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Canicula şi disconfortul termic vor afecta, timp
de încă două zile, toate zonele ţării, unde tempera-
turile maxime vor atinge 37 de grade Celsius, iar
indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pra-
gul critic de 80 de unităţi. Potrivit unei informări
emise de Administraţia Naţională de Meteorologie
(ANM), în intervalul 12-14 august valul de căldură
se va intensifica treptat în toată ţara, iar vremea va
fi călduroasă. În zonele de câmpie şi de podiş va fi
caniculă, se vor înregistra temperaturi maxime, în
general, între 35 şi 37 de grade, iar indicele tempe-

ratură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80
de unităţi al disconfortului termic. Valul de căldură
va persista până la sfârşitul săptămânii, iar în func-
ţie de evoluţia şi intensitatea sa, ANM va actualiza
informarea emisă luni. Compania Naţională de Căi
Ferate „CFR” SA a informat, ieri, că în această pe-
rioadă caniculară vor fi introduse limitări de viteză
în circulaţia trenurilor din cauza temperaturilor ri-
dicate care se înregistrează în aer şi implicit la ni-
velul solului. Astfel, trenurile ar putea avea, în
medie, întârzieri la destinaţie de 30-40 de minute.
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Lipscaniul, dat
gata peste trei
săptămâni

Craiovean
înjunghiat la
Piscina Plaza
Summer Club

Un craiovean de 40 de ani a
fost înjunghiat luni, la Piscina
Plaza Summer Club, din
Craiova, în urma unei alterca-
ţii cu un bărbat de aceeaşi
vârstă cu el. Victima a ajuns
la Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Craiova, a primit
îngrijiri medicale, iar ieri a
fost externată, fiind îndruma-
tă către Institutul de Medicină
Legală Craiova. Poliţiştii şi
procurorii au demarat o
anchetă şi îl caută pe agresor,
care a dispărut după comite-
rea faptei.

Un act de cultură:
Restaurarea
Casei Memoriale
„Alexandru
Macedonski”

Portul Cultural
Cetate se pregăteşte
să-i primească pe
iubitorii de cinema şi
bucătărie balcanică

Două săptămâni au mai rămas
până la debutul celei de-a V-a ediţii
a Divanului Degustătorilor de
Film şi Artă Culinară, c are va
avea loc în Portul Cultural Cetate,
în perioada 26-31 august, şi va fi
dedicată „Eroilor şi antieroilor din
Balcani”. Tema se va regăsi atât
în proiecţiile festivalului –  lung-
metraje, scurtmetraje şi documen-
tare –, cât şi în prezentările din
cadrul simpozionului ştiinţific care
însoţeşte, de trei ediţii încoace,
festivalul. CNC şi ICR.
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Dupã „Prima casã”
vine „Prima maºinã”

Tinerii de pânã în 35 de ani îºi vor
putea cumpãra pe credit o maºinã,
în curând, prin programul „Prima
maºinã”. Perioada de creditare de
pânã la ºapte ani ºi un avans cu--
prins între 5 ºi 7% din valoarea au-
toturismului nou sunt primele crite-
rii de selecþie pentru acest program,
potrivit unor surse citate de ZF.ro.
Preþul maxim al maºinilor noi ce vor
fi acceptate spre achiziþie în noul
program va fi ori de 45.000 de lei fãrã
TVA, ori de 50.000 de lei fãrã TVA.
Un punct la care încã existã discuþii
între jucãtorii din auto ºi autoritãþi îl
reprezintã vârsta celor ce se vor pu-
tea încadra în program. În calcul sunt
cei cu vârste cuprinse între 18 ºi 35
de ani, dar pragul superior se poate
extinde pânã la 50 de ani.

Ponta: Propunerile la Culturã ºi
Buget, la sfârºitul lunii

Premierul Victor Ponta a declarat,
ieri, cã noile propuneri pentru func-
þiile de miniºtri ai Culturii ºi Bugetu-
lui vor fi fãcute la sfârºitul lunii au-
gust, el adãugând cã se gândeºte
sã-i facã „o surprizã plãcutã” ºefului
statului, Traian Bãsescu, întrucât nu
mai poate refuza nominalizãrile. „La
sfârºitul lunii august o sã discut ºi
cu cei de la UDMR dacã fac o nouã
propunere la Culturã. De asemenea,
noi (PSD - n.r.) vom face o nouã pro-
punere la Buget pânã la sfârºitul lu-
nii august. ªi, de data aceasta, din
fericire, domnul Bãsescu nu mai poa-
te sã refuze. Mã gândesc sã-i fac o
surprizã plãcutã”, a spus Ponta, la
Constanþa. Preºedintele Traian Bã-
sescu a anunþat, joia trecutã, cã a
respins propunerile ca Rozalia Biro
sã ocupe portofoliul Culturii, iar Clau-
diu Manda (liderul PSD Dolj) pe cel
al Bugetului, considerându-le „ne-
potrivite”.

miercuri,13 august - max: 35°C - min:  21°C

Mai multe þãri, printre care Irlanda,
Marea Britanie ºi Norvegia, au vacan-
te posturi de asistent medical ºi bucã-
tar, salariile oferite putând ajunge la
43.000 de euro brut pe an, conform
anunþurilor angajatorilor publicate în
reþeaua europeanã Eures. Un angaja-
tor din Irlanda are nevoie de 10 asis-
tenþi medicali, a cãror responsabilitate
principalã va fi sã se asigure cã toate
standardele de îngrijire rãspund nevoi-
lor asistaþilor din punct de vedere so-
cial, spiritual, al sãnãtãþii fizice ºi men-
tale. Angajatorul irlandez precizeazã cã
experienþa în domeniul geriatriei con-
stituie avantaj. Pentru ocupare acestor posturi, cei
interesaþi trebuie sã se înregistreze în „An Bord
Altranais” (echivalentul Ordinului Asistentelor ºi
Moaºelor din România). „Aplicanþii trebuie sã
empatizeze cu oamenii de care au grijã, aceºtia
având nevoi complexe, sã aibã experienþã ca lider
de echipã ºi, de asemenea, sã aibã abilitãþile nece-
sare de a motiva echipa ºi de a conduce prin exem-
plul personal. Sunt necesare cunoºtinþe clinice
excelente ºi un interes deosebit pentru educaþia
continuã. Aplicanþii trebuie sã fie buni comunica-
tori ºi negociatori, sã înþeleagã responsabilitãþile
proprii în ceea ce priveºte standardele de îngriji-
re”, se aratã în anunþul de angajare. Angajatorul
mai solicitã cunoaºterea limbii engleze la nivel B2.
Salariul oferit este de 2.946,66 euro brut/lunã pen-
tru un program de 40 ore/sãptãmânã, însã angaja-
torul menþioneazã cã se ocupã de cazare, aplicanþii
putând plãti chiria dupã ce primesc primul salariu.
De asemenea, se plãteºte concediul anual de 20 de

Preºedintele PSD, premierul Victor Ponta, a
declarat, ieri, la Constanþa, cã nominalizarea
prim-vicepreºedintelui PDL, Cãtãlin Predoiu, ca
prim-ministru, în ipoteza în care Klaus Iohannis
ar ajunge ºef al statului, este „o glumã”, el arã-
tând cã, probabil, viitorul premier va fi Traian
Bãsescu. „Ei, bun, aia e o glumã. Cred cã numai
domnul Predoiu crede (cã va fi premier – n.r.), cã
doar el a crezut cã o sã fie candidat la preºedin-
þie. Acum doar el crede cã o sã fie prim-ministru.
Probabil cã o sã fie domnul Bãsescu prim-minis-
tru”, a spus Ponta. El a arãtat cã, din punctul
sãu de vedere, lucrurile s-au clarificat pe scena

CFR Cãlãtori suplimenteazã în
weekend numãrul trenurilor spre li-
toral ºi principalele destinaþii de pe-
lerinaj. Vineri, 15 august - sãrbãtoa-
rea Adormirii Maicii Domnului,
agenþiile de voiaj vor fi închise, dar
în weekend vor funcþiona dupã pro-
gramul normal. În zilele de 15, 16 ºi
17 august, douã trenuri vor circula
suplimentar în programul „Trenu-
rile Soarelui”, spre/dinspre Con-
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zile, iar salarizarea se face în funcþie de experienþã.
Durata contractului este nedeterminatã ºi se lu-
creazã în ture de câte 12 ore, în total 7 ture/14 zile
lucrãtoare. Candidaþii pot trimite CV model Euro-
pass, în limba englezã, pe adresa de
email:edele@kerloguenursinghome.com. Alte 10
posturi de asistent medical sunt disponibile în
Marea Britanie, în spitale din diverse zone, pro-
gramul de lucru fiind de 39 ore pe sãptãmânã. Can-
didaþilor li se cere calificare, minimum un an expe-
rienþã, abilitãþi de comunicare ºi englezã, nivel
mediu. Salariul oferit variazã între 25.000 ºi 37.000
lire brut pe an, iar contractul este pentru perioa-
dã nedeterminatã. Cei interesaþi pot trimite CV în
limba englezã la Irina Nanevic inanevic@jark.co-
.uk. 20 de euro brut/orã, ca asistent panificaþie-
patiserie în Norvegia, unde mai sunt disponibile
ºi douã posturi de bucãtar preparate indiene.
Candidaþii pentru postul de asistent panificaþie
ºi patiserie trebuie sã aibã un interes real în pre-

gãtirea prãjiturilor ºi a produselor de
patiserie, ei având posibilitatea de a
practica ºi de a-ºi îmbunãtãþi abilitãþi-
le într-un loc de muncã plãcut. Anga-
jatorul cere calificare în domeniul
panificaþiei sau patiseriei, experienþã
ºi disponibilitate de a participa la di-
versele activitãþi dintr-o brutãrie. „Fe-
meile sunt încurajate sã aplice”, se
aratã în anunþul de angajare. Cei inte-
resaþi sã ocupe acest post trebuie sã
aibã bune cunoºtinþe de limba engle-
zã sau sã vorbeascã o limbã scandi-
navã. Remuneraþia se va face conform
tarifelor norvegiene pentru brutãrii,

angajatorul precizând cã, pentru început, aceas-
ta este de aproximativ 20 de euro brut/orã. Durata
contractului este de un an, cu posibilitate de pre-
lungire, iar activitatea ar trebui sã înceapã din 1
septembrie. Programul de lucru va fi de 7 ore ºi
jumãtate pe zi. Cei interesaþi trebuie sã trimitã CV
în limba englezã la adresa de e-mail: post@vik-
dampbakeri.no. Pentru cele douã posturi de bu-
cãtar preparate indiene, angajatorul solicitã cali-
ficare ºi experienþã de 5-10 ani ºi bune cunoºtinþe
de limba englezã. Experienþa europeanã în bucã-
tãrie cu specific indian constituie avantaj. Sala-
riul este de 31.000 - 43.000 euro brut/an, în func-
þie de experienþã ºi calificare, iar contractul este
pentru perioadã nedeterminatã. Angajatorul poate
ajuta la gãsirea locuinþei ºi la aducerea familiei în
Norvegia. Cei interesaþi de ocuparea acestor
posturi pot trimite scrisoare de intenþie ºi CV Eu-
ropass în limba englezã la adresa de e-mail: raj-
shaw@hotmail.com.

Ponta, despre Predoiu premier: Aia e o glumã,
probabil Bãsescu va fi prim-ministru

politicã, în condiþiile în care alegerea din noiem-
brie va fi între continuarea regimului Traian Bã-
sescu sau schimbare. „Eu cred cã apele s-au lim-
pezit, s-au despãrþit ºi, din punctul ãsta de ve-
dere, oamenii vor putea foarte uºor sã ºtie ce
aleg în noiembrie: continuarea celor zece ani de
Traian Bãsescu, cu Iohannis, Blaga ºi toatã tru-
pa, sau schimbare”, a mai spus Ponta. Luni, pre-
ºedintele PNL, Klaus Iohannis, a fost desemnat
candidatul Alianþei Creºtin Liberale (ACL) pen-
tru alegerile prezidenþiale, iar prim-vicepreºedin-
tele PDL Cãtãlin Predoiu a fost desemnat candi-
dat al ACL pentru funcþia de premier.

Trenuri suplimentare spre litoral ºi destinaþii de pelerinaj în weekend
stanþa: Bucureºti Nord (07:50) –
Constanþa (10:30) – InterRegio
12696-1; Constanþa (18:30) – Bu-
cureºti Nord (21:10) – InterRegio
12695-2, informeazã CFR Cãlãtori.
În aceastã perioadã, trenurile care
pleacã din Timiºoara Nord cãtre
Bucureºti Nord la ora 22:10, ºi din
Bucureºti Nord cãtre Timiºoara
Nord la ora 21:45, îºi vor prelungi
ruta pânã la/de la Constanþa, mai

precizeazã compa-
nia: Timiºoara Nord
(22:10) – Constan-
þa (10:30) – InterRe-
gio 1696/12696-1;
Constanþa (18:30) –
Timiºoara Nord
(07:02) – InterRegio
12695-2/1695. De
asemenea, trenurile
InterRegio de pe ru-
tele cele mai solici-
tate, din marile ora-

ºe cãtre litoral, vor avea în compu-
nere mai multe vagoane decât în
mod obiºnuit, mai precizeazã CFR
Cãlãtori. De asemenea, vineri, 15
august, vor circula suplimentar
spre/dinspre centrul de pelerinaj
din Ardeal - Mãnãstirea Nicula, tre-
nurile: Regio 13402 Cluj Napoca
(11.54) – Gherla (12.50); Regio
13408 Gherla (13.20) – Ilva Micã
(15.32); Regio 13410 Gherla (13.35)
– Bistriþa Nord (15.32); Regio 13403
Dej Cãlãtori (13.00) – Cluj Napoca
(14.35). Spre/dinspre centrul de pe-
lerinaj din Valea Jiului – Mãnãstirea
Lainici, vor fi în plus trenurile: Re-
gio 2085 Craiova (14.15) – Filiaºi
(15.13) – Petroºani (18.33), Regio
2086 Petroºani (19.15 ) – Filiaºi
(22.51) – Craiova (23.36). Spre/din-
spre localitatea Cacica, trenurile: Re-
gio 13604 Cacica (14.00) – Suceava
(14.56). Spre/dinspre localitatea Pi-
teºti, trenurile: Regio 9476 Piatra Olt

(16.20) – Piteºti (18.43); Regio 9479
Piteºti (19.32) – Piatra Olt (21.41).
Totodatã, în ziua de Sfânta Maria
unele trenuri de navetã locale nu vor
circula, pasagerii având posibilita-
tea de a cãlãtori cu celelalte trenuri
aflate în circulaþie pe rutele respec-
tive. „Pentru a evita aglomeraþia de
la casele de bilete, reamintim pasa-
gerilor cã biletele pot fi cumpãrate
cu anticipaþie, online de pe cfrCãlã-
tori.ro, de la automatele XsellKiosk
din gãrile mari, de la automatele Ze-
braPay din marile centrele comercia-
le, de la agenþii de voiaj CFR ºi de la
agenþii de turism acreditate. Pentru
informaþii actualizate despre circu-
laþia trenurilor, tarife, oferte ºi servi-
cii, cãlãtorii sunt rugaþi sã consulte
pagina de Internet a companiei, sã
ne contacteze la numãrul de telefon
021/9521 sau sã se adreseze perso-
nalului nostru din staþii ºi agenþii”,
recomandã CFR Cãlãtori.



cuvântul libertãþii / 3miercuri, 13 august 2014 actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Trãim – o banalitate a o mai spune –
în cea mai cumplitã dintre epocile de
manipulare din istoria umanitãþii. Din
nefericire, prinºi, prizonieri voluntari,
ba ºi  cu o prosteascã voluptate,  în
aceastã capcanã insidioasã, nu mai reu-
ºim sã realizãm gravitatea acestei triste
condiþii: zi de zi, searã de searã, pe fon-
dul unei crize pe care interminabila tran-
ziþie (ºtim de la ce, dar nu ºtim încã
spre ce: sã alegem între lozincile stat
de drept, democraþie, economie liberã,
ori varianta ceva mai evitatã: capitalism
sãlbatic ºi clientalar?) a ridicat-o la
dimensiunea unui dureros test, ne lã-
sãm prinºi în sistemul otrãvit al media
transformate în singura tribunã a poli-
ticienilor ºi a regimentelor lor de tribuni
ocazionali, într-o babilonie la capãtul cã-
reia atingem cote neaºteptate de mala-
dii încã neomologate.

Suntem, mai pe ºleau spus, manipu-
laþi, prin demersuri disimulate în însce-
nãri montate cu ori fãrã talent, ori ne-
mijlocit, fãrã perdea, prin instigare într-
un set de opþiuni pe varianta da ori nu
ce va sfârºi, subordonatã dintru înce-
put cum era, în zarva unei bãtãlii cu ne-
miloase premise ºi desfãºurãtor uns cu
toate alifiile persuasive de genul care pe
care. În fapt, privit mai de aproape, me-

Preþul nevãzut al manipulãriiPreþul nevãzut al manipulãriiPreþul nevãzut al manipulãriiPreþul nevãzut al manipulãriiPreþul nevãzut al manipulãrii
canismul nu mi se pare deloc departe
de baricadele bolºevicei lupte de clasã;
cu amendamentul cã a devenit, mai ales
prin mijlocirea unui sistem mediatic
creat pe scheletul societãþii împinse în
derivã, o luptã între clanuri. Mesajul
axiomatic, oricât de ascuns, este însã
acelaºi: nu eºti cu mine, eºti împotriva
mea; ºi, prin urmare, trebuie sã te eli-
min; în funcþie de context (amplasarea
mea pe scãriþa Puterii), o pot face dacã
nu fizic (a trecut, cu excepþii de rigoa-
re, vremea crimei mafiote) atunci prin
pârghiile unei justiþii încã în carantinã,
din nepricepere ori din subordonare).
Într-un cuvânt, nu se mai poartã con-
fruntarea de idei ºi, în consecinþã, nu-
mi mai eºti un adversar într-o compe-
tiþie de principii ºi de program, ci un
duºman ce trebuie scos din ring, even-
tual înainte de start ºi cu complicitatea
unei tribune dinainte pregãtite, sublimi-
nal, pentru un astfel de gest.

Trãim, aºadar, în vremea urii visce-
rale, a negativismului gregar, a acuze-
lor încruciºate ce nu ocolesc nici zone
delicate ale celui mai elementar spirit
civic (sunt jigniþi copii, nepoþi, soacre,
unchi ºi mãtuºi, în timp ce pãrinþii fac
obiectul tentativei de eliminare la grã-
madã cu preopinentul, oricare ar fi el).

Cât despre argumente, dovezi, probe,
cine  mai are vreun interes, oricât de
mic, detronat cum e din logica duºmã-
niei oarbe? X a fost securist? Nu chiar,
se presupune cã va fi având un unchi,
ori mãcar un vãr, ori vreun amic, ex-
coleg de ºcoalã care… ªi ce, nu ajun-
ge? Cãutaþi, bãieþi, cercetaþi, ca într-o
parabolã evanghelicã scoasã din ecua-
þia ei originarã (dar ce mai conteazã?)
– bateþi ºi vi se va deschide. Dacã nu
vreo informaþie cu ºtampilã, nr. de în-
registrare, adrisant etc., atunci fie ºi
vreo anonimã, prin vreun dosar de pe
la fisc (cele de la CNSAS au un statut
aparte, mai selectiv)…

Existã – cine mã poate contesta? –
în societatea noastrã distribuitã, aºa
cum notam în acest loc chiar zilele tre-
cute, o adevãratã voluptate a delaþiunii:
un fel de recrudescenþã a tradiþionalei
ºi anticei pizme, înscrise, se pare, în
gena noastrã de sorginte mioriticã: un
gust al turnãtoriei ce îi va fi oferit
„odiosului” sistem totalitar facilitãþi
nebãnuite de… miºcare. ªi de acþiune,
într-o largã ºi maladivã zonã de mani-
pulare ºi, în consecinþã, de corupere a
conºtiinþelor, individuale ºi colective.

În prezenþa unui neostoit  gust al
scandalului – singurul sport naþional

omologat, astãzi, prin contribuþia celor
mai înalte demnitãþi ale Statului –, scân-
teile unor derapãri din zona unei civili-
tãþi simple ºi presupus istoricizate sunt
la îndemânã. A se vedea, pe reþelele de
socializare, titrãrile unor ºtiri, de alt-
fel, total inocente în raport cu ce vor
autorii lor sã le facã: ANUNÞ BOMBÃ!,
O INFORMAÞIE BOMBÃ!, O ªTIRE
CARE ÎNGROAPÃ ROMÂNIA!, etc.
etc., al cãror mesaj anxios e demontat
la simpla citire a… faptei. Dar cine mai
are timp, rãgaz, interes sã mai ia în seri
litera faptei. Spiritul manipulator e mult
mai tentant,  întrucât mai captivant
(sic!) ºi mai… scandalos.

Ne place scandalul ºi am avut, în ul-
timii ani, adevãraþi maeºtri în domeniu,
în frunte cu preºedintele încã în func-
þie. El l-a disimulat semantic ca… joc.
I s-a pãrut, probabil, mai… neutru, nu-
mai bun de justificat în „spiritul” Con-
stituþiei, nu ºi în litera ei. ªi, poate cã
de acolo, de la domnia sa, jocul a prins
contur, vitezã, încât a luat-o, de o vre-
me, repejor la vale, spre coclaurile în
care, se sperã, va ieºi, mãcar câþiva ani,
de pe agenda noastrã cotidianã. Cel pu-
þin pânã ne mai revenim puþin dintr-o
comedie intratã biniºor în angrenajul in-
cinerant al unei tragedii încã în act.

Jumãtate din strada „Lipscani”
a fost pavatã, iar din aceastã sãp-
tãmânã constructorii au început
sã aºeze bucãþile de granit ºi pe
porþiunea a doua, pe tronsonul
cuprins între strãzile „C.S. Ni-
colãescu-Plopºor” ºi „Theodor
Aman”. «În urmãtoarele trei sãp-
tãmâni ne-am propus sã termi-
nãm ºi a doua parte din strada
„Lipscani”, cea dinspre strada
„Nicolãescu-Plopºor”. Dacã nu
va ploua, cu siguranþã ne vom
þine de acest termen», a declarat
ing. Victor Golfiþã, ºeful de ºan-
tier din partea Recon. Lipscaniul

Lipscaniul, dat gata peste trei sãptãmâni
Strada „Lipscani” va fi pavatã

în întregime peste aproximativ
trei sãptãmâni, iar peste o lunã
vor începe amenajãrile ºi la Pia-
þa „Buzeºti”. În felul acesta, va
fi gata linia medianã a centrului

se paveazã cu granit în nuanþã de
maro deschis pentru a imita po-
dul de lemn care a existat pe ve-
chea Lipscãnãrie a Craiovei la
începutul secolului al XX-lea.

Pe „Theodor Aman”
vor fi douã
fântâni-cascadã

În douã sãptãmâni, construc-
torii vom intra pe strada „Romain
Rolland”. Fiindcã este vorba de
un tronson mic – cel de lângã bi-
sericã –, se sperã cã ºi aceastã
stradã va fi terminatã destul de

repede. În paralel se
va lucra ºi la fântâni-
le arteziene de pe
strada „Theodor
Aman”. Acestea vor
fi amenajate lângã
blocuri ºi vor avea
forma unor cascade,
în genul celor care
sunt pe strada „Uni-
rii”. „Una dintre fân-
tâni are un bazin ºi
cealaltã are trei bazi-
ne care vor crea
efectul de cascadã. Toate bazi-
nele le construim noi ºi le pla-

cãm cu granit în nuanþã
gri”, a declarat Victor
Golfiþã. De jur-împreju-
rul acestor fântâni vor fi
montate bãncuþe ºi jardi-
niere cu multã verdeaþã.

Piaþa „Buzeºti”,
pavatã cu granit
de nuanþã verde

Tot într-o lunã vor în-
cepe lucrãrile ºi la „Pia-
þa Buzeºti”, din zona
bãncii Bancpost, care
este cunoscutã ca „Rãs-
cruciul Mare” al Craio-
vei. Constructorii spun
cã au pregãtit suprafaþa,
dar cã acum aºteaptã
granitul, unul special, în
nuanþe de verde, cu care

va fi îmbrãcatã piaþa. „Noi am
pregãtit terenul, am realizat fun-
daþiile ºi am montat stâlpii de ilu-
minat. Dar atunci când vom
primi granitul – cam peste o lunã
– o sã ne mobilizãm sã termi-
nãm repede”, a spus Golfiþã.
Pentru a finaliza acest obiectiv,
constructorii sunt dispuºi sã lu-
creze ºi peste program. „Piaþa
Buzeºti” va fi îmbrãcatã cu gra-
nit de mai multe nuanþe, dar pre-
dominantã va fi culoarea verde.
Pe lângã jardiniere ºi bãncuþe,
aici vor fi montate ºi patru sta-
tui Belle Epoque, turnate în
bronz.

Centrul istoric
ar trebuii sã fie gata
în mai 2015

Ultima stradã care va intra în
ºantier este „Nicolãescu-Plop-

ºor”, pe care constructorii au lã-
sat-o intenþionat la urmã ca sã
nu încurce circulaþia. „Partea
bunã este cã am cãpãtat experi-
enþã dupã ce am lucrat pe nouã
strãzi ºi, zicem noi, vom putea
sã o terminãm ºi pe aceasta într-
o lunã”. Reprezentanþii Recon ºi-
au propus sã realizeze 90% din
lucrare pânã la finalul anului.
Condiþia este ca toamna sã vinã
cu o vreme frumoasã. „Ne-am
bucurat cã am avut o iarnã blân-
dã ºi am putut sã luãm avans cu
lucrarea, dar, din pãcate, au ve-
nit ploile din timpul acestei veri.
Ne-au încurcat, fiindcã noi ne
aflãm în stadiul în care montãm
granitul ºi nu se poate face acest
lucru pe ploaie”, a mai spus Vic-
tor Golfiþã. Termenul întregului
centru istoric este luna mai
2015.

LAURA MOÞÎRLICHE

istoric, constructorii putând sã
se mute cu lucrãrile ºi pe ultima
dintre strãzi, „Nicolãescu-Plop-
ºor”. Dacã toamna va fi blândã,
lucrarea ar putea fi dusã pânã
la stadiul de 90%.
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Craioveanul Dragoº Þãndãrescu, în
vârstã de 40 de ani, a ajuns, luni dupã-
amiazã, în jurul orei 14.00, la Unitatea

Luni dupã-amiazã, în jurul orei
15.00, un subofiþer din cadrul Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile (GJMb)
Craiova, aflat în timpul liber, a ob-
servat, în zona ªcolii Generale nr.
32 din Craiova, patru tineri care
încercau portierele autovehiculelor
parcate pe Aleea Castanilor. Subo-
fiþerul a sesizat imediat o patrulã
mixtã formatã din poliþist din ca-
drul Secþiei 5 Poliþie Craioviþa
Nouã ºi jandarm din cadrul Gru-
pãrii de Jandarmi Mobile Craiova,
care s-a deplasat la faþa lo-
cului ºi a surprins patru ti-
neri în timp ce reuºiserã sã
deschidã portiera stânga
spate a unui autoturism, de
culoare galbenã, parcat în
zonã. Oamenii legii i-au
oprit ºi identificat pe cei
patru tineri, constatând cã
se numesc M. Florin, în
vârstã de 11 ani, N. Mihai,

Efective din cadrul Inspecto-
ratului de Jandarmi Judeþean Dolj
aflate în timpul executãrii unei mi-
siuni specifice, în municipiul Cra-
iova, au observat, la Centrul Co-
mercial Bãnie, o persoanã care
oferea spre comercializare articole
de îmbrãcãminte ce pãreau a fi
contrafãcute. Jandarmii au iden-
tificat-o pe Lucreþia N., de 65 ani,
din Craiova, care avea la vânzare,
la punctul de lucru al unei socie-
tãþi comerciale, articole de îmbrã-
cãminte cu însemnul
mãrcii înregistrate
Adidas, fãrã a deþine
certificat de conformi-
tate privind produsele
purtãtoare de marcã
înregistratã. Persoanei
în cauzã i-au fost în-
tocmite actele de se-
sizare sub aspectul sã-
vârºirii infracþiunii de

Craiovean înjunghiat laCraiovean înjunghiat laCraiovean înjunghiat laCraiovean înjunghiat laCraiovean înjunghiat la
Piscina Plaza Summer ClubPiscina Plaza Summer ClubPiscina Plaza Summer ClubPiscina Plaza Summer ClubPiscina Plaza Summer Club

Un craiovean de 40 de ani a
fost înjunghiat luni, la Piscina
Plaza Summer Club, din Craio-
va, în urma unei altercaþii cu un
bãrbat de aceeaºi vârstã cu el.
Victima a ajuns la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, a
primit îngrijiri medicale, iar ieri
a fost externatã, fiind îndruma-
tã cãtre Institutul de Medicinã
Legalã Craiova. Poliþiºtii ºi pro-
curorii au demarat o anchetã ºi
îl cautã pe agresor, care a
dispãrut dupã comiterea faptei.

de Primiri Urgenþe a Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, cu o plagã
înjunghiatã ,  în  urma unui  conf l ic t

spontan petrecut la Piscina Plaza Sum-
mer Club, din apropierea centrului co-
mercial Selgros din Craiova. Poliþiºtii
au ajuns la faþa locului, din cercetãrile
efectuate stabilindu-se cã victima s-a
certat cu un alt bãrbat, identificat drept
Constantin Marcu, de 40 de ani, din
Craiova, iar cel din urmã a scos la un
moment dat un cuþit cu care i-a apli-
cat o loviturã lui Þãndãrescu, apoi a
fugit.

Sub coordonarea Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj, a fost demaratã
o anchetã pentru a se stabili cu exacti-
tate circumstanþele producerii agresiu-
nii, în cauzã fiind întocmit dosar penal
sub aspectul comiterii infracþiunii de
tentativã de omor. Dragoº Þãndãrescu

a primit îngrijiri la spital, iar ieri a fost
externat, fiind îndrumat de oamenii le-
gii sã se prezinte la Institutul de Medi-
cinã Legalã (IML) Craiova pentru obþi-
nerea certificatului medico-legal. „Pa-
cientul s-a prezentat la Unitatea de Pri-
miri Urgenþe în jurul orei 14.00, cu o
plagã în zona latero-cervicalã stângã. A
primit îngrijiri medicale, iar astãzi (n.r.
– ieri) a fost externat”, ne-a declarat
purtãtorul de cuvânt al Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, dr. Cris-
tina Geormãneanu.

Reprezentanþii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au precizat cã ancheta
este la început ºi în acest moment nu
pot fi fãcute publice nici un fel de de-
talii întrucât ar periclita cercetãrile.

A gãsit muniþie neexplodatãA gãsit muniþie neexplodatãA gãsit muniþie neexplodatãA gãsit muniþie neexplodatãA gãsit muniþie neexplodatã
în timp ce-ºi sãpa pivniþaîn timp ce-ºi sãpa pivniþaîn timp ce-ºi sãpa pivniþaîn timp ce-ºi sãpa pivniþaîn timp ce-ºi sãpa pivniþa

Tânãr de 17 ani dispãrut în Jiu
Un tânãr de 17 ani, din Craiova, plecat la scãldat cu un

grup de prieteni, a dispãrut, ieri dupã-amiazã în râul Jiu.
Prietenii lui au alertat pompierii când au vãzut cã nu mai

iese din apã, fiind demarate activitãþi de cãutare a acestuia.

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au fost alertaþi, ieri, de un
localnic din comuna Botoºeºti
Paia care gãsise muniþie neexplo-
datã, în timp ce sãpa în curte
pentru a-ºi amenaja o pivniþã.
Detaºamentul 1 Pompieri Craio-
va a intervenit cu o autospecialã
pirotehnicã pentru identificarea,
ridicarea, cercetarea, transportul
ºi depozitarea muniþiei, formatã
din douã cartuºe de calibru 12,7
mm ºi 14 cartuºe de calibru 7,62
mm, descoperite de Stelian F., din
comuna Botoºeºti-Paia. Operaþi-
unea de asanare a muniþiei s-a
desfãºurat fãrã probleme, cartu-
ºele fiind depozitate într-un spa-
þiu amenajat corespunzãtor unde
vor rãmâne pânã la detonarea con-
trolatã în poligon. Reprezentanþii
ISU Dolj insistã asupra unor re-
guli de comportare în cazul des-
coperirii de muniþie neexplodatã,
reguli care pot salva viaþa celor
în cauzã: persoanele fizice ºi ju-
ridice care iau cunoºtinþã de exis-
tenþa muniþiilor au obligaþia sã

În ciuda avertismentelor auto-
ritãþilor, tinerii încearcã sã scape
de canicula de afarã mergând la
Jiu, deºi pericolul de înec este
foarte mare. Aºa s-a întâmplat ºi
ieri, când Ovidiu R., de 17 ani, din
Craiova, a plecat la scãldat, la ieºi-
rea din Craiova cãtre Bucovãþ, îm-
preunã cu mai mulþi prieteni. La
un moment dat, tânãrul a intrat în
apã ºi nu a mai apãrut. Prietenii sãi
s-au speriat ºi au sunat pe 112, în
jurul orei 16.00, anunþând cã le-a
dispãrut prietenul, la faþa locului
fiind trimise echipaje ale Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã
(ISU) Dolj, ambulanþã, dar ºi poli-
þiºti craioveni. Scafandrii ISU Dolj
au demarat imediat activitãþile de
cãutare a trupului tânãrului dispã-
rut în Jiu.

anunþe de îndatã centrul operaþi-
onal din cadrul serviciului de ur-
genþã profesionist, dispeceratul
integrat de urgenþã (112), poliþia
sau primarul, dupã caz. Se inter-
zice persoanelor fizice neautori-
zate sã ridice, sã manipuleze ori
sã utilizeze muniþia neexplodatã.

În zona în care sunt descoperite
elemente de muniþie se interzice
accesul persoanelor ºi animale-
lor; executarea de sãpãturi ma-
nuale sau cu mijloace mecanice
de cãtre persoane neautorizate;
aprinderea focului deschis sau
circulaþia vehiculelor.

Prinsã cu îmbrãcãmintePrinsã cu îmbrãcãmintePrinsã cu îmbrãcãmintePrinsã cu îmbrãcãmintePrinsã cu îmbrãcãminte
contrafãcutã la vânzarecontrafãcutã la vânzarecontrafãcutã la vânzarecontrafãcutã la vânzarecontrafãcutã la vânzare

punerea în circulaþie a unui pro-
dus purtând o marcã identicã sau
similarã cu o marcã înregistratã,
faptã prevãzutã ºi pedepsitã de art.
90, alin. 1, lit. b din Legea 84/1998
privind mãrcile ºi indicaþiile geo-
grafice, urmând a fi înaintate or-
ganelor competente pentru solu-
þionare, iar produsele, în valoare
de aproximativ 700 lei, au fost ri-
dicate în vederea continuãrii veri-
ficãrilor, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IJJ Dolj.

Minori prinºi în timp ce încercau
sã fure dintr-o maºinã

în vârstã de 12 ani, C. Alex, în vâr-
stã de 11 ani, ºi M.  Florentina, în
vârstã de 13 ani, ºi locuiesc fãrã
forme legale în Craiova. A fost
identificat ºi proprietarul autoturis-
mului care a constatat cã minorii
nu apucaserã sã sustragã nimic.
„Cei patru tineri au fost conduºi la
sediul Secþiei 5 Poliþie, pe numele
lor fiind întocmit dosar penal pen-
tru sãvârºirea infracþiunii de tenta-
tivã la furt calificat”, au precizat
reprezentanþii GJMb Craiova.
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Ministerul Sănătăţii
solicită activarea planurilor
de măsuri pentru perioada
caniculară prognozată

Ca urmare a informării meteo-
rologice a ANM, pentru perioada
12-14 august, ministrul Sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu, a solicitat Direc-
ţiilor de Sănătate Publică (DSP) şi
 serviciilor de urgenţă prespitali-
ceşti activarea planurilor de măsuri,
astfel încât riscurile medicale cau-
zate de temperaturile foarte ridica-
te să poată fi reduse. „ANM a in-
format marţi (n.r. – ieri) că vre-
mea va fi călduroasă, caniculară,
iar în zonele de câmpie şi de podiş
vor fi atinse temperaturi între 35
şi 37 grade. De asemenea, indicele
temperatură – umezeală (ITU) va
depăşi pragul critic de 80 de uni-
tăţi al disconfortului termic. Minis-
terul Sănătăţii (MS) solicită servi-

Caniculă şi disconfort termic şi
în următoarele zile

Canicula şi disconfortul termic vor afecta, timp
de încă două zile, toate zonele ţării, unde tempera-
turile maxime vor atinge 37 de grade Celsius, iar
indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pra-
gul critic de 80 de unităţi. Potrivit unei informări
emise de Administraţia Naţională de Meteorologie
(ANM), în intervalul 12-14 august valul de căldură
se va intensifica treptat în toată ţara, iar vremea va
fi călduroasă. În zonele de câmpie şi de podiş va fi
caniculă, se vor înregistra temperaturi maxime, în
general, între 35 şi 37 de grade, iar indicele tempe-

ratură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80
de unităţi al disconfortului termic. Valul de căldură
va persista până la sfârşitul săptămânii, iar în func-
ţie de evoluţia şi intensitatea sa, ANM va actualiza
informarea emisă luni. Compania Naţională de Căi
Ferate „CFR” SA a informat, ieri, că în această pe-
rioadă caniculară vor fi introduse limitări de viteză
în circulaţia trenurilor din cauza temperaturilor ri-
dicate care se înregistrează în aer şi implicit la ni-
velul solului. Astfel, trenurile ar putea avea, în
medie, întârzieri la destinaţie de 30-40 de minute.

Pentru că susţine adolescenţii şi
educaţia non-formală, Şcoala de
Valori a găsit o soluţie ingenioasă
pentru a îi ajuta pe tineri să se dez-
volte şi să înveţe prin joc şi voie
bună. Soluţia găsită se numeşte
GROW, un program educativ ce
se poate parcurge complet pe du-
rata a 4 ani, adresat tinerilor înce-
pând cu clasa a IX-a până în clasa

a XII-a şi care are ca scop creşte-
rea calităţii educaţiei în România.
Programul GROW are deja o isto-
rie de peste 11 ediţii în care numă-

GROW numără 10.247 de absolvenţi
în educaţie non-formală în 5 ani

Peste 1.500 de adolescenţi au parcurs în vara
aceasta programul de dezvoltare personală GROW,

Şcoala de Valori este o organizaţie non-guvernamentală modernă ce
are ca viziune dezvoltarea unei societăţi bazate pe valori prin educaţie
inovativă. Punem sub semnul întrebării graniţele educaţiei tradiţionale
şi creăm oportunitatea persoanelor de a accesa informaţii de valoare,
experienţe de formare a caracterului, de a interacţiona cu modele pozi-
tive şi de a avea expunere internaţională, cu scopul de a creşte responsa-
bilitatea personală şi controlul fiecăruia asupra alegerilor personale.

ră peste 10 200 absolvenţi din 250
de licee şi 12.000 de ore de trai-
ning  susţinute de  368 de traineri
internaţionali.

Având deja o tradiţie în spate, şi
ediţia GROW de vară s-a încheiat
cu succes, motivând tinerii să des-
copere şi să se autodescopere ex-
perimentând, pe o perioadă de şase
săptămâni. Astfel, în GROW, ate-

lierele şi trainingurile au fost, fără
excepţie, invitaţii la joacă şi expe-
rienţe noi, inedite, prin care ado-
lescenţii au devenit mai încrezători

în capacităţile personale, şi-au des-
coperit abilităţi prin interacţiune,
şi-au făcut prieteni noi.

“Prin exerciţii meşteşugite, prin
discuţii libere şi zâmbete, tinerii au
fost motivaţi să se gândească la im-
portanţa caracterului lor în deve-
nire şi a valorilor care îi vor ghida
în viaţă. În plus, cele 11 ateliere
pentru fiecare categorie de vârstă
nu s-au rezumat la dezvoltarea per-
sonală, ci au corelat-o cu orienta-
rea profesională, oferind contexte
practice. Liceenii din clasele a XI-
a şi a XII-a au fost antrenaţi în
exerciţii de management al echipei,
leadership, negociere, antrepreno-
riat, discurs în public sau branding
personal”, a declarat Radu Theo-
dor Saizu, purtător de cuvânt al
AIESEC Craiova.
Şcoala de valori,
promovată în 13 oraşe din ţară

Mesajele educaţionale au fost
transmise de tineri către tineri, sub
marca GROW reunindu-se, într-
un mediu multicultural, 57 de trai-
neri sosiţi din 14 ţări, ce au susţi-
nut workshopuri în limba engleză.
“GROW a ajuns la tineri ac asă,
desfăşurându-se în 13 oraşe din
ţară: Braşov, Bucureşti, Cluj, Bistri-
ţa-Năsăud, Craiova, Iaşi, Galaţi,
Piteşti, Suceava, Sibiu, Râmnicu-
Vâlcea, Târgu-Mureş şi Timişoa-

ra. Pentru că, în urma studiilor şi
cercetărilor realizate, organizatorii
au descoperit ca tinerii îşi doresc
să aibă acces la o educaţie de cali-
tate în aria personală şi profesio-
nală, Şcoala de Valori se pregăteş-
te deja cu nerăbdare şi gânduri
poznaşe pentru următoarele ediţii
GROW. Proiec tul se bucură de
sprijinul Ministerului Educaţiei Na-
ţionale, Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor, Biroului
de Informare al Parlamentului Eu-
ropean în România, BRD-Groupe
Société Générale, WNS, Cetelem,

Zentiva şi  Ipsos Research Româ-
nia”, a mai precizat Radu Theodor
Saizu, purtător de cuvânt al AIE-
SEC Craiova.

AIESEC este cea mai mare or-
ganizaţie de tineri la nivel internaţi-
onal, reunind 40.000 de membri din
peste 124 de ţări şi teritorii. AIE-
SEC reprezintă o platformă dedi-
cată descoperirii şi explorării po-
tenţialului de lideri al tinerilor în
vederea transformării acestora în
agenţi de schimbare ai lumii de
mâine.

ALINA DRĂGHICI

ciilor de ambulanţă alertarea echi-
pajelor şi suplimentarea acestora,
acolo unde numărul solic itărilor
este în creştere, se arată într-un
comunicat al ministerului,  remis
ieri Agerpres.
Direcţiile de sănătate publică
îşi vor intensifica verificările

De asemenea, MS cere intensi-
ficarea acţiunilor de colaborare a
direcţiilor de sănătate publică cu
autorităţile administraţiei publice
locale în stabilirea locurilor de am-
plasare a punctelor de acordare a
asistenţei medicale de urgenţă şi
distribuire a apei potabile, stabili-
rea modului de informare-colabo-
rare în vederea operativităţii aces-
tei activităţi în perioadele de cani-
culă. Potrivit sursei citate, DSP-
urile trebuie să verifice condiţiile
de asigurare a asistenţei medicale
în unităţile sanitare, asigurarea sto-

curilor de medicamente de urgen-
ţă,  în spec ial a medicamentelor
pentru patologiile determinate/agra-
vate de caniculă, funcţionalitatea
generatoarelor de rezervă, asigu-
rarea  rezervelor de apă proprii ale
unităţilor sanitare. „Se vor verifica
condiţiile igienico-sanitare, de ca-
zare şi alimentaţie din unităţile cu
profil alimentar (depozitarea, pre-
lucrarea şi comercializarea produ-
selor alimentare)”,  susţine MS,
care adaugă că va fi vizat şi con-
trolul medical periodic al persoa-
nelor angajate în aceste unităţi.
Medicii recomandă
consumul de apă
şi de alimente proaspete

În ceea ce priveşte populaţia,
Ministerul Sănătăţii recomandă să
fie urmate sfaturile medicilor şi să
evite, pe cât posibil, expunerea pre-
lungită la soare între orele 11.00 şi

18.00. Conform comunicatului de
ieri al MS, în perioadele de cani-
culă este recomandat consumul
zilnic de lichide  (între 1,5-2 litri
de lichide), fără a aştepta să apară
senzaţia de sete. Este necesar un
pahar de apă (sau echivalentul
acestuia) la fiecare 15-20 de mi-
nute. Medicii sfătuiesc să se con-
sume, în fiecare zi, cât mai mul-
te  fructe şi legume proaspete, de-
oarece acestea conţin o mare can-
titate de apă. Potrivit acestora, o
doză de iaurt produce aceeaşi hi-
dratare ca şi un pahar de apă.

În această perioadă, medicii re-
comandă consumul alimentelor
proaspete din magazinele care dis-
pun de instalaţii frigorifice funcţi-

onale de păstrare a alimentelor. Se
va evita consumul alimentelor uşor
perisabile. Nu trebuie consumat al-
cool deoarece acesta favorizează
deshidratarea şi diminuează capa-
citatea de luptă a organismului îm-
potriva căldurii.  Este obligatorie
evitarea băuturilor cu conţinut ridi-
cat de cofeină sau de zahăr (sucuri
răcoritoare carbogazoase) deoare-
ce acestea sunt diuretice. Aerul con-
diţionat trebuie reglat astfel încât
temperatura să fie cu 5 grade mai
mică decât temperatura ambienta-
lă. Dacă este absolut necesară ex-
punerea la soare între orele amiezii,
trebuie să folosim o ţinută adecva-
tă:  pălării de soare, haine lejere, din
fibre naturale, de culori deschise.

desfăşurat în 13 oraşe din ţară, de către Şcoala de
Valori în parteneriat cu AIESEC România.
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Beneficiarul acestui proiect
este Primãria Municipiului Cra-
iova, care va avea la dispoziþie
un buget total de 1.982.138,72
lei, din care finanþarea neram-
bursabilã este de 1.120.603,45
lei. Lucrãrile ce urmeazã a fi
efectuate în cadrul contractului
sunt: izolarea termicã a pãrþii
opace a faþadelor; înlocuirea
tâmplãriei exterioare; închiderea
balcoanelor / logiilor cu tâmplã-
rie termoizolantã, inclusiv izola-
rea termicã a parapeþilor; izola-
rea termicã a planºeului peste
subsol ºi, nu în ultimul rând, ter-
mo-hidroizolarea acoperiºurilor
tip terasã.

Începe izolarea termicã în Craiova

Luni, 11 august, s-a semnat la Ministe-
rul Dezvoltãrii Regionale ºi Administra-
þiei Publice proiectul prin care vor fi
reabilitate termic trei blocuri de locuinþe
din cartierul 1 Mai al municipiului Cra-
iova, cu un numãr total de 61 de aparta-
mente. Este vorba de blocul M24 – stra-
da „Dealul Spirei” nr. 24; blocul M13 –

strada „Dealul Spirei” nr. 31 ºi blocul
M15B – strada „Dealul Spirei” nr. 26.
Contractul de finanþare a fost semnat pe
de o parte de Marilena Bogheanu, direc-
torul executiv al Agenþiei pentru Dezvol-
tare Regionala Sud-Vest Oltenia, iar din
partea Ministerului, de cãtre Liviu Drag-

nea, viceprim-ministru.

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

S-au acordat douã
derogãri

Proiectul respectiv a fost de-
pus la ADR SV Oltenia de Pri-
mãria municipiului Craiova, anul
trecut, la finele lunii mai, pro-
cesul de evaluare începând în
data de 15 octombrie 2013 (data
desemnãrii expertului tehnic in-
dependent, în baza acordului în-
cheiat între Ministerul Fonduri-
lor Europene ºi Ministerul Dez-
voltãrii Regionale ºi Administra-
þiei Publice). „Deoarece a fost
nevoie de unele clarificãri ºi
completãri la documentaþia de-

pusã de Primãrie, Autoritatea de
Management pentru POR (AM
POR) a acordat douã derogãri de
la manualul de proceduri, pen-
tru transmiterea  de  clarificãri
ºi pentru prelungirea perioadei
de evaluare cu 20 de zile calen-
daristice, faþã de termenul stan-
dard”, e explicat Marilena Bo-
gheanu. Raportul de evaluare ºi
selecþie a fost trimis la AM POR
în data 19 februarie ºi, dupã
transmiterea unei noi solicitãri
de clarificãri, a fost acceptat
pentru faza de contractare în
data de 13 martie 2014.

Un al doilea
contract,
311 apartamente

Contractul de finanþare a fost
înregistrat în ca-
drul AM POR în
data de 27 martie
2014, iar experþii
AM POR au
transmis Primãriei
Craiova ºase noi
solicitãri de clari-
ficãri,  pentru a
se asigura cã sunt
îndeplinite toate
condiþiile de lega-
litate ºi eligibilita-
te pentru semna-
rea contractului
de finanþare. „Un
al doilea contract,
ce are ca obiectiv
reabilitarea termi-
cã a 19 blocuri
de locuinþe din
cartierul 1 Mai ºi
Craioviþa Nouã,
cu un numãr total de 311 apar-
tamente, va fi semnat în perioa-
da imediat urmãtoare”, a mai
spus directorul executiv al ADR
SV Oltenia. Primãria municipiu-
lui Craiova a depus în cadrul Do-
meniul Major de Intervenþie
1.2.- Sprijinirea investiþiilor în
eficienþa energeticã a blocurilor
de locuinþe un numãr de 12 apli-
caþii, având un total de 155 de
proiecte componente. ADR SV
Oltenia s-a preocupat sã eficien-
tizeze procesul de evaluare ºi
contractare al proiectelor depu-
se în cadrul DMI 1.2, depunând
toate diligenþele pentru scurta-
rea timpilor de aºteptare de la
primirea aplicaþiilor ºi pânã la
evaluare, cu respectarea proce-
durilor in vigoare.

20 de proiecte
în implementare

În cadrul POR, Primãria Cra-
iova are în implementare 20 de
proiecte prin care se realizeazã
investiþii din fonduri nerambur-
sabile de peste 563 milioane lei
(129 mil. euro). Astfel, 16 con-
tracte în cadrul axei prioritare 1
– Sprijinirea dezvoltãrii durabile
a oraºelor – Poli de creºtere. Un
alt proiect: Reabilitarea bulevar-
dului  Decebal-Dacia – în cadrul
domeniului 2.1. Tot în implemen-
tare este ºi proiectul  Reabilita-
rea ºi modernizarea Colegiului
Naþional „Elena Cuza” – în ca-

drul domeniului 3.4. Ultimele
douã sunt Centrul Multifuncþio-
nal Craiova – în cadrul dome-
niului 4.1 ºi Craiova Water-Park
– Complex de agrement acvatic
în Parcul Tineretului 1 – în ca-
drul domeniului 5.2. „De aseme-
nea, Primãria Craiova a redepus,
în data de 6 august 2014, în urma
redimensionãrii bugetului în co-
relare cu suma rãmasã disponi-
bilã din fondurile alocate Polului
de creºtere, proiectul care are ca
obiectiv  reamenajarea Parcului
„Nicolae Romanescu. AM POR
ne-a comunicat cã echipa de ex-
perþi independenþi ce va evalua
Cererea de finanþare, va fi dis-
ponibilã începând cu 18 august
2014”, a mai completat Marilena

Bogheanu.
În conformitate cu procedu-

rile în vigoare, procesul de eva-
luare ºi contractare poate sã du-
reze între 19 ºi 47 zile lucrãtoare
(evaluarea tehnicã ºi financiarã
între 6-32 zile, aprobarea rapor-
tului de cãtre AM POR, între 8-
10 zile lucrãtoare, transmiterea ºi
avizarea contractului, maximum
cinci zile lucrãtoare) depinzând
de mai mulþi factori: de calitatea
ºi coerenþa documentaþiei depu-
se, de numãrul de clarificãri so-
licitate de evaluatorii independenþi
în vederea lãmuririi tuturor as-
pectelor tehnico-economice in-
cluse în documentaþia proiectu-

lui, de rapiditatea cu
care solicitantul rãs-
punde la clarificãri etc.

Finanþare
europeanã
în vederea
echipãrii
infrastructurii
educaþionale

De asemenea,  în
cadrul domeniului ma-
jor de intervenþie 3.4 -
Reabilitarea-echiparea
infrastructurii educa-
þionale (sesiunea a
doua, ce a avut ter-
men-limitã de depune-
re 16 aprilie 2014 ),
Primãria Craiova a de-
pus douã proiecte, care

se aflã în diferite etape de eva-
luare ºi contractare, respectiv:
«Reabilitare Grup ªcolar ICM
„George Bibescu” Craiova ca
ºcoalã de arte ºi meserii» prin
care se solicitã 13.214.886,04
lei finanþare nerambursabilã ºi
«Lucrãri de reparaþii capita-
le corp laboratoare la Cole-
giul “ªtefan Odobleja” Cra-
iova» prin care se solici tã
2.575.598,10 lei finanþare ne-
rambursabilã. “ADR SV Oltenia
susþine Zona Metropolitanã Cra-
iova în implementarea proiecte-
lor sale prin acordarea de asis-
tenþã tehnicã, în vederea imple-
mentãrii cu succes a proiecte-
lor depuse”, a conchis directo-
rul Agenþiei de Dezvoltare Sud-
Vest Oltenia.
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Accesul la filme,
demonstraţii culinare şi
locul de campare – liber

Timp de cinci zile, Divanul Degustătorilor de
Film şi Artă Culinară va aduce pe malul Dunării,
într-un spaţiu care şi-a modificat destinaţia, deve-
nind din port agricol port cultural, filme balcanice
actuale şi de arhivă, filme care au scris istorie, filme
premiate şi filme care subminează clişeele şi preju-
decăţile ce s-au clasicizat, de-a lungul timpului, în
legătură cu cinematografia bal-
canică.

Ca în fiecare an, festivalul
es te deschis tuturor iubitori-
lor de cinema şi bucătărie bal-
canică,  acc esul la f ilme şi de-
monstraţiile c ulinare fiind li-
ber. Pe timpul desfăşurării
festivalului,  camparea pe te-
ritoriul portului va fi posibilă
în limita loc urilor disponibi-
le. Înscrierile se pot face pe
pagina de Facebook a festi-
valului: https://www.facebo-
ok.com/DivanFilmFes tival. 

Portul Cultural Cetate se pregăteşte
să-i primească pe iubitorii de cinema

şi bucătărie balcanică

Cu ocazia celei de-a V-a ediţii, se
vor alătura Divanului şi Atelierele
Ideo Ideis, în cadrul cărora
participanţii vor avea ocazia ca,
timp de două zile, să lucreze cu
trainerii festivalului de teatru de la
Alexandria (actori sau regizori,
absolvenţi ai Universităţii Naţionale
de Artă Teatrală şi Cinematografică
din Bucureşti), acoperind o gamă
largă de exerciţii specifice primului
an de actorie. Exerciţiile sunt axate
pe autocunoaştere, lucru în echipă
şi improvizaţie. Aceste ateliere sunt
adresate persoanelor între 18 şi 30
de ani şi au ca scop dezvoltarea
specifică a participanţilor, prin
crearea unui context relaxant.
Durata va fi de trei ore, iar partici-
parea, gratuită.  Locurile la ateliere
sunt limitate, iar înscrierile se fac
pe baza unei scrisori de intenţie,
care se va trimite pe adresa
monicafelea@gmail.com. 

Marian Tutui, directorul artistic al festivalului: 

«Eroi balcanici? Ei bine, ei sunt cei mai cunoscuţi din lume.
Începând cu Ulise, care a întârziat acasă rătăcind cam mult cu
băieţii pe coclauri. Pentru Giovanni Papini chiar Ahile şi ceilalţi
eroi nu erau decât nişte fraieri care s-au măcelărit timp de zece
ani sub zidurile unui târguşor pentru o femeie cam trecută. Aces-
tor eroi li se adaugă Păcală şi Nastratin Hogea, apoi o serie de
dansatori frenetici precum Zorba şi eroii lui Kusturica. 

Antieroi? Nu este vorba despre loseri în sens american, ci de-
spre oameni obişnuiţi precum Lăzărescu al lui Puiu sau compozi-
torul din recentul „Moartea unui om din Balcani” al lui Miroslav
Momcilovic. Divanul din acest an este un prilej pentru vedea că în
Balcani s-au născut deopotrivă eroismul şi viaţa într-o veşnica
tranziţie. Căci între retragerea română şi năvălirile turcilor nu au
fost decât tot perioade de tranziţie. Nu degeaba întregul nume al
lui Lăzărescu este Dante Remus Lăzărescu».

Două săptămâni  au mai rămas până la debutul cel ei de-a V-a edi ţii  a
Divanului Degustătorilor de Film şi Artă Culinară, care va avea loc în Portul
Cultural  Cetate, în perioada 26-31 august, şi va fi  dedicată „Eroilor şi
antieroilor din Balcani”. Tema se va regăsi atât î n proi ecţiil e festivalul ui
–  lungmetraje, scurtmetraje şi documentare –, cât şi  în prezentăril e din
cadrul simpozionului ştii nţi fic care însoţeşte, de trei ediţii încoace, fes-
ti val ul. Divanul Degustătorilor de Film şi Artă Culinară este un eveniment
anual , organizat de Fundaţia pentru Poezie „Mi rcea Dinescu”, cu spriji-
nul  TV 1000, CNC şi  ICR.

Atelierele Ideo Ideis la Divanul
Degustătorilor de Film şi Artă Culinară

Cel mai de succes film
bulgăresc al anului 2014,
în deschiderea festivalului

Cel mai de succes film bulgăresc al anului 2014 –
„Rapid Response Corpse 2: Nuclear Threat” – va
deschide Divan Film Festival. Pelicula va fi proiecta-
tă în prezenţa regizorului Stanislav Donchev şi a ac-
triţei Teodora Doncheva. În timp ce îşi păzesc noul
client, cei trei prostănaci din Corpul de Reacţie Rapi-
dă dau din întâmplare peste o tranzacţie nucleară in-

ternaţională.
Ei dec id c ă
trebuie să
prindă teroriş-
tii şi astfel în-
cepe nebunia.
Din distribuţie
fac parte Vas-
ko Mavrikov,
Evgheni Budi-
nov,  Ivelin
N a i d e n o v ,
Bashar Rahal,
Teodora Don-
cheva şi Dia-
na Liubenov.

Stanislav Donchev este producător, regi-
zor şi scenarist de filme şi seriale TV. Este
născut în 1978, a absolvit în 2002 Facultatea
de Regie de Film şi Televiziune a Noii Univer-
sităţi Bulgare din Sofia, apoi a urmat masterul
la aceeaşi instituţie. A realizat mai multe vi-
deoclipuri, documentare, un film de televiziu-
ne („Călătorie la mare”), două seriale TV
(„Schimbare neaşteptată” şi „Iubire interzi-
să”). În 2012 a realizat comedia de acţiune
„Rapid Response Corps”, iar anul acesta a
revenit cu sequelul „Rapid Response Corps
2: Nuclear Threat”, o producţie realizată cu
un buget de 500.000 de euro, care a avut în
2014 cel mai mare succes la public. 
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Un conac părăsit
priveşte
neputincios
„văile
misterioase”
ale Amaradiei

Totu-i o poveste veche, uitată
sub apăsarea timpului. Pentru noi
toţi, mai bine de un secol şi jumă-
tate, vec himea Casei Memoriale
„Alexandru Macedonski” înseam-
nă un şir prelungit de întâmplări,
asupra cărora puteam doar reveni,
fără a le răstălmăci înţelesul. Afla-
tă pe lista monumentelor istorice
ale Doljului, aparţine, din 2006,
Consiliului Local Goeşti, după ce
fusese donată Consiliului Judeţean
Dolj de fostul proprietar Vlad Ber-
lescu, prin actul autentificat la 6
decembrie 2002. Din varii motive,
nu s-a demarat nici o reabilitare.
Vechimea clădirii – circa 160 de
ani, dacă nu mai mult – afectată
de cutremurele din 1977 şi 1985,
absenţa fundaţiei, a jgheaburilor şi
a burlanelor, dar şi a oricăror lu-
crări de c onsolidare îi ameninţă
existenţa. Degradările sunt vizibi-
le, menţionează, între altele, inclu-
siv un raport de expertiză tehnică
elaborat de SC Prospect SRL Cra-
iova. Tavane boltite de vechime,
grinzi răzbite de carii, geamuri şi
gergevele în paragină. Conacul de
la Pometeşti (în prezent, ţine de
satul Popeasa), redonat Primăriei
Goeşti, cu încă 10 ha de teren fo-
restier, suprafaţă adăugată altei su-
prafeţe de 39 ha, compus din 7 ca-
mere, cu pereţii scorojiţi şi pradă
igrasiei, cu simbolistica lor aparte,
ar urma, potrivit donaţiei, să găz-
duiască un colţ memorial Alexan-
dru Macedonski şi o unitate de în-
văţământ cu profil agro-silvic, cu
10-12 cursanţi, necesari menţine-
rii fondului de pădure din zonă. So-
luţiile tehnice pentru reabilitarea
conacului au fost identificate, ră-
mânând doar materializarea lor şi
Adam „Sic ă” Atanasie,  primarul
comunei Goeşti, se crede capabil
să-l scoată din ruine, readucându-
l la rosturile lui, în foşnetul îmbel-
şugat al pădurii apropiate. Fiindcă

„Iată Pometeştii, iată Adâncata
 Scurtul pod de bârne este retrecut
 Reînviază mama, îmi zâmbeşte tata...
 Vreme cât a curs-a, parcă n-a trecut
 Jar şi vâlvorace, soarele urcat-a
 Arde grâu-n flăcări, pân’ la brâu crescut
 Iată Pometeştii, iată Adâncata
 Scurtul pod de bârne este retrecut
 Iarba pe tot şesu’ de cosit e gata
 Apele-şi deşiră graiul neîntrecut
 Pentru viaţa de-astăzi mi-a sosit răsplata
 Copilandru vesel din nou m-am făcut
Iată Pometeştii, iată Adâncata”.

 „Rondelul
trecutului”

nu mai rabdă doar
povara aduc erilor
aminte. George Căli-
nescu în a sa „Isto-
rie” descrie „văile
misterioase şi piscu-
rile împădurite din
vecinătatea Amara-
diei”, locul copilăriei
celor trei fii şi o fiică
ai generalului Al. Ma-
c edonski (Caterina,
Dumitru, Alexandru şi
Vladimir), căsătorit cu o
descendentă din boieri ol-
teni, Maria, născută Fisenţa,
„o femeie plină de graţie, foar-
te fină, cu figură elinică, măsli-
nie, sprâncene arcuite, păr despăr-
ţit printr-o cărare mediană”, cum
se desluşeşte din nişte însemnări
autobiografice presărate cu fran-
ţuzisme, dovadă că avea o educa-
ţie mai ales franceză şi foarte pu-
ţin simţul limbii române. Despre
general, pe vremea lui Cuza co-
mandant al trupelor din garnizoa-
na Bucureşti şi chiar ministru de
război la 4 mai 1859, se spune că
sădise pomi şi flori, iar înăuntrul
conacului avea o bibliotecă volu-
minoasă şi panoplia de arme. Călă-
torea în „caretă” înhămată cu 12
cai de poştă, mânată de trei surugii
pe capră, era o „spăimâie” pentru
copii, pe care îi silea să stea smirnă
la masă, să se uite în ochii lui când
vorbea, să-i spună în fiecare zi
„bonjour papa”, „bonsoire papa”.
Dar generalul avea şi sensibilităţile
sale: îşi ducea copii pe braţe la cul-
care şi îi încărca de daruri. Casa
avea coridoare întunecoase şi un sa-
lon imens, cu câte o sobă de fieca-
re parte. De Crăciun, generalul dă-
dea un festin la care copii partici-
pau, în haine noi de catifele şi dan-
tele. Alexandru avea un cult atât de
profund încât îşi va aminti mai târ-
ziu de „portretul tatălui său, pe care
a plâns de atâtea ori”.

O copilărie idilică
La c onac, c are, privit din de-

părtare, părea un fel de culă olte-
nească aşezată pe o muc hie de
deal, atrăgând luare aminte prin
obloanele sale colorate, domneau
obic eiurile cele mai patriarhale cu

putinţă. „Pe coastă în
sus,  pornesc spre dân-
sa, ulmi bătrâni, pruni
călugăreşti, cu prune
cu gât, galbene şi lun-
guieţe; pruni obişnuiţi,
duzi prăfuiţi şi nuci cu
foi late şi umbră mi-
rositoare. Am estecaţi
în acelaşi asalt pe care
prunii şi copacii îl dau
dealului, se află un
num ăr oarecare de
corcoduşi şi câţiva ci-
reşi.  Jos de tot, sub
coastă, licăreşte oglin-
da de argint a unei
bălţi. Pe faţa apelor ei
nemişcate,  o lum e de
frunze căzute îi întune-
că, pe lângă maluri,
lim pe zim ea.  Aerul
însă îi albăstreşte par-
tea de la m ijloc,  pe
când, mai spre luncă,
ea se prelungeşte cu
un gât şi intră sub în-
tunerecul frunzelor
sângerate de moţurile
roşii ale trestiilor”.
(Adrian Marino, „Via-
ţa lui Alexandru Ma-
cedonski”). Viitorului mare poet
(14 martie 1854 - 24 noiembrie
1920) i se deschidea în faţă o cur-
te întinsă şi zgomotoasă, un ade-
vărat paradis  al gospodăriilor de
modă veche. În cuhnie se pregă-
teau „lăpturile, smântânurile şi un-
turile, obicinuite la ţară”; pivniţa
gemea de greutatea buţiilor, iar ar-

geaua „răsuna de patru războaie
puse în mişc are”. Nu departe, se
afla o livadă întinsă de pruni, unde
el se juca adesea, din recolta că-
reia se făc ea ţuic ă, pe care poetul
şi-o amintea mereu cu o mişcare
afectuoasă a memoriei. Valea Ama-
radiei, loc  predilect de zburdălni-
cie euforică, moara veche, amin-
tită în atâtea rânduri, piscurile îm-

pădurite, întreaga privelişte de
moşie oltenească, mediul cosmic
închis, prielnic romantismelor, tra-
iul patriarhal de la Adâncata, toate
acestea lămuresc o trăsătură tem-
peramentală a poetului, ţinând de
o construc ţie sufleteasc ă regresi-
vă. În ciuda atitudinii sale, apa-
rent cosmopolită, snoabă şi de

dandy, Macedonski nu a fost nici-
odată un dezrădăcinat.

În casă
se vorbea curent
franţuzeşte

George Călinescu ne încredin-
ţează că Alexandru – viitorul poet
– avea 14 ani (născ ut 14 martie

1854) când va urma „liceul
la Craiova” până în clasa a
V-a, „pare-se internat într-un
pension”. Ceea ce nu es te
tocmai exac t.  A rămas un
certificat şcolar de absolvire
a clasei a IV-a, datând din 29
noiembrie 1869, eliberat de
George Marin Fontanin,  di-
rec tor al actualului Colegiu
Naţional „Carol I”. Era s lab,
palid, cu părul blond, buc lat,
fugea de zarvă ş i producea
de atunci, probabil, stihuri.
La Craiova, îşi va aminti Ale-
xandru Mac edonski,  „lo-
cuiam într-o casă mare, cu
acoperiş de şindrilă ţuguia-
tă, având pe fiecare colţ câte
o sfârlează de tinichea ru-
ginită, ce înfăţişa un cocoş
ce scârţâia ca un scârtei de
cum se apuca vântul să su-
fle.  Această casă era încon-
jurată cu stupuri de tranda-
firi de dulceaţă,  ce întoc-
meau împrejurul ei nişte
minunat de vesele grădini-
ţe între verzile zăbrele ale
micilor garduri ce le despăr-
ţeau de curte”. Aici, de două
ori pe an, de Paşti şi de Cră-
c iun, familia Mac edonski
avea obiceiul să-şi cheme ru-
dele şi cunoştinţele la o pe-
trecere,  prezidată în capul
mesei de general, îmbrăcat
în mare ţinută.  În casă se
vorbea,  de altfel,  curent
franţuzeşte, şi dis tincţia fa-

milială ne îngăduie să pătrundem
în atmosfera în care s-a educat
viitorul mare poet. Locuinţa bu-
nicilor din Craiova, din mahalaua
Sfântul Ioan Sebastian, unde tâ-
nărul colegian se întorcea cu bu-
curie în fiecare vac anţă, avea o
curte mare „de te pierdeai în ea
(. ..)  din fundul căreia pornea

MIRCEA CANŢĂR
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spre pomenita Fântâ-
nă a Jianului, o gră-
dină de pom i roditori
ce se  tot pră vălea
până ce se înfunda
într-o mlaştină unde
creştea trestia şi pa-
pura”. În această cur-
te veche de oraş de
provincie, desigur că
poetul se juca de câte
ori scăpa de la şcoală.
Referirea es te la peri-
metrul ac tualei Gră-
dini Botanice din Cra-
iova. În 1870, mama
sa îl trimite în străină-
tate, la Gleikenberg, şi
Prefectura Dolj îi va
elibera un paşaport la
30 martie acelaşi an.  Pentru a-şi
pregăti bac alaureatul în străinăta-
te, la numai 16 ani, e lăsat cu în-
credere să colinde singur (Viena,
Geneva, Pisa, Napoli,  Florenţa,
Roma,  Paris ,  Mars ilia,  Nisa,
Lyon). În 1871 se afla la Veneţia,
dar apare trecut şi la Facultatea
de Litere Bucureş ti, pe c are se
spune că n-a terminat-o, fiindcă
nu simţea nevoia.  Cons idera că
urma facultatea doar cine dorea
să se facă profesor, slujbaş, iar el
era fiul generalului Macedonski,
fost minis tru de răzbel,  aparţinea
familiilor Urdăreanu – Brăiloiu –
Fisenţa, descendenţi ai prinţilor de
Lituania. În c onsecinţă, aştepta
omagiile societăţii.

Veleităţi politice
La 19 ani, poetul scoate o ga-

zetă politică, „Oltul” (14 noiem-
brie 1873), de nuanţă liberală, şi
îl atacă pe domnitor „cu acea tri-
vialitate c aracteristică vremii. La
23 martie 1875, guvernul conser-
vator îl arestează pe poet la Cra-
iova şi îl depune la Buc ureşti pen-
tru vreo trei luni. Obţine, în urma
unei proces în care pledează mari
avocaţi, achitarea. Era începutul
reputaţiei,  adică al carierei politi-
ce. Se visează deputat când libe-
ralii revin la conducerea ţării,  dar
se vede înlăturat de pe listă. Nu
obţine decât un post provizoriu de
prefect. În 1878,  ziarul său, „Du-
nărea”, atacă „Timpul”, ziarul bo-
ierilor ciuburgii.  În fine, în 1902,
aduna doar 18 luni de servic iu pu-
blic  şi aspira la mari roluri socia-

le. Nu avea ca-
rismă politică şi
nici ceea ce am
numi astăzi dis-
curs . Era doar
un.. . versif ica-
tor.  Cam zăpă-
cit. Scoate „Li-
teratorul” şi, la
10 februa rie
1883, se c ăsă-
toreşte cu Ana
Rallet, coborâ-
toare din fami-

lia Ghica din Slătineni.

La propriu
şi la figurat:
un prinţ al
poeziei noastre

Fiecare cultură naţională înregis-
trează, din când în când şi în cir-
cumstanţe „originale”, regretabile
accese de amnezie faţă de unii din-
tre cei ce le-au nobilat prin perso-
nalitatea lor, deseori monumentală.
Al. Macedonski este, în cazul cul-
turii noastre, unul dintre aceste ca-
zuri. Criticul literar Nicolae Mano-
lescu susţine că recunoaşterea ade-
văratei valori a lui Alexandru Mace-
donski, ca şi la Slavici, a venit târ-
ziu. Ori, Macedonski este întâiul la
noi care socoteşte că „logica poe-
ziei este însuşi absurdul”, radical
alta decât logica limbajului uzual sau
a prozei şi anunţă „în poezia viito-
rului”, predominanţa muzicii şi ima-
ginii, cu alte cuvinte a formei.

Poet atins precoce de aripa ha-
rului, sedus de ultimele ecouri ale
romantismului european, ca şi con-
temporanul său cu un destin încă
şi mai tragic, Eminescu, tânărul
viitor creator de rondeluri şi ma-
estru de ceremonii al procesului de
înnoire a liricii româneşti îşi asu-
mă riscul unui gest insolit, acela
de disimulată rezervă faţă de ge-
niul confratelui său ce-avea să sfâr-
şească într-un azil şi, astfel, va tre-
bui să aştepte câţiva ani buni până
a se autoîncorona şi a fi încoro-
nat, la propriu şi la figurat, drept
un nou prinţ al poeziei noastre.

Şi totuşi… În ciuda acestui epi-
sod discutat şi discutabil, genera-
tor de atacuri din partea epigonilor
eminescieni, Macedonski are inte-
ligenţa şi oportunitatea de destin de
a se insera, foarte de timpuriu, pe
frontul european al renovării liri-
cii, mai întâi prin simbolism, căru-
ia, la noi, îi va deveni propagator,
în teorie şi în praxis, dar şi, ulte-
rior, prin primele tentative ale avan-
gardei, la loc de cinste figurând
futurismul italian şi părintele său,
Marinetti, pe care poetul român, cu
origini doljene, îl cunoscuse la Pa-
ris şi, apoi, în Peninsulă.

Locul autorului „Nopţilor”, al
rondelurilor şi al câtorva profesi-
uni de credinţă poetic ă, în care
profetiza „poezia viitorului”, va
câştiga, în primii ani ai secolului
trecut, în prestigiu şi în prestanţă,
în faimosul său cenaclu bucureş-
tean în care trona, la propriu, pe
un podium regal al poeziei, făcân-
du-şi ucenicia şi debutul sub cele
mai faste auspic ii, nume c e vor
marca, la rându-le, în mod decisiv
soarta liricii româneşti: Tudor Ar-
ghezi şi George Bacovia rămânând
printre cele mai răsunătoare.

Viaţa şi opera lui Macedonski,
deşi bucurându-se cu constanţă de
aprecieri şi audienţă şi în perioada
interbelică, aveau să fie restituite,
cu competenţa şi eforturile nepre-
cupeţite ale unuia dintre marii exe-
geţi ai literaturii noastre, Adrian
Marino c are, prin două masive
opuri purtând titlurile mai sus men-
ţionate, în primul an al dezgheţului
cultural, 1966, şi, apoi, în 1968,
vor consacra definitiv şi irevoca-
bil figura princ iară a autorului
„Nopţilor” („Veniţi: privighe-
toarea cântă şi liliacul e-nflorit;/
Cântaţi: nimic din ce nobil, suav
şi dulce n-a murit”).

Însă, ca în alte contexte şi circum-
stanţe, ca orice operă culturală şi ca
orice destin creator, Macedonski con-
tinuă să intrige, să intereseze, să cu-
cerească generaţii de cititori şi de exe-
geţi, într-un proces viu şi tonifiant de
recuperare a mesajelor sale mereu
proaspete şi mereu noi.

Rămâne, însă, cum spuneam, o
neîmplinire, ca o rană deschisă,
printre multe altele, anume indife-
renţa pe care instituţii naţionale şi,
mai ales, organisme locale, au avut-
o faţă de valorizarea şi valorifica-
rea moştenirii şi a memoriei sale
pentru prezent şi pentru viitor.

Pentru cei ce nu ştiu ori nu vor
să ştie, astfel de iniţiative există şi
sunt viabile peste tot în Europa şi în
lume, iar Alexandru Macedonski este
„al nostru”, înainte a fi al literaturii
româneşti. Înainte de a se prăpădi,
bolnav, pensionat cu o sumă de mi-
zerie, el se coboară şi face un ultim
apel la caritatea publică, de această

dată la preşedintele Asociaţiei Presei
Române, solicitând, în calitate de
membru fondator, „decan al presei
române”, „cât şi ca fost director-
proprietar al mai multor ziare”, un
ajutor de 200 de lei lunar. Un semn
de simpatie venit din depărtare îl
mişcă până la lacrimi: D. Teleor îi
scrie: „Maestre, spune-le la tonţii
care te înjură în gândul lor că ai
creat zile din «Nopţi» şi ai să fii ne-
muritor...”. Pentru toţi prietenii şi
cititorii săi fără prejudecăţi, Mace-
donski reprezenta, în acele momen-
te, „un caz scandalos”, şi un publi-
cist obscur din Botoşani avea cura-
jul să o declare pe faţă.

1C     M     Y       K

C     M     Y       K

C     M     Y       K

C     M     Y       K

 Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” Casei Memoriale „Alexandru Macedonski” Casei Memoriale „Alexandru Macedonski”



10 / cuvântul libertãþii miercuri, 13 august 2014
externe

ªTIRI

ªTIRI

Comitetul de experþi reunit luni de Organiza-
þia Mondialã a Sãnãtãþii (OMS) a aprobat folo-
sirea unor tratamente neomologate în lupta îm-
potriva febrei hemoragice Ebola, potrivit unui
comunicat al organizaþiei publicat ieri. „În faþa
circumstanþelor epidemiei ºi sub rezerva înde-
plinirii unor condiþii, comitetul a ajuns la un
consens, apreciind cã este etic sã se ofere tra-
tamente neomologate, ale cãror eficienþã ºi efec-
te secundare încã nu sunt cunoscute, ca trata-
ment potenþial sau cu titlu preventiv”, a expli-
cat OMS. Comitetul a definit drept condiþii pentru
folosirea acestor tratamente „o transparenþã
absolutã în privinþa îngrijirilor, un consimþãmânt
informat, libertatea de alegere, confidenþialita-
tea, respectul faþã de persoane, pãstrarea dem-
nitãþii ºi implicarea comunitãþilor”. Experþii se
referã la „obligaþia moralã de a colecta ºi parta-
ja datele privind securitatea ºi eficienþa acestor
intervenþii”, care trebuie sã facã obiectul unei
evaluãri constante în vederea utilizãrii lor vii-
toare. Bilanþul febrei hemoragice Ebola, care
afecteazã Africa de Vest, a depãºit pragul de
1.000 de morþi, cu 1.013 decese ºi 1.848 de
cazuri (confirmate, suspecte ºi probabile), po-
trivit ultimului bilanþ al OMS dat publicitãþii luni

OMS a aprobat folosirea unor tratamenteOMS a aprobat folosirea unor tratamenteOMS a aprobat folosirea unor tratamenteOMS a aprobat folosirea unor tratamenteOMS a aprobat folosirea unor tratamente
neomologate în epidemia de Ebolaneomologate în epidemia de Ebolaneomologate în epidemia de Ebolaneomologate în epidemia de Ebolaneomologate în epidemia de Ebola

Australia ºi Olanda s-au an-
gajat sã facã dreptate familiilor
victimelor zborului MH17, do-
borât  cu o rachetã în estul
Ucrainei, în pofida opririi cãu-
tãrii rãmãºiþelor, din cauza con-
fruntãrilor armate din zonã.
„Datorãm morþilor, datorãm fa-
miliilor în doliu sã repatriem (rã-
mãºiþele) ºi sã facem dreptate”,
a declarat premierul australian
Tony Abbott, aflat într-o vizitã
în Olanda, în cursul cãreia a
mulþumit guvernului olandez
pentru cã a preluat conducerea
anchetelor privind zborul Ma-
laysia Airlines. „Nu suntem
doar asociaþi în aceeaºi durere,
suntem asociaþi în a cere drep-
tate în faþa acestei teribile atro-
citãþi”, i-a spus Abbott omolo-
gului sãu olandez, Mark Rutte,
într-o conferinþã de presã la
Haga. Tony Abbott a efectuat o
vizitã de 24 de ore în Olanda,
în cursul cãreia s-a întâlnit cu
Rutte ºi a semnat într-un regis-
tru de condoleanþe deschis la
Haga. Olanda a pierdut 193 de
cãtãþeni, iar Australia 38 de ce-
tãþeni ºi rezidenþi dupã ce Bo-

Nu existã progrese în negocierile
Israel-Hamas de la Cairo,
potrivit Israelului

Negocierile indirecte dintre Is-
rael ºi Hamas derulate la Cairo nu
au înregistrat „nici un progres”
pentru moment, a declarat ieri un
înalt responsabil israelian pentru
agenþia France Presse. „Divergen-
þele continuã sã fie foarte profun-
de. Nu au existat progrese în ne-
gocieri”, a explicat responsabilul
respectiv, vorbind sub rezerva ano-
nimatului. Discuþiile purtate sub egi-
da Egiptului au fost reluate pe fon-
dul unui armistiþiu de 72 de ore,
încheiat duminicã la Cairo, în ve-
derea obþinerii unui acord perma-
nent dupã un rãzboi ce s-a soldat
deja cu aproape 2.000 de morþi
palestiniene în Fâºia Gaza. Nu se
ºtie exact care sunt liniile roºii ale
Israelului ºi Hamasului în noile dis-
cuþii. Premierul israelian a subliniat
cã restabilirea securitãþii Israelului
este mai importantã decât orice alt-
ceva. Israelul solicitã, de aseme-
nea, demilitarizarea Fâºiei Gaza, un
aspect despre care Hamas nici nu
vrea sã audã.

SUA condiþioneazã ajutorarea
Irakului de formarea unui guvern
de uniune naþionalã

Aflat într-o vizitã oficialã la Syd-
ney, secretarul de stat american
John Kerry, însoþit ºi de ministrul
Apãrãrii, Chuck Hagel, a transmis
faptul cã SUA îºi doresc un guvern
de uniune în Irak, o condiþie pen-
tru extinderea ajutorului lor politic,
economic ºi militar. ªeful diploma-
þiei americane i-a cerut noului pre-
mier irakian, Haidar al-Abadi, de-
semnat luni, sã „formeze un nou
guvern cât mai curând posibil”,
pentru a face faþã crizei profunde
traversate de Irak. „Statele Unite
sunt pregãtite sã susþinã un guvern
de uniune în Irak ºi mai ales lupta
împotriva SIIL (Statul Islamic în
Irak ºi Levant)”, dupã ce insur-
genþi sunniþi din cadrul acestei gru-
pãri au lansat, la 9 iunie, o ofensi-
vã care le-a permis sã preia con-
trolul unor porþiuni ample din teri-
toriul irakian. Washingtonul cautã
sã evite o accentuare a disensiuni-
lor la Bagdad, în contextul în care
premierul în exerciþiu, Nuri al-Ma-
liki, refuzã sã cedeze postul, dupã
ce s-a aflat timp de opt ani la pute-
re. Al-Maliki, un ºiit în vârstã de
63 de ani, este criticat de mai mul-
te luni de cãtre administraþia ame-
ricanã, care apreciazã cã el a ali-
mentat ofensiva jihadiºtilor sunniþi,
prin politica sa privind confesiuni-
le. „Lucrurile sã fie clare, am spus
întotdeauna cã dorim un guvern de
uniune care sã reprezinte (...) toþi
irakienii. Acesta este obiectivul”, a
insistat Kerry. Pe plan militar, ºeful
Pentagonului, Chuck Hagel, a con-
firmat cã Washingtonul le transfe-
rã armament, prin intermediul gu-
vernului irakian, kurzilor care se
luptã cu jihadiºtii din Statul Islamic
(SI) ºi care au preluat recent con-
trolul asupra a douã oraºe din nor-
dul þãrii. Pe de altã parte, Kerry a
exclus posibilitatea trimiterii de tru-
pe americane pe teren.

seara. Înainte de anun-
þul privind aprobarea
OMS, Statele Unite au
promis sã trimitã în Li-
beria, una dintre þãrile
cele mai afectate de
epidemie, un ser experi-
mental, disponibil în can-
titãþi foarte mici, pentru
tratarea medicilor liberi-
eni infectaþi. Acest ser a
fost folosit pentru prima
datã cu rezultate poziti-
ve în cazul a doi ameri-
cani infectaþi cu Ebola ºi
repatriaþi în SUA. Libe-
ria a înaintat o solicitare
în acest sens ºi preºedintele Ellen Johnson Sir-
leaf a anunþat, luni, cã serul va fi trimis în cur-
sul sãptãmânii. Preotul spaniol infectat cu Ebo-
la în Liberia ºi repatriat recent a decedat, a anun-
þat ieri presa spaniolã, citatã de site-ul TheLo-
cal.es, deºi i s-a administrat acelaºi medicament
experimental ZMapp (la spitalul Carlos al III-
lea din Madrid) folosit ºi în cazul celor doi ame-
ricani infectaþi cu Ebola ºi trataþi într-un spital

din Atlanta, în sud-estul
Statelor Unite, în cazul
cãrora rezultatele au fost
pozitive pânã în prezent.
Miguel Pajares, în vârstã
de 75 de ani, repatriat în
Spania la 7 august, nu a
rãspuns la tratament ºi a
decedat, au precizat pen-
tru The Local autoritãþile
sanitare din Madrid. Spa-
nia a aprobat „importul
excepþional” al medica-
mentului ZMapp în con-
formitate cu o lege care
permite „folosirea unor

medicamente neautorizate în cazuri în care viaþa
pacientului este în pericol ºi nu poate fi tratat în
mod satisfãcãtor cu un medicament autorizat”,
a precizat Ministerul spaniol al Sãnãtãþii. ZMapp,
un medicament fabricat de o companie privatã
americanã, Mapp Pharmaceuticals, este într-o
fazã timpurie de dezvoltare ºi a fost testat ante-
rior doar pe maimuþe.

Japonia a decis sã-ºi evacueze cei 24 de spe-
cialiºti care activeazã în prezent în Guineea,
Liberia ºi Sierra Leone, din cauza febrei hemo-
ragice Ebola. „Evacuarea se va încheia în câte-
va zile”, a anunþat ieri Yuho Hayakawa, un pur-
tãtor de cuvânt al Agenþiei japoneze pentru Co-
operare Internaþionalã (JICA). „Nici unul (din-
tre specialiºti) nu prezintã simptomele (bolii) ºi
nici unul dintre ei nu s-a aflat în situaþii de risc,
ºi anume în contact cu bolnavi”, a precizat el.
Cei 24 de specialiºti activeazã în domeniile agri-
culturii, sãnãtãþii ºi construcþiilor. Anunþul re-
patrierii specialiºtilor japonezi intervine în con-
textul în care opt agenþi chinezi în domeniul
sãnãtãþii au fost plasaþi în carantinã în Sierra
Leone, dupã ce au acordat îngrijiri unor bol-
navi infectaþi cu Ebola.

Olanda ºi Australia se angajeazã sã facã
dreptate victimelor zborului MH17

eingul 777 care asigura o legã-
turã între Amsterdam ºi Kuala
Lumpur a fost doborât, pe 17
iulie, în estul Ucrainei, o zonã
aflatã în rãzboi. Toate cele 298
de persoane care se aflau la
bord au murit. Occidentalii acu-
zã separatiºti proruºi de lansa-
rea rachetei  care a doborât
avionul. Ruºii ºi separatiºtii res-
ping acuzaþiile ºi aruncã vina
asupra Kievului. „Operaþiunea
(de cãutare a cadavrelor) a fost
suspendatã, dar nu s-a termi-
nat, cu siguranþã”, a continuat
ºeful guvernului australian. „Fa-
cem o pauzã în operaþiuni, dar
nu le vom opri. Premierul Ab-
bott ºi cu mine suntem hotãrâþi
sã reluãm operaþiunile la locul
prãbuºirii imediat ce situaþia va
fi suficient de stabilizatã”, a
punctat Mark Rutte. Peste 220
de sicrie cu rãmãºiþe umane au
fost trimise în Olanda, unde a
început durerosul proces de
identificare a cadavrelor. Apro-
ximativ 65 de victime au fost
identificate pânã sâmbãtã, po-
trivit guvernului olandez. ªi se-
cretarul de stat american, John

Kerry, a cerut, ieri, sã se facã
dreptate în cazul prãbuºirii avio-
nului MH17. Aflat în vizitã la
Sydney, Kerry a precizat: „In-

formãm Australia ºi întreaga
lume cã cerem în mod absolut
dreptate pentru aceastã crimã
inimaginabilã”.
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Convoiul, care a pornit ieri di-
mineaþã de la periferia de sud-
vest a Moscovei, dupã ce a fost
binecuvântat de un preot orto-
dox, potrivit unor imagini difu-
zate de televiziunea rusã, se în-
drepta cãtre frontiera dintre
Rusia ºi Ucraina, potrivit agen-
þiilor ruseºti RIA Novosti ºi

În paralel, armata ucraineanã se pre-
gãteºte sã încercuiascã „definitiv” Lu-
ganskul, unul din bastioanele separa-
tiste situat în apropiere de frontiera cu
Rusia, a indicat, ieri, serviciul de presã
al trupelor guvernamentale angajate în
operaþiunea specialã din estul Ucrainei,
într-un comunicat citat de France
Presse. „Intenþia armatei este de a-i
rupe pe combatanþi de rutele spre Ru-
sia ºi de a încercui definitiv Luganskul”,
potrivit comunicatului. Ucraina este pe
cale sã pregãteascã o misiune umani-
tarã internaþionalã sub auspiciile Crucii
Roºii pentru Lugansk, capitalã regio-
nalã cu aproximativ 500.000 de locui-
tori, înainte de începerea ostilitãþilor.

Duminicã, Moscova a anunþat cã numãrul refu-
giaþilor din estul Ucrainei a depãºit 300.000 de oa-
meni, iar în zonã se prefigureazã o catastrofã uma-
nitarã, subliniind cã este gata sã trimitã, sub egida
Crucii Roºii, o misiune proprie.  Preºedintele ame-
rican, Barack Obama, ºi cancelarul german, Ange-
la Merkel, au subliniat imediat cã orice intervenþie
unilateralã rusã în Ucraina, chiar ºi din raþiuni uma-
nitare, va fi consideratã o invazie ºi vor exista con-
secinþe serioase. NATO ºi-a exprimat de asemenea,

Ucraina a anunþat cã nu va per-
mite accesul în þarã pentru nici un
fel de ajutor umanitar rus în cazul
în care convoiul va fi însoþit de
militari ruºi sau de angajaþi ai Mi-
nisterului pentru Situaþii de Urgen-
þã rus, a declarat ºeful adjunct al
Administraþiei prezidenþiale ucrai-
nene, Valeri Cealîi, informeazã Reu-

Un convoi de 280 de camioane ruseºti cu ajutorUn convoi de 280 de camioane ruseºti cu ajutorUn convoi de 280 de camioane ruseºti cu ajutorUn convoi de 280 de camioane ruseºti cu ajutorUn convoi de 280 de camioane ruseºti cu ajutor
umanitar se îndrepta ieri spre Ucraina, dar Kievulumanitar se îndrepta ieri spre Ucraina, dar Kievulumanitar se îndrepta ieri spre Ucraina, dar Kievulumanitar se îndrepta ieri spre Ucraina, dar Kievulumanitar se îndrepta ieri spre Ucraina, dar Kievul

suspecteazã cã Rusia vrea sã îi ajute pe rebelisuspecteazã cã Rusia vrea sã îi ajute pe rebelisuspecteazã cã Rusia vrea sã îi ajute pe rebelisuspecteazã cã Rusia vrea sã îi ajute pe rebelisuspecteazã cã Rusia vrea sã îi ajute pe rebeli
Existã o probabilitate ridicatã ca Ru-

sia sã intervinã militar în estul Ucrai-
nei. Este declaraþia secretarului gene-
ral al Alianþei Nord-Atlantice, Anders
Fogh Rasmussen, dupã ce, ieri diminea-
þã, din Rusia a pornit un convoi umani-
tar de 280 de camioane spre Ucraina -
dupã cum anunþau agenþiile ruseºti de
presã - la o zi dupã ce Kremlinul a anun-
þat cã acordarea unui asemenea ajutor
populaþiei din estul ucrainean este imi-

nent. „Convoiul le va duce locuitorilor
din estul Ucrainei aproximativ 2.000 de
tone de material umanitar, colectat de
cãtre locuitori din Moscova ºi din re-
giunea” capitalei, a declarat un repre-
zentant al administraþiei regiunii Mos-
cova, citat de agenþia RIA Novosti. Pre-
ºedintele rus, Vladimir Putin, a anunþat,
luni, cã þara sa „se pregãteºte sã trimitã
în Ucraina un convoi umanitar, în coo-
perare cu Crucea Roºie”.

Tass. Convoiul umanitar va in-
tra pe teritoriul Ucrainei prin
punctul de trecere ce va fi ales
de comun acord cu Kievul, a
declarat Dmitri Peskov, purtã-
torul de cuvânt al preºedintelui
Vladimir Putin, într-un interviu
pentru „Financial  Times”.
„Aceastã (acþiune) va fi orga-

nizatã de cãtre Comitetul Inter-
naþional al Crucii Roºii, dar va
fi formatã dintr-un convoi ru-
sesc, care va intra pe teritoriul
Ucrainei prin locul ales de co-
mun acord cu autoritãþile de la
Kiev”, a afirmat Peskov. Între
timp, Rusia ºi-a dublat efecti-
vele comasate la graniþa cu

Ucraina, dupã cum a anunþat
purtãtorul de cuvânt al Consi-
liului pentru Securitate Naþiona-
lã ºi Apãrare, Andrei Lîsenko,
citat de Interfax-Ukraina ºi pre-
luat de Agerpres. Potrivit ofi-
cialului, la frontiera ucraineanã

au fost desfãºuraþi 45.000 de
militari ruºi, 160 de tancuri,
1.360 de vehicule blindate, 390
sisteme de artilerie, 150 de lan-
satoare de rachete (multiple)
Grad, 192 de avioane de luptã
ºi 137 de elicoptere de atac.

Ucraina vrea ca ajutoarele
sã fie transferate în maºini

ale Crucii Roºii
ters ºi AFP. „Aceastã marfã va fi
reîncãrcatã în alte vehicule de
transport (la frontierã) de Crucea
Roºie. Nu credem cã este posibilã
deplasarea coloanelor ruse pe teri-
toriul Ucrainei. Aceastã coloanã ar
putea sã treacã printr-un punct la
frontiera ucraineanã ºi încãrcãtu-
ra sã fie transferatã în vehicule ale

Comitetului Inter-
naþional al Crucii
Roºii”, a subliniat
el. „Nu vom accep-
ta ca acest (ajutor
umanitar) sã fie es-
cortat de Ministerul
rus pentru Situaþii
de Urgenþã sau de
militari ruºi”, a adã-
ugat Cealîi, într-o
conferinþã de presã.
„Totul va fi sub
controlul pãrþii
ucrainene”, a in-
sistat el.

Europenii se tem de darurile ruseºti
sãptãmâna trecutã, îngrijorarea în legã-
turã cu posibilitatea unei intervenþii a tru-
pelor ruse în Ucraina, sub pretextul
unei misiuni de menþinere a pãcii ºi uma-
nitare. Situaþia a fost calificatã drept a-
larmantã. La rândul sãu, ºeful diploma-
þiei franceze, Laurent Fabius, a apreciat
cã, în lipsa acordului Comitetului Inter-
naþional al Crucii Roºii (CICR) ºi al Gu-
vernului ucrainean, nici un convoi uma-
nitar rusesc nu trebuie sã intre în aceas-
tã þarã, temându-se cã ar putea fi „o aco-
perire” pentru Moscova. Dacã aceste
condiþii (acordul CICR ºi al Kievului) nu
sunt întrunite, „nu trebuie autorizaþi sã
intre”, a declarat Fabius la postul de ra-
dio France Info. „Rusia spune cã trimi-
te camioane din motive pur umanitare,
dar existã o regulã în aceste operaþiuni,
anume cã nu sunt posibile decât cu acor-

dul þãrii în care se trimit ajutoare umanitare ºi cu
ajutorul Crucii Roºii. Ori aceastã chestiune nu a
fost rezolvatã încã, evident”, a subliniat ministrul
francez al Afacerilor Externe. „Trebuie sã fim foarte
prudenþi, deoarece aceasta ar putea fi o acoperire
din partea ruºilor pentru a se instala în apropiere de
Lugansk ºi Doneþk ºi a practica politica faptului
împlinit”, a explicat Fabius. Întrebat dacã se teme
cã acesta nu este doar un convoi umanitar, minis-
trul a rãspuns: „Da, tocmai aceasta este problema”.

Armata ucraineanã se pregãteºte sã ocupe Lugansk-ul
Autoritãþile de aici denunþã o situaþie
„criticã” de zece zile, întrucât oraºul
este privat de electricitate ºi de apã cu-
rentã, iar stocurile de benzinã ºi alimen-
te s-au epuizat rapid. În ultimele zile,
autoritãþile au îndemnat locuitorii care
au mai rãmas la Lugansk ºi Doneþk sã
pãrãseascã oraºele înaintea asaltului,
doar cã aceºtia nu se mai pot deplasa
din lipsã de combustibil sau resurse fi-
nanciare, dupã cum remarcã unii ob-
servatori. „Ne adresãm tuturor locui-
torilor paºnici, cu îndemnul de a pã-
rãsi temporar aceste oraºe, deoarece
acolo se va desfãºura o operaþiune an-
titeroristã”, a declarat purtãtorul de cu-
vânt al Consiliul ucrainean pentru Se-

curitate Naþionalã ºi Apãrare (SNBO),
Andrei Lîsenko. Potrivit acestuia, mi-
litarii ucraineni sunt dispuºi sã-i ajute
pe locuitorii care vor sã pãrãseascã re-
giunea, „sã oferim mijloacele de trans-
port necesare pentru evacuarea persoa-
nelor din aceste localitãþi”, subliniind
totuºi cã armata ucraineanã nu va lan-
sa tiruri asupra locuinþelor. La Doneþk,
o altã capitalã regionalã care este un
fief al separatiºtilor, s-au auzit explozii
în noaptea de luni spre marþi, dar mai
puþin intense decât în noaptea prece-
dentã, potrivit unui reporter AFP. Dupã
cum relatau agenþiile de presã ruse ieri,
rebelii pregãtesc o contraofensivã la
Doneþk, cu 200 de vehicule blindate.
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  ANIVERSÃRI
Familia Hristea
Mircea ºi Titina
ureazã cu ocazia
zilei onomastice
fiicei Mariana, ne-
poþilor Maria Se-
rena ºi Marian
Adiþã, sorei Maria
– Puºa Boovea-
nu, sãnãtate, feri-
cire ºi mult noroc.
„La Mulþi Ani!”.

CERERI SERVICIU
Vânzãtoare covrigi,
produse patiserie,
ajutor bucãtar, vân-
zãtor magazin se-
cond-hand. Tele-
fon: 0747/072.570;
0251/552.089.

OFERTE SERVICIU
Angajez familie
serioasã, soþ ºi so-
þie, pentru îngrijire
ºi administrare
pensiune Sinaia,
salariu atractiv.
Telefon: 0766/
481.842.

FAMILIE de rromi,
civilizaþi, cu condiþii
bune, oferim cazare,
salariu, masã pentru
menajerã. Telefon:
0746/306.695.
Caut persoanã cu
experienþã pentru
croitorie comandã.
Telefon: 0722/
737.885.
ANGAJEZ urgent
persoane în con-
strucþii pentru Ger-
mania cu acte în re-
gulã. Relaþii la tele-
fon: 0764/989.669.

PRESTÃRI SERVICII
Tapiþez la domiciliul
clientului. Telefon:
0756/851.652.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

Îngrijesc persoanã
vârstnicã, cu maxi-
mã seriozitate, în
scopul donãrii unei
locuinþe. Telefon:
0723/466.154.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Particular vând garso-
nierã parter stradal, b-
dul Timiºoara, sector
6, Bucureºti. Telefon:
0752/641.487.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Apartament 2 came-
re ultracentral, ultra-
lux, A.C. internet,
toate dotãrile. Tele-
fon: 0762/109.595.
Particular vând apar-
tament Rovine. Tele-
fon: 0749/247.055.
3 - 4 CAMERE

Proprietar vând apar-
tament 3 camere de-
comandat, lux, cen-
tralã, Craioviþa Nouã
- Orizont. Telefon:
0752/641.487.

Particular vând apar-
tament 2 semideco-
mandat etaj 1/4 cu
îmbunãtãþiri. Tele-
fon: 0742/390.301.
Vând urgent apar-
tament 4 camere,
cartier Lãpuº (vi-
zavi de Electropu-
tere Mall), etajul 6/
8, multiple îmbunã-
tãþiri, termopane,
uºã metalicã la in-
trare. Poate fi vãzut
la orice orã din zi.
Preþ 47.000 euro
negociabil. Tele-
fon: 0766/483.542.

CASE
Dioºti, vând casã
Regalã superbã 3
camere ºi dependin-
þe, grajd, magazie
curte 3.800 mp. Te-
lefon: 0722/336. 634.
Vând casã în comu-
na Breasta - Dolj,
lângã primãrie. Tele-
fon: 0769/369.128;
0722/943.220.

Anunþul tãu!
Compania de apã Oltenia S.A.

promoveazã intenþia obþinerii Avi-
zului modificator de la Administra-
þia Naþionalã „ Apele Române” ABA
JIU pentru Investiþia „EXTINDEREA
ªI MODERNIZAREA INFRASTRUC-
TURII DE APÃ ªI APA UZATÃ ÎN
JUDEÞUL DOLJ”- CLUSTERUL
Segarcea- Cerãt, privind CL 13 „Sur-
sã de apã reþele de apã ºi canalizare
în Segarcea” în vederea execuþiei
Frontului de Captare a apelor sub-
terane de mare adâncime.

PRIMÃRIA ÞUGLUI ACHIZIÞIO-
NEAZÃ BULDOEXCAVATOR SE-
COND-HAND MÃRCILE CATER-
PILLAR, JCB, KOMAÞSU NU MAI
VECHI DE ANUL 2000. TELEFON:
0251/350.205.

S.C. TOP MED BUNA VESTIRE
SRL, CRAIOVA anunþã cã începând
cu data de 1.07.2014 a deschis în
CRAIOVA, str. Morii nr. 33 lângã sta-
dionul Ion Oblemenco, SPITAL ªI
BAZÃ DE TRATAMENT DE RECU-
PERARE MEDICO - BALNEARÃ,
aducând într-un singur loc cele mai
importante proceduri de tratament
din þarã  de tip: Covasna, Buziaºi,
Vatra Dornei, Techirghiol, Amara,
Bazna, Herculane, s.a. In regim de
SPITALIZARE CONTINUÃ ºi AMBU-
LATORIU. Se trateazã urmãtoarele
afecþiuni: reumatoide, circulatorii,
cardiovasculare, diabetice, metabo-
lice, post traumatice, postoperatorii,
neurologice, s.a. Activitatea spitalu-
lui este în contract cu C.J.A.S. Dolj,
consultaþiile sunt gratuite, ºi trata-
mentul fizical în limita plafonului
aprobat de cãtre C.J.A.S. Programã-
rii, consultaþii ºi internãri la nr. 0251/
463.311; 0769/050.736, luni – sâmbã-
tã între orele 8.00- 18.00. Program
Baza de tratament este de luni – du-
minicã între orele 8.00- 20.00.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând casã 3 came-
re, anexe, pomi, vie,
fântânã, apã ºi cana-
lizare la poartã, loca-
litatea Ciutura. Tele-
fon: 0763/305.850.
Vând casã zonã
bunã. Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
Particular vând casã
nouã + 680 mp te-
ren Bordei. Telefon:
0752/641.487.
Casã Craiova, 5
camere, încãlzire
centralã, termopan,
izolatã termic sau
schimb cu 2 apar-
tamente 2 camere/
variante. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã central 6
camere 95 mp, cur-
te 143 mp, spaþiu
comercial 11 mp,
gaze, sau schimb
cu casã. Telefon:
0769/682.917.
Vând casã ºi 600 mp
teren Craiova. Preþ
negociabil. Telefon:
0251/428.437.

Vând D+P 6 ca-
mere, 2 holuri, piv-
niþã, utilitãþi, teren
1300 mp str. Buco-
vãþ. Telefon: 0769/
360.741.
Casã la roºu, pro-
iect deosebit, posi-
bil ºi sediu firmã,
plus 800 mp teren,
curent electric, fân-
tânã, reþea apã de
la comunã, la as-
falt, 13 km de Cra-
iova, comuna Ro-
bãneºti. Telefon:
0784/096.826.
Vând casã cu de-
pendinþe în satul Ne-
goeºti - Dolj. Tele-
fon: 0723/692.884;
0722/151.452.
Vând casã 5 came-
re, încãlzire centra-
lã, sau schimb cu
apartament minim
3 camere. Telefon:
0746/498.818.
Vând casã Craio-
va. Telefon: 0788/
452.733. Rog se-
riozitate.

Vând casã în Cala-
fat, str. Jiului, stare
bunã, 600 mp. Preþ
negociabil. Telefon:
0722/618.998.

TERENURI
Vând teren intravi-
lan în comuna Leu
1174 mp zonã co-
mercialã, ieºiri 2x17
m, reþea apã, elec-
tricitate, cadastru,
carte funciarã. Tele-
fon: 0724/572.434;
0351/179.436.
Vând teren arabil,
intravilan, electrifi-
cat, în comuna
Ghidici. Telefon:
0351/460.075;
0746/099.975.
Vând teren posibi-
litate construcþie,
grãdinã Bio. Tele-
fon: 0724/805.298,
dupã ora 17.00.
Cârcea str. Vulturi te-
ren intravilan 650
mp, deschidere 8 m,
15 euro/mp. Telefon:
0767/263.391.

Teren stradal, utili-
tãþi, 1500 mp, Dru-
mul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/
mp. Telefon: 0724/
228.827.
Vând teren 1500
mp, dublã deschide-
re 60 x 25 ml, la Dru-
mul Judeþean, car-
tier ªimnicu de Jos,
cadastru fãcut. Se
poate parcela. Tele-
fon: 0744/563.823.
Vând teren extravi-
lan 16100 mp,
Ghindeni. Telefon:
0727/186.869.
Vând teren intravi-
lan 650 mp Coºo-
veni. str. Scurtu
Gheorghe. Tele-
fon: 0251/457.204.
Vând urgent teren
Centura de Nord,
13 euro/mp. Preþ
negociabil. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând pãdure co-
muna Borãscu -
Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând 1500 mp Bãi-
le Govora, Belvede-
re, împrejmuit, cu-
rent, apã, gaze. Po-
ziþie superbã. Tele-
fon: 0744/563.640;
0351/402.056.
Vând teren 1750
mp, neparcelabil,
str. Dobrogei, nr.
40, Craiova.  Tele-
fon: 0761/347.028.
SPAÞII COMERCIALE
Vând spaþiu comer-
cial cu terasã, zonã
centralã. Telefon:
0746/660.001.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr aparta-
ment 3 camere
decomandat, etaj
l-3. Telefon: 0763/
690.698.
SCHIMBURI

Apartamnet 2 ca-
mere cu casã îm-
prejurimi Craiova.
Telefon: 0771/
663.179.
Schimb teren in-
travilan 4000 mp
cu apartament 2
camere + diferen-
þa. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând autoturism
Dacia 1310, anul
fabricaþiei 1993.
Telefon: 0765/
789.181.
DACIA papuc, fa-
bricaþie 1999, ITP,
preþ negociabil.
Telefon: 0745/
527.334.

STRÃINE
Vând Fiat Ducato fa-
bricaþie 1997, motor
2,5 diesel, consum
7/ 100, Cui pentru re-
morcã.telefon:
0768/ 254760.
Vând (schimb)
dezmembrãri Fiat
Punto S, T.D.I. an
1998 3 uºi, 1,7KW.
Telefon: 0762/
185.366.
Vând (schimb)
Honda RC 33, 650
cm 3, neagrã, în-
scrisã, an 1994.
Telefon: 0762/
185.366.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr faþã de uºã
sau uºã stânga faþã
Dacia 1310 ultimul
model. Telefon:
0722/382.970.

VÂNZÃRI DIVERSE
Platformã 3,5/2,5
m, tracþiune hipo/
auto, 2 osii, 4 roþi
Dacia. Telefon:
0749/012.505.
Vând mobilã dor-
mitor tineret,nouã,
produs Mobexpert.
Urgent, ieftin! Tele-
fon: 0251/412.966.
Vând 2 televizoare.
Telefon: 0757/
282.926; 0785/
914.046.
VÂND cavou din
bolþari, groapã su-
prapusã, cimitirul
Sineasca. Telefon:
0745/ 611.459.
Vând sobã teracotã
ºi INSTANT. Tele-
fon: 0740/104.470.
Vând Frigider Arc-
tic 180 litri ºi premer-
gãtor copii.Telefon:
0745/ 602.001.
Vând porc  150 kg,
Marele Alb. Tele-
fon: 0762/185.366.
Maºinã de cusut
Ileana, maºinã de
cusut de cismãrie
veche, maºinã de
scris defectã. Tele-
fon: 0251/417.493.
CENTRALÃ ter-
micã pe lemne
Atmos. Telefon:
0723/394.615.
Vând urgent piani-
nã. Telefon: 0723/
636.212.
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Sinaia cimitir Secu
vând loc de veci su-
prapuse lucrare fini-
satã neocupatã. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând 3 scaune frize-
rie. Telefon: 0721/
483.933.
Vând vin roºu 5 lei/li-
tru ºi þuicã 10 lei/litru.
Telefon: 0251/428.415;
0743/510.255.
Vând tub plastic
pentru forat puþuri di-
mensiune 112. Tele-
fon: 0745/589.825.
Albine, familii puter-
nice ºi roi bine dez-
voltaþi cu mãtci se-
lecþionate. Telefon:
0720/115.936.
Vând 2 locuri de
veci suprapuse,
amenajate cu plãci,
gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catar-
giu Craiova. Tele-
fon: 0728/964.686.
Vând grâu, uºi ºi
ferestre. Telefon:
0766/676.238.
Vând vin zaibãr 5
lei, ºi þuicã. Telefon:
0749/012.505.
Vând þiglã Jimbolia
ºi cãpriori din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220;
0755/139.772.
Vând þuicã 40 grade,
maºinã de cusut:
SINGER PAFF. Te-
lefon: 0745/751.558.
Vând sobã emaila-
tã, pe lemne ºi gaze,
ºamotatã tip Cora-
lex, stare foarte
bunã, 450 lei. Tele-
fon: 0755/010.296.

Vând cauciucuri cu
jantã 155/13 noi, ara-
gaz voiaj cu douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125/ 850 W,
foarfecã tãiat tablã de
banc, canistrã alumi-
niu nouã 20 l, reduc-
tor oxigen sudurã, al-
ternator 12V nou,
delcou aprindere
Dacia 1310 nou, ar-
zãtoare gaze sobã D
600 mm. Telefon:
0251/427.583.
Vând PC model MSI
– ALL-IN-ONE,
WIND TOP AE
1920 nefolosit, sigilat,
garanþie 300 Euro. Te-
lefon: 0722/456.609.
Vând aparat de su-
durã, autogen poli-
zor, bormaºinã,
parbriz Tico. Tele-
fon: 0761/155.549.
Vând 3 locuri de
veci. Telefon: 0770/
661.777.
Vând baloþi de lu-
cernã, calitate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând maºinã de
spãlat, frigider inox,
televizor mic ºi mare,
ºifonier stejar. Tele-
fon: 0752/142.493.
Vând PENSÃ
REIMERS pentru
castrat armãsari,
inox veritabil - sta-
zã perfectã. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând þuicã de pru-
ne. Telefon: 0765/
291.623.

Vând mozaic de
marmurã, bitum,
abric, þeavã nea-
grã, schelã metali-
cã. Telefon: 0731/
989.215.
Convenabil, cana-
pea, fotolii, bibliote-
cã. Telefon: 0756/
819.472.
Vând PICK-UP,
marcã ruseascã ºi
discuri Electrecord
de muzicã popula-
rã ºi uºoarã. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând aparat ºlefuit,
lentile pentru opticã,
diverse scule, mo-
tor rezervã, furnituri
ptr. opticã. Telefon:
0730/542.885.
Vând mobilã (di-
verse), covor per-
san 2/3 ºi lãzi de
lemn curate, preþ
negociabil. Tele-
fon: 0251/428.437.
Vând maºinã de
cusut casnicã, sim-
plã, acþionatã ma-
nual. Telefon: 0251/
531.294.
Avantajos! Piese
noi Dacia, canistre
metal, piscinã copil,
covor persan. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând mobilã dormi-
tor ºi sufragerie, ara-
gaz ºi frigider. Tele-
fon: 0757/322.534.
SCHIMBURI

Vând sau scimb ca-
lorifere de fontã utilizat
(folosit) cu un calofifer
tablã 120/80 foarte
puþin folosit. Telefon:
0720/231.610.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr maºinã de
gãurit trifazicã cu pi-
cior. Teleon: 0749/
012.505.
Cumpãr tablouri pe
pânzã sau carton -
150-60. Telefon:
0766/304.708.
Maºinã de cusut,
eventual defectã,
DVD recorder. Tele-
fon: 0351/181.202;
0767/049.976.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Apartament 2 ca-
mere decomanda-
te lux, A.C. micro-
centralã, balcon în-
chis, complet mo-
bilat. Telefon: 0722/
956.600; 0756/
028.300.
Închiriez camerã la
bloc (zona Univer-
sitate). Telefon:
0770/661.418;
0351/422.633.

Închiriez locuin-
þã, zona 1 Mai,
Telefon: 0770/
973.150.
Închiriez aparta-
ment 3 camere,
Brazdã, Bl. A3.
Telefon: 0722/
382.659.
Închiriez aparta-
ment cu 2 came-
re, complet mobi-
lat ºi utilat, situat
pe str. Paltinului,
cartier Craioviþa
Nouã, etaj 3. Zonã
liniºtitã, piaþã în
proximitate. Preþ:
600 lei. Telefon:
0762/902.397.
Bucureºti - zona Vi-
tan, garsonierã mo-
bilatã, AC, confort
sporit, etaj 1, bal-
con. Preþ 230 Euro/
lunã. Exclus Agen-
þii. Contract ferm.
Telefon: 0722/
714.578.

Închiriez spaþiu
stradal, birou mo-
bilat, depozit, Dez-
robirii. Telefon:
0351/437.906.

PIERDERI
CABINET STO-
MATOLOGIC DR.
RADU CRISTIAN
SRL declarã pier-
dut Certificat Con-
statator emis dce
ORC Dolj, legea
359/ 2004. Se de-
clarã nul.
COMEMORÃRI

Au trecut doi
ani de adâncã
tristeþe, lacrimi
ºi dor de când
iubitul nostru
soþ, tatã, socru
ºi bunic, col (r)
ALEXANDRU
ÞÃÞULESCU a
trecut la cele
veºnice. Eternã
ºi binemeritatã
amintire.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Revenitã, ieri, dintr-un stagiu
de pregãtire susþinut în Serbia,
Podariul n-are timp de relax. Echi-
pa pregãtitã de Victor Naicu evo-
leazã azi în turul trei al Cupei Ro-
mâniei Timiºoreana, adversarã fi-
indu-i câºtigãtoarea fazei judeþe-
ne din Olt, AS Milcov. Stadionul
slãtinean Metalurgistul va gãzdui
partida, care va începe la ora
17:30.

ACS a ajuns pânã aici benefici-
ind de retragerea celor de la FC
Universitatea Craiova,  dupã ce în
manºa inauguralã dispusese de Vi-
itorul Cârcea (campioana ligilor

PoPoPoPoPodariul joacã,dariul joacã,dariul joacã,dariul joacã,dariul joacã, astãzi, în Cupã astãzi, în Cupã astãzi, în Cupã astãzi, în Cupã astãzi, în Cupã
judeþene), scor 2-0.

De cealaltã parte, gruparea din
Milcov a avansat în competiþie tre-
când la masa verde de CS FC Balº
2007 (echipã desfiinþatã, sezonul
trecut a jucat în Liga a III-a) ºi
de CS Viºina Nouã (Liga a III-a),
pe care a zdrobit-o în propriul fief
cu 8-1. Formaþia din Milcov este
antrenatã de Cãtãlin Ristea, fost
atacant la Extensiv Craiova.

Podariul ºi Milcovul s-au întâl-
nit deja în aceastã varã, într-un joc
test, echipa doljeanã de Liga a III-
a impunându-se cu un net 7-3.

ACS îºi doreºte un parcurs cât

mai bun în competiþia KO, fapt
dezvãluit chiar de tehnicianul Nai-
cu, înainte de plecarea spre can-
tonamentul din Serbia. „Ne dorim
sã ajungem cât mai departe în
Cupã ºi sã aducem la Podari mã-
car o echipã de Liga a II-a”, a
spus pentru cotidianul nostru fos-
tul jucãtor al Universitãþii.

Podariul ar putea utiliza urmã-
toarea formulã de echipã: Mecea
– Orban, Dina, Cr. Preda, Ciocioa-
nã – Stoica, Murgan, Crângoiu,
Rãduþ – D. Preda, Cr. Niculescu..

Altfel, în alte meciuri ale fazei
a treia a Cupei României în care

sunt implicate echipe din Oltenia,
tot azi, avem duelul gorjean ACS
ªtiinþa Turceni – CS Minerul Mo-

tru 2008 ºi CS Pandurii Lignitul 2
Tg. Jiu – CS FC Caransebeº
(Caraº Severin).

Reprezentativa de tineret a Ro-
mâniei va susþine în aceastã searã
un meci amical contra selecþiona-
tei similare a Italiei, meci la care
va debuta pe banca tricolorilor
Viorel Moldovan. Confruntarea,
programatã de la ora 19:30, pe sta-
dionul Ilie Oanã din Ploieºti, va
putea fi urmãritã în direct la Spor-
t.ro.

În lotul convocat de selecþio-
ner se aflã ºi un echipier al Uni-
versitãþii Craiova, atacantul Andrei
Ivan.

Iatã însã pe toþi cei asupra cã-
rora s-a oprit Viorel Moldovan:

Portari: Alexandru Buzbuchi
(Viitorul), Valentin Cojocaru
(Steaua);

Test cu „Squadra Azzurra”

Viorel Moldovan debuteazã
la naþionala micã

Fundaºi: Cristian Manea, Bog-
dan Þîru, Adrian Puþanu (toþi Vii-
torul), Deian Boldor (Pescara/Ita-
lia), Ioan Neag (Universitatea
Cluj), Steliano Filip (Dinamo), Alin
Toºca (Steaua), Mihai Bãlaºa (AS
Roma/Italia)

Mijlocaºi: Dragoº Nedelcu,
Florin Tãnase, Alexandru Mitriþã -
(toþi Viitorul), Ionuþ ªerban, Do-
rin Rotariu (ambii Dinamo), Doru
Popadiuc (Ceahlãul), Claudiu Bum-
ba (ASA Târgu Mureº), Alexan-
dru Creþu (CSMS Iaºi)

Atacanþi: George Puºcaº (Inter
Milano/Italia), Gabriel Iancu (Stea-
ua), Andrei Ivan (CSU Craiova).

Partida va arbitratã de craiovea-
nul Sebastian Colþescu.

Bayern Munchen ºi Borussia
Dortmund se vor întâlni în aces-
tã searã (ora 19:00), pe terenul
celei din urmã, în a 20-a ediþie a
Supercupei Germaniei.

Cele douã conduc în topul ce-
lor mai premiate formaþii ale
competiþiei, atât bava-
rezii cât ºi cei din Dort-
mund, trecându-ºi în
cont câte 5 trofee. Mai
eficienþi galben-negrii
lui Jurgen Kloop, care
au disputat 7 finale, faþã
de 9 ale lui Bayern.

În disputele directe
din ultimul act, 4 la nu-
mãr, Dortmund condu-
ce cu 3-1. Cele douã s-
au aflat faþã în faþã ºi
în ultimii doi ani, sco-
rul fiind 1-1. Bayern a
bãtut cu 2-1 în 2012,

Borussia cu 4-2 în 2013.
Bayern este actualmente cam-

pioana ºi deþinãtoarea Cupei (2-
0 chiar cu Dortmund), oponen-
ta bavarezilor din finalã câºti-
gându-ºi acest drept dupã a în-
cheiat pe locul secund în Bun-

desliga.
Bayern ºi Borussia vin dupã

singurele lor eºecuri în amicale-
le verii. Trupa lui Guaradiola a
cedat în 7 august, la Portland
(SUA), în faþa starurilor din
MLS, scor 1-2, în timp ce Dort-

mund a fost practic cãlcatã în
picioare de Liverpool, 0-4, du-
minicã, pe “Anfield”.

In altã ordine de idei, inte-
resant de vãzut cum va fi pri-
mit pe “Iduna Park” polone-
zul Robert  Lewandowski,
ajuns în aceastã varã în cur-
tea marii rivale.

Pânã la ora întocmirii aces-
tor rânduri partida nu figura
în grila niciuneia dintre televi-
ziunile din România, însã este
posibil ca pânã la urmã, ca ºi
anul trecut, aceasta sã fie
transmisã de Dolce Sport.

Giganþii Germaniei se bat pe Supercupã

Spaniolul David Silva ºi-a
prelungit, ieri, contractul cu
Manchester City, unul sca-
dent în 2016, acesta fiind

Digi Sport 1
3:15 – FOTBAL – Cupa

Libertadores, finala, manºa
secundã: San Lorenzo –
Nacional Asuncion (în tur
1-1).

Digi Sport 2
18:00,  2:00 – TENIS (M)

– Turneul de la Cincinnati,
în SUA: ziua a 3-a.

David Silva, acord extins cu City
valabil acum pânã în 2019.

“Din 2010, când am venit
de la Valencia, am simþit cã
City este a doua mea casã.

Am fost înconjurat de dra-
goste ºi de profesionalism,
astfel cã nu puteam sã îmi
doresc altceva decât sã
rãmân aici ºi sã mã lupt
pentru trofee. A fost o decizie
fireascã, nu am stat mult pe
gânduri, în primul rând
datoritã fanilor de aici”, a
explicat ibericul, pe site-ul
oficial al campioanei Angliei.

367 de ocazii a creat Silva
pentru “cetãþeni”, din 2010,
când a sosit pe “Etihad”, a
sris Opta. Niciun alt jucãtor
din Premier League nu are o
astfel de ratã.

27 de goluri ºi 61 de
“assist-uri”, în 183 de partide
în toate competiþiile, sunt
cifrele lui Silva la City.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Digi Sport 3
19:00 – BASCHET (M) –

Preliminarii Euro 2015:
România – Suedia / 21:45 –
FOTBAL – Cupa Ligii Angliei:
Coventry City – Cardiff City.

Dolce Sport 2
18:00 – TENIS (F) –

Turneul de la Cincinnati, în
SUA: ziua a 3-a.

Eurosport
10:15 ,  18:45 – ATLE-

TISM – Campionatul Euro-
pean, la Zurich, în Elveþia:
etapa a 2-a / 0:00 – FOT-
BAL (F) – Campionatul
Mondial Under 20, în
Canada.

Eurosport 2
16:00  – CICLISM –

Turul Beneluxului Eneco.
Sport . ro
19:30 – FOTBAL – Under

21, meci amical: România –
Italia.

TVR 2
20:20  – ATLETISM –

Campionatul European, la
Zurich, în Elveþia: etapa a
2-a.
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 CLASAMENT                    M V                 E                    Î     G      P
Petrolul 3 3 0 0 10-2 9
Steaua 3 3 0 0 7-2 9
Dinamo 3 2 1 0 8-3 7
Astra 3 2 0 1 7-1 6
Gaz Metan 3 1 2 0 4-1 5
ASA 3 1 2 0 5-2 5
CFR Cluj 3 1 1 1 4-1 4
„U” Cluj 3 1 1 1 4-3 4
Rapid 3 1 1 1 4-5 4
Chiajna 3 1 0 2 2-5 3
Botoşani 3 1 0 2 2-7 3
Ceahlăul 3 1 0 2 2-8 3
Pandurii 3 0 2 1 1-2 2
Viitorul 3 0 2 1 3-4 2
Craiova 3 0 2 1 4-6 2
CSMS Iaşi 3 0 2 1 1-5 2
Oţelul 3 0 1 2 2-7 1
FC Braşov 3 0 1 2 1-7 1

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LIGA I
Etapa III-a

Universitatea Craiova – Viitorul 2-2
Au marcat: Curelea 21, 32 / Mitrea 20 – pen., 79.
Rapid – Gaz Metan 1-1
Au marcat:  Pancu 42 / Llulaku 90.
Pandurii – Ceahlăul 0-1
A marcat: Dumitraş 63.
Dinamo – ASA 1-1
Au marcat: Balaur 40 – aut. / G. Mureşan 9.
FC Botoşani – Astra 0-1
A marcat: Batin 86.
CSMS Iaşi – Petrolul 1-5
Au marcat: Wesley 25 / Teixeira 19, Mutu 50, Tamuz 55, 70, Albin 90.
CFR Cluj – Steaua 0-1
A marcat: Tănase 15.
Chiajna – „U” Cluj 0-2
Au marcat: Nuno Viveiros 64, Costin 86.
FC Braşov – Oţelul 1-1
Au marcat: M. Constantinescu 76 / Al. Zaharia 11 – din pen.

Craioveanu: „Echipa joacă, dar mai are
nevoie de încredere”
Fostul internaţional spune că alb-albaştrii
trebuie să joace şi la rezultat, cel puţin până
când va veni prima victorie

Gică Craioveanu a petrecut o
perioadă în Bănie şi a profitat de
ocazie pentru a fi şi alături de ju-
cătorii Universităţii Craiova, că-
rora li s-a alăturat la antrena-
mente şi pe care i-a încurajat
după semieşecul cu Viitorul. „Am
văzut că echipa are atitudine
bună. Le-am transmit să fie lei
adevăraţi, să joace cu aceeaşi
energie şi să nu le fie teamă. Tot
clubul e alături de ei, la fel şi su-
porterii. Ei trebuie să joace cu
încredere şi rezultatele vor veni
mult mai repede” a declarat „Gi-
canu”. Craioveanu a vorbit de-
spre startul de sezon, pe care îl
consideră destul de bun din punct
de vedere al jocului, nu neapărat
şi după rezultatele obţinute şi
spune că un succes la Mediaş i-
a putea descătuşa pe elevii lui
Jerry Gane. „Evoluţia băieţilor a
fost destul de bună în acest în-
ceput de campionat. În afară de

25 de minute în prima repriză cu
Steaua, în rest s-a jucat destul
de bine, s-au creat ocazii şi vor
veni şi rezultatele. Vineri avem
o oportunitate foarte bună de a
câştiga, deoarece nici Gaz Me-
tan nu mai este echipa de acum
doi-trei ani, când era competiti-
vă, puternică. Dacă se va câşti-
ga la Mediaş la meciul cu Petro-
lul vor fi cel puţin 15.000 de oa-
meni, acei suporteri înflăcăraţi
care erau pe vremuri. Echipa
caută să joace ofensiv, specta-
culos, care să mulţumească
spectatorul care plăteşte biletul.
Va trebui să jucăm un pic şi la
rezultat, măcar până obţinem
prima victorie. La meciul cu Vi-
itorul, spre exemplu, la 2-1 tre-
buia să închidă jocul. S-au pri-
mit foarte multe goluri la faze
fixe şi o echipă care vrea să lup-
te pentru cupele europene nu-şi
poate permite acest lux. Echipa

are talent, e bine
lucrată, dar tre-
buie puţină în-
credere la câţi-
va puşti. Încre-
derea va veni cu
minute jucate.
Sunt mulţi jucă-
tori noi şi e foar-
te greu să în-
cropeşti o echi-
pă peste noap-
te. Sunt mulţu-
mit s inc er de
r a nd a me nt ul
băieţilor şi mai
ales de motivaţia lor, de atitudi-
ne. Niciodată nu au coborât bra-
ţele, chiar dacă au fost conduşi
sau au fost în avantaj” spune
Gică Craioveanu. Fostul intrer-
naţional are şi câţiva evidenţiaţi,
printre care Bancu, Băluţă şi
Curelea.  „Eu fiind atacant îmi
place să numesc jucătorii ofen-

sivi. Băluţă are lucruri foarte
bune, Curelea s-a dovedit că are
experienţă în primul eşalon şi a
reuşit să marcheze trei goluri.
Bancu dacă va continua pe
acest drum poate fi un jucător
important în fotbalul nostru, pen-
tru că are viteză, se descurcă
excelent în situaţie unu contra

unu, are dribling, şi în ultimul

timp s-a pierdut driblingul în fot-
balul românesc şi mondial.  Sunt
foarte puţini jucători în lume
care scot din joc un adversar
sau doi. Şi Nuno Rocha mi-a
plăcut când a jucat un pic mai
ofensiv, e un jucător care se sim-
te mai în largul lui în ultimii me-
tri, decât în faza defensivă”.

Gane: „Nu cer răbdare,
însă nici să disperăm aşa repede”

Jerry Gane despre...
...fazele fixe, din care s-au primit 4 goluri din cele

6: „Nu trebuie să intrăm în panică, să disperăm că am
luat patru goluri din faze fixe. Suntem un pic defici-
tari la acest capitol, nu însă şi la cornere. În schimb,
toate golurile noastre au fost din acţiuni cursive”

...debutul execrabil al lui Acka: „Pentru Acka a fost
primul joc în liga întâi. A existat trac, nu trebuie să-i
luăm capul”

...faptul că au marcat doar atacanţii: „E adevărat,
cele 4 goluri ale noastre au fost înscrise de atacanţi,
dar sunt sigur că va veni momentul în care şi mijloca-
şii, şi fundaşii vor da gol. Când vrei fotbal ofensiv
este normal să iei gol. La Craiova nu poţi da două
pase în spate, imediat simţi rumoarea tribunei, presiu-
nea pusă de suporteri“

...relaţiile de joc: ”Am avut doar două luni la dispo-
ziţie, am adus 15 jucători, este destul de greu să legi
relaţiile. După un an în care băieţii vor juca împreună
şi mai aducem 3-4 jucători atunci vom avea o formu-
lă puternică. Nu am venit la Craiova să cer răbdare,
dar o echipă, oriunde în lume, se formează în timp.
Nu trebuie să fim disperaţi că avem două puncte în
trei etape. Mai sunt mai bine de 90 de puncte în joc.
Profesorul Nicolae Zamfir mi-a explicat că 5 ani i-au
trebuit Craiovei Maxima să se formeze ca echipă”

...presiunea resimţită de jucători: „Presiunea tribu-
nelor va trebui ca în scurt timp să exercite o influenţă
pozitivă asupra jucătorilor. Băluţă, craiovean de-al
nostru, a jucat în ultimele două meciuri pe Oblemen-
co cu 20.000 de suporteri în total, cât a avut un sezon
întreg la Viitorul. E normal să simtă presiune. Dar să-
i vedem în 10-12 meciuri pe băieţi cum se vor com-
porta, când vor înţelege spiritul acestui stadion“.

...reactivarea lui Valskis : „Valskis mi-a plăcut în
pregătire. El nu e un atacant veritabil, ci un volante. A
dat foarte multe goluri în Lituania, fapt ce înseamnă
că are calităţi. Important e să-l fac să marcheze şi
aici. Dar la Severin l-am reactivat pe Florin Costea.
La Corona, Sergiu Buş a dat 10 goluri. Şi pe Valskis îl
voi ajuta şi va da şi el goluri pentru echipă”

...Nuno Rocha: „El este scânteia care va ajunge la
inimile suporterilor. Intrarea lui în meciul cu Târgu
Jiu a adus plus echipei. Driblează bine, scurt, în re-
gim de viteză. Am observat că nu e recuperator, aşa
că încă de la meciul cu Steaua l-am împins în faţă în
locul lui Ferfelea. Are şi momente când pleacă foarte
bine din stânga. E o surpriză plăcută, mai ales că nu
are probleme la presiune. Iar acum acesta e un factor
important. Va avea încrederea mea în continuare.

...Madson: „Se vede pe teren că munceşte foarte
mult, e un jucător care-şi confirmă la Craiova valoa-
rea arătată la Vaslui. Nu se plânge, unde-l pui acolo
joacă şi dă totul. Şi, un fapt important, suferă enorm
că nu câştigăm. Pune mult suflet“

...meciul de la Mediaş: „Gaz Metan este o echipă
cu experienţă, masivă, care şi-a păstrat nucleul. Le-
au plecat câţiva jucători, cum e cazul lui Frăsinescu.
Eu am încredere că putem da gol şi aduce puncte de
acolo. Apoi urmează Petrolul şi Astra, alte două me-
ciuri de foc, dar poate chiar în acestea vom obţine
victoriile. Cu Gaz Metan va fi o presiune a rezultatu-
lui, aşa e şi normal. Indiferent de numele adversarului
noi suntem Craiova şi trebuie să ne dominăm oponen-
ţii. Să sperăm că de data asta eu voi fi mai inspirat,
jucătorii mai concentraţi şi să avem un dram de no-
roc. Suntem Craiova, nu le pot cere băieţilor să joace
la aşteptare“.


