fântânilor – Viitorul Craiova 10:00

Betis Craiova – Rapid Potmelþu 10:00

AS Greceºti – Voinþa Raznic 11:00

Voinþa Belcin – Vulturul Cernãteºti 11:00

Jiul Bâlta – Jiul Breasta 12:30

ªtiinþa Craiova – AS Scãeºti 12:30

CS Sopot stã.

LIGA A V-A – ETAPA 1

Dupã startul ratat de sãptã-
mâna trecutã, ACS Podari îºi în-
cepe,  as tãzi  (sâmbãtã;  ora
17:00), aventura în campionat,
gruparea pregãtitã de Florin
ªoavã urmând sã înfrunte, în

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA A 2-A

Intrã în scenã ºi Podariul

Sâmbãtã, ora 11:00
Arena Bulls Preajba – Metropolitan Iºalniþa
Ajax Dobroteºti – Unirea Leamna
Progresul Segarcea – ªtiinþa Malu Mare
Tractorul Cetate – Dunãrea Calafat
Recolta Ostroveni – Viitorul Cârcea
Luceafãrul Craiova – ªtiinþa Danubius Bechet

Clasament
1. Cârcea 6 7. Bechet 3
2. Iºalniþa 6 8. Dobroteºti 3
3. Ostroveni 6 9. Malu Mare 1
4. Cetate 4 10. Preajba 0
5. Segarcea 3 11. Calafat 0
6. Luceafãrul 3 12. Leamna 0

deplasare, pe FC Aninoasa. În
runda inauguralã, formaþia po-
dãreanã ar fi trebuit sã evolue-
ze, pe teren propriu, cu SCM
Piteºti, numai cã meciul a fost
amânat la cererea vizitatorilor,

pe motivul cã au avut trei jucã-
tori convocaþi la loturile naþio-
nale Under 17 ºi 19.

Revenind, Aninoasa se prezin-
tã la aceastã încleºtare dupã un
0-0 în fieful celor de la FCM Ale-
xandria. Arbitri vor fi Cristian
Vieru (Cisnãdie/Sibiu) – Ionuþ
Babadac (Teleorman) ºi Dragoº
Baluna (Bucureºti), pe când la
masa observatorilor vor sta Flo-
rin Stãnescu (Ilfov) ºi Petriºor
Chiriþescu (Braºov).

Din aceastã serie (3) fac par-
te ºi CS Universitatea II Craiova
ºi ACSO Filiaºi. Cele douã au
jucat aserã, dupã închiderea edi-
þiei, cu Steaua II, pe “Extensiv,
respectiv cu SCM Piteºti, în
Trivale. Reamintim, în prima eta-
pã, alb-albaºtrii mici au cedat cu
1-2 pe terenul nou-promovatei
vâlcene ACS ªirineasa, iar Filia-
ºiul a remizat “alb”, pe “Chimia”,
cu Concordia II Chiajna.

Meci tare la Ostroveni
Prima ligã judeþeanã are

drept cap de afiº al rundei a
3-a disputa de la Ostroveni,
dintre Recolta din localitate ºi
Viitorul Cârcea. Cele douã fac
parte dintr-un trident care a
acumulat maximum de puncte
pânã acum, posturã în care se

mai aflã Metropolitan Iºalniþa.
Etapa trecutã, Ostroveniul,
care venea dupã un spectacu-
los 4-3, în propriul fief, cu
Malu Mare, s-a impus cu 2-1
la Calafat, în timp ce Cârcea a
câºtigat cu 2-0, “afarã”, la
Danubius Bechet, succes ce i-

a urmat unui net 7-2 în
compania aceleiaºi echipe a
Calafatului.

Partida de la Ostroveni va fi
arbitratã de o brigadã compusã
din Ioniºor Fugaru – Laurenþiu
Nica ºi Cosmin Andrei. Obser-
vator va fi Marian Ezaru.

LIGA A IV-A – ETAPA A 3-A

HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA 1HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA 1HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA 1HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA 1HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA 1HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA 1HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA 1HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA 1HANDBAL (F) – LIGA NAÞIONALÃ – ETAPA 1
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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

Liga I – etapa a 7-a

Meciul Gaz Metan – Pandurii s-a jucat asearã.

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 Ligii – sferturi de finalã

ACS Poli - Concordia 2-1
Au marcat: Artean 13, Croitoru 78 / Albu 74.
CFR Cluj – ASA 4-5 (1-1), dupã lovituri de departajare.
Au marcat: Bud 83 / Kuku 64.
FC Botoºani – Steaua 0-2
Au marcat: Tudorie 45, O. Popescu 49.
Meciul Astra – Dinamo a fost amânat.
ACS Poli – ASA Tg. Mureº este prima semifinalã din Cupa Ligii.

Craiova a învins în Gruia
acum un an, în ultima secundã a
partidei din sezonul regulat, prin
golul lui Dumitraº, dar nu avea
sã o mai facã în urmãtoarele pa-
tru confruntãri cu ardelenii, care
s-au impus de trei ori, o datã la
penalty-uri, în Cupa Ligii, un
meci terminându-se la egalitate.
Cea mai drasticã ºi mai dureroa-
sã înfrângere în faþa echipei din
Gruia a fost în penultima etapã a
play-out-ului, scor 0-4, consfiin-
þind pierderea locului de cupã eu-
ropeanã de cãtre alb-albaºtri.
Marcatorii celor 4 goluri de
atunci, Petrucci, Jakolis (2) ºi
Camora, nu vor evolua în parti-
da de azi, primii doi plecând de
la echipã recent, ca ºi Cristian
Lopez, iar cãpitanul Camora este
accindentat. CFR Cluj este neîn-
vinsã acasã din 1 decembrie
2015, atunci când a pierdut în
faþa celeilalte grupãri din Oltenia,
1-2 cu Pandurii. Au urmat opt
victorii ºi cinci rezultate de ega-
litate. De partea cealaltã, insuc-
cesul de la Timiºoara (Poli – „U”
3-2) a fost singurul înregistrat de
craioveni în ultimele cinci jocuri,
interval în care au bifat patru vic-
torii (2-1 cu ASA acasã, 2-1 cu
Astra deplasare, 2-0 cu CSM Poli
Iaºi acasã, 2-1 cu Viitorul aca-
sã). Oltenii au marcat cel puþin o
datã în fiecare etapã din sezonul
actual, performanþã pe care a
mai realizat-o doar Steaua. Cea
mai recentã confruntare a avut
loc în Cupa Ligii Adeplast 2016-
2017, pe 11 august, când la fina-
lul celor 120 de minute tabela
arenei din Gruia arãta scor alb.
La penalty-uri, experienþa jucã-
torilor CFR-ului ºi-a spus cuvân-
tul, ei reuºind calificarea în sfer-
turi, dupã ce Bancu, Ivan ºi Vã-
tãjelu au ºutat peste poarta lui
Mincã. Aceasta a fost ºi singura
întâlnire directã dintre antrenorii
Vasile Miriuþã ºi Gigi Mulþescu.
Acesta din urmã este fãrã victo-
rie în faþa CFR-ului în campio-
nat, palmaresul sãu cuprinzând
trei remize ºi cinci înfrângeri.

CFR Cluj – Universitatea Craiova
Cluj Napoca, stadion: “Doctor Constantin Rãdulescu”, astãzi,

ora 20.30
CFR Cluj: T. Marc – Tiago Lopes, Larie, A. Mureºan, Peteleu -

Filipe Nascimento, L. Rus – Nouvier, Negruþ, Ruiz - Bud. Antrenor:
Vasile Miriuþã. Rezerve: Mincã – Neagu, Ene, Hodgyai, Gomelt,
Sorsa, Omrani.

Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Acka, Kay, Vãtãjelu
– Madson, Zlatinski – Manea, Nuno Rocha, Bancu – Mãzãrache.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Popescu – Popov, Dumitraº,
Rambe, Mateiu, Ciocotealã, Gustavo.

Universitatea Craiova joacã în searaUniversitatea Craiova joacã în searaUniversitatea Craiova joacã în searaUniversitatea Craiova joacã în searaUniversitatea Craiova joacã în seara
aceasta în Gruia un meci care o poateaceasta în Gruia un meci care o poateaceasta în Gruia un meci care o poateaceasta în Gruia un meci care o poateaceasta în Gruia un meci care o poate
propulsa în vârful ierarhiei Ligii Ipropulsa în vârful ierarhiei Ligii Ipropulsa în vârful ierarhiei Ligii Ipropulsa în vârful ierarhiei Ligii Ipropulsa în vârful ierarhiei Ligii I

Mulþescu: „Ne gândim
la puncte, nu la clasament”
Dupã cantonamentul de la Bra-

ºov, lotul Universitãþii Craiova s-
a deplasat la Cluj, drumul durând
nu mai puþin de cinci ore, iar an-
trenorul Gigi Mulþescu a compa-
rat oboseala survenitã în acest
timp cu cea acumulatã de arde-
leni dupã cele 120 de minute dis-
putate miercuri seara, în Cupa
Ligii, cu ASA. Ivan ºi Bãluþã sunt
incerþi pentrui partida de astãzi,
dar sunt ºanse ca mãcar primul
sã fie recuperat. Mulþescu spu-
ne cã meciul va fi greu pentru
echipa sa, în ciuda faptului cã
gazdele au pierdut jucãtori impor-
tanþi. „Ne aºteaptã un meci greu,
CFR rãmâne o echipã bunã a
campionatului, chiar dacã a vân-
dut câþiva jucãtori cu CV. Nu joa-
cã CV-ul, iar cei care au venit sã-
i înlocuiascã se pot dovedi la fel
de utili. CFR este o echipã pu-
ternicã acasã, cu un joc agresiv,
care uneori trece de limitã. Este
o idee falsã cã vor fi mai obosiþi
pentru cã au jucat 120 de minute
în Cupa Ligii, având în vedere
metodele moderne de refacere.
Noi trebuie sã ne concentrãm la
joc, sã fim bine pregãtiþi, atenþi
ºi rapizi în gândire. Anticipez un
meci disputat, cu un ritm alert.
Faptul cã victoria ne poate duce
pe primul loc nu sporeºte emo-
þiile. Dar acum important este sã
adunãm puncte, este prematur sã
ne gândim la ierarhie. Niciun an-
trenor din lume nu este mulþumit
de lot, tot timpul va mai dori un
jucãtor care sã facã diferenþa. Eu
am un lot valoros, dar îmi do-
resc ºi alþi jucãtori pentru a spori
concurenþa pe posturi. Pânã
atunci important este ca jucãto-
rii pe care-i am la dispoziþie sã-i
fac sã dea randament maxim” a
spus antrenorul Craiovei.

Manea: „Putem bate
orice echipã din Liga I”

La conferinþa de presã desfã-

ºuratã la Cluj, alãturi de Gigi Mul-
þescu au fost cei doi mijlocaºi
care au contribuit la marcarea
primului gol în meciul cu Viito-
rul, Bancu ºi Manea. Nicuºor
Bancu spune cã partida de astãzi
nu va fi abordatã cu gândul la
revanºã, ci la punctele care pot
duce echipa din Bãnie în fruntea
Ligii I: ”Eu nu mã gândesc la re-
vanºã dupã eliminarea din Cupã,
ci simplu, la victorie. Cele trei
puncte sunt importante ºi ne sunt
la îndemânã. Trebuie sã nu re-
petãm greºelile pe care le-am fã-
cut în Cupa Ligii. Mi-aº dori sã
reeditez golul cu Viitorul din pasa
lui Manea, dar nu conteazã cine
va marca, important e sã câºti-
gãm. Pânã acum ne-am învins
adversarii pe merit, cu multã
muncã ºi dãruire, de aceea con-
sider cã locul Universitãþii Cra-
iova este în play-off”.

Alin Manea vrea sã confirme
forma bunã arãtatã în repriza avu-
tã la dispoziþie contrra Viiitoru-
lui, în care a oferit douã pase ex-
celente ºi a ratat o ocazie. Puº-
tiul a arãtat tupeu ºi în declaraþii,
afirmând cã Universitatea se poa-
te impune în faþa oricãrei echipe
din Liga I: „Sunt mai mult decât
onorat cã am fost comparat cu
Zoli Criºan, legenda Craiovei Ma-
xima. Deja colegii mã strigã Zoli
la antrenamente. Oricum sunt
conºtient cã mai am foarte mult
de muncã, iar prestaþiile mele
viitoare trebuie sã fie mãcar la
nivelul celei din jocul cu Viito-
rul. Mã bucur cã am câºtigat în-
crederea domnului Mulþescu,
dar ºtiu cã de acum înainte tre-
buie sã muncesc ºi mai mult.
Suntem toþi deciºi ca mâine sã
luptãm pentru puncte ºi sã ajun-
gem pe locul 1, ar arãta bine cla-
samentul. Consider cã Univer-
sitatea poate învinge orice echi-
pã din Liga 1”.
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