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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

- Strãbunii noºtri au trãit “Pe-
un picior de plai”, iar acum, Po-
pescule, tinerii noºtri sunt pe picior
de plecare.
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Primãria Craiova
lucreazã la contractul de
concesiune pentru tere-
nul fostei pieþe „1 Mai”
de la Spitalul Judeþean.
Spre sfârºitul acestei
luni, autoritãþile locale
îºi propun sã aibã toatã
documentaþia gata
pentru a putea fi semna-
tã de concesionar, iar
acesta din urmã sã se
poatã apuca de lucrãri.
Municipalitatea spune
cã nu poate divulga
deocamdatã datele din
contract, doar cã i se va
impune investitorului ca
noua piaþã
sã arate bine
din punct de
vedere
estetic. 55555 AD
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Nu fiindcã avem din totdeauna o
bunã vecinãtate cu Serbia, vecinii
noºtri de la sud de Dunãre, exprima-
tã declarativ printr-o perenã priete-
nie, la un moment dat destul de ferti-
lã ºi economic, dar nu ne putem as-
cunde uimirea la ceea ce realizeazã
încã în sporturile de echipã, dupã
ce au fost atât de greu încercaþi în
ultimele douã decenii. O statisticã din
2013 atestã cã populaþia Serbiei este
de 7,16 milioane de locuitori, PIB-ul
þãrii fiind de numai 45,52 miliarde
USD. La 3 iunie 2006, Serbia ºi Mun-
tenegru s-au separat, ceea ce pãrea
o absurditate altãdatã, în viziunea
marelui eseist ºi politolog antitotali-
tarist, Milovan Djilas, rãpindu-se
astfel Belgradului ºi ieºirea la Marea
Adriaticã.

Sentinþa nu este definitivã!

Maria Schutz -Maria Schutz -Maria Schutz -Maria Schutz -Maria Schutz -
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Nefastul exerciþiuNefastul exerciþiuNefastul exerciþiuNefastul exerciþiuNefastul exerciþiu
al mistificãriial mistificãriial mistificãriial mistificãriial mistificãrii

Când tocmai mã decise-
sem sã ignor, fie ºi din
motive de igienã civicã,
apriga dezbatere publicã în
jurul legii 217, observ cã îmi
e tot mai greu sã mã sus-
trag. Au grijãunii s-o întreþi-
nã cu o râvnã pe care n-o
egaleazã decât un insidios
gust al mistificãrii, pe cât de
grosolane, în litera ºi în
spiritul ei, pe atât de pericu-
loase. Fiindcã, într-o logicã
sucitã dar invocatã în nume-
le unor idealuri de cea mai
mare importanþã (ale înþele-
gerii ºi ale convieþuirii, în
bunã pace, cu vorba lui
Eminescu),...

„Craiova„Craiova„Craiova„Craiova„Craiova
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O ediþieO ediþieO ediþieO ediþieO ediþie
open airopen airopen airopen airopen air, cu 42, cu 42, cu 42, cu 42, cu 42
de evenimentede evenimentede evenimentede evenimentede evenimente
în 9 zile ºi artiºtiîn 9 zile ºi artiºtiîn 9 zile ºi artiºtiîn 9 zile ºi artiºtiîn 9 zile ºi artiºti
din 15 þãri!din 15 þãri!din 15 þãri!din 15 þãri!din 15 þãri!



2 / cuvântul libertãþii marþi, 11 august 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Comisia
Europeanã
aprobã finanþare
pentru migraþie
în valoare de 2,4
miliarde euro

Comisia Europeanã (CE) a
anunþat ieri aprobarea a 23 de
programe multianuale pentru
migraþie, în valoare de 2,4
miliarde de euro, prin Fondul
pentru Azil, Migraþie ºi Integrare
(AMIF) ºi Fondul de Securitate
Internã (ISF), România primind
aproape 100 de milioane de euro.
România poate accesa 98,5
milioane de euro, prin ISF, peste
61 de milioane prin componenta
frontiere ºi vize ºi peste 37 de
milioane de euro prin componen-
ta de cooperare poliþieneascã a
programului. De asemenea, suma
de 180.000 de euro este disponi-
bilã pentru acþiuni specifice,
potrivit unui comunicat de presã
emis de CE. Banii prin ISF sunt
disponibili pentru susþinerea
eforturilor naþionale pentru
îmbunãtãþirea managementului ºi
supravegherea graniþelor prin
tehnologie modernã. De aseme-
nea, aceste fonduri pot fi folosite
pentru cooperarea în operaþiunile
interstatale ºi întãrirea capacitãþii
statelor membre de a acþiona în
caz de terorism, extremism
violent, trafic de droguri, trafic
de persoane ºi alte forme de
crimã organizatã. “Statele
membre se confruntã cu provo-
cãri fãrã precedent pe tema
migraþiei ºi a securitãþii, iar
Comisia acþioneazã în spiritul
solidaritãþii. Prin agenda europea-
nã referitoare la migraþie ºi
securitate, Comisia face paºi
îndrãzneþi pentru îmbunãtãþirea
managementului migraþiei... “, a
declarat Dimitris Avramopoulos,
comisar european pentru migra-
þie, afaceri interne ºi cetãþenie.

„Am avut privilegiul ca în aceste prime luni
de mandat sã-i reprezint pe concetãþenii mei din
þarã ºi din afara graniþelor, în discuþiile cu pre-
ºedinþii Franþei, Poloniei, Austriei, Italiei, Portu-
galiei, cu cancelarul Germaniei, cu prim minis-
trul Spaniei, cu cel al Marii Britanii ºi nu numai.
Voi continua sã am asemenea întrevederi ºi cu
alþi lideri din lumea întreagã, pentru cã vreau ca
România sã fie perceputã, pretutindeni, pe mã-
sura potenþialului sãu, ca stat ºi pe mãsura am-
biþiilor noastre ca naþiune.” Aºa sunã „un tron-
son” din primul mesaj al preºedintelui Klaus
Iohanni,s dupã revenirea premierului Victor
Ponta din vacanþã. Cam lungã ºi nejustificatã.
Aparent, un mesaj calm, de circumstanþã, care
doar reitereazã o parte din agenda externã a
preºedintelui þãrii, adãugate putând fi ºi partici-
pãrile la reuniunile Consiliului European ºi Co-
misia Europeanã, prilejuri oportune de dialog ºi
cu alþi lideri europeni. Evaziv, cum este formu-
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“În ziua de 1 august 2015,
Majestatea Sa Regele Mihai a
semnat un document prin care
a retras nepotului sãu Nicolae,
fiul Principesei Elena, titlul de
«Principe al României» ºi cali-
ficativul de «Alteþã Regalã». De
asemenea, Regele a exclus pe
Nicolae din Linia de Succesiu-
ne la Coroana României. Aces-
te hotãrâri au intrat în vigoare
în aceeaºi zi”, se precizeazã
într-un comunicat al Biroului de

Într-un mesaj transmis parti-
cipanþilor la cea de a XIII-a edi-
þie a Universitãþii de Varã, care a
început, ieri, la Izvoru Mureºu-
lui, judeþul Harghita, ministrul de
Externe, Bogdan Aurescu, a sa-
lutat organizarea evenimentului,
pe care l-a catalogat ca o “mani-
festare de excepþie, având deja o
bunã tradiþie centratã pe proble-
mele românilor de pretutindeni”.

Ministrul de Externe a afirmat
cã dezvoltarea politicilor pentru
conservarea, promovarea ºi dez-
voltarea identitãþii specifice a ro-
mânilor de pretutindeni reprezin-
tã o preocupare ºi, totodatã, “o
temã de interes aparte” în cadrul
activitãþii Ministerului Afacerilor
Externe (MAE), derulatã atât prin
Departamentul politici pentru re-
laþia cu românii de pretutindeni,
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lat, textul nu spune mare lucru, fiindcã nu pu-
tem bãnui cã pânã la deplasãrile efectuate într-
o serie de capitale europene de Klaus Iohannis,
nu se ºtia de România, þarã membã a UE ºi
NATO. Cu o economie „relativ” aºezatã, ori-
cum feritã momenan de tulburenþe financiare.
Suntem vãzuþi altel dupã momentele evocate cu
patos de preºedintele þãrii? Nu prea existã sem-
nale. Dupã vizita la Madrid, de pildã, ºi întâlni-
rea cu premierul conservator spaniol, Mariano
Rajoy, cu destule probleme pe cap, în toamnã
fiind prezãzute ºi alegeri parlamentare, ºi dupã
pierderea celor municipale de partidul sãu (PP
), care ar putea fi câºtigurile reciproce? Putem
consemna cîteva contracte economice la nivel
de firme reprezentative sau doar s-a creat ca-
drul optim pentru aºa ceva? Sã fim scuzaþi, dar
în lumea în care trãim, astfel de deplasãri ne-
concretizate în rezultate economice viabile, re-
ciproc avantajoase, aºa cum se soldeazã ºi ma-

joritatea deplasãrilor lui Francois Hollande, cã
tot a fost amintit, sau cancelarul german Ange-
la Merkel, rãmân doar bifate. ªi atât. Suntem
parteneri economici de încredere sau nu sun-
tem? Aceasta este întrebarea, mai mult retori-
cã. Recent, premierul italian Matteo Renzi a
efectuat un turneu în Vietnam, Coreea de Sud,
Japonia, Malaezia. Cu ce rezultate economice
s-a soldat? Le-a amintit presa italianã. Mai nou,
aflãm ºi despre aprofundarea relaþiilor între
China ºi Italia, conform datelor detinute de Blo-
omberg, chinezii injecteazã 3,4 miliarde de do-
lari anul acesta în economia Italiei. Banca Po-
pulara Chinezã a investit 3 miliarde de euro în
acþiuni Fiat, Telecom Italia ºi Assigurazioni
Generali, pe lîngã cotele deþinute la Eni ºi Enel.
Sã-i lãsãm însã pe chinezi, fiindcã interesante
sunt relaþiile comerciale cu Vietnamul, þarã în
continuare comunistã, ademenitã însã de pre-
mierul italian.

Regele Mihai a retras titlul de “Principe al României”
nepotului sãu Nicolae

Regele Mihai a decis ieri sã retragã titlul de “Principe al
României” nepotului sãu Nicolae ºi sã îl excludã din succesi-
unea la Coroana României. Mama fostului principe, “Alteþa Sa
Regalã Principesa Elena a primit înºtiinþarea acestei decizii,
printr-o scrisoare personalã trimisã de Majestatea Sa Regele”.

Presã al Regelui Mihai. În co-
municat se specificã faptul cã
“Regele Mihai a luat deciziile de
mai sus cu gândul la România
timpurilor care vor veni dupã
încheierea domniei ºi vieþii fii-
cei sale, Margareta, Custodele
Coroanei”. “Majestatea Sa a
afirmat cã Familia Regalã ºi so-
cietatea româneascã din acele
vremuri vor avea nevoie de o
cârmuire sub semnul modestiei,
bine cumpãnitã, cu principii

morale, respect ºi mereu cu
gândul la ceilalþi”, se susþine în
comunicat. “Pãstrând aceeaºi
afecþiune nepotului sãu”, Rege-
le Mihai “nãdãjduieºte cã Nico-

lae va gãsi, în anii viitori, un fel
potrivit de a-ºi servi idealurile
ºi de a folosi calitãþile cu care
Dumnezeu l-a înzestrat”, se mai
spune în comunicat.

România are interesul ca statele ce gãzduiesc minoritãþi româneºti sã adop-
te mãsuri “adecvate” pentru conservarea identitãþii etnice a românilor de aco-
lo, “cel puþin similare” celor promovate de þara noastrã în favoarea minoritãþi-
lor de pe teritoriul sãu, susþine ministrul de Externe, Bogdan Aurescu.

cât ºi prin comisiile mixte bila-
terale privind protejarea minori-
tãþilor naþionale cu Serbia, Ucrai-
na ºi Ungaria, respectiv prin de-
mersurile diplomatice permanen-
te ale diplomaþiei romane. “Tre-
buie sã fim continuu conºtienþi
cã toate comunitãþile româneºti
din afarã au nevoie de sprijin
atent direcþionat ºi de rãspuns
concret pentru problemele cu
care se confruntã. Doresc sã vã
asigur de implicarea mea perso-
nalã în identificarea celor mai
potrivite soluþii care sã rãspun-
dã acestor nevoi concrete, chiar
dacã nu toate problemele pot fi
soluþionate imediat în integrali-
tate. Vor fi fãcute însã toate
eforturile ºi demersurile care ne
stau la dispoziþie”, a precizat
Bogdan Aurescu, în mesajul sãu.
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Nu fiindcã avem din totdeauna
o bunã vecinãtate cu Serbia, veci-
nii noºtri de la sud de Dunãre, ex-
primatã declarativ printr-o perenã
prietenie, la un moment dat destul
de fertilã ºi economic, dar nu ne
putem ascunde uimirea la ceea ce
realizeazã încã în sporturile de
echipã, dupã ce au fost atât de
greu încercaþi în ultimele douã
decenii. O statisticã din 2013 atestã
cã populaþia Serbiei este de 7,16
milioane de locuitori, PIB-ul þãrii
fiind de numai 45,52 miliarde USD.
La 3 iunie 2006, Serbia ºi Munte-
negru s-au separat, ceea ce pãrea
o absurditate altãdatã, în viziunea
marelui eseist ºi politolog antitota-
litarist, Milovan Djilas, rãpindu-se
astfel Belgradului ºi ieºirea la Ma-
rea Adriaticã. Dureri sfâºietoare,
necurmate, pentru un popor dârz
din cale afarã, cu fabuloase pagini
de istorie. Dar oricât de supãraþi
ar fi, premierul Alekxandar Vucic
ºi preºedintele Tomislav Nicolic,
ultima fiind „zidul ridicat” de ve-
cinii maghiari la frontierã pentru
blocarea imigraþiei, în vara aceas-

MIRCEA CANÞÃR

Niºte vecini de invidiat,Niºte vecini de invidiat,Niºte vecini de invidiat,Niºte vecini de invidiat,Niºte vecini de invidiat,
ºi nu doar ... în sport!ºi nu doar ... în sport!ºi nu doar ... în sport!ºi nu doar ... în sport!ºi nu doar ... în sport!

ta, bucuriile neþãrmurite au venit,
deloc paradoxal, din ... sport. Sâm-
bãtã seara, la Kazan, în Rusia, unde
s-au desfãºurat Campionatele mon-
diale de nataþie, reprezentativa de
polo a Serbiei ºi-a adjudecat titlul
de campioanã mondialã, învin-
gând (11-4), într-o partidã de or-
goliu, campioana olimpicã en-titre,
Croaþia. ªi Gajko Pijetlovici, Du-
ºan Mandici, Zivko Gogici, Sava
Randelovici, Miloº Cuk, Duºko
Pijetlovici, Slobodan Nikici, Nicola
Alexici, Alexa Jaksici, Filip Filipo-
vici, Andrija Prlainovici, Stefan
Mitrovici ºi Branislav Mitrovici au
devenit eroi naþionali. În urmã cu
o lunã ºi ceva, mai exact la 28 iu-
nie a.c., la Budapesta, echipa fe-
mininã de baschet devenea cam-
pioanã europeanã, învingând
Franþa (76-68), dupã o partidã
electrizantã, cum se spune, în po-
fida faptului cã, în Hexagon, evo-
lueazã câteva jucãtoare sârbe, in-
clusiv selecþionera Marina Malij-
kovici, antrenoare la Union Lyon.
Cu câteva zile înainte, la CM –
U20, din Noua Zeelandã, echipa

Serbiei învingea Brazilia, cu 2-1,
în finalã, anunþând un mâine mai
bun pentru „plavi”, în fotbalul eu-
ropean. În Cehia, la Euro U21,
echipa Serbiei s-a aflat în tuneul
final, câºtigat de Suedia. Urmeazã
Euro 2015 la baschet masculin (5-
20 septembrie) ºi Serbia, vice-
campioanã mondialã, va avea, cu
siguranþã, un cuvânt de spus. La
volei masculin ºi feminin, sârbii nu
deþin decât „medalia de bronz”, la
Euro 2013, ºi, respectiv, locul IV.
Despre tenisul masculin, cu starul
„Nole” Djokovici, dar ºi cel femi-
nin, nu mai comentãm. Serbia este
o þarã sãrãcitã de ceea ce i-a fost
hãrãzit sã îndure, încã impregnatã
de nostalgia pentru Iugoslavia lui
Tito. Prin performanþele sale spor-
tive, de-a dreptul uimitoare, îºi rea-
firmã mereu ºi mereu demnitatea
ºi spiritul de învingãtor. Jucând un
rol-cheie în stabilitatea vestului
Balcanilor, Belgradul va trebui luat
în seamã, la Bruxelles, pentru a nu
se lãsa sedus de cântecul de sire-
nã al Moscovei, care prin Biserica
Ortodoxã, aliatul tradiþional al lui

Vladimir Putin, are influenþã în so-
cietatea sârbã. Pe plan diplomatic,
Moscova rãmâne protectorul Ser-
biei ºi la Consiliul de Securitate a
uzat de dreptul de veto la o rezolu-
þie britanicã.  Deºi ei, sârbii, vor fi
„buni aliaþi”, dar niciodatã ...
aliniaþi. Ca alþii. Economia are un
moment de stagnare, dupã ani buni
de creºtere, dar premierul Alek-
xandar Vucic, un fost ultra-naþio-
nalist, ca ministru al Informaþiilor
în guvernul lui Slobodan Miloso-
vici, dupã un viraj de 180 de gra-
de, are un desãvârºit discurs pro-
european. Când, la 11 iunie a.c.,
televiziunile din lumea întreagã au
difuzat imagini cu Alexander Vu-
cic, sub protecþia gãrzilor de corp,
la Memorialul Srebrenica, ei bine,
în pofida episodului dureros ºi
umilitor, premierul sârb a þinut un
discurs înþelept, stãruind în politi-
ca de reconciliere cu Bosnia-Her-
þegovina. Câteva zile mai târziu a
fost recompensat cu vizita oficia-
lã, la Niºte vecini de invidiat, ºi nu
doar ... în sport!Belgrad, a celor
trei membri ai preºedinþiei bosnia-

ce. Ceea nu însemna decât o vic-
torie a sa. În septembrie a.c., Bel-
gradul va primi vizita vicepreºedin-
telui american, Joe Biden. Conso-
lidându-ºi relaþiile cu Bruxelles-ul,
Alekxandar Vucic ar putea pasa
preºedintelui Tomislav Nicolic cur-
tenirea Kremlinului. Din 2011, An-
gela Merkel a mers de douã ori la
Belgrad. Au fãcut-o ºi Victor Pon-
ta ºi Klaus Iohannis, dar rescrie-
rea unei noi pagini de istorie, între
România ºi Serbia, treneazã. ªi este
de reflectat. Mai ales cã, la pleca-
rea din Craiova, dupã participarea
la „Trilaterala regionalã”, condus
la aeroport de Ion Prioteasa, pre-
ºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
acesta din urmã i-a spus premie-
rului sârb: „Excelenþã, ºtiþi cã sun-
tem prietenii voºtri adevãraþi”. La
care Alexander Vucic l-a îmbrãþi-
ºat cu cãldurã ºi i-a rãspuns: „Aºa
este, nu am nici cea mai micã
îndoialã”. De la sârbi, de care ne
leagã multe amintiri, am putea în-
vãþa destule lucruri. ªi repetãm:
ei vor fi buni aliaþi, dar niciodatã
aliniaþi. E în ADN-ul lor.

În judeþul Dolj, autoritãþile sa-
nitar-veterinare trag un puternic
semnal de alarmã în privinþa unei
situaþii care poate degenera ori-
când. Este cazul îndelung tãrãgã-
nat al campaniei de vaccinare a
câinilor. Potrivit HG nr. 1159/2013
ºi al Ordinului A.N.S.V.S.A. nr.
29/2014 vaccinarea câinilor este
o acþiune obligatorie, valoarea
vaccinului ºi manopera de vacci-
nare fiind subvenþionatã de la
bugetul de stat. Pânã aici toate
bune ºi frumoase, numai cã fina-
litatea normelor legale se lasã
aºteptatã. ªi aceasta din cauze,
iniþial, pecuniare. „Pentru realiza-
rea vaccinãrii câinelui sunt obli-
gatorii întocmirea unui carnet de
sãnãtate, identificarea câinelui
prin microcipare ºi introducera
acestuia în baza de date, respec-
tiv în R.E.C.S. – registrul de evi-
denþã a câinilor cu stãpân. Toate
aceste operaþiuni sunt cheltuieli
care trebuie suportate de proprie-
tarii de câini ºi ajung la aproxi-
mativ 15-20 de lei”, ne-a preci-
zat dr. Costica Retea, director
adjunct al D.S.V.S.A. Dolj.

VVVVVaccinul antirabic,accinul antirabic,accinul antirabic,accinul antirabic,accinul antirabic,
stocat în depozitestocat în depozitestocat în depozitestocat în depozitestocat în depozite

Suntem în urmã ºi la campania vaccinare antirabicã ºi de microcipare a câinilor.
Dintre cele aproximativ 200.000 de patrupede existente în Dolj, doar un sfert au fost
identificate în Registrul de Evidenþa a Câinilor cu Stãpân de medicii sanitar-veteri-
nari. În faþa unui cost infim, oamenii aleg sã-ºi supunã semenii la riscuri grave în
cazul apariþiei rabiei la câini. Tratamentul antirabic aplicat unui pacient poate urca
la 7.000 lei, iar vaccinarea ºi microciparea patrupedelor nu depãºesc 15-20 de lei.

Bat sfertul pe loc
Dintre cei 200.000 de câini es-

timaþi în judeþul Dolj, pânã acum
doar 50.000 au fost vaccinaþi ºi
identificaþi în baza de date naþio-
nalã. „Am trasat ca temã de ac-
tivitate pentru toþi medicii sanitar-
veterinari din judeþ sã depunã toa-
te eforturile ºi sã convingã pro-
prietarii de câini de necesitatea
ºi, mai ales, obligativitatea vacci-
nãrii acestora”, a mai adãugat dr.
Costicã Retea. Acesta ne-a mai
menþionat cã, spre deosebire de
municipiul Craiova sau Bucureºti,
unde costul suportat de proprie-
tari variazã între 50 ºi 100 lei, în
Dolj s-a convenit sã nu depãºeas-
cã 20 de lei necesari atribuirii
carnetului de sãnãtate ºi efectuã-
rii microcipãrii.

Pericolul rabiei
poate lovi oricând

Valabilitatea vaccinãri antira-
bice la câini este de un an de zile.
Deja s-a ieºit, în prezent, de sub
intervalul de valabilitate în multe
gospodãrii din judeþ. D.S.V.S.A.

Dolj atrage atenþia cã, rabia sau
turbarea cum se mai spune în
popor este produsã de un virus
care atacã sistemul nervos. Oda-
tã ce apar simptome ale bolii,
efectul este fatal. Se transmite la
om prin muºcãtura sau banala
zgârieturã provocatã de un ani-
mal infectat. În pricipal, virusul se
gãseºte la vulpe, liliac, raton care
pot infecta animale domestice –
câine, pisicã, animale de fermã.
Virusul se rãspândeºte prin sali-
va animalului infectat, iar la om
are o perioada de incubare de
douã luni. Dacã animalul care a
muºcat sau zgâriat este pozitiv la
testele virale sau dacã nu poate
fi testat, persoana în cauzã va fi
vaccinatã. „Ca sã realizãm cât de
gravã e lipsa de cooperare a pro-
prietarilor de câini nevaccinaþi tre-
buie sã nu uitãm cã, tratamenul
antirabic al unui pacient ne costã
între 6-7.000 de lei”, ne-a menþi-
onat dr. Costicã Retea.

Responsabilitatea va fi mutatã
la consiliile locale

Reprezentantul D.S.V.S.A.

Dolj afirmã cã instituþia centralã
pregãteºte o propunere legislati-
vã prin care consiliile locale sã fie
obligate sã se implice în vaccina-
rea ºi microciparea câinilor.
„Avem vaccin în stoc, trebuie
doar ca ºi autoritãþile locale sã
coopereze”, a precizat dr. Costi-
cã Retea. Registrul de evidenþã
a câinilor cu stãpân este, în fapt,
o bazã de date privatã ºi este ges-
tionatã de Colegiul Medicilor Sa-
nitar-Veterinari. Medicii veteri-
nari plãtesc o taxã la 2 lei pentru
fiecare înregistrare efectuate în
R.E.C.S. Identificarea presupu-
ne culegerea datelor precum :
nume, culoare, semne particula-
re, CNP proprietar, telefon, adre-
sã de email, cod micricip, cod
carnet, localitate. Fãrã aceste in-
formaþii, sistemul informatic

R.E.C.S. nu va înregistra datele
câinilor domestici.

Cu amenzile, mai târziu
Refuzul identificãrii prin micro-

cipare se sancþioneazã cu amen-
da de la 2.000-5.000 lei, iar refu-
zul vaccinãrii antirabice a câini-
lor cu amenda de la 5.000 la
10.000 lei, conform art. 13, alin.
3 ºi 4 din Legea nr. 258/2013. Sunt
valori care, dacã sunt aplicate,
mai ales în gospodãriile rurale pot
provoca efecte devastatoare pro-
prietarilor. Tocmai de aceea
D.S.V.S.A. Dolj doreºte sã nu
renunþe la acþiunile de informare
ºi conºtientizare a pericolelor sa-
nitar-veterinar ce pot decurge din
apariþia focarelor de rabie.

VALENTIN CEAUªESCU
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Judecãtorii Tribunalului Bihor
au pronunþat vineri, 7 august a.c.,
cea de-a doua sentinþã, tot pe fond,
în dosarul în care fosta preºedin-
tã a organizaþiei de femei a PSD
Dolj ºi fost consilier judeþean
PSD Dolj, Maria Schutz, împre-
unã cu Ion Dascãlu, partenerul
sãu de afaceri, Corneliu Popa, fost
preºedinte al CA ºi director gene-
ral al Agenþiei Domeniilor Statului
(ADS) Bucureºti ºi Mihai Cioba-
nu, ºeful Direcþiei de Urmãrire
Contracte de la aceeaºi instituþie,
au fost judecaþi pentru fraudarea
Serelor Codlea ºi Orser Oradea.
Astfel, judecãtorii au condamnat-
o pe Maria Schutz la 10 ani de
închisoare, faþã de Ion Dascãlu a

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj, în
noaptea de sâmbãtã spre duminicã, în jurul
orei 00.00, poliþiºtii Secþiei 4 Craiova au fost
sesizaþi de J. R., de 16 ani, din Craiova, cu
privire la faptul cã în timp ce se deplasa pe
strada Bariera Vâlcii a fost acostatã de doi

Reprezentanþii IPJ Dolj au anunþat cã, în
perioada 3 - 9 august 2015 poliþiºtii Biroului
Rutier Craiova împreunã cu poliþiºti din ca-
drul Secþiilor de poliþie urbanã 1- 6 Craiova
ºi specialiºti din cadrul Registrului Auto Ro-
mân- Agenþia Dolj au organizat ample acþi-
uni pentru verificarea legalitãþiii circulaþiei pe
drumurile publice a autovehiculelor înma-
triculate în alte state. În urma acþiunilor ºi
controalelor în care au fost verificate peste
900 de vehicule înmatriculate în alte state,
poliþiºtii doljeni au constatat 5 fapte de natu-

Poliþiºtii ºi pompierii craioveni au fost
anunþaþi în cursul zilei de sâmbãtã cã un TIR
încãrcat cu oi s-a rãsturnat pe strada Potelu
din municipiu, în afara carosabilului. La faþa
locului au ajuns echipaje de descarcerare
uºoarã ºi EPA de la Detaºamentul 2 Pom-
pieri Craiova al Inspectoratului pentru Si-
tuaþii de Urgenþã (ISU) Dolj, dar ºi un echi-
paj de descarcerare grea din cadrul Detaºa-
mentului 1 Pompieri Craiova, împreunã cu
poliþiºtii de la Biroul Rutier. Echipajele de
pompieri, ajunse la locul intervenþiei au acþi-
onat pentru deblocarea ºi evacuarea oilor din
autotren. În urma incidentului ºoferul auto-
trenului s-a ales cu mici escoriaþii la nivelul

Sentinþa nu este definitivã!

Maria Schutz -10 ani de puºcãrie pentruMaria Schutz -10 ani de puºcãrie pentruMaria Schutz -10 ani de puºcãrie pentruMaria Schutz -10 ani de puºcãrie pentruMaria Schutz -10 ani de puºcãrie pentru
fraudarea Orser Oradea ºi Sere Codleafraudarea Orser Oradea ºi Sere Codleafraudarea Orser Oradea ºi Sere Codleafraudarea Orser Oradea ºi Sere Codleafraudarea Orser Oradea ºi Sere Codlea

Maria Schutz, fost consilier judeþean
ºi fostã ºefã a pesedistelor din Dolj, a
fost condamnatã, la sfârºitul sãptãmâ-
nii trecute, de Tribunalul Bihor, la 10
ani de închisoare cu executare pentru
fraudarea Orser Oradea ºi Sere Codlea
cu peste 5 milioane de euro. Sentinþa
a fost pronunþatã dupã rejudecarea do-

sarului în care aceeaºi instanþã o con-
damnase în luna mai 2013 la o pedeap-
sã de 12 ani de închisoare, însã la apel
inculpata a obþinut rejudecarea cau-
zei. Nici de aceastã datã sentinþa pro-
nunþatã de Tribunalul Bihor nu este de-
finitivã, hotãrârea putând fi atacatã cu
apel la Curtea de Apel Oradea.

încetat procesul, acesta scãpând
de acuzaþii, în timp ce Corneliu
Popa ºi Mihai Ciobanu au primit
câte 6 ani de închisoare cu exe-
cutare. Maria Schutz are de achi-
tat 40.000 lei cheltuieli judiciare,
Popa ºi Ciobanu câte 30.000 lei,
iar Ion Dascãlu trebuie sã plteas-
cã 20.000 lei cheltuieli judiciare
cãtre stat, fiind menþinut seches-
trul asigurator asupra bunurilor
celor trei inculpaþi condamnaþi.
Nici aceastã sentinþã nu este de-
finitivã, putând fi atacatã cu apel
la Curtea de Apel Oradea. Toþi in-
culpaþii s-au ales cu pedepse mai
mici decât cele primite pe 28 mai
2013, la prima judecare a dosaru-
lui pe fond, când Schutz a fost

condamnatã la 12 ani de închisoare
cu executare, Dascãlu a primit 2
ani de închisoare, iar Corneliu
Popa ºi Mihai Ciobanu câte 10 ani
de închisoare.

Reamintim cã, cei patru incul-
paþi au fost trimiºi în judecatã de
procurorii DNA – Structura Cen-
tralã, în decembrie 2007, fiind acu-
zaþi de fraudarea Orser Oradea ºi
Sere Codlea cu peste 5.000.000 de
euro, prin societãþile pe care le
controlau. Potrivit anchetatorilor,
Lili Maria Schutz a indus în eroare
ADS cu ocazia încheierii ºi deru-
lãrii contractelor de privatizare a
celor douã societãþi, avându-i com-
plici pe Ion Dascãlu, partenerul sãu
de afaceri, Corneliu Popa, fost pre-

ºedinte al Consiliului de Adminis-
traþie ºi director general al ADS
Bucureºti, ºi Mihai Ciobanu, ºeful
Direcþiei de Urmãrire Contracte din
cadrul ADS. Procurorii anticorup-
þie au susþinut cã Lili Schutz nu
dispunea de finanþarea necesarã
privatizãrii ºi nici nu a respectat
clauzele referitoare la investiþiile
asumate, aducând firmele în stare
de insolvenþã.

În septembrie anul trecut, pro-
curorii Direcþiei Naþionale Antico-
rupþie – Serviciul Teritorial Cra-
iova au trimis-o în judecatã pe
Maria Schutz într-un nou dosar,
vizând fraude cu fonduri europe-
ne, alãturi de fina sa ºi alþi trei in-
culpaþi, urmãtorul termen al pro-
cesului care se judecã la Tribu-
nalul Dolj fiind stabilit pentru 16
septembrie a.c.

Doi ieºeni arestaþi pentru cã au tâlhãrit o craioveancã de 16 ani

TIR încãrcat cu oi rãsturnatTIR încãrcat cu oi rãsturnatTIR încãrcat cu oi rãsturnatTIR încãrcat cu oi rãsturnatTIR încãrcat cu oi rãsturnat
pe strada Potelupe strada Potelupe strada Potelupe strada Potelupe strada Potelu

Autovehiculele înmatriculate înAutovehiculele înmatriculate înAutovehiculele înmatriculate înAutovehiculele înmatriculate înAutovehiculele înmatriculate în
alte state verificate de poliþiºtialte state verificate de poliþiºtialte state verificate de poliþiºtialte state verificate de poliþiºtialte state verificate de poliþiºti

rã penalã, precum ºi 401 de abateri de natu-
rã contravenþionalã pentru sancþionarea cã-
rora oamenii legii au aplicat amenzi în va-
loare de aproape 60.000 lei. De asemenea,
poliþiºtii craioveni au reþinut în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce 15 de per-
mise de conducere, au retras 31 certificate
de înmatriculare precum ºi 23 seturi de plã-
cuþe cu numãrul de înmatriculare.

În cadrul acþiunii, poliþiºtii l-au depistat pe
Georgian S., de 27 ani, din Craiova, în timp
ce  conducea un autoturismul înmatriculat în
Italia pe strada A.I. Cuza , iar în urma testarii
cu aparatul etilotest a rezultat o concentraþie
de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cra-
ioveanul a fost condus la UPU Craiova unde
i-au fost recoltate probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei, iar poliþiºtii au întocmit
în cauzã dosar de cercetare penalã pentru
comiterea infracþiunii de conducere a unui
autovehicul pe drumurile publice sub influ-
enþa bãuturilor alcoolice, dupã cum au mai
precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Un TIR încãrcat cu oi s-a rãsturnat
sâmbãtã, pe strada Potelu din Craiova,
peste 200 de animale pierind în urma
impactului. ªoferul, care a scãpat cu
leziuni superficiale, a fost sancþionat de
poliþiºti cu amendã în valoare de 630 lei
pentru neadaptarea vitezei.

capului ºi feþei, i s-au acordat îngrijiri medi-
cale la locul accidentului, acesta refuzând
transportul la spital. Pompierii au salvat 292
animale, iar 208 au murit. Poliþiºtii au stabi-
lit, în urma cercetãrilor, cã ºoferul autotre-
nului, Gheorghe Mogin, de 30 de ani, din
localitatea Livezile, judeþul Bistriþa Nãsãud,
într-o curbã periculoasã, nu a adaptat viteza
ºi s-a rãsturnat. Oamenii legii l-au sancþio-
nat contravenþional cu amendã în valoare de
630 lei pentru neadaptarea vitezei. Ore bune
a durat pânã ce autovehiculul a fost repus
pe carosabil, cu o macara.

tineri necunoscuþi, care au îmbrâncit-o,
dupã care i-au luat telefonul mobil ºi suma
de 300 lei, prejudiciul cauzat fiind de apro-
ximativ 1300 lei. În scurt timp, în urma
activitãþilor specifice de cercetare desfãºu-
rate, poliþiºtii craioveni au identificat auto-
rii tâhãriei, stabilind cã se numesc Paul Fi-
lip, de 24 de ani, din comuna Cotnari, jude-
þul Iaºi ºi Iulian Cadar, de 18 ani, din co-
muna Mogoºeºti-Siret, judeþul Iaºi, ambii
locuind fãrã forme legale în Craiova. Cei
doi lucaru la o firmã de construcþii din Cra-
iova ºi, cel mai probabil au vrut sã facã
rost de venituri suplimentare tâlhãrind mi-
nora. Oamenii legii i-au reþinut ºi i-au in-

trodus în arestul IPJ Dolj.
„Cei doi au fost conduºi la sediul secþiei

pentru cercetãri, iar în urma probatoriului
administrat, poliþiºtii i-au reþinut pentru 24
de ore, fiind introduºi în arestul IPJ Dolj
pentru sãvârºirea infracþiunii de tâlhãrie ca-
lificatã. Urmeazã sã fie prezentaþi Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Craiova cu pro-
punere de arestare preventivã”, a precizat
subcomisar Alin Apostol, purtãtoruld e cu-
vânt al IPJ Dolj. Procurorii i-au audiat pe
cei doi autori, apoi i-au prezentat instanþei
cu propunere de arestare preventivã, ieri
dupã-amiazã Judecãtoria Craiova dispunând
arestarea lor pentru 30 de zile.

Doi tineri din judeþul Iaºi, de 18,
respectiv 24 de ani, care locuiesc
fãrã forme legale în Craiova, au
fost arestaþi preventiv pentru 30 de
zile în cursul zilei de ieri pentru
tâlhãrie calificatã. Cei doi au lãsat
fãrã bani ºi telefon o fatã de 16 ani,
pe o stradã din Craiova.
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Contractul de concesiune cu fir-
ma cu care Primãria a negociat,
respectiv societatea Cuture by
AMC din Craiova, se aflã în lucru,
funcþionarii de la la Direcþia de
Patrimoniu punând pe hârtie acum
toate cerinþele pe care autoritatea
le va avea cãtre investitor. Potrivit
viceprimarului Dan Daºoveanu,
Primãria Craiova ºi-a propus sã
semneze contractul cu concesio-
narul pe data de 20 august, când
ar trebui sã fie gata forma finalã a
acestuia. „Se lucreazã la Direcþia
de Patrimoniu pe marginea aces-
tui contract ºi, pe data de 20 au-
gust, va fi semnat între Primãria
Craiova ºi concesionar. Pânã nu se
definitiveazã totul, nu putem sã
spunem însã cum va arãta noua
piaþã, dar cu siguranþã lucrurile vor
sta mult mai bine acolo decât pânã
acum”, a afirmat viceprimarul Dan
Daºoveanu.

Piaþa OZN a dispãrut brusc
de pe orbitã

Primãria Craiova a avut, în tim-
pul administraþiei Solomon, ideea

Primãria Craiova lucreazã la con-
tractul de concesiune pentru terenul fos-
tei pieþe „1 Mai” de la Spitalul Judeþean.
Spre sfârºitul acestei luni, autoritãþile
locale îºi propun sã aibã toatã documen-
taþia gata pentru a putea fi semnatã de

concesionar, iar acesta din urmã sã se
poatã apuca de lucrãri. Municipalitatea
spune cã nu poate divulga deocamdatã
datele din contract, doar cã i se va impu-
ne investitorului ca noua piaþã sã arate
bine din punct de vedere estetic.

de a ridica acolo o piaþã cu totul
nouã. Datoritã acoperiºului curbat,
care din lateral aducea cu profilul
unei aripi de avion, a fost botezatã
„Piaþa OZN“. Urma sã fie placatã
pe lateral cu aluminiu ºi acoperitã
cu tablã zincatã, de culoare gri-al-
bãstrui. A fost proiectatã pe douã
nivele, hala de jos având o capaci-
tate de 35 de mese, destinate des-
facerii legumelor ºi fructelor.Tot la
parter erau trei spaþii, o zonã pen-
tru desfacerea ouãlor, o zonã pen-
tru desfacerea brânzeturilor ºi o
zonã pentru bunuri de larg con-
sum. La etaj, erau douã spaþii mari
de alimentaþie publicã (fast-food-
uri), cu o salã de mese comunã.
Pe latura dinspre spital, proiectan-
þii luaserã în calcul sã amenajate
zece boxe pentru vânzãtorii de
flori.

Douã licitaþii eºuate
ºi o negociere amânatã

Piaþa OZN a fost evaluatã la
suma de 2,5 milioane de lei, banii
urmând sã fie asiguraþi din buge-
tul propriu al SC Pieþe ºi Târguri.

Cum era ºi de aºteptat, suma a
pãrut ºi ea de domeniul science-
fiction, prim urmare proiectul a
cãzut mai repede decât se credea.
Autoritãþile actuale ºi-au propus sã
schimbe totuºi imaginea de acolo,
cu atât mai mult cu cât piaþa se

gãseºte în apropierea spitalului.
Lovindu-se de problema banilor, s-
a ajuns la concluzia cã moderniza-
rea nu putea sã vinã decât din par-
tea unui privat. Mai întâi a fost
degajat terenul de toate construc-
þiile existente, apoi a fost scos la
concesiune. Primãria Craiova a
organizat douã licitaþii ºi, la ambe-
le, s-a prezentat o singurã firmã.
Fiind imposibilã declararea unui
câºtigãtor, s-a ajuns la concesiu-
nea terenului prin negociere direc-
tã. Alãturi de firma Exflor SRL a

apãrut ºi societatea Cuture by
AMC din Craiova.

Concesiune pe 15 ani,
cu 3 milioane de lei
la bugetul Pieþelor

La negocierea din 9 iulie, dupã
o amânare, Primãria Craiova a ve-
nit cu preþ de 3,07 lei pe metru
pãtrat pe lunã, dar firma înfiinþatã
în anul 2010 a plusat pânã la 14
lei/mp/lunã, devansând Exflor
SRL, care a mers pânã la o ofertã
de 9 lei/mp/lunã. Având preþul cel
mai mare, Cuture by AMC SRL,
înfiinþatã în 2010, a avut câºtig de
cauzã. Pentru terenul de 1.200 de
metri pãtraþi, societatea va plãti, în
cei 15 ani de concesiune, aºadar,
o redevenþã totalã de 3,2 milioane
de lei, bani pe care ºi-i va recupera
din taxele de la producãtori, piaþa
fiind una cu regim privat. Ca sã
scoatã profit, societatea trebuie
însã sã construiascã de la zero
aceastã piaþã. La ce sumã se va
angaja concesionarul rãmâne de
stabilit acum în contract. Deºi de-
taliile cu privire la modul cum va
arãta noua piaþã nu sunt fãcute
publice deocamdatã, autoritãþile
recunosc cã vor þine, în mod spe-
cial, ca noul spaþiu agro-alimen-
tar sã îndeplineascã standardele
estetice.

LAURA MOÞÎRLICHE

Pentru compensarea fenome-
nelor hidrometeorologice nefavo-
rabile în intervalul ianuarie-august
2014, pentru Dolj, în sectorul ve-
getal, Guvernul României a acor-
dat în 2015 ajutoare de minimis în
valoare de 1.600.000 de lei prin
H.G. nr. 293/2015. Beneficiari au
fost 1.150 de agricultori. „Banii
s-au acordat pentru calamitãþile
provocate de grindinã ºi inunda-
þii. Au fost afectate, atunci, 1.837
ha cultivate cu grâu, 1.376 ha cu
porumb ºi 1.108 ha cu floarea

Peste 2 milioane de lei despãgubirilePeste 2 milioane de lei despãgubirilePeste 2 milioane de lei despãgubirilePeste 2 milioane de lei despãgubirilePeste 2 milioane de lei despãgubirile
agricole date de Guvernagricole date de Guvernagricole date de Guvernagricole date de Guvernagricole date de Guvern

soarelui”, ne-a precizat Obleagã
Meca Ovidiu, purtãtor de cuvânt
al Direcþiei pentru Agriculturã
Dolj. Alþi 56 de beneficiari au pri-
mit ajutoare de minimis pentru
compensarea efectelor hidrome-
teorologice nefavorabile manifes-
tate în perioada aprilie-iulie 2014
asupra culturilor agricole în spaþii
protejate. Aici, cuantumul ajuto-
rului a fost de 47.400 de lei ºi s-a
acordat prin H.G. nr. 606/2014.
„Aprobarea prin H.G. nr. 873/
2014 a schemei de minimis pri-

vind achiziþionarea de cãtre pro-
ducãtorii agricoli de berbeci de
reproducþie din rase specializate
ºi de juninci din rase specializate
a mai însemnat alocarea a
175.000 de lei pentru cinci bene-
ficiari”, ne-a mai precizat Oblea-
gã Meca Ovidiu.  În sectorul api-
col, în Dolj, prin H.G. nr. 867/2014
au fost despãgubiþi 400 de bene-
ficiari, cu un total de 293.100 de
lei, pentru pierderile suferite în
intervalul mai-iulie 2014.

VALENTIN CEAUªESCU
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Când tocmai mã decisesem sã ignor, fie
ºi din motive de igienã civicã, apriga dezba-
tere publicã în jurul legii 217, observ cã îmi
e tot mai greu sã mã sustrag. Au grijãunii s-
o întreþinã cu o râvnã pe care n-o egaleazã
decât un insidios gust al mistificãrii, pe cât
de grosolane, în litera ºi în spiritul ei, pe atât
de periculoase. Fiindcã, într-o logicã sucitã
dar invocatã în numele unor idealuri de cea
mai mare importanþã (ale înþelegerii ºi ale
convieþuirii, în bunã pace, cu vorba lui Emi-
nescu), se depãºeºte chiar ºi hotarul bunu-
lui simþ, de vreme ce, în agresive luãri de
poziþie, se ajunge la demonizarea unor epoci
ale istoriei noastre naþionale.

Pentru fanii actualelor prevederi, loviþi
brusc de o patimã maladivã, legea nu e doar
binevenitã, ci imperioasã: e perfectã. Oricât
de relativã s-a dovedit aceastã nãlucã, per-
fecþiunea adicã, în viziunea celor mai lumi-
nate minþi ale umanitãþii. Inutil ºi avertismen-
tul rabinului dintr-o butadã strãveche cã,
dintre cei doi evrei veniþi sã-i cearã pãrerea,
dreptate nu avea niciunul dintre ei.

Faptul cã în apãrarea actualului (neinspi-
rat, cel puþin!) act legislativ au sãrit, ca la
un semn, de prin toate tufiºurile disipate prin
geografia planetei, niºte reprezentanþi ai unei
anumite etnii n-ar trebui nici sã ne suprindã
ºi nici sã ne arunce în eroarea (oroarea,ac-
cept!) de a recãdea în capcane de care isto-
ria n-a dus lipsã.

N-am nutrit nicicând, aºa cum am mai
spus-o, vreun resentiment pentru alte etnii,
neamuri, rase etc. Nici n-aveam cum, de
vreme ce în micul sat în care am vãzut lu-

mina zilei nici mãcar cele douã familii de þi-
gani (termenul de romi nici nu era în uz) nu
erau privite altcum decât ca membre ale
aceleiaºi comunitãþi. Unuia, pentru o presu-
pusã ascedenþã turceascã, i s-a spus, sim-
plu ºi fãrã vreo intenþie jignitoare, Turcu ºi
nimic n-a împiedicat comunitatea sã-l încon-
joare cu o generoasã atenþie pentru hatârul
sãu de a descreþi frunþile în cele mai neaº-
teptate ºi, uneori, dramatice situaþii.

Nu identific în puzderia de intervenþii din
partea unor intelectuali situaþi, cu un exclu-
sivism netemperat,nici mãcar o vagã îngri-
jorare cã ar putea greºi, cã, în cutele Isto-
riei, ale oricãreia, se gãsesc de toate, mai
bune, mai rele, ºi cã, a resuscita, din cenu-
ºã, cãrbuni resentimentali, riscul unei noi
vâlvãtãi e cât se poate de acut.

M-a trezit din toropeala duminicalã ne-
meritatã un pro domo,pentru numita lege,
sub semnãtura unui intelectual de care ºtiam,
recunosc, puþine lucruri. Trãitor pe alte
meleaguri, avocatul din oficiu n-are nici cea
mai micã reþinere în a pune laolaltã, sub ace-
eaºi acuzatoare etichetã de fascism-nazism-
legionarism, momente ale istoriei noastre
naþionale, trimiþând la index mari personali-
tãþi ale culturii româneºti.

Premisa de la care pleacã vizeazã o pre-
supusã ocultare din manualele de ºcoalã a
unor mari scriitori evrei. Chiar aºa, decla-
raþi... evrei. Oconfuzie, cred, dacã nu o eroa-
re, cel puþin dacã þinem seama de înseºi
opiniile celor mai mulþi dintre ei care, în mod
constant ºi polemic, s-au declarat, înainte

de toate, intelectuali români. Am în vedere
cazul lui F. Aderca, citat ºi el printre ceilalþi,
care, la Paris prin 1914, scria pentru o re-
vistã din þarã cã înainte de orice el este scri-
itor român ºi nimic altceva.

Dar sã abandonãm aceastã falsã pistã, fi-
indcã nici nu cred cã ar exista nici cea mai
micã suspiciune privind scoaterea acelor
scriitori din vreo programã: de altfel, dispu-
ta pe aceastã temã e veche ºi n-are nicio
legãturã cu etnia vreunui scriitor, cum de
altfel n-ar trebui sã aibã nici cu poziþia lor
„ideologicã”.

Ceea ce mi se pare desoebit de grav este
tonul incriminator asumat, fãrã vreo um-
brã de cumpãtare ºi de filtru relativist, la
adresa unor perioade ale istoriei româneºti
ºi a unor personalitãþi de vârf. Ni se suge-
reazã, printr-o perversã inversiune de pla-
nuri, ipoteza scoaterii (din... muzicã ºi din...
sculpturã)a lui Enescu (dacã „vreun isto-
ric ar descoperi o prezumtivã ‘origine isra-
elitã‘), ori a lui Brâncuºi („pentru cine ºtie
ce imaginarã ‘vinã‘ etnicã sau apartenenþã
religioasã ·alogenã‘ (sic!).

În primul rând, ei, Enescu ºi Brâncuºi,
chiar au fost „scoºi” – desigur cã nu din
muzicã ºi nu din sculpturã, fiindcã, pânã la
urmã nici valoarea nu e legitimatã de niºte
manuale ori programe ºcolare –printr-o ori-
bilã conspiraþie a unor „ideologi” de con-
juncturã în tristul ºi tragicul debut al acelui
ticãloºit obsendat deceniu. Mulþi dintre ei,
bag samã, cu totul accidental, etnici... evrei.

E o nesãbuinþã a respinge, ba chiar a mi-

nimaliza, personalitãþi de o indiscutabilã va-
loare (Sebastian, Celan, Fondane, Tzara, ca
sã mã opresc doar la cei citaþi de preopinent
(a se vedea întreg articolul aici  http://
www.dw.com/ro/cui-prodest-obscurantis-
mul-d%C3%A2mbovi%C5%A3ean/a-
18628728), dar nu e oareegalã cu aceea a
uneiofensive, sub incidenþa respectivei legi,
a unor personalitãþi la fel de eminente ºi de
valoroase, precum Cioran, Eliade, Vulcãnes-
cu, Þuþea, Vintilã Horia?

ªi fiindcã tot  vine vorba, numele celui
de pe urmã, al lui Vintilã  Horia,  e strâns
legat de meleagurile doljene. Nãscut la Se-
garcea, el a ales, ca ºi Eliade, Cioran, Io-
nescu ºi atâþia alþii, exilul dupã rãzboi, unde
a continuat sã scrie în limba maternã ºi sã
susþinã cu fervoare cultura româneascã.
Anti-comunist prin destin ºi prin vocaþie,
Vintilã Horia abia ce-a fost recuperat în
cadrul firesc al culturii noastre. Întrebarea
este ce ar urma în baza aplicãrii necondiþi-
onate a prevederilor legii 217? Retragerea
numelui sãu de pe soclul liceului segãrcean,
interzicerea operei ºi, desigur, etichetarea,
nu de legionar, ci, printr-o concomitanþã
deja solicitatã, de fascist, nazist, eventual
franchist etc.

Dar nu exact asta i s-a aplicat vreme de
cincizeci de ani? ªi atunci n-ar fi o revenire
într-un punct al istoriei pe care tocmai l-am
declarat, în numele unui alt timp ºi al altor
înþelegeri, o oroare a istoriei?

Reluând chiar titlul intervenþiei de refe-
rinþã, ne întrebãm ºi noi: Cui prodest?

Fundaþia Vodafone România a
renovat, prin intermediul proiec-
tului “O ºansã pentru viaþã”, o su-
prafaþã totalã de 15.145 metri pa-
traþi, în centrele de transfuzii san-
guine din Bucureºti, Buzãu, Cluj,
Giurgiu, Iaºi, Slatina, Suceava ºi
Târgu Jiu. Anual, mai mult de
127.000 de donatori vor benefi-
cia de noile condiþii din cele opt
centre renovate. „De la startul
programului O sansa pentru via-
ta, am organizat sute de sesiuni
de donare de sange adresate pu-
blicului larg, in sediile companii-
lor si institutiilor. Am observat
astfel, pe parcurs, o nevoie realã
de a crea un mediu propice actu-
lui medical în centrele de trans-
fuzii care primesc cei mai multi
donatori, în fiecare an, ºi am de-
cis sã oferim, atât donatorilor, cât
ºi cadrelor medicale, condiþii pe
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Fundaþia Vodafone
România a investit
348.530 Euro în renova-
rea ºi crearea unui
mediu propice actului
medical în opt impor-
tante centre de transfu-
zie sanguinã din Româ-
nia, care deservesc o
treime din totalul dona-
torilor din þarã.

Fundaþia Vodafone Româ-
nia a finanþat, în cei 17 ani de
activitate, peste 848 de
programe în domeniile sãnãtã-
þii, educaþiei, serviciilor sociale,
având ca beneficiari copii, tineri,
bãtrâni, persoane defavorizate
fizic, social sau economic.
Pânã în prezent, Fundaþia
Vodafone România a investit
20 milioane Euro în proiecte
desfãºurate de organizaþiile
non-profit partenere.

mãsura importanþei acþiunilor lor
ºi sã le stãm alãturi în efortul de
a salva vieþi omeneºti”, a decla-
rat Angela Galeta, Director, Fun-
daþia Vodafone România.

„În ºapte ani am convins mii de
oameni sã doneze”

În cadrul proiectului de reno-
vare, pe lângã reabilitarea spaþii-
lor, au fost achiziþionate ºi 30 de
scaune de recoltare, un aparat de
aer condiþionat pentru laborato-

rul sanguin, patru centrifuge, douã
hemomixere, ºase frigidere ºi
congelatoare pentru stocarea sân-
gelui. De asemenea, patru din
cele opt centre au fost dotate cu
mobilier nou. “Sângele este lichi-
dul vital utilizat zilnic în procesul
medical, care nu poate fi sinteti-
zat în laborator ºi care nu poate
fi stocat mai mult de 32 de zile.
În ºapte ani am convins mii de
oameni sã doneze în centrele de
transfuzii pentru a asigura nevo-

ia de sânge din spitalele româ-
neºti. Suntem mândri cã am reu-
ºit sã renovãm opt centre de trans-
fuzii într-un an ºi sã oferim astfel
donatorilor din ºapte judeþe ºi din
Bucureºti spaþii propice derulãrii
actului medical”, a declarat Anca
ªtefan, Preºedinte, Asociaþia
React.

“O ºansã pentru viaþã”
În cei sapte ani de la startul

programului “O ºansã pentru via-

þã”, Fundaþia Vodafone România
a contribuit la salvarea a peste
200.000 de vieþi omeneºti. Aso-
ciaþia React ºi Fundaþia Vodafo-
ne România deruleazã înca din
2008 cel mai amplu program na-
þional de donare de sânge din Ro-
mânia – „O ºansa pentru via-
þã”. Programul cuprinde trei com-
ponente: campanii media de in-
formare ºi conºtientizare cu pri-
vire la importanþa donãrii de sân-
ge; campanii mobile de donare de
sânge ºi proiecte de renovare ºi
dotare a unitãþilor de transfuzii din
þarã. Valoarea totalã a investiþiei
în acest program, de la lansarea
sa ºi pânã în prezent, este de
638.672 Euro.

MARGA BULUGEAN
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O parte din articolul iniþial
Ca sã nu mai vorbim foarte mult

despre cel care se considerã neîn-
dreptãþit, îi dãm ºi numele – prof.
Constantin Lungulescu, ºef al
Sindicatului Învãþãmântului Dolj
„Spiru Haret”. Am amintit de pla-
giat ºi, cred, cã nu sunt departe de
ceea ce presupune legislaþia. „Con-
form aceleiaºi Note (nr.362/362/
04.08.2015)”, transmisã de Inspec-
toratul ªcolar Judeþen Dolj, reîn-
nscrierea, respectiv înscrierea co-
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Când nu ai ce face, te joci pe „Internet”, mai bagi,
iertatã fiindu-mi expresia!, ceva date ºi aºtepþi. Cât?
Dumnezeu cu mila! O fi, vreodatã, sã ai ocazia de a
fi în frunte, ºi nu vorbim de insecte aflate pe fruntea
oamenilor. Nu, nu discutãm de un simplu profesor,
ci de unul bun - cel puþin aºa spune lumea – unul
care ocupã, deocamdatã, o funcþie de conducere la

un Sindicat despre care se presupune, ºi vrem sã
avem dreptate, cã a câºtigat ceea ce trebuia pentru
salariaþi. Acest lider mai are o „goangã”: vrea sã
fie în frunte. Ei bine, respectivul domn profesor s-a
dedat la plagiat. Pe contul sãu de „Facebook”,
posteazã tot felul de articole, unele interesante, dar
pãcatul este cã nu pomeneºte ºi sursa.

piilor în grãdiniþe se va desfãºura
conform metodologiei, aºa cum
este precizat în Adresa nr. 36977/
21.04. 2015, pânã la data de 1 sep-
tembrie a.c. Astfel, în perioada 25-
30 august, modulul „Reînscriere în
grãdiniþe” va fi disponibil ºi în Dolj,
ceea ce nu s-a întâmplat pânã în
prezent. De asemenea, pentru uni-
tãþile care nu au respectat termenul
de încãrcare a datelor specifice din
secþiunea „Planul de ºcolarizare”,
stipulat prin N.T. nr.081/12.02.
2015, se va obþine acordul ministe-

rului, pentru deblocarea planificãrii
necesare în 2015/2016, în vederea
corecþiilor impuse prin cerinþele de
validare aprobate la nivelul ISJ Dolj.
Dupã primirea avizului favorabil,
toate unitãþile vor fi înºtiinþate, ast-
fel încât, în perioada 25-30 august,
Reînscriere în grãdiniþe sã poatã fi
utilizatã fãrã probleme”.

De ce lui Lungulescu
îi place culoarea „indigo”
ªi, cã sã nu mai stãm la discu-

þii, citãm din ceea ce a dat, ieri, pe

reþeaua de socializare,  Constan-
tin Lungulescu. Ca dovadã, pre-
zentãm înscrisurile. Sub titlul „O
noutate pentru judeþul nostru”
(ºi acesta copiat fiind vorba de un
intertitlu al articolului), liderul de
sindicat a postat: ”Conform unei
Note (nr.362/04.08.2015) transmi-
sã de Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Dolj, reînscrierea, respectiv
înscrierea copiilor în grãdiniþe se
va desfãºura conform metodolo-
giei, aºa cum este precizat în Adre-
sa nr. 36977/21.04.2015, pânã la

data de 1 septembrie a.c. Astfel,
în perioada 25-30 august, modu-
lul ”Reînscriere în grãdiniþe” va
fi disponibil ºi în Dolj, ceea ce nu
s-a întâmplat pânã în prezent. De
asemenea, pentru unitãþile care nu
au respectat termenul de încãrcare
a datelor specifice din secþiunea
Planul de ªcolarizare, stipulat prin
N.T nr.081/12.02.2015, se va ob-
þine acordul ministerului pentru
deblocarea planificãrii necesare în
2015/2016, în vederea efectuãrii
corecþiilor impuse prin cerinþele de
validare aprobate la nivelul ISJ
Dolj. Dupã primirea avizului fa-
vorabil, toate unitãþile vor fi în-
ºtiinþate, astfel încât, în perioda
25-30 august, programul „Reîn-
scrierea în grãdiniþe” sã poatã fi
utilizat fãrã probleme”, aºa aratã
postarea sa. Este mai mult decât
evident cã domnul profesor Con-
stantin Lungulescu a plagiat un
fragment întreg din articolul inti-
tulat „Învãþãmântul doljean se va
integra informatic”, publicat, în
numãrul de luni, 10 august, al co-
tidianului „Cuvântul Libertãþii”.
Sau, dacã a vrut sã facã vreo iro-
nie, a greºit. Tot ce a postat dom-
nia sa, pe profilul sãu de Facebo-
ok, poate intra sub incidenþa legii.

CRISTI PÃTRU

Consiliul European pentru Cercetare
(ERC) a anunþat, pentru anul 2016, o
nouã serie de granturi în valoare totalã
de 1,67 miliarde de euro pentru cercetã-
torii care îºi desfãºoarã activitatea în
Europa. Un prim apel pentru proiecte,
intitulat “Starting Grants” ºi având o va-
loare de 485 milioane de euro, a fost pu-
blicat la finalul lunii iulie. 

Aceastã schemã de finanþare se adre-
seazã tuturor cercetãtorilor care au între 2
ºi 7 ani de experienþã, dupã obþinerea di-

O nouã serie de granturi înO nouã serie de granturi înO nouã serie de granturi înO nouã serie de granturi înO nouã serie de granturi în
valoare totalã de 1,67 miliardevaloare totalã de 1,67 miliardevaloare totalã de 1,67 miliardevaloare totalã de 1,67 miliardevaloare totalã de 1,67 miliarde

de euro pentru cercetãtoriide euro pentru cercetãtoriide euro pentru cercetãtoriide euro pentru cercetãtoriide euro pentru cercetãtorii
plomei de doctor, ºi un
profil ºtiinþific promiþãtor.
Cei interesaþi se pot în-
scrie în competiþie pânã la
data de 17 noiembrie
2015.

Urmãtorul apel pen-
tru proiecte va debuta la
15 octombrie 2015. In-
titulat “Proof of Con-
cept”,  acesta se va
adresa cercetãtorilor
care au derulat deja pro-
iecte finanþate prin ERC
ºi doresc sã continue sã
exploreze potenþialul

inovator al ideilor lor.
Înfiinþat în 2007 de cãtre Comisia Euro-

peanã, Consiliul European pentru Cerce-
tare (ERC) este prima organizaþie euro-
peanã de finanþare a cercetãrii. În fiecare
an, Consiliul îi selecteazã ºi finanþeazã pe
cei mai buni cercetãtori care deruleazã un
proiect  ºtiinþific în Europa. Competiþiile sunt
deschise pentru cercetãtori de orice naþio-
nalitate, vârstã sau domeniu de specializa-
re, inclusiv ºtiinþe umane ºi sociale.

MARGA BULUGEAN

Catedrala Mitropolitanã „Sfântul
Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova
este în sãrbãtoare. Pomenirea
Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul
Constantinopolului, ale cãrui moaºte
se gãsesc aici alãturi de cele ale
Sfintei Muceniþe Tatiana ºi Sfinþilor
Serghie ºi Vah, a început asearã prin
slujba Vecerniei unitã cu Litia. La
final, racla cu moaºtele sfinþilor a fost
purtatã într-o procesiune în jurul
sfântului lãcaº.

„Ca în fiecare an, de peste 65 de
ani de când sfintele moaºte au fost
aduse la Craiova de vrednicul de
pomenire Mitropolit Firmilian, în
aceastã searã (n.r. – asearã) vom
începe slujba Sfântului Nifon,
Patriarhul Constantinopolului.
Programul va începe cu Vecernia
Mare, urmatã de Litie, apoi va avea
loc procesiunea cu sfintele moaºte
în jurul Catedralei, urmând sã
continuãm cu Utrenia. La miezul
nopþii vom începe ºi Liturghia ne
noapte în pridvorul Catedralei, pe o
sfântã masã special amenajatã, mai
ales cã foarte mulþi credincioºi
doresc sã se împãrtãºeascã. Dupã
aceea vom sãvârºi slujba de sfinþire a
apei”, a precizat pãrintele protosinghel
Vladimir Dãrângã, ecleziarhul Catedra-
lei mitropolitane.

Sfântul Ierarh Nifon, prãznuit
la Catedrala „Sfântul Dumitru”

Astãzi de dimineaþã, în ziua praznicului,
Sfânta Liturghie va fi sãvârºitã de Înalt-
preasfinþitul Pãrinte Irineu, Arhiepiscop al
Craiovei ºi Mitropolit al Olteniei, înconjurat
de un sobor de preoþi ºi diaconi.
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Manifestare artisticã de tradiþie,
emblematicã pentru reprezentarea
identitãþii culturale a oraºului Craio-
va, Festivalul Internaþional „Cra-
iova Muzicalã” va cuprinde eveni-
mente de tipologii ºi stiluri diferite:
concerte simfonice ºi vocal-simfoni-
ce (ale cãror programe pun în valoa-
re titluri celebre ale muzicii clasice ºi
romantice, dar ºi pagini de referinþã
din repertoriul modern, inclusiv lu-
crãri prezentate în primã audiþie naþi-
onalã), muzicã veche readusã în lu-
mina cunoaºterii graþie fascinantelor
instrumente ºi costume de epocã,
muzicã de camerã, recitaluri instru-
mentale, ateliere muzicale pentru co-
pii, concerte de muzicã blues, rock,
folk ºi jazz.

Din 42 de evenimente muzicale,
30 vor avea loc în aer liber

„Am numit-o open air edition
pentru cã, din 42 de evenimente mu-
zicale, 30 vor avea loc în aer liber.
Asta spre deosebire de ediþiile pre-
cedente…”, spune managerul Filar-
monicii „Oltenia”, Vlad Drãgulescu,
precizând cã majoritatea se vor des-
fãºura în Piaþa „Fraþii Buzeºti” din
centrul istoric al oraºului. „Am do-
rit o ediþie în aer liber pentru cã, în
felul acesta, la evenimente au ac-
ces foarte mulþi oameni. În salã sunt
doar 400 de locuri; în schimb, în aer
liber pot veni mii de persoane. Adre-
sabilitatea va fi, dupã calculele
noastre, la peste 100.000 de oameni.
Gândiþi-vã cã sunt nouã zile, fieca-
re cu câte patru-cinci evenimente
care se adreseazã tuturor catego-
riilor de public!”, a adãugat Drãgu-
lescu. 200 de scaune vor fi ampla-
sate în piaþã, un loc costând 15 lei.
„Pentru ceilalþi, care vor sta în pi-
cioare sau îºi vor aduce scãunelul
de acasã, accesul va fi gratuit”, a
mai spus acesta.

Deºi, din punct de vedere teh-
nic, festivalul înseamnã o adevãra-
tã provocare pentru organizatori,
managerul Filarmonicii spune cã
„meritã toate eforturile!”. „Vom fo-
losi tot ce va însemna tehnologie
ºi resursele pe care le avem. De alt-
fel, le-am ºi testat la concertul Da-
byeot Youth Wind Orchestra, din
Coreea de Sud, din iulie, când 80
de suflãtori au urcat pe scena am-
plasatã în aer liber”.

„SymphoKIDS”:
ateliere muzicale pentru copii

în fiecare dimineaþã
Un alt element inedit îl reprezintã

împãrþirea manifestãrilor în cinci sec-
þiuni distincte: „Clasic” (concerte
simfonice, vocal-simfonice ºi cora-
le), „Cameral” (recitaluri de tip solo,
duo ºi cvartet desfãºurate în incin-
ta somptuoasã a Muzeului de Artã),
„SymphoKIDS” (ateliere muzicale
pentru copii), „Extra” (concerte de

„„„„„Craiova MuzicalãCraiova MuzicalãCraiova MuzicalãCraiova MuzicalãCraiova Muzicalã”: O ediþie ”: O ediþie ”: O ediþie ”: O ediþie ”: O ediþie open airopen airopen airopen airopen air,,,,,
cu 42 de evenimente în 9 zile ºi artiºti din 15 þãri!cu 42 de evenimente în 9 zile ºi artiºti din 15 þãri!cu 42 de evenimente în 9 zile ºi artiºti din 15 þãri!cu 42 de evenimente în 9 zile ºi artiºti din 15 þãri!cu 42 de evenimente în 9 zile ºi artiºti din 15 þãri!

„Suntem pregãtiþi sã oferim Craiovei cel mai
mare festival muzical în aer liber organizat vreo-
datã în Oltenia!”, afirmã Vlad Drãgulescu, ma-
nagerul Filarmonicii „Oltenia”, referindu-se la
apropiata ediþie, a 42-a, a Festivalului Internaþio-
nal „Craiova Muzicalã”, care se va desfãºura în-
tre 29 august ºi 6 septembrie. O ediþie open air,
cãci majoritatea concertelor vor avea loc în cen-
trul istoric al oraºului, ca ºi în Parcul „Nicolae
Romanescu”.

Ca o noutate absolutã – pe lângã faptul cã are
loc vara ºi nu în toamnã, aºa cum îºi obiºnuise
publicul –, festivalul va fi structurat pe cinci sec-
þiuni: concerte pentru copii, concerte de muzicã
de camerã, concertele-etalon (ora 20.00), concer-
te de jazz ºi blues, concerte de fanfarã. În total,
42 de evenimente (în acord cu numãrul ediþiei!),
care vor oferi un generos spaþiu de manifestare
unor artiºti renumiþi pe plan naþional ºi interna-
þional. Muzicieni din 15 þãri, din Europa ºi SUA,
sunt aºteptaþi la Craiova, printre ei regãsindu-se
membrii reputatei Orchestre de camerã „Thari-
ce Virtuosi”, sub conducerea binecunoscutului

Liviu Prunaru, concertmaestrul Royal Concertge-
bow din Amsterdam, care vor deschide festivalul,
ca ºi violonistul Graf Mourja ºi chitaristul Dimitri
Illarionov, invitaþi în concertul de închidere.

Festivalul craiovean se doreºte a fi, timp de 9
zile, o mare ºi complexã sãrbãtoare a muzicii de
calitate, promovând în egalã mãsurã muzica ro-
mâneascã ºi pe cea universalã într-un impresio-
nant mozaic de stiluri, genuri ºi exprimãri artis-
tice. „Suntem interesaþi ºi sã aflãm cât de pregã-
tiþi sunt craiovenii pentru un eveniment de o ase-
menea dimensiune”, mai spune Vlad Drãgules-
cu. Ediþia a 42-a are loc în anul în care se vor
împlini 111 ani de la primul concert al Societãþii
Filarmonice din Craiova ºi în care Filarmonica
„Oltenia” va demara Stagiunea EUROPA (2015-
2016), la rându-i o premierã absolutã în spaþiul
cultural internaþional.

Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã” se
desfãºoarã sub Înaltul Patronaj al Majestãþii Sale
Regele Mihai I ºi este organizat cu sprijinul Pri-
mãriei Municipiului Craiova ºi Asociaþiei „Cra-
iova - Capitalã Europeanã a Culturii 2021”.

blues, jazz, rock ºi muzicã medieva-
lã) ºi „Alternativ” (concerte cu
muzicã de divertisment ºi alternativ-
experimentalã).

O veritabilã cãlãtorie în lumea co-
pilãriei propun în fiecare dimineaþã
a festivalului, de la ora 11.00, sub
genericul „SymphoKIDS”, muzicia-
nul Bogdan Uþã ºi colegii sãi din for-
maþia Casual Band. De o manierã
atractivã ºi interactivã, întâlnirea cu
micii melomani va avea toate „ingre-
dientele” necesare unei comunicãri
directe nesofisticate, pe înþelesul
copiilor, ca ºi antrenul ºi buna dis-
poziþie. Ultimul dintre ateliere va fi
susþinut de Mãdãlina Amon, o re-
prezentantã de marcã a muzicii folk
din România.

Night-club în aer liber,
sâmbãtã seara!

Pentru a treia oarã invitatã în ca-
drul festivalului, Muzica Militarã a
Garnizoanei Craiova, ansamblu con-
dus de locotenent-colonelul Florin
Enache, va putea fi ascultatã, pe 1,
2, 3 ºi 4 septembrie, de la ora 16.00,
fie în Parcul „Nicolae Romanescu”,
fie în Piaþa „Fraþii Buzeºti”. În ace-
eaºi secþiune „Alternativ” vor avea
loc ºi douã concerte nocturne, am-
bele cu începere de la ora 24.00. «Vor
fi douã nopþi dedicate îndeosebi ti-
nerilor, ambele în centrul vechi. Un
fel de „pre-petrecere” pentru cei
care preferã clubul ºi muzica de
club…», a precizat managerul Vlad
Drãgulescu.

Sâmbãtã, 29 august, craiovenii îi
vor asculta pe componenþii Riot Jazz
Brass Band, din Marea Britanie, un
ansamblu de notorietate internaþio-
nalã, cu o activitate densã. Sâmbãta
urmãtoare, pe 5 septembrie, Angel
Rusu (DJ Blanilla, numele de scenã)
ºi o formaþie cameralã a Filarmonicii
„Oltenia”, sub conducerea muzicalã
a violonistului Sabin Laviniu Penea,

ne invitã într-o lume muzicalã ce îm-
binã clasicismul, arhaicul ºi moder-
nismul de o manierã pe cât de intere-
santã, pe atât de accesibilã publicu-
lui meloman.

Nouã concerte camerale
gãzduite de Muzeul de Artã

Craiova
În cadrul secþiunii „Cameral”,

festivalul propune în cele nouã zile
tot atâtea recitaluri, gãzduite, cu
începere de la ora 18.00, de Muzeul

de Artã Craiova. Un atractiv pro-
gram de muzicã vienezã va fi inter-
pretat de duo-ul Dan  Kajetanowicz
(pian) ºi Barbara Kajetanowicz (so-
pranã), din Austria. Un alt duo, for-
mat din violoncelistul Rãzvan
Suma ºi pianista Rebeca Omordia,
va evolua pe 31 august. Între invi-
taþi se mai aflã „Flauto Dolce” – an-
samblu din Transilvania care impre-
sioneazã la fiecare apariþie în pu-
blic prin profesionalismul ºi inedi-
tul sound-ului, Cvartetul Transil-
van, Horn Quartet, duo Bianca
Manoleanu (sopranã) ºi Remus
Manoleanu (pian), duo Claudia
Codreanu (mezzosopranã) ºi Inna
Oncescu (pian). Un recital de pian,
cu totul special, va fi susþinut, pe
5 septembrie, de Denisa Curtaºu,
o tânãrã speranþã în domeniul mu-
zicii instrumentale. În vârstã de 17
ani, ea doreºte sã studieze muzica
în Italia, însã îi lipsesc resursele
financiare. Un sprijin va veni, cu
prilejul festivalului, din partea
Asociaþiei „Craiova Muzicalã”.

„Clasic” – una dintre cele mai
consistente ºi bine reprezentate

secþiuni
 „Clasic” este una dintre cele

mai consistente ºi bine reprezenta-
te secþiuni din festival. Melomanii
se vor convinge încã de la primul
concert, susþinut de un renumit an-
samblu cameral din Elveþia, „Thari-
ce Virtuosi”, condus de Liviu Pru-
naru, în dubla ipostazã de violonist
ºi dirijor. Orchestra de coar-

de este formatã din artiºti de primã
linie ai vieþii muzicale internaþiona-
le, printre care ºi violoniºtii români
Vlad Stãnculeasa ºi Bogdan Zvo-
riºteanu.

Pe scena festivalului vor mai
urca Orchestra Simfonicã ºi Corala
Academicã ale Filarmonicii „Olte-
nia”, Orchestra „Camerata Regalã”
din Bucureºti – care activeazã, din
anul 2009, sub Înaltul Patronaj al
Alteþei Sale Regale Principele Radu
al României, Corul Naþional de
Camerã „Madrigal” – fondat în anul
1963 de maestrul Marin Constantin
ºi apreciat ca „etalonul mondial al
muzicii corale camerale”, Kamerata
Kronstadt – Camerata din Braºov.
O autenticã searã de cântec româ-
nesc va oferi renumita orchestrã a
Ansamblului Folcloric „Maria Tã-
nase”, condusã de dirijorul Nicu
Creþu.

Închiderea festivalului va apar-
þine orchestrei simfonice a Filarmo-
nicii „Oltenia” ºi dirijorului timiºo-
rean Gheorghe Costin. La pupitrul

solistic se vor afla doi dintre cei mai
interesanþi concertiºti ai momentu-
lui pe plan internaþional: violonis-
tul Graf Mourja ºi chitaristul Dimitri
Illarionov, ambii din Federaþia Rusã.
«Dimitri Illarionov a pãºit pentru
prima oarã în România pe scena Fi-
larmonicii „Oltenia”, iar acum vine
pentru a doua oarã tot la invitaþia
noastrã», a precizat managerul Vlad
Drãgulescu.

Jazz ºi blues, în fiecare searã,
de la ora 22.00,

în Piaþa „Fraþii Buzeºti”
Deosebit de atractive pentru pu-

blic vor fi, cu siguranþã, evenimen-
tele din secþiunea „Extra”, care se
vor desfãºura în fiecare searã de
festival, cu începere de la ora 22.00,
pe scena din Piaþa „Fraþii Buzeºti”.
Seria recitalurilor va fi deschisã cu
blues cântat într-o formulã ineditã,
de Marcian Petrescu (voce, muzi-
cuþã) ºi Florin Giuglea (chitarã). Vor
urma un concert jazz-rock susþinut
de grupul „Youvenis”, format din
tineri muzicieni, „JazzCoverNight”
cu Casual Band, un concert de jazz
cu Irina Popa & „The Sinners”,
„Sambe ºi bossa-nove” cu Sorin
Zlat Trio. De asemenea, publicul se
va mai bucura de seri de blues cu
„Tomaselli” Blues Band (3 septem-
brie), de jazz cu Oltenia Big Band (4
septembrie) ºi de acustic-medieval
cu trupa „AD HOC” din Oradea (6
septembrie).

***
„Propunem valoare, în acelaºi

timp programe accesibile ºi o orga-
nizare aºa cum meritã un astfel de
eveniment”, subliniazã Vlad Drãgu-
lescu, managerul Filarmonicii cra-
iovene. „Ne dorim ca lumea sã afle
cã are în Craiova al doilea festival
ca vechime din România, cu 42 de
ediþii. Unul singur, atât de longe-
viv, mai existã în þarã, la Cluj-Napo-
ca. E important sã ºtie oamenii de
el, sã fie bucuroºi ºi mândri cã aici
are loc un asemenea eveniment”, a
mai spus acesta.

Vlad Drãgulescu a mai precizat
cã festivalul se bucurã de întreg
sprijinul financiar al municipalitãþii
ºi cã, totodatã, au fost atrase ºi
sponsorizãri. „Primãria ºi Consiliul
Local Craiova dau dovadã cã sunt
cu adevãrat alãturi de culturã. Eu
sunt convins cã în urmãtorii ani se
vor vedea rezultatele atenþiei pe
care o acordã acestui gen de eve-
nimente ºi culturii, în general”, a
încheiat acesta.
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ªase români ºi un bulgar au fost
rãniþi într-un incident în care a fost
implicat un tren de mare vitezã pe
relaþia Sofia-Istanbul ºi care s-a produs
la staþia din Plovdiv, al doilea oraº ca
mãrime din Bulgaria, relateazã luni
agenþia bulgarã Focus.

În timpul ataºãrii locomotivei la
tren, aceasta a lovit primul vagon cu o
vitezã de circa 15-20km/h, a informat
biroul de presã al Cãilor Ferate din
Bulgaria (BDZ).

ªapte pasageri au fost rãniþi din
cauza impactului — 6 cetãþeni români
care au suferit rãni uºoare ºi un
cetãþean bulgar care a fost rãnit mai
grav ºi a fost transportat la spital.

Incidentul în care a fost implicat
trenul de mare vitezã nu a provocat
pagube materiale.

În tren se afla un grup de 60 de
turiºti strãini, cãrora le-a fost asigurat
transportul cu autobuzul la punctul de
trecere a frontierei Kapikule.

Tensiuni între cele douã
Corei, dupã explozia
unei mine antipersonal

Seulul a acuzat, ieri, Phenianul, de a fi
plasat mine antipersonal în zona demilitari-
zatã – doi kilometri, de o parte ºi de alta a
frontierei – care au rãnit, sãptãmâna trecu-
tã, militari aflaþi în misiuni de patrulare. Seu-
lul a ameninþat Phenianul cã „va plãti un preþ
sever”. Un militar are ambele picioare am-
putate, iar celãlalt ºi-a pierdut un picior, a
declarat purtãtorul de cuvânt al Ministeru-
lui Apãrãrii. Comandamentul ONU, care
supravegheazã aplicarea încetãrii focului, în
vigoare din 1953, între cele douã þãri, a de-
clanºat o anchetã care denotã plantarea de
mine nord-coreene pe traseul de patrulare
sud-corean. Potrivit estimãrilor, un milion
de mine au fost diseminate în zona fronta-
lierã a celor douã Corei, din care cele mai
multe în anii 1960, ºi apoi pe timpul Rãzbo-
iului rece. Incidentul survine într-un mo-
ment delicat când cele douã Coree se pre-
gãtesc sã sãrbãtoreascã 70 de ani de la eli-
berarea, în 1945, a Peninsulei Coreea, de
sub japonezi. Ceremoniile conjugate, pre-
conizate a avea loc, au fost refuzate de Co-
reea de Nord, sub condiþia ca sudul sã-ºi
anuleze, la rândul sãu, exercþiile anuale mi-
litare cu SUA.

Bahar al-Assad
îºi va pedepsi vãrul

Preºedintele sirian, Bahar al-Assad, a pro-
mis pedepsirea vãrului sãu care a asasinat
un ofiþer superior, la Lattaqa, în estul þãrii,
din cauza unui conflict de circulaþie, a de-
clarat soþia victimei, cotidianului Al-Waran,
apropiat puterii. Soþia colonelului, Hassan
al-Seikh, ucis joi de vãrul mai mic al lui As-
sad, Suleiman al-Assad, a mai declarat zia-
riºtilor cã ”a primit promisiunea preºedinte-
lui Assad de pedepsire a autorului crimei”.
Potrivit acesteia, promisiunea a fost trans-
misã prin ”delegaþii oficiali” deplasaþi la Lat-
taqa, pentru exprimarea simpatiei faþã de
familia victimei. Nasser al-Seikh, care îºi
acompania fratele în maºinã, a mãrturisit
ziariºtilor de la Al-Waran cã fratele sãu a
fost asasinat cu sânge rece pentru cã nu l-a
lãsat pe Suleiman al-Assad sã îl depãºeascã
într-un ambuteiaj. Potrivit cotidianului apro-
piat puterii, guvernbatorul provinciei Latta-
qa a transmis, la rândul sãu, condoleanþe în
numele preºedintelui Bahar al-Assad.

Doi indivizi au deschis focul, luni, asupra clãdi-
rii consulatului SUA din Istanbul, cel mai mare oraº
din Turcia, ºi au fugit dupã ce poliþia a ripostat. O
grupare de extremã stânga a revendicat atacul ar-
mat ºi a afirmat, pe site-ul sãu, cã SUA sunt „ina-
mic al popoarelor din Orientul Mijlociu”.

Atacul asupra Consulatului SUA din Istanbul
a fost comis de douã femei, dintre care una a
fost rãnitã ºi capturatã de poliþie, a anunþat bi-
roul guvernatorului din Istanbul. Femeia a fost
rãnitã în schimbul de focuri cu poliþia ºi a fost
prinsã în interiorul unei clãdiri din apropiere, unde
se ascunsese. Hatice Asik, are 42 de ani ºi este
membrã a grupãrii de extremã-stânga Partidul
Revoluþionar pentru Eliberarea Poporului (DHKP-
C), înregistrat ca organizaþie teroristã de cãtre
SUA ºi Turcia.

Guvernul de la Ankara a acuzat grupul de extre-
mã stânga cã ar fi responsabil pentru atacul asupra
Consulatului american de la Istanbul. Mai târziu,
gruparea DHKP-C a revendicat atacul, anunþând
cã unul dintre membrii sãi a comis un atac împo-
triva consulatului SUA din Istanbul ºi afirmând, pe
site-ul sãu, cã SUA sunt ”inamic al popoarelor din
Orientul Mijlociu”.

Poliþiºti turci dotaþi cu arme automate au blocat
strãzile care duc spre consulat, deºi clãdirea este
intactã. Ambasada SUA din Turcia a anunþat cã

TTTTTurciaurciaurciaurciaurcia: Atac cu arme de foc,: Atac cu arme de foc,: Atac cu arme de foc,: Atac cu arme de foc,: Atac cu arme de foc,
la Consulatul SUA din Istanbulla Consulatul SUA din Istanbulla Consulatul SUA din Istanbulla Consulatul SUA din Istanbulla Consulatul SUA din Istanbul

oficialii americani coopereazã cu autoritãþile turce
pentru a investiga incidentul. Consulatul va rãmâ-
ne închis pentru public pânã la noi ordine, a preci-
zat ambasada.

În cursul nopþii de duminicã spre luni, un atac
cu bombã a fost comis ºi la o secþie de poliþie din
Istanbul, în urma cãruia au fost rãniþi trei poliþiºti
ºi ºapte civili ºi a izbucnit un incendiu care a deter-
minat prãbuºirea parþialã a clãdirii cu trei etaje.
Poliþia a precizat cã atacatorii au detonat o maºinã-
capcanã în apropierea secþiei. Ulterior, persoane
necunoscute au tras focuri de armã asupra poliþiº-
tilor care inspectau scena exploziei, declanºând un
nou schimb de focuri cu poliþia, care s-a soldat cu
moartea unui poliþist ºi a doi atacatori.

Tot luni, rebelii kurzi din provincia Sirnak au
deschis focul asupra unui elicopter cu soldaþi, pro-
vocând moartea unuia dintre ei ºi rãnirea altuia, a
anunþat armata turcã.

Atacurile intervin în contextul intensificãrii vio-
lenþelor între forþele de securitate turce ºi rebelii
din cadrul Partidului Muncitorilor din Kurdistan
(PKK). Turcia ºi-a asumat de asemenea un rol mai
activ împotriva militanþilor grupãrii Stat Islamic.

În 2013, un atac sinucigaº cu bombã, revendi-
cat de DHKP-C, a vizat ambasada SUA din Anka-
ra, provocând moartea unui agent de securitate turc
ºi a altei persoane.

Douã persoane au fost ucise ºi o alta grav rãnitã, luni dupã-
amiazã, într-un magazin Ikea din oraºul Vasteras, centrul Sue-
diei, a anunþat poliþia localã.

”În jurul orelor 13.00, luni, a sosit un apel la poliþie care
anunþa rãniþi la Ikea (...). La faþa locului se aflau un bãrbat
ºi o femeie care fuseserã înjunghiaþi ºi care au decedat din
cauza rãnilor. O altã persoanã este grav rãnitã”, au anunþat
forþele de ordine într-un comunicat, precizând cã o altã per-
soanã suspectatã cã a provocat lovituri mortale victimelor a
fost arestatã.

Persoana grav rãnitã este un bãrbat în vârstã de 35 de ani,
care a fost dus imediat în sala de operaþii, a precizat purtãtorul
de cuvânt al autoritãþilor medicale locale, Eva Lindahl.

Nici un alt detaliu privind identitatea victimelor sau a per-
soanei arestate nu a fost difuzat de poliþie. Victimele sunt „clienþi
obiºnuiþi” ai magazinului ºi dubla omucidere a avut loc în raio-
nul de accesorii pentru bucãtãrie, a anunþat cotidianul local
VLT, citându-l pe directorul magazinului.

BulgariaBulgariaBulgariaBulgariaBulgaria: ªase români, rãniþi uºor: ªase români, rãniþi uºor: ªase români, rãniþi uºor: ªase români, rãniþi uºor: ªase români, rãniþi uºor
într-un accident feroviarîntr-un accident feroviarîntr-un accident feroviarîntr-un accident feroviarîntr-un accident feroviar

SuediaSuediaSuediaSuediaSuedia: Douã persoane înjunghiate, într-un: Douã persoane înjunghiate, într-un: Douã persoane înjunghiate, într-un: Douã persoane înjunghiate, într-un: Douã persoane înjunghiate, într-un
magazin Ikeamagazin Ikeamagazin Ikeamagazin Ikeamagazin Ikea
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METEO

Seninmarþi, 11 august - max: 33°C - min: 21°C

$1 EURO ........................... 4,4114 .............. 44114
1 lirã sterlinã................................6,2343....................62343

1 dolar SUA.......................4,0314........40314
1 g AUR (preþ în lei)........141,6163.....1416163

Cursul pieþei valutare din 10 august 2015 - anunþat de BNR
VALUTA
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Cazul Scottsboro
Se difuzeazã la PRIMA TV, ora 20:30

Cunoscutul avocat de succes Sam Leibo-
witz calatoreste în sudul Americii anilor
1933 pentru a apara noua tineri negrii,
acuzati ca au violat doua tinere de culoare
alba într-un tren din Alabama. Filmul este
inspirat dintr-o poveste adevarata.

Cazul "Scottsboro" (cum a mai fost numit)
a reprezentat o tragica poveste în istoria
Americii, un exemplu epic de nedreptate.
De la arestarea lor în 1931 si pana la
eliberarea ultimului condamnat, drepturile
a noua tineri negrii au fost încalcate.

Naufragiati
Se difuzeazã la PRO CINEMA, ora 20:30

Regia: Guy Ritchie
Cu: Madonna, Adriano Giannini
Gen film: Comedie, Romantic
Durata
90 minute

O tanara foarte sofisticata esueaza
pe o insula Mediteraneeana alaturi
de un marinar. O romantica poveste
de dragoste se infiripa intre aceste
doua caractere diferite...
Acesta este a treia productie a lui
Guy Ritchie, scenaristul si regizorul
marilor succese "Lock, Stock and
Two Smoking Barrels / Jocuri, poturi
si focuri de arma" si "Snatch / Unde
dai si unde crapa".

Autorii anonimi
Se difuzeazã la HBO, ora  20:00

Regia: Ellie Kanner
Cu: Jonathan Bennett, Kaley Cuoco-
Sweeting, Tricia Helfer
Gen film: Comedie

Dupa ce un grup de scriitori nepubli-
caþi o acceptã pe Hannah în mijlocul
lor, ultimul lucru la care se aºteptau e
succesul ei obþinut peste noapte.
Tensiunea apare ºi se formeaza rivali-
tãþile. Noroc cã singura lor arma este
stiloul...

MARÞI - 11 august
07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea si noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Calatori în lumi paralele
09:55 Dosar România
10:50 Teleshopping
11:30 Fara compromisuri (R)
12:25 Vorbeste corect!
12:30 Lumea si noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeste corect!
17:10 Faimosii
18:05 Adevaruri despre trecut
18:40 Fara compromisuri
19:35 Vorbeste corect!
19:45Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
21:55 Istorii de buzunar
22:00 Recrut pe Bricul Mircea
23:00 Faimosii
00:00 Tezaur folcloric
01:00Dosar România
01:50 Discover România
02:00 Calatori în lumi paralele

(R)
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastra
05:00 Vorbeste corect!
05:05 Adevaruri despre trecut
05:35 Nocturne
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Interviurile TVR 2 R)
08:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:00 Documentar 360°-GEO
10:00 Spirit si credinta
12:30 Natura si aventura
13:00 Profil. Poveste. Personaj
14:00 5 x 5 minute de istorie

cu Adrian Cioroianu
14:30 Cultura minoritatilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Trouble in Paradise
17:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:50 Cartea cea de toate

zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie

cu Adrian Cioroianu
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Tata cu norma întreaga
21:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Ora de stiri
23:10 CSI - Crime si Investigatii
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Profil. Poveste. Personaj
02:00 Ferma
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Natura si aventura
03:30 Popasuri folclorice
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
05:50 Cartea cea de toate zilele
06:00 Ora de stiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Stalingrad
09:50 Pee-Wee: Iarna care mi-a

schimbat viaþa
11:55 Jucatorii
12:25 În pragul dezastrului
13:00 Loviþi de dragoste
14:35 Filme si vedete
15:05 Punct si de la capat
16:55 The Jinx: Viaþa ºi crimele

lui Robert Durst
17:45 Lone Star
20:00 Autorii anonimi
21:35 Povesti de groaza
22:30 Povesti de groaza
23:20 Zulu
01:05 Jack Ryan: Agentul din

umbra
02:50 Piraþii zilelor noastre
04:25 Vice
06:00 Loviþi de dragoste

HBO

07:00 Stirile Pro Tv
10:30 Vorbeste lumea (R)
12:00 Viata nedreapta (R)
13:00 Stirile Pro Tv
14:00 Inima de frate (R)
15:00 Vorbeste lumea
17:00 Stirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Stirile Pro Tv
20:30 Las fierbinti
21:45 Fotbal Supercupa

Europei: FC Barcelona – FC
Sevilla

00:00 Stirile Pro Tv
00:30 Super Trip
01:30 Doi barbati si jumatate
02:30 În mintea criminalului
03:30 Las fierbinti (R)
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 Vorbeste lumea (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Caribbean Flower (R)
08:00 Iti ordon sa ma iubesti! (R)
09:15 Viata nedreapta (R)
10:30 Inima de frate (R)
11:30 Land of Honor (R)
14:00 Tânar si Nelinistit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iti ordon sa ma iubesti!
18:00 Viata nedreapta
19:00 Inima de frate
20:00 Land of Honor
21:00 Land of Honor
22:00 Caribbean Flower
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasa la români
04:30 Doamne de poveste
05:00 Dincolo de povestiri
06:00 Daria, iubirea mea (R)

08:45 Thundercats: Al treilea
Pamant

09:15 La bloc (R) - * Teleshop-
ping

11:00 La bloc
12:30 I s-a intamplat lui Jane (R)
14:30 Secrete fatale (R)
16:30 Extemporal la dirigentie

(R)
18:30 Doamna din Shanghai
20:30 Naufragiati
22:30 Labirintul istoriei - Partea

a II-a
00:30 Naufragiati (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 În gura presei
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasa pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiti pe la noi: Poftiti si

daruiti
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei
21:30 Te Pui Cu Blondele
23:30 iComedy
01:30 Te Pui Cu Blondele (R)
03:30 Observator (R)
04:00 Sinbad si Minotaurul
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Pastila de râs (R)
08:30 O marit pe mama soacra!
10:30 Feriha
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lânga mine
16:45 Nunta cu surprize (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
22:30 Astia-s socrii
23:30 Supermodels by Catalin

Botezatu (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Yaman (R)
03:45 Te vreau lânga mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Flavours, 3 bucatari (R)
07:45 Playtech (R)
08:20 Râzi si câstigi (R)
09:00 Sanatate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gateste mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Codul magicienilor (R)
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucatari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Iubiri secrete
16:00 Trasniti din NATO (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gateste mai

bine
18:00 Focus
19:30 Cei mai nepriceputi soferi
20:30 Cazul Scottsboro
22:30 Trasniti din NATO
23:00 Focus din inima României
23:30 Click!
00:00 Mama mea gateste mai

bine (R)
01:00 Cazul Scottsboro (R)
03:00 Trasniti din NATO (R)
03:30 Cireasa de pe tort (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
05:30 Levintza prezinta (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 Stiri Sport.ro
09:10 Ora exacta în sport
10:00 Stiri Sport.ro
10:10 Ora exacta în sport
12:00 Stiri Sport.ro
12:10 Ora exacta în sport
13:00 Stiri Sport.ro
13:10 Ora exacta în sport
14:00 Stiri Sport.ro
14:10 Ora exacta în sport
15:00 Stiri Sport.ro
16:00 Ora exacta în sport
17:00 Stiri Sport.ro
17:10 Ora exacta în sport
18:00 Stiri Sport.ro
18:30 Ora exacta în sport
19:00 Da-i bataie! Local Kombat
21:00 Stiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 Ora exacta în sport
02:00 Stiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Comuna CETATE anunþã pu-

blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „MODER-
NIZARE DRUMURI AGRICOLE DE
EXPLOATARE ÎN COMUNA CETA-
TE, JUDEÞUL DOLJ”, propus a fi
amplasat în extravilanul comunei
Cetate, judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj, Craio-
va, str. Petru Rareº, nr. 1, ºi la se-
diul Primãriei CETATE, satul Ceta-
te, în zilele de luni –vineri, între orele
9-14. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul APM Dolj,
str. Petru Rareº, nr. 1.

Comuna SECU anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii so-
licitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul  „ÎMBUNÃ-
TÃÞIREA STRUCTURII DRUMU-
RILOR DE EXPLOATAÞIE AGRI-
COLÃ ªI RUTÃ ALTERNATIVÃ
PENTRU TRAFICUL AGRICOL ÎN
COMUNA SECU, JUDEÞUL
DOLJ”, propus a fi amplasat în ex-
travilanul comunei Secu, judeþul
Dolj, având o lungime totalã de
L=5.883 m. Informaþiile privind
proiectul propus pot fi consulta-
te la sediul APM Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1, ºi la sediul Pri-
mãriei SECU, satul Secu, în zilele
de luni –vineri, între orele 9-14. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Dolj, str. Pe-
tru Rareº, nr. 1.

Comunitatea Evreilor din
Craiova angajeazã cu contract
de muncã Asistent Social cu stu-
dii superioare de specialitate cu
jumãtate de normã. Telefon:
0744/280.957.

Anunþul tãu!
CONVOCARE Consiliul de Ad-

ministraþie al S.C. COMAT DOLJ S.A.
în conformitate cu prevederile Legii
31/1990 art.137 ind. 2; al. 2 ca urmare
a decesului Preºedintelui Consiliu-
lui de Administraþie se convoacã
Adunarea Generalã Ordinarã a Acþi-
onarilor în data de 14.09.2015 ora
13,00  la sediul societãþii din Craiova,
str. Sãrarilor nr. 31 cu urmãtoarea
ORDINE DE ZI: 1. Alegerea  noului
Consiliu de Administraþie. 2. Diver-
se. In cazul în care nu se întruneºte
cvorumul necesar, ºedinþa se repro-
grameazã pentru data de 16.09.2015
în acelaºi loc la aceeaºi orã  ºi cu
aceeaºi ORDINE DE ZI.

Se convoacã adunarea gene-
ralã a ASOCIAÞIEI VÂNÃTORILOR
ªI PESCARILOR SPORTIVI „ARTE-
MIS”- CRAIOVA în data de
25.08.2015, ora 14.00, la sediul aso-
ciaþiei din Craiova, Bulevradul 1 Mai
nr. 42, judeþul Dolj, având urmãtoa-
rea ordine de zi: 1. Aprobarea bi-
lanþului contabil pe anul 2014. 2.
Aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli pe anul 2015. 3. Primirea/
excluderea de noi membri ai aso-
ciaþiei. 4. Diverse. Preºedintele aso-
ciaþiei UDREA  VALENTIN.

ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19, primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2015 –
2016 în perioada 24 august - 4 sep-
tembrie 2015, la urmãtoarele disci-
pline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), balet, actorie,
picturã, graficã, artã cinematografi-
cã, regie-teatru. Examenul de admi-
tere, în anul I, se va desfãºura în
perioada 7 – 10 septembrie 2015.
Relaþii la telefon 0251 – 413371; în-
tre orele 09,00 – 15,00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.



Familia, cei doi copii ºi soþia, anunþã
cu nespusã durere în suflet stingerea din
viaþã a celui ce a fost DUMITRICÃ ION.
Tatã, soþ ºi bunic, în etate de 55 de ani.

Va fi înmormân-
tat azi, marþi,
11.08.2015, la ci-
mitirul Nord din
Craiova.Corpul
neînsufleþit se aflã
depus la Capela
Bisericii “Sf. Ioan
Valahul” din Pãr-
culeþul Corniþoiu.



Cumnaþii, Nicu ºi Nuna, sfâºiaþi de dure-
rea stingerii celui ce a fost DUMITRICÃ
ION, anunþã apropiaþii cã sicriul cu cor-
pul neînsufleþit
este depus la Ca-
pela Bisericii “Sf.
Ioan Valahul” din
Parcul  Corniþoiu.

Înmormantarea
va avea loc azi,
marþi,10.08.2015
la cimitirul “Nord”
din Craiova.


Printre lacrimi ºi durere, nepoþii, An-

dreea, Alexandra ºi Dan aduc un ultim
omagiu celui ce a fost DUMITRICÃ
ION. Odihneascã-se în pace! Nu te vom
uita niciodatã!



Asociaþia Judeþeanã de Fotbal

ºi Comisia Judeþeanã de Arbitri
regretã trecerea în nefiinþã a ce-
lui ce a fost arbitru asistent
FIFA ºi vicepreºedinte al CJA
Dolj, DUMITRICÃ ION, om de
aleasã þinutã moralã ºi nobleþe
sufleteascã. Condoleanþe fami-
liei îndurerate! Odihnã veºnicã!
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UNIUNEA Naþionalã a Executorilor Judecãtoreºti Camera Executorilor Judecãtoreºti

de pe lângã Curtea de Apel Craiova. Birou Executor Judecãtoresc IOVAN CORNEL,
Bãileºti, Str.Carpaþi, bl.2, sc.2, ap.4, telefon: 0745.375.708, Fax: 0251.312.009, e-mail:
bej.iovan.cornel@gmail.com. Dosar nr.222/EB/2014. Publicaþie de vânzare. Potrivit
art.761 alin.1 NCPC, aducem la cunoºtinþa publicã generalã cã în 24.08.2015, ora 12.00,
vindem la licitaþie publicã în Com.Orodel, Sat Cãlugãrei, Jud.Dolj, urmãtoarele bunuri:
1.Bovina evaluate la preþul de 2.000Lei nr. crotalii RO506003515111; 2.Bovina evaluate
la preþul de 2.000Lei nr. crotalii RO507001281668. Bunurile aparþin debitorului Olaru
Nicolae, domiciliat în Com.Orodel, Sat Cãlugãrei, Jud.Dolj. Licitaþia va începe de la
preþul de evaluare a bunurilor. Vânzarea se face la cererea creditorului Padureanu
Marin domiciliat în Com.Orodel, Sat Cãlugãrei, Jud.Dolj. Somãm pe toþi cei care pre-
tind vreun drept asupra bunurilor urmãrite descrise mai sus sã-l anunþe pe executorul
judecãtoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. Invitãm pe toþi care doresc sã
cumpere bunurile scoase la vânzare sã se prezinte la data, locul ºi ora stabilite, iar la
aceastã datã sã prezinte oferte de cumpãrare. În conformitate cu art.767 alin.1 NCPC,
participantul trebuie sã consemneze la dispoziþia executorului judecãtoresc, cel mai
târziu pânã la începerea licitaþiei, o garanþie de participare la licitaþie de cel puþin 10%
din preþul de evaluare pentru bunurile ce doreºte sã le cumpere. În conformitate cu
art.767 alin.2 NCPC creditorii urmãritori ºi intervenienþi nu au obligaþia sã depunã garan-
þia de participare la licitaþie. Emisã azi, 04.08.2015.

PRESTÃRI SERVICII
Reparaþii instalaþii sanita-
re ºi canalizare. Telefon:
0770/682.710.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu îmbu-
nãtãþiri Valea Roºie (Pia-
þã) Telefon: 0741/116.815.
Vând sau schimb garso-
nierã Caracal cu casã
sau apartament 2 came-
re Craiova + diferenþa.
Preþ, 110.000 lei. Tele-
fon: 0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

Vând camerã cãmin str.
Putnei. Telefon: 0768/
437.838; 0763/506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere de-
comandate etaj 1. Tele-
fon: 0763/857.756.
Vând 2 camere, ultracen-
tral, ultralux, A.C., inter-
net, renovat complet.
Telefon: 0762/109.595.

Vând apartament 2 ca-
mere Filiaºi. Telefon:
0765/732.972.
Vând apartament 2 came-
re, 2/4, Titulescu (lângã Bi-
serica de la Casa ªtiinþei),
bloc cãrãmidã, izolaþie in-
terioarã, îmbunãtãþiri (gre-
sie, faianþã, parchet lemn,
uºi metalice, termopan, aer
condiþionat). Telefon: 0723/
189.746.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3 ca-
mere Craioviþa Nouã etaj
3 zonã bunã. Telefon:
0730/068.568.
Vând apartament 4 came-
re, bilateral, ultracentral.
Telefon: 0721/290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739

CASE
Vând  3 case în comu-
na Lipovu cu îmbunãtã-
þiri, teren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.
Urgent! Ocazie. Vând casã
P+M 130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centralã pe
lemne + magazie diverse,
zona Catargiu Nou. Tele-
fon: 0773/ 769.467
Dioºti, casã superbã- 3
camere ºi dependinþe,
teren 3500 mp. Telefon:
0722/ 336.634.

Vând casã locuibilã, ca-
dastru, Bistreþ – Dolj. Te-
lefon: 0771/773.957.
Vând casã 350 mp Ca-
targiu. Telefon: 0770/
928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând casã comuna Ple-
niþa zonã ultracentral 3
camere ºi bucãtãrie ºar-
pantã  cu þiglã Jimbolia
beci, anexe, vad comer-
cial cu ieºire în parc 15
m ºi douã ieºiri în ºoºea-
ua principalã, pomi fruc-
tiferi, viþã de vie suprafa-
þa totalã – 750 mp, ca-
dastru. Preþ 900 milioa-
ne lei vechi. Telefon:
0351/455.617; 0748/
057.590.
Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren 5000
mp cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie, pomi,
apã ºi gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon: 0765/
795.649.
Vând casã Coþofenii din
Dos, sat Mihãiþa. Tele-
fon: 0748/503.599.

Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.
VÂND casã Mîrºani. Te-
lefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon: 0760/
996.967.
Vând casã cu 3 camere +
anexã cu 2 camere  ºi te-
ren 2000 mp, comuna Va-
lea Stanciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei negociabil.
Telefon: 0761/546.959.
Vând casã Rânca, demi-
sol, parter + etaj 1 + man-
sardã - 5 camere, 2 bãi, 1
living cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane, centra-
lã pe lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grãtar. Si-
tuatã la 50 m de pârtia de
ski de la hotel Onix. Tele-
fon: 0766/250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã oraº Cãlimã-
neºti (judeþul Vâlcea) 100
m.p. 3 camere,  bucã-
tãrie, baie, hol, moderni-
zatã + 1200 m.p. teren.
Telefon: 0740/185.171.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.

Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic sau
schimb cu 2 apartamente
2 camere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negociabil.
Telefon: 0756/252.939.
Vând casã la Negoieºti
cu vie, fântânã, garaj,
gard din beton-fier ºi te-
ren agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând teren cu o suprafa-
þã de aprox. 4000 mp si-
tuat în prelungirea Beche-
tului nr.49 ( Fãcãi) 15
euro/mp ºi douã hale de
depozitare. Spaþiul este
pretabil unor activitãþi co-
merciale ºi poate fi utili-
zat ºi în  scop rezidenþial.
Telefon: 0726/402.987.
Vând teren cu o suprafa-
þã de aprox. 4.400 mp si-
tuat în Craiova, str. Gâr-
leºti 40 euro/mp ºi hale de
depozitare. Spaþiul este
pretabil unor activitãþi co-
merciale ºi poate fi utilizat
ºi în scop rezidenþial. Tele-
fon: 0726/ 402.987.

Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Telefon:
0766/689.036.
Vând un hectar teren
arabil, cu cadastru fãcut,
în comuna Orodel - Dolj.
Telefon: 0770/336.014.
Vând teren Craiova 1114
mp. Telefon: 0769/
913.671.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056, 0744/
563.640.
OCAZIE! Vând teren
800 m, ideal pentru
casã, zonã pitoreascã,
Predeºti - 16 km, curent,
apã, 4000 Euro. Telefon:
0762/109.595.
Vând teren în T 49, P89,
suprafaþã 6000 mp, in-
travilan, curþi, construcþii,
Pieleºti. Telefon: 0766/
286.664. 0727/325.869.
OCAZIE! Vând, închiriez
1000 m – 2000 m, Ca-
lea Bucureºti Km 9, ide-
al pentru Showroom,
halã, parc auto, benzinã-
rie, deschidere 35 m.
Telefon: 0762/109.595.
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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.

STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

ªoseaua Bãlceºti
Nr. 54, vinde sãmânþã
de orz, triticale ºi grâu

soiurile: GLOSA,
DROPIA, BOEMA,
IZVOR. Relaþii le

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

TEREN 600 mp zona
PIC – Steldico, 15 Euro
mp negociabil. Telefon:
0745/867.164; 0730/
280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã din
lemn la 7 km de Craio-
va, vie, pomi, deschide-
re 22 m. Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren în Negoieºti-
2,5 ha- 12000 lei. Tele-
fon: 0723/692884
Vând teren între case în
Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon: 0744/
262.358 sau 0764/
008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco Al-
beºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 400 mp teren in-
travilan în Segarcea, str.
Unirii, nr. 29F (în spatele
Liceului),  13 m la stra-
dã, cadastru. Preþ 15 lei/
m.p. Telefon: 0251/
428.415; 0740/510.255.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobrogei.
Telefon: 0761/347.028.

Vând 2.600 mp teren pe
ºoseaua Craiova - ªimni-
cul de Sus la 600 m de
lacul Tanchiºtilor - între vile.
Telefon: 0351/170.504.
Vând teren 3000 mp în
satul Urzica Mare, la
strada principalã, ultra-
central, cu utilitãþi. Preþ
1,5 Euro/mp. Telefon:
0763/566.352.
Vând 4200 mp teren in-
travilan la 7 km de Cra-
iova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren intra-
vilan în Cârcea, Tarlaua 17.
Telefon: 0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos la
DJ, cadastru fãcut. Te-
lefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi, 1500
mp, Drumul Muntenilor -
Craiova, 40 Euro/mp. Te-
lefon: 0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã sau îm-
prejurimi. Telefon: 0740/
887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând motor Raba 215 CP.
RK 0 Km, preþ negociabil.
Telefon: 0765/554.177.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/ 234.638.

Vând Logan culoare ro-
ºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi. Te-
lefon: 0744/780.550.
LOGAN, 2007, 36.000
Km reali. Telefon: 0766/
300.974.
Vând Dacia 1310, fabri-
caþie 1998. Telefon:
0770/333.559.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0752/234.638, 0351/
446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism DA-
CIA anul fabricaþiei 1993.
Autoturismul este în sta-
re de funcþionare. Tele-
fon: 0765/789.181.
Vând Dacia 1300. Tele-
fon: 0351/415.713.
SOLENZA – 2004, ben-
zinã, culoare alb, econo-
micã - 90.000 km, 4000
RON negociabil, stare
excelentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, 07.2009. Su-
perîntreþinutã, distribuþie
schimbatã recent, ulei,
filtre, plãcute frânã, cau-
ciucuri noi. Taxa 0. 6800
euro uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio 2003
full, 1800 euro negociabil.
Telefon: 0766/899.363.

VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ JOHN
DEERE 730 - masa de
5,2. Preþ negociabil. Tele-
fon: 0772/096.357.
CUMPÃRÃRI AUTO

Cumpãr de la unic pro-
prietar auto TICO, euro
2, sau MATIZ, euro 4.
Telefon: 0771/290.539;
0351/ 460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer de
tablã 1,20 / 0,60 nefolosit.
Telefon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigori-
ficã 5 sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Telefon:
0745/602.001.
Vând cãrucior handicap,
pat mecanic + saltea,
polizor 2500 W, sobã te-
racotã cu toate furnituri-
le, Tv color D- 1x2 Cm.
Telefon: 0768/083.789.
Vând atelier utilat pentru
construcþie textile în spa-
þiu închiriat ºi ºabloane
de imprimat steaguri UE
ºi NATO. Telefon: 0723/
684.511.
Vând porumbei voiajori
albi, 20 bucãþi 15 lei / buc.
Telefon: 0727/808.696.
Vând set motor tip BOR-
GO pentru Dacia 1300
preþ - 245 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri, foar-
te convenabil. Telefon:
0767/116.092.
Vând bicicletã medicina-
lã, maºinã de cusut mar-
ca Nauman, veselã - far-
furii, 17 plãci din beton
armat pentru groapã la
cimitir, perelinã cauciuca-
tã pentru ploaie, aragaz
pentru gaze, 2 reductoa-
re pentru oxigen, 2 apa-
rate de masaj noi, 1 ºifo-
nier cu 3 uºi, anexe 3
bucxãþi , recamier 2 bu-
cãþi, 2 flori mari de apar-
tament. Telefon: 0754/
220.151.

Vând trei biciclete copii,
aragaz 4 ochiuri, calori-
fere fontã, televizor co-
lor, preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu nouã 20
litri, reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV nou,
arzãtor gaze sobã D 600.
Telefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic inox
nou pentru handicap,
masã sufragerie 6 per-
soane, pret negociabil,
telefon: 0351/446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare (zã-
velci, prosoape, batiste)
cusute manual. Telefon:
0351/809.908.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri – 500
RON, dormitor - 800 RON,
canapea – 300 RON. Tele-
fon: 0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci în
Ungureni - zona Oble-
menco. Telefon: 0351/
468.838; 0771/232.167.
Vând urgent 2 locuri de
veci cimitirul Ungureni
Telefon: 0769/669.736.

Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80 lei,
pompã de udat grãdinã
Cama 200 lei - sãpun de
casã 10 kg cu 5 lei/kg.
Telefon: 0770/303.445.
Vând plug Nr. 5 pentru
arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz nouã,
nefolositã. Telefon: 0345/
931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând motocicletã HON-
DA R.C. 33 N.T.V. 650
cm3 culoare negru. 2200
lei. Telefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu kilo-
gramul. Telefon: 0766/
676.238.
Vând ecograf foarte con-
venabil, performant cu
douã sonde diferite. Te-
lefon: 0251/412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu geam,
2 ferestre cu geam 30
lei/buc, covor persan
2,20/1,80 - 80 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Ocazie! Vând aparat au-
ditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii bine
dezvoltate cu 5 rame cu
puiet - Podari, telefon:
0720/115.936.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând loc de veci cimiti-
rul Sineasca – Craiova
dimensiuni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon: 0764/
271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculptat.
Telefon: 0769/360.741.
Vând þuicã, combinã frigo-
rificã Arctic nouã maºinã
de cusut Singer ºi Paff.
Telefon: 0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bocanci,
ghete piele militare, piele
bovinã 6 mp, telescoape
Tico noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã stereo,
calculator instruire copii.
Telefon: 0735/445.339.
Vând douã locuri de veci
cu capac, în ciment la
Cimitirul Roboaica ºi
douã locuri nefãcute. Te-
lefon: 0766/423.562 ºi
0760/084.961.
Vând 2 uºi metalice ju-
mãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele cu
geam vopsite, chituite
1,20x52. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.

Vând 2 locuri de veci su-
prapuse, amenajate cu
plãci, gard ºi cruce, cimi-
tirul Lascãr Catargiu -
Craiova. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din lemn.
Telefon: 0755/074.742.
Vând cãruciar copil, sal-
tea copil, aspirator, sã-
pun rufe, covoare olte-
neºti, scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn mela-
minate. Telefon: 0251/
531.294.
Vând maºinã de spãlat,
bazin inox, 50 Ron, cãru-
cior copil 50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã fran-
þuzeascã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iarnã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã - 250
lei, pãlãrie fetru 55 nouã
50 lei, burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cornier
de 70 lungi de 2.80 m,
trei foi tablã zincatã 2/1
m, televizor color Grun-
ding diagonala 70 cm.
Telefon: 0770/303.445.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Închiriez apartament.
Telefon: 0351 433.875;
0771/648.286.
Garsonierã complet mo-
bilatã, etaj 1, 45 mp -
Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã (cãldurã, curent,
gaze, TV intrã în chirie -
800 RON). Telefon:
0770/682.710.
Apartament ultracentral,
ultralux, mobilier nou, ul-
tramodern, A.C., inter-
net, toate dotãrile, posi-
bil ºi regim hotelier. Tele-
fon: 0762/109.595.

Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac, zona
Simplon. Telefon: 0746/
112.040.
Închiriez sau vând apar-
tament 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Tele-
fon: 0723/099.626.
Închiriez locuinþã, condiþii
foarte bune, zona 1 Mai.
Telefon: 0729/398.051.
Închiriez spaþiu comercial.
Telefon: 0744/391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsoni-
erã Craioviþa Nouã. Te-
lefon: 0740/336.047;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã fe-
meie drãguþã, munci-
toare, onestã, pentru
convieþuire la þarã. Con-
stantin Constantin/Luci-
cã –Dãnciuleºti, nr.
136, judeþul Gorj, Agen-
þia Petrãchei.
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pen-
tru prietenie sau cãsã-
torie. Telefon: 0251/
421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central cu
oferte la cererea clientu-
lui, cazare – masã - con-
fort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/692.884.
Afacere - 5000 cepe flo-
rifere chiparoase (tubero-
ze) + 5000 gladiole Olan-
da + facturã + consulta-
þie la plantare. Telefon:
0786/391.745.
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Un nou transfer în aceas-
tã pauzã competiþionalã la
SCM U Craiova. Dupã Vlad
Negoieþescu, Cãtãlin Burla-
cu (ambii defuncta Asesoft),
Zlatko Jovanovic (BC Timi-
ºoara) ºi Bozo Djurasovic
(fãrã angajament în ultimul
an, din pricina unei acciden-
tãri), gruparea alb-albastrã l-
a înregimentat ºi pe Marko
Djurkovic.

Djurkovic are 28 de ani,
2.05 m ºi joacã pe postul de
pivot, iar în România a mai
evoluat pentru BCM Piteºti
ºi Gaz Metan Mediaº. În sezonul 2014-2015
a fost om de bazã la formaþia ardeleanã,
având medii de 15,9 puncte, 10,7 recupe-
rãri ºi douã pase decisive pe meci, pentru
o eficienþã de 17,4 unitãþi.

Echipa craioveanã s-a reunit ieri sub co-
manda noului tehnician  Oliver Popovic. La
primul antrenament, desfãºurat în Parcul
“Nicolae Romanescu” au fost prezenþi 10
jucãtori, cele 5 achiziþii amintite anterior plus
cei rãmaºi din vechea gardã, Bozovic, Mi-
cic Petriºor, Damian ºi Ciotlãuº.

SPORT LA TV, ASTÃZI
– TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 1
17:30, 19:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – CSMS Iaºi, CFR

Cluj – Petrolul.
DIGI SPORT 2
19:30 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal, în Canada: ziua a 2-a.
DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Scoþia – Premier League: Dundee United –

Dundee FC.
DOLCE SPORT
17:30, 19:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – CSMS Iaºi, CFR

Cluj – Petrolul / 21:45 – FOTBAL – Supercupa Europei:             FC
Barcelona – FC Sevilla.

DOLCE SPORT 2
18:00 – TENIS (F) – Turneul de la Toronto, în Canada: ziua a 2-a.
EUROSPORT
16:00 – CICLISM – Turul Beneluxului Eneco.
EUROSPORT 2
20:00 – MOTOCICLISM VITEZÃ - Liga Naþionalã, în Suedia: Sme-

derna – Dackarna.
PRO TV
21:45 – FOTBAL – Supercupa Europei: FC Barcelona – FC Sevilla.
LOOK TV
17:30, 19:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani – CSMS Iaºi, CFR

Cluj – Petrolul.

Deþinãtoarea Ligii Campioni-
lor, FC Barcelona, ºi cea a Ligii
Europa, FC Sevilla, îºi dis-
putã în aceastã searã Super-
cupa Europei, gazdã urmând
sã fie arena Boris Paichad-
zis din capitala georgianã –
Tbilisi.

Catalanii vor evolua pen-
tru a 9-a oarã cu trofeul pe
masã, un nou record, iar
dacã se vor impune în faþa
compatriþilor spanioli vor
egala la numãrul de trofee (5)
pe AC Milan, cea mai de suc-

Barca ºi Sevilla se bat pe
Supercupa Europei

Astãzi, ora 21:45, PRO TV, Dolce Sport
ces echipã din istoria de 43 de
ani a Supercupei.

Alte 8 medalii cucerite de sportivii craioveni
Ionuþ Drãguºin, atlet aflat în dublã legiti-

mare cu CSM Craiova ºi Liceul Tehnologic
Brãtianu din Drãgãºani, ºi-a etalat din nou
calitãþile, de aceastã datã în cadrul Campio-
natului Naþional de Juniori 1, desfãºurat sâm-
bãtã ºi duminicã, la Piteºti. Sportivul a urcat
de douã ori pe cea mai înaltã treaptã a po-
diumului, în probele de 1500 de metri ºi 5000
de metri. Ionuþ Drãguºin a încheiat cursa de
1500 de metri cu timpul de 3 minute, 55 de
secunde ºi 90 de sutimi, iar pe cea de 5000
de metri în 16.00.86 minute. Cele douã ti-

tluri îi îmbogãþesc vitrina cu medalii a atle-
tului, care deþine în palmares numeroase dis-
tincþii naþionale, dar ºi internaþionale.

O altã medalie de aur a fost cuceritã în
Trivale ºi de Daniela Bogdan, de la LPS “Pe-
trache Triºcu, în proba de 5.000 metri.

Trecând la urmãtoarea treaptã a podiu-
mului, Mãdãlin Gheban, sportiv transferat
sãptãmâna trecutã la CS Universitatea Cra-
iova, a ieºit al doilea la 800 ºi 1.500 de me-
tri, în cea din urmã probã, cum am notat
anterior, fiind depãºit de Ionuþ Drãguºin.

Cãtãlina Chircã (LPS “Petrache Triºcu) ºi-a
trecut ºi ea în cont un argint, la 800 metri.

Privitor la medaliile de bronz, în numãr
de 4, acestea au fost câºtigate de Daniela
Bogdan (Tricºu), în proba de 3.000 de me-
tri, de Cãtãlina Chircã (Triºcu), în proba de
1.500 metri, ºi de ºtafetele de 4x100 metri
ºi de 4x400 metri ale LPS-ului, formate din
Evelyna Balaci, Miruna Paraschiv, Denisa
Papa ºi ªtefania Sandu, respectiv din ªtefa-
nia Sandu, Denisa Papa, Delia Pãdureanu ºi
Cãtãlina Chircã.

BASCHET (M): SCM U ºi-a asigurat
serviciile pivotului Marko Djurkovic

HANDBAL (F): Gogârlã, mulþumitãHANDBAL (F): Gogârlã, mulþumitãHANDBAL (F): Gogârlã, mulþumitãHANDBAL (F): Gogârlã, mulþumitãHANDBAL (F): Gogârlã, mulþumitã
dupã turneul de la Clujdupã turneul de la Clujdupã turneul de la Clujdupã turneul de la Clujdupã turneul de la Cluj

SCM Craiova a participat vineri ºi sâm-
bãtã la Memorialul “Tiberiu Rusu” – turneu
amical ce a avut loc în Sala Sporturilor “Horia
Demian”, din Cluj-Napoca. Formaþia pregã-
titã de Simona Gogîrlã a încheiat pe poziþia
secundã, cu 6 puncte dupã trei jocuri, în-
cheind victorioasã în faþa lui CSM Bistriþa
(echipã din divizia a II-a; scor 29-16) ºi
HCM Râmnicu-Vâlcea (33-24), pentru a se
înclina în faþa “bronzului” ediþiei trecute a
Ligii Naþionale, Corona Braºov (24-32).

Antrenoarea echipei din Bãnie s-a decla-
rat mulþumitã de evoluþia fetelor în primele
jocuri de verificare din aceastã varã.

“Au fost primele meciuri de pregãtire. Toa-
tã lumea s-a miºcat bine. În jocul cu Bistriþa
ma intrat mai greu, e normal. Sunt ºapte ju-
cãtoare noi. Dar pas cu pas ritmul de joc a
crescut. Mai avem mult de lucru, însã spe-
rãm ca de la meci la meci sã fie mai bine”, a
spus Gogîrlã.

Mâine, SCM va juca un nou meci de pre-
gãtire, contra campioanei CSM Bucureºti,
meci programat de la ora 17:00, în Sala Po-
livalentã.

“CSM Bucureºti este o super-echipã. Spe-
rãm sã avem cât mai mulþi spectatori la salã.
Este primul meci acasã, vrem sã facem un

Pentru Barcelona succesele au
venit în 1992 (cu Werder Bre-

men), 1997 (Dortmund),
2009 (ªahtior) ºi 2011
(Porto), iar rateurile în 1979
(Nottingham Forest), 1982
(Aston Villa), 1989 (Milan)
ºi 2006 – când a pierdut cu
net 3-0 chiar în faþa forma-
þiei andaluze. În afarã de
acest triumf, Sevilla a mai
disputat douã finale, pier-
zând de fiecare datã, în
2007 ºi 2014, cu Milan, res-
pectiv Real Madrid.

Deocamdatã nu se ºtie sigur programul
meciurilor de verificare. Primul meci ofi-
cial al celor de la SCM U va fi în 22 sau
23 septembrie, pe teren propriu, contra
Stelei, în turul I al Cupei României. Dacã
punem pe tapet ºi noul sezon din Liga Na-
þionalã, SCM-U Craiova va juca în runda
inauguralã în deplasare cu BCM-U Piteºti,
meci programat în weekend-ul 3-4 octom-
brie. Obiectivul craiovenilor pentru ediþia
viitoare de campionat este acciderea în
play-off.

meci bun, un meci din care sã avem ce în-
vãþa. Sper sã ieºim cu capul sus de pe te-
ren”, a mai afirmat Gogîrlã.

În 14 ºi 15 august, alb-albastrele vor evo-
lua ºi în compania vicecampioanei HCM Baia
Mare, într-un turneu gãzduit de aceasta.
Apoi, în intervalul 21-22 august, SCM va fi
gazda unui patrulater la care sunt invitate
echipele din Cluj, Ploieºti ºi nou-promovata
Mãgura Cisnãdie.

SCM Craiova va debuta în Liga Naþionalã
în 29 august, în deplasare, cu Dunãrea Brãila,
în timp ce primul mei de acasã va fi o sãptã-
mânã mai târziu, în compania lui HC Zalãu.

AAAAATLTLTLTLTLEEEEETISM: Ionuþ Drãguºin,TISM: Ionuþ Drãguºin,TISM: Ionuþ Drãguºin,TISM: Ionuþ Drãguºin,TISM: Ionuþ Drãguºin,
dublu campion naþional la Juniori 1dublu campion naþional la Juniori 1dublu campion naþional la Juniori 1dublu campion naþional la Juniori 1dublu campion naþional la Juniori 1
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1. CSMS Iaºi 5 3 1 1 5-5 10
2. Steaua 5 2 3 0 5-1 9
3. Dinamo 5 2 3 0 4-2 9
4. ASA 5 2 2 1 6-2 8
5. Pandurii 5 2 2 1 5-4 8
6. Astra 5 2 2 1 10-11 8
7. Viitorul 5 1 4 0 8-7 7
8. Craiova 5 1 2 2 3-3 5
9. Voluntari 5 0 4 1 3-5 4
10. Botoºani 5 0 3 2 3-5 3
11. ACS Poli 5 1 0 4 3-7 3
12. CFR Cluj 5 2 2 1 7-5 2
13. Chiajna 5 0 2 3 4-8 2
14. Petrolul 5 0 4 1 4-5 -2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa V
FC Voluntari – FC Botoºani 1-1
Au marcat: Ad. Bãlan 66 / Cabrera 18.
CSMS Iaºi – CFR Cluj 2-1
Au marcat: Golubovic 24 – pen., Enescu 38 / Larie 78 – pen.
“U” Craiova – Concordia 2-0
Au marcat: Bãluþã 52, Zlatinski 80.
Petrolul – Pandurii 1-1
Au marcat: Moussa 40 / M. Roman 59.
Viitorul – ASA Tg. Mureº 1-0
A marcat: Fl. Tãnase 41.
ACS Poli – Astra 1-3
Au marcat: Rufino 57 / Enache 35 pen., E. Pap 68 aut., Roºu 90+1.
Steaua – Dinamo 0-0

La fel ca Universitatea, Viitorul,
adversara craiovenilor în “interme-
diara” de mâine, a obþinut o primã
victorie în acest sezon, trecând,

Liga I – etapa VI

Astãzi
FC Botoºani – CSMS Iaºi 17:30
CFR Cluj – Petrolul 19:30
Mâine
“U” Craiova – Viitorul 17:30
ASA TG. Mureº – ACS Poli 19:30
Astra – Steaua 21:45

Înfrângerea de sâmbãtã cu Uni-
versitatea, scor 0-2, i-a fost fatalã
lui Marius Baciu, dat afarã, ieri,
de la Concordia Chiajna. Baciu
devine astfel primul antrenor din
Liga I demis, o veritabilã perfor-
manþã dacã þinem cont cã în se-
zonul trecut, dupã acelaºi numãr
de etape, numãrul antrenorilor
care pãþiserã asta era deja de 4.

Marius Baciu îi luase locul la
Concordia lui Marius ªumudicã,
la începutul lunii aprilie. Fostul ju-
cãtor al Stelei semnase un con-
tract pânã în aceastã varã, cu op-
þiune de prelungire.

În locul lui Baciu, Concordia îl
va numi antrenor pe Cornel Þãl-
nar, conform mai tuturor publica-
þiilor de specialitate din Bucureºti.

15 meciuri oficiale a condus-o
Marius Baciu pe Concordia, înre-
gistrând 4 victorii, 4 egaluri ºi 7
înfrângeri.

Baciu, “demis” de ªtiinþaBaciu, “demis” de ªtiinþaBaciu, “demis” de ªtiinþaBaciu, “demis” de ªtiinþaBaciu, “demis” de ªtiinþa

Astãzi, de la ora 17:30, pe sta-
dionul din Iºalniþa, Universitatea
II Craiova va întâlni pe Minerul
Motru, în turul trei al Cupei Ro-
mâniei. Pânã acum, bãieþii lui
Daniel Mogoºanu au trecut de
Viitorul Municipal Craiova cu 2-
1 ºi de ACSO Filiaºi, cu un cate-
goric 5-0. Obiectivul a fost trasat
de la începerea aventurii în com-
petiþia knock-out: accederea în
16-imile Cupei, ceea ce echiva-
leazã cu aducerea unei echipe de
Liga 1 în Bãnie. Meciul cu gorje-
nii nu se anunþã însã deloc unul
uºor, mai ales cã vor lipsi patru
titulari de drept: goalkeeper-ul La-
urenþiu Popescu, Angelo Iuga,
Alin Manea ºi Andrei Burlacu, toþi
convocaþi sub tricolor. Mai mult,
nici Cojocaru nu va juca, fiind
accidentat. Chiar ºi aºa, antreno-
rul “speranþelor”, Daniel Mogo-
ºanu, este optimist, declarând cã
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duminicã, la Ovidiu, de vicecam-
pioana ASA Tg. Mureº, scor 1-0.
Totuºi, spre deosebire de ªtiinþa,
trupa lui Hagi este una dintre cele

trei echipe ale campionatului care
n-au cunoscut înfrângerea.

Deºi cu ASA-ul n-a mai mar-
cat, veteranul Florin Cernat, gol-
gheterul campionatului, cu 4 go-
luri, tot a reuºit sã iasã în eviden-
þã, oferind asisst-ul la unica reuºi-
tã, semnatã de Florin Tãnase, în
minutul 41.

În sezonul trecut, Craiova ºi Vi-
itorul au remizat atât în Bãnie (2-
2), cât ºi la Chiajna – “casa” con-
stãnþenilor din acel moment (1-1).
Cele douã s-au întâlnit ºi în “opti-
mile” Cupei, meci încheiat tot la
egalitate dupã 90 de minute, 1-1,
dar la finele cãruia Universitatea a
mers mai departe, dupã un gol al
lui Mateiu, în minutul 112. O par-
tidã de tristã amintire pentru Ni-
cuºor Bancu, care s-a accidentat
grav ºi a fost nevoit sã absenteze
de pe teren 5 luni.

este sigur cã jucãtorii care-i vor
înlocui se vor dãrui total ºi vor
aduce calificarea în urmãtoarea
fazã a competiþiei

„Minerul Motru este un adver-
sar superior celor pe care i-am
întâlnit pânã acum. Nu-i voi avea
la dispoziþie pe cei patru jucãtori
chemaþi la Naþionala Under 19 a
României, iar fundaºul Cojocaru
e accidentat. Dar sunt sigur cã
jucãtorii care-i vor înlocui se vor
dãrui total ºi vor aduce califica-
rea în urmãtoarea fazã a Cupei
României. Avem jucãtori tineri,
valoroºi ºi ambiþioºi care vor tre-
bui sã îmbrace cu mândrie tricoul
Universitãþii ºi sã ajute la un par-
curs cât mai lung în Cupa Româ-
niei. Sunt meciuri în urma cãrora
vor cãpãta experienþã ºi vor creºte
valoric“, a spus Mogoºanu.

Promovatã în aceastã varã în
al treilea eºalon fotbalistic al þãrii,

“satelitul” va înfrunta
pe Minerul Motru ºi
în campionat, cele
douã fiind colege în
seria a patra.

În tururile anterioa-
re, Minerul Motru a
dispus cu 4-0 de Gilor-
tul Târgu Cãrbuneºti,
tot o echipã din Gorj, ºi
cu 5-1 de mehedinþen-
þii de la Pandurii Cer-
neþi, formaþie ce pro-
ducea surpriza ºi elimi-
na Podariul în runda in-
auguralã (3-2).

Universitatea II a
evoluat vineri într-un
ultim amical înaintea
disputei cu Motru,
câºtigând cu 2-1, la
Piteºti, contra celor argeºenilor
de la “Dinicu Golescu”, graþie
reuºitelor semnate de Mazarache

ºi Cãle (penalty).
Daniel Mogoºanu ar putea primi

ceva întãriri ºi de la echipa mare,
însã rãmâne de vãzut dacã tande-
mul Cârþu-Sãndoi va fi dispus sã
renunþe la cineva, în contextul în
care, mâine, în “intermediarã”, Uni-
versitatea are de jucat o partidã

extrem de importantã cu Viitorul.
Dacã va câºtiga ºi implicit va

continua în competiþie, Universi-
tatea II Craiova va evolua în tu-
rul patru al Cupei României pe 26
august, tot de la 17:30. În aceas-
tã fazã vor lua startul ºi 10 for-
maþii din Liga a II-a.
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