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- Asta e diferenþa, Popescule:
Politicienii dau din gurã ºi noi dãm
din buzunar.
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La insistenþele autori-
tãþilor locale, care su-
pravegheazã din scurt
ºantierul, SC Delta a
terminat, vineri, sensul
de circulaþie de la inter-
secþia cu strada „Fraþii
Goleºti” (Piaþa Centra-
lã) ºi pânã la podul Elec-
troputere. De sãptãmâ-
na aceasta, constructo-
rul se va muta pe cea-
laltã bandã de circula-
þie. Deºi urmeazã sã se
inaugureze calea de ru-
lare, tramvaiul nu va fi
pus pe linie deoarece se
va începe lucrãrile ºi la
partea aerianã, de ali-
mentare cu energie elec-
tricã a tramvaiului.33333 AC
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Nu existã nume mai
roditor de credinþã ºi de viaþã
decât Maria. ªi mai univer-
sal. Este umanitatea în stare
purã ºi absolutã; cheie a
puterii darului, a puritãþii
care dã fruct, simbol al
maternitãþii care asumã
suferinþa pierderii Fiului (ce
se lasã convinsã de cuvintele
copilului “Cel ce mã pierde
mã gãseºte!”), al îndoielii
dramatic de omeneºti cã,
odatã cu crucificarea, totul
este iremediabil pierdut ºi,
deopotrivã, al acceptãrii
actului Învierii, în dispreþul
hazardului, ca împlinire a
legii divine.

Pe mama o chemaPe mama o chemaPe mama o chemaPe mama o chemaPe mama o chema
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Divan FilmDivan FilmDivan FilmDivan FilmDivan Film
Festival 2015 Festival 2015 Festival 2015 Festival 2015 Festival 2015 :::::
proiecþii cuproiecþii cuproiecþii cuproiecþii cuproiecþii cu
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Specialiºtii înSpecialiºtii înSpecialiºtii înSpecialiºtii înSpecialiºtii în
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Metodã unicatMetodã unicatMetodã unicatMetodã unicatMetodã unicat
de recuperare,de recuperare,de recuperare,de recuperare,de recuperare,
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terapia în apã!terapia în apã!terapia în apã!terapia în apã!terapia în apã!

Grupa de vârstã a tinerilor
este tot mai afectatã de boli
cu handicap. Investiþiile
D.G.A.S.P.C. Dolj în recupera-
rea persoanelor cu aceste afec-
þiuni sunt pe mãsurã. Un tip de
recuperarea neuromotorie,
unicat în Oltenia, are la bazã
terapia în apã ºi este operaþio-
nalã în municipiul Craiova.
Direcþia Generalã de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilu-
lui Dolj a desfãºurat în primul
semestrul al anului în curs ser-
vicii de profil ºi pentru persoa-
nele adulte cu hadicap.
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”Sunt directori care au case
mai mari decât Versailles-ul
ºi au lucrat toatã viaþa lor la stat”

Unii directori din Compania
de Drumuri ºi Autostrãzi au
case mai mari decât palatul
Versailles, deºi au lucrat toatã
viaþa la stat, ºi au semnat
contracte a cãror valoare a
crescut de zece ori, bazate pe
„caiete de sarcini mãnuºã,
pentru anumite firme”, potrivit
unui director suspendat din
companie. ”Dacã se ia ºpagã
în CNADNR? Sunt directori
care au case mai mari decât
Versailles-ul ºi au lucrat toatã
viaþa lor la stat. Mai e o
problemã, au gestionat con-
tracte care ºi-au mãrit valoa-
rea de la un milion de euro la
10 milioane de euro, au
contracte pe niºte caiete de
sarcini doar la anumite firme,
adicã erau fãcute caiete de
sarcini mãnuºã, pentru anumi-
te firme”, a declarat într-un
interviu pentru gândul Alin
Goga, directorul suspendat de
CNADNR dupã ce a vorbit
despre ilegalitãþile din compa-
nie. Goga este director ad-
junct de investiþii al Regionalei
din Craiova a CNADNR ºi în
trecut director juridic în
structura centralã. CNADNR
a anunþat marþi cã Goga va fi
suspendat ca urmare a unei
apariþii într-o emisiune TV în
care a reclamat neregulile din
instituþie. CNADNR ºi-a
motivat sancþiunea prin faptul
cã Goga „a furnizat informaþii
în legãturã cu activitatea
companiei fãrã a fi împuterni-
cit sau fãrã a avea mandat de
la conducerea CNADNR”. În
interviul acordat gândul Alin
Goga detaliazã neregulile din
companie, susþinând cã ºeful
acesteia, Narcis Neaga, este
„mai puternic decât un
ministru”.

Jinga a prezentat scrisorile de
acreditare, arãtând cã “este o onoa-
re ºi un privilegiu sã-ºi reprezinte
þara pe lângã singura organizaþie in-
ternaþionalã globalã”, potrivit unui
comunicat de presã emis de Misi-
unea Permanentã a României pe
lângã Organizaþia Naþiunilor Uni-
te. Ban Ki-moon i-a urat bun venit
lui Jinga ºi a apreciat cã provocã-
rile cu care se confruntã în pre-
zent comunitatea internaþionalã
necesitã un efort sporit al diplo-
maþiei internaþionale, în centrul
cãreia se aflã ONU. Sosirea la post
a noului ambasador al României
“are loc în cel mai bun moment
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Prim-vicepreºedintele PNL Cãtãlin Predoiu a anunþat, ieri, cã
partidele parlamentare se vor întâlni pe 20 august, în cadrul
consultãrilor privind reexaminarea Codului Fiscal, care urmeazã
sã fie votat în sesiunea extraparlamentarã programatã sã înceapã
pe 24 august. Liderul PNL a anunþat, ulterior, cã data a fost conve-
nitã cu UNPR, adãugând însã cã are “semnale neoficiale” cã ºi
PSD va participa la întâlnire. Totodatã, UNPR a confirmat, ieri,
participarea la discuþii.

Liderul PNL Cãtãlin Predoiu a
declarat, ieri, cã data de 20 august
pentru consultãrile tehnice pe Co-
dul Fiscal a fost convenitã cu
UNPR, adãugând însã cã are
“semnale neoficiale” cã ºi PSD va
participa la întâlnire, iar ministrul
Finanþelor Eugen Teodorovici este
aºteptat sã îºi prezinte poziþia.“E-
rau douã date pentru consultãri, noi
am propus 17 august ºi UNPR a
propus 19 august ºi era normal sã
fie una singurã ºi s-a decis data de
20 august. Avem semnale neoficia-
le cã ºi cei de la PSD vor partici-
pa. Dânºii ºi-au desemnat deja ne-
gociatorii. Eu cred cã toatã lumea
va fi prezentã”, a precizat pentru
MEDIAFAX Cãtãlin Predoiu, prim-
vicepreºedinte PNL.

El a arãtat cã se aºteaptã la
aceastã întâlnire ca ministrul Finan-
þelor sã-ºi prezinte poziþia, sã se
evalueze mai multe scenarii de im-
pact ºi sã se gãseascã o formulã
care sã nu producã un deficit care
sã genereze instabilitate economi-
cã.“Vor fi întâi întâlniri tehnice ºi
apoi o întâlnire politicã. Vom eva-
lua diferite scenarii de impact, aº-
tept sã gãsim o formulã care sã nu
producã un deficit care sã genere-
ze instabilitate conomicã ºi sã d-m
un semnal de instabilitate pe pieþele
internaþionale”, a spus Predoiu. El
a adãugat cã ministrul Finanþelor
este aºteptat sã prezinte cum vede
impactul bugetar al mãsurilor din
Codul Fiscal, arãtând cã ºi liberalii
vor prezenta ce scenarii ºi viziuni au.

UNPR a transmis, ieri, cã mi-
nistrul Eugen Nicolicea ºi senato-
rul Haralambie Vochiþoiu, vor par-
ticipa la negocierile privind Codul
Fiscal, din data de 20 august, afir-
mând cã participanþii la discuþii tre-
buie sã vizeze identificarea unor
soluþii ºi nu câºtiguri politice. “Din
partea UNPR vor participa minis-
trul Eugen Nicolicea ºi senatorul
Haralambie Vochiþoiu, specialiºti
care au experienþa ºi pregãtirea
necesare pentru susþinerea tehni-

cã a punctelor de vedere ale Uniu-
nii pe aceastã temã”, se aratã într-
un comunicat remis MEDIAFAX.
Potrivit sursei citate, UNPR îºi
exprimã speranþa cã formatul con-
venit va conduce la o discuþie teh-
nicã solidã privind Codul Fiscal,
înaintea unei discuþii politice ºi
considerã cã participanþii la con-
sultãrile privind Codul Fiscal tre-
buie sã vizeze în primul rând solu-
þiile propriu-zise ºi nu eventuale
câºtiguri politice sau de imagine.

Cristian Sima a fost anunþat prin
comisia rogatorie fãcutã cu auto-
ritãþile judiciare elveþiene de faptul
cã este urmãrit penal în România,
prin aceeaºi comisie rogatorie pu-
tând da, dacã doreºte, ºi o decla-
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Ambasadorul Ion Jinga a fost primit, joi, la sediul Organizaþiei
Naþiunilor Unite din New York de secretarul general al ONU, Ban
Ki-moon, pentru a-ºi prezenta scrisorile de acreditare în funcþia de
ambasador extraordinar al României la ONU.

posibil”, odatã cu adoptarea obiec-
tivelor de dezvoltare durabilã pen-
tru perioada 2015-2030 ºi într-un
an aniversar simbolic – 70 de ani
de la înfiinþarea Organizaþiei, po-
trivit aceleiaºi surse.

Într-o notã personalã, secreta-
rul general al ONU a remarcat ex-
perienþa diplomaticã ºi formaþia
profesionalã anterioarã a ambasa-
dorului român, apreciind cã “am-
basadorii cu pregãtire ºtiinþificã
înþeleg foarte bine sistemul ONU”.
Ion Jinga a subliniat cã România
are o tradiþie remarcabilã în do-
meniul diplomaþiei, cu standarde
profesionale înalte, stabilite de Ni-

colae Titulescu, care a ocupat de
douã ori postul de preºedinte al
Ligii Naþiunilor. “În contextul in-
ternaþional actual, în care statele
trebuie sã facã faþã unei palete

extrem de largi de probleme glo-
bale, soluþiile trebuie cãutate în
cooperarea multilateralã, iar ONU
se aflã în centrul acestui efort....”,
a spus Jinga.

Brokerul Cristian Sima a fost înºtiinþat, în cadrul
unei comisii rogatorii, cerutã de procurorii Parchetului
de pe lângã Curtea de Apel Bucureºti în Elveþia, cã este
urmãrit penal ºi cã poate da o declaraþie în calitatea de
suspect, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.

raþie în calitate de
suspect. Potrivit
aceloraºi surse,
dupã finalizarea

acestei comisii rogatorii, indiferent
dacã Sima va da sau nu o declara-
þie, anchetatorii vor pune în miº-
care acþiunea penalã pe numele
brokerului dupã finalizarea admi-
nistrãrii probatoriului în dosar.

Sursele citate au precizat, pen-
tru MEDIAFAX, cã pânã la acest
moment cel puþin doi dintre direc-
torii care au lucrat cu Sima au dat
declaraþii nefavorabile acestuia, iar
anchetatorii urmeazã sã stabileas-
cã dacã se extinde urmãrirea pe-
nalã ºi în cazul acestora. Cristian
Sima, fost preºedinte al consiliului
de administraþie ºi director gene-

ral al Bursei de la Sibiu - Sibex, nu
a mai putut fi contactat din 1 oc-
tombrie 2012 ºi, potrivit unor zvo-
nuri din piaþa de capital, ar fi dis-
pãrut cu banii unor clienþi care
tranzacþionau pe pieþe externe
printr-o firmã deþinutã de el.

Potrivit unor surse din piaþa de
capital, tranzacþiile pe pieþele ex-
terne au fost operate prin WBS
Holding, firmã deþinutã de Sima ºi
înregistratã în Insulele Virgine Bri-
tanice. O altã ipotezã vehiculatã
este cã Sima ar fi pierdut banii mai
multor clienþi în urma acestor
tranzacþii, cu grad ridicat de risc.
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Ziua de 29 iulie 2012 a durat
câþiva ani. Ce s-a întâmplat
atunci, toatã lumea ºtie ºi eveni-
mentul îndelung dezbãtut va fi
reþinut de istorie. Ne-am convins
cã soarele rãsarea de la Apus.
De la preºedintele Comisie Eu-
ropene, Jose Manuel Barroso,
preºedintele Consiliului Euro-
pean, Herman van Rompuy , la
cancelarul german, Angela Mer-
kel, ambasadorul SUA la Bucu-
reºti, Comisarul european pen-
tru Justiþie ºi drepturi fundamen-
tale, Viviane Reding, protestele
cu suspendarea ex-preºedinte-
lui Traian Bãsescu, au curs to-
renþial, reproºându-se gândirea
antistat de drept a celor care for-
mau conducerea USL. ªi pro-
cedaserã la ceea ce s-a numit
„puci” ºi... „loviturã de stat”.

MIRCEA CANÞÃR

Când soarele rãsare de unde trebuie!Când soarele rãsare de unde trebuie!Când soarele rãsare de unde trebuie!Când soarele rãsare de unde trebuie!Când soarele rãsare de unde trebuie!
Eram, aºadar, în 2012. O varã
excesiv de încinsã. Cu niºte ani
în urmã, nu mulþi, lucrurile stã-
teau exact cum le relateazã
Adriana Sãftoiu, fost consilier
prezindenþial, în memoriile sale
„Cronicã de Cotroceni” (Poli-
rom 2015). „Chirac ºi Schro-
der nu au fost impresionaþi de
Axa lui Bãsescu. La prima în-
tâlnire, care a avut loc în tim-
pul reuniunii Alianaþei Nord-
Atlantice de la Buruxelles,
din 22 februarie 2005, la so-
licitarea noastrã, Jacques
Chirac l-a taxat din prima:
<<Domnule preºedinte, nu
mã aºteptam sã doriþi aceas-
tã întâlnire. Axa dumeavoas-
trã este alta, înþeleg. ªi, apoi,
înþeleg cã sunt niºte proble-
me cu oamenii de afaceri

francezi, care vin în România
sã-ºi ia tainul>>”. Cuvântul
„tain” l-a pronunþat într-o româ-
nã perfectã, ºi dialogul a conti-
nuat pe un ton „mult mai supor-
tabil”. Ceea ce înseamnã cã
avusese multe învolburãri. Can-
celarul german Gerhard Schro-
der l-a întrebat, în aceeaºi notã,
la începutul convorbirii de la
Berlin, despre scopul vizitei în
Germania care nu figura pe Axã.
De aceastã datã, Traian Bãses-
cu s-ar fi repliat inspirat ºi ar fi
spus, ne asigurã ex-consilierul
prezidenþial Adrana Sãftoiu, cã
a venit sã convingã Germania sã
se ataºeze Axei. Gerhard Schro-
der a apreciat replica ºi a râs. ªi
chiar avea motive. Este adevã-
rat cã Tony Blaier, într-un lim-
baj diplomatic, i-ar fi sugerat lui

Traina Bãsescu „sã cupleze” ºi
Franþa ºi Germania în demersu-
rile sale externe, mai ales cã cele
douã þãri erau mai apropiate ge-
ografic de România, decît Anglia
ºi SUA. Linia de demarcaþie în-
tre umorul fin ºi deplina seriozi-
tate era mai greu de stabilit. Aro-
ganþa de a crede cã cele trei
capitale, Bucureºti-Londra-Wa-
shington, se aflau pe aceeaºi or-
bitã geostrategicã, n-au creat
decât probleme de seriozitate,
Bucureºtiul fiind privit realmen-
te cu nedumerire. Chiar dupã ac-
cederea României în UE ºi apa-
tenenþã la NATO, obþinutã cu
eforturi deosebite în 2003, mari-
le cancelarii europene nu se prea
dumireau de ceea se întâmpla la
Bucureºti. Este adevãrat, însã,
cã în 2012, cînd nu se mai vor-

bea de „Axã”, într-o manierã atât
de rudimentarã, la Berlin ºi Paris
veniserã alþi lideri, deloc dispuºi
sã deschidã calculatoarele, mai
degrabã predispuºi sã fie încre-
zãtori în ceea ce li se oferea în
fiecare dimineaþã, pe mesele de
lucru. Românii s-au obiºnuit sã
creadã cã soarele rãsare de unde
vor cei puternici. ªi o spune tot
Adriana Sãftoiu, care a vãzut ºi
ceea ce nu poate afirma. „În ge-
nere, se întreþine ideea cã Ro-
mânia este teritoriul în care se
bat ruºii cu americanii prin
ambasadorii lor. Ne pun pre-
ºedinþi de þarã, ne dau liste cu
cei care trebuie prinºi ºi bã-
gaþi în celulele DNA, ne nu-
mesc ºefii de servicii, în mare
rãmânem fideli imaginii crea-
te de trecutul nostru.”

Potrivit viceprimarului Craio-
vei, Dan Daºoveanu, reabilitarea
asfaltului de pe Calea Bucureºti
se va termina în urmãtoarele douã
sãptãmâni când constructorul
Delta ACM va finaliza lucrãrile de
reabilitare ºi la cea de-a doua ban-
dã de circulaþie. ”Astãzi s-a ter-
minat sensul de circulaþie de la
Piaþã ºi pânã la podul Electro, iar
de luni vor începe ºi pe celãlat.
În douã sãptãmâni ar trebui sã
termine ºi aici ca sã putem sã

oferim niºte condiþii mai bune
pentru trafic, dat fiind faptul cã
este cea mai circulatã arterã din
oraº”, a precizat viceprimarul
Craiovei, care a admis ºi cã, pe
acest sens de circulaþie, s-a lu-
crat puþin cam anevoios.

ªantierul de pe Calea Bucureºtiªantierul de pe Calea Bucureºtiªantierul de pe Calea Bucureºtiªantierul de pe Calea Bucureºtiªantierul de pe Calea Bucureºti
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La insistenþele autoritãþilor locale, care supravegheazã din scurt ºantierul, SC Delta
a terminat, vineri, sensul de circulaþie de la intersecþia cu strada „Fraþii Goleºti”
(Piaþa Centralã) ºi pânã la podul Electroputere. De sãptãmâna aceasta, constructo-
rul se va muta pe cealaltã bandã de circulaþie. Deºi urmeazã sã se inaugureze calea de
rulare, tramvaiul nu va fi pus pe linie deoarece se va începe lucrãrile ºi la partea
aerianã, de alimentare cu energie electricã a tramvaiului.

Asfaltarea va mai dura
încã douã sãptãmâni

Lucrãrile de pe firul doi sunt
împãrþite în douã tronsoane, de
luni începându-se execuþia la
porþiunea de la Piaþã ºi pânã la
podul Electroputere. Autoritãþi-
le spun cã lucrarea ar trebui sã
meargã bine pe acest tronson ºi
sã se încadreze într-o sãptãmâ-
nã. „În zona intersecþie cu stra-
da Fraþii Goleºti, acolo la Piaþã,

este nevoie sã se facã douã sub-
traversãri ºi este posibil sã mai
dureze puþin. Dar dupã ce vor
termina cu îngroparea cabluri-
lor respective, o sã înceapã ime-
diat ºi tronsonul care mai rãmâ-

ne, adicã cel de la Piaþã ºi pânã
la Universitate. Dar acestea este
mai scurt ºi va fi finalizat mai
repede”, a explicat Daºoveanu.
Pe 24 august, ambele benzi de
circulaþie de pe Calea Bucureºti
ar trebui, prin urmare, sã aibã
stratul de bazã gata.

Calea de rulare
este aproape gata

Însã proiectul nu se încheie
aici. Pe lângã faptul cã este ne-

voie de încã un strat de asfalt la
partea carosabilã, pe Calea Bu-
cureºti mai trebuie sã fie execu-
tate apoi locurile de parcare ºi
pista pentru biciclete. „Proiectul
nu va încheiat decât în toamnã
deoarece trebuie sã lucrãm ºi la

reabilitarea sistemului de alimen-
tare cu energie electricã pentru
tramvaie. În urmãtoarele zile, se
va începe sã se lucreze ºi aco-
lo”, a mai spus Daºoveanu. La
începutul acestei sãptãmâni, mai
precis pe 18 august, autoritãþile
intenþioneazã sã facã recepþia la
calea de rulare a tramvaiului, care
a fost terminatã de firma Mari-
Vila, urmând ca dupã aceea sã
intre pe ºantier, la partea aeria-
nã, celãlalt constructor SC Mar-
tin Rose, din Timiºoara.

Se începe lucrarea ºi la alimen-
tarea electricã a tramvaiului
Cablurile electrice care alimen-

teazã tramvaiul vor fi schimbate
în cadrul aceluiaºi proiect de dez-
voltare a transportului ecologic
în Craiova. Autoritãþile apreciazã
cã întreaga lucrare va fi gata spre
sfârºitul toamnei, atunci când va
fi pus în circulaþie ºi tramvaiul.
„Chiar dacã se terminã execuþia
la calea de rulare, nu vom putea
sã aducem pe linie tramvaiele fi-
indcã se începe imediat lucrarea
la partea aerianã, cea de alimen-
tare electricã. Dar, cu siguram-
þã, în toamnã, totul se va termi-
na ºi Calea Bucureºti va arãta
foarte bine din toate puncte de
vedere, cu carosabil nou, dar ºi
cu o in frastructurã silenþioasã
pentru tramvaie”, a mai spus vi-

ceprimarul Craiovei, Dan Daºo-
veanu. Constructorul Martin
Rose, care va lucra la partea ae-
rianã, a executat reabilitarea li-
niei de tramvai ºi în Ploieºti.

Un proiect
de 6 milioane de euro

Întreaga lucrare care se face
acum pe Calea Bucureºti, cea de
reabilitare a corosabilului ºi de
modernizare a staþiei de alimen-
tare a tramvaiului, este finanþatã
cu bani europeni. Proiectul
„Dezvoltarea transportului eco-
logic în municipiul Craiova” are
o valoare de 6 milioane de euro
ºi a fost scos la licitaþie cu doi
ani în urmã, fiind zãdãrnicit de
contestaþiile pe care le-au depus
firmele. S-a ajuns în instanþã,
astfel cã abia în luma mai a aces-
tui an s-a putut încheia contractul
de lucrãri cu firme câºtigãtoare.
Pierzându-se mult timp cu adjude-
carea licitaþiei, a mai rãmas acum
puþinã vreme pentru execuþia în
sine. Fiind vorba de fonduri euro-
pene, acestea trebuie consumate
pânã în 2015. Autoritãþile locale
sunt convinse însã cã lucrarea se
va termina la termen, spre sfârºi-
tul toamnei craiovenii putându-se
aºtepta sã fie încheiate toate lucrã-
rile pânã atunci.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii craioveni din cadrul
structurilor de poliþie rutierã, ordi-
ne publicã, investigaþii criminale,
sprijiniþi de luptãtorii Serviciului
Acþiuni Speciale, au organizat în

Adormirea Maicii Domnului
sau Sfânta Maria Mare aºa cum
este cunoscutã în popor, repre-

Poliþiºtii din cadrul Serviciului
de Investigare a Criminalitãþii Eco-
nomice Dolj au organizat joi, o ac-
þiune în municipiul Craiova pen-
tru prevenirea ºi combaterea ac-
tivitãþilor ilicite de comerþ din do-
meniul „comercializãrii legumelor
ºi fructelor”. În cadrul acþiunii,
poliþiºtii au verificat 9 societãþi
comerciale, precum ºi 10 alþi
agenþi economici, dar ºi mai mul-
te mijloace de transport. Astfel, în
urma neregulilor constatate, oa-
menii legii au aplicat 6 sancþiuni
contravenþionale în valoare de 35
000 lei, în conformitate cu pre-
vederile legale. De asemenea, po-
liþiºtii craioveni au dispus confis-

Reprezentanþii Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au fost solicitaþi,
ieri dimineaþã, la ora 04.10, la Spitalul Clinic
de Boli Infecþioase Pneumoftiziologie „Victor
Babeº” Craiova, unde izbucnise un incendiu.
Subofiþerii Detaºamentului 2 Pompieri Craio-
va, cu douã autospeciale, au ajuns la faþa
locului, constatând cã, din fericire, situaþia nu
era extrem de gravã, întrucât incendiul se
manifesta la tabloul de distribuþie linii telefoni-
ce din camera centralei telefonice. Incendiul a
fost lichidat rapid, iar din primele cercetãri ale
specialiºtilor ISU Dolj a rezultat drept cauzã
probabilã de incendiu un scurtcircuit electric
la conductorul electric ce alimenta centrala
telefonicã. Incendiul a distrus aparaturã
electricã din încãpere ºi un tablou de distribu-
þie linii telefonice, dupã cum au anunþat
reprezentanþii unitãþii.
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carea a peste 500 kg de legume ºi
fructe în valoare de 1.350 lei. În
cadrul controlului efectuat  în
Piaþa Centrala din Craiova, la
punctul de lucru al unei societãþi
comerciale din municipiu, se co-
mercializau fructe pentru care re-
prezentantul societãþii nu a putut
prezenta documente de provenien-
þã. „În aceste condiþii, societatea
comercialã a fost sancþionatã con-
travenþional cu suma de 10.000
lei, dispunându-se totodatã con-
fiscarea cantiþãþii de 242 kg fruc-
te, comercializatã fãrã documen-
te de provenienþã”, a precizat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol.

Incendiu la Spitalul de
Boli Infecþioase Craiova

Oamenii legii, în stradã de Sfânta Maria
Sute de poliþiºti ºi jandarmi doljeni vor fi la

datorie, la acest sfârºit de sãptãmânã, pentru
a asigura liniºtea publicã la manifestãrile prile-
juite de sãrbãtorirea Sfintei Maria ºi pentru
prevenirea comiterii unor infracþiuni stradale
sau a unor evenimente rutiere.

zintã una dintre marile sãrbãtori
creºtin ortodoxe când, pe lângã
procesiunile religioase care se vor

desfãºura cu aceastã ocazie, cei
care poartã numele de Marin sau
Maria, peste 2,2 milioane de ro-
mâni, îºi serbeazã ziua numelui.
Misiunea poliþiºtilor doljeni este de
a asigura un climat de ordine ºi
siguranþã publicã continuã, ºi în
aceastã perioadã, astfel cã peste
400 poliþiºti vor fi la datorie zil-
nic, în acest week-end. Oamenii

legii vor patrula zilnic, fiind
pregãtiþi sã intervinã pentru
prevenirea ºi combaterea in-
fracþiunilor stradale, aplana-
rea stãrilor conflictuale, des-
curajarea elementelor infrac-
toare ºi fluidizarea traficului
rutier. Poliþiºtii îºi vor des-
fãºura activitãþile ca de obi-
cei, în sistem integrat - echi-
pe mixte de ordine ºi sigu-
ranþã publicã, în colaborare
cu jandarmi din cadrul In-
spectoratului de Jandarmi
Judeþean Dolj ºi de la Gru-
parea de Jandarmi Mobilã
Craiova, precum ºi cu agenþi
din cadrul Poliþiilor Locale.

Efectivele din cadrul structurilor
de ordine publicã din judeþ acþio-
neazã pentru prevenirea furturilor
ºi pentru asigurarea unui climat de
siguranþã publicã optim. Poliþiºtii
structurilor de investigare a cri-
minalitãþii economice vor desfã-
ºura în unitãþile de alimnetaþie
publicã ºi complexele comerciale
acþiuni de verificare ºi control
pentru prevenirea ºi constatarea
ilegalitãþilor ºi pentru combaterea
evaziunii fiscale. Poliþiºtii de in-
vestigaþii criminale vor executa
activitãþi specifice în vederea pre-
venirii ºi combaterii infracþiunilor
comise cu violenþã, a furturilor din
buzunare ºi a tâlhãriilor, punându-
se totodatã accent ºi pe identifica-
rea ºi prinderea persoanelor urmã-
rite în temeiul legii, dupã cum a
anunþat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

De asemenea, poliþiºtii rutieri
vor desfãºura activitãþi de supra-
veghere a traficului rutier pe prin-
cipalele artere de circulaþie pen-
tru combaterea execesului de vi-

tezã, prevenirea accidentelor, flui-
dizarea ºi controlul circulaþiei în
municipii ºi oraºe ºi pe traseele de
deplasare spre/dinspre zonele de
agrement din judeþul Dolj.

Aproximativ 200 de jandarmi
din cadrul Grupãrii de Jandarmi
Mobile Craiova vor asigura mã-
surile de ordine publicã la activi-
tãþile prilejuite de aceastã sãrbã-
toare. Vor fi asigurate mãsuri de
ordine publicã la manifestãrile
cultural-artistice de Sfânta Maria,
ce se vor desfãºura în judeþele
Dolj, Olt, Mehedinþi, Vâlcea ºi
Argeº aflate în raza de competenþã
a Grupãrii de Jandarmi Mobile
Craiova. De asemenea, 50 de jan-
darmi din cadrul Grupãrii de Jan-
darmi Mobile Craiova asigurã
mãsurile de ordine publicã la ma-
nifestãrile cultural-artistice ce se
desfãºoarã la acest sfârºit de sãp-
tãmânã în localitãþile Teasc ºi
Giurgiþa din judeþul Dolj; ªimian
ºi Orºova din judeþul Mehedinþi,
Poieni ºi Orbeasca de Sus din ju-
deþul Teleorman.

Poliþiºtii craioveni au organizat o ra-
zie rutierã de amploare, în noaptea de
joi spre vineri, în cadrul Planului de ac-
þiune Blocada 2015, fiind oprite în tra-
fic ºi verificate peste 200 de autovehi-

cule ºi motociclete. În urma neregulilor
constatate oamenii legii au aplicat 37
de sancþiuni contravenþionale în valoa-
re de peste 15 000 lei ºi au reþinut douã
permise de conducere.

noaptea de joi spre vineri, împreu-
nã cu reprezentanþii Registrului
Auto Român -Agenþia Dolj, în ca-
drul Planului de acþiune „Blocada
2015”, o acþiune pe principalele
artere rutiere din Craiova unde au

fost înregistrate
frecvent eveni-
mente rutiere, pe
linia prevenirii
accidentelor ru-
tiere în care sunt
implicaþi condu-
cãtorii de moto-
ciclete ºi auto-
vehicule înmatri-
culate în alte sta-
te. În cadrul acþi-
unii, poliþiºtii ru-

tieri au verificat peste 200 de au-
tovehicule ºi motociclete, iar ca ur-
mare a neregulilor constatate oa-
menii legii au aplicat 37 de sancþi-
uni  contravenþionale în valoare de
peste 15 000 lei. Poliþiºtii au reþi-
nut 2 permise de conducere ºi au
retras 4 certificate de înmatricula-
re precum ºi 2 seturi de plãcuþe
cu numãrul de înmatriculare.

Astfel, în cadrul acþiunii, poli-
þiºtii rutieri l-au depistat pe Daniel
F., de 24 de ani, din Craiova, care
a condus un autoturism, pe strada
A.I. Cuza din Craiova, iar în urma
testãrii cu aparatul etilotest a re-
zultat o concentraþie de 0,22 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Tânã-
rul a fost sancþionat contravenþio-

nal cu amendã în cuantum de 945
lei, iar ca mãsurã complementarã i
s-a reþinut permisul de conducere
pe o perioadã de 90 zile. În plus, a
fost depistat ºi Eduard L., de 23
de ani, din comuna Valea Stanciu-
lui, Dolj în timp ce conducea un
autoturism înmatriculat în Marea
Britanie, pe Calea Bucureºti, fãrã
a deþine poliþã de asigurare tip RCA

valabilã ºi având aplicate folii neo-
mologate pe geamurile laterale.
Conducãtorul auto a fost sancþio-
nat cu amendã în cuantum de 1945
lei, iar ca mãsurã complementarã
poliþiºtii i-au reþinut atât certifica-
tul de înmatriculare, cât ºi plãcu-
þele cu numãrul de înmatriculare,
dupã cum au precizat reprezentan-
þii IPJ Dolj.
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Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj
a desfãºurat în primul semestrul
al anului în curs servicii de profil
ºi pentru persoanele adulte cu ha-
dicap. Coordonând activitatea a nu
mai puþin de 16 centre pentru în-
grijirea ºi recuperarea persoanei
adulte cu handicap, D.G.A.S.P.C.
Dolj are, în prezent, 6 centre de
recuperare ºi reabilitare, dintre care
2 ambulatorii ºi 4 centre rezidenþi-
ale, 1 centru de îngrijire ºi asisten-
þã, 4 locuinþe protejate, 1 complex
de servicii comunitare care ofera
servicii în regim de zi, 3 centre de
consiliere ºi un serviciu de îngriji-
re la domiciliu. Numãrul total de
persoane cu hadicap instituþionali-
zate în regim rezidenþial a urcat,
în prezent, la 215 persoane, dintre
care 10 au handicap fizic, 6 vizual,
160 mintal, 11 psihic, 25 asociat,
1 somatic ºi 2 cu HIV.

Tinerii tot mai afectaþi
de handicap

Cei mai afectaþi sunt cei tineri,
mai exact cei cu vârsta cuprinsã
între 25-29 de ani, respectiv 64 de
persoane. Imediat, cu un total de
21 de beneficiari ai serviciilor
D.G.A.S.P.C. Dolj sunt cei între
30-34 de ani. La extreme, 13 ti-
neri între 18-19 ani sunt instituþio-
nalizaþi pentru a beneficia de ser-
viciile de specialitate. La fel este
cazul a 10 bãtrâni cu vârste între
80-85 de ani aflaþi deja în grija
D.G.A.S.P.C. Dolj.

În Dolj, în regim neinstituþiona-
lizat, 15.748 de persoane cu han-
dicap beneficiazã de drepturile cu-
venite legal. Cea mai mare ponde-
re o ocupã persoanele cu handi-

Metodã unicat de recuperare,Metodã unicat de recuperare,Metodã unicat de recuperare,Metodã unicat de recuperare,Metodã unicat de recuperare,
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Grupa de vârstã a tinerilor este tot mai afectatã
de boli cu handicap. Investiþiile D.G.A.S.P.C. Dolj
în recuperarea persoanelor cu aceste afecþiuni sunt
pe mãsurã. Un tip de recuperarea neuromotorie,
unicat în Oltenia, are la bazã terapia în apã ºi este
operaþionalã în municipiul Craiova.

cap fizic – 4012 cazuri ºi cele cu
handicap mental – 3384 persoane.
Specialiºtii D.G.A.S.P.C. Dolj au
în supraveghere 255 de persoane
cu boli rare ºi alte 160 cu handi-
cap HIV/SIDA. În funcþie de gra-
dul de handicap, în primul semes-
tru ale anului curent, judeþul Dolj
are potrivit datelor D.G.A.S.P.C.
Dolj 5825 de persoane cu handi-
cap grav, 7669 cu hadicap accen-
tuat, 2002 cu handicap mediu ºi
252 persoane cu handicap uºor.
Ajutorul Direcþiei s-a transpus în
practicã prin acordarea de trans-
port urban gratuit persoanelor cu
hadicap ºi însoþitorilor. Din rândul
acestora fac parte 49 de copii, 46
de însoþitori pentru copii, 1124
adulþi ºi 218 însoþitori pentru adulþi.

Recuperare neuromotorie,
unicã în Oltenia

Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj

poate bifa, în prezent, darea în fo-
losinþã a unui centru de recuperare
neuromotorie inovator. Este cazul
Centrul de Servicii de Recupe-
rare Neuromotorie, componenta

de zi a Complexului “Sf. Maria”
Craiova, care asigurã servicii de
recuperare complexã persoanelor
adulte cu handicap din comunitate
(domiciliul sau reºedinþa pe raza
judeþului Dolj) sau instituþionalizate
în centrele rezidenþiale. 

Extinderea ºi dezvoltarea Centru-
lui au fost posibile în urma obþinerii
de fonduri nerambursabile ºi cu spri-
jinul financiar al Consiliului Judeþean
Dolj care a alocat fonduri semnifi-
cative, atât pentru asigurarea cofi-
nanþãrii proiectelor, cât ºi pentru
dotarea ºi echiparea Centrului.

“La nivelul judeþului Dolj, a re-
giunii Olteniei, nu exista pânã în
prezent niciun centru de recupe-
rare neuromotorie care sã utilize-
ze recuperarea în apã, deºi rezul-
tatele acestei terapii sunt promo-
vate ºi recunoscute la nivel mon-
dial ca fiind cele mai eficiente în
ameliorarea ºi chiar recuperarea
unor afecþiuni neuromotorii”, ne-

au declarat reprezentanþii
D.G.A.S.P.C. Dolj.

Indemnizaþii
mai mult decât necesare

D.G.A.S.P.C. Dolj garanteazã
persoanelor cu handicap drepturi
constând în indemnizaþii lunare ºi
bugete complementare sau aloca-
þii de hranã pentru copilul cu HIV-
SIDA. Astfel cã, peste 7.000 de
persoane sunt beneficiare ale in-
demnizaþiei lunare pentru handicap
adult accentuat ºi 4879 au indem-
nizaþie pentru handicap grav. La
acestea se adaugã 15.189 de ca-
zuri de acordare a bugetului com-
plementar. De precizat cã alocaþia
de hranã pentru copilul cu HIV/
SIDA este primitã de 3 beneficiar.
Indemnizaþii de însoþitor pentru
adultul nevãzãtor grav ajung la 956
de persoane.

VALENTIN CEAUªESCU

Conducerea Direcþiei Sanitar-
Veterinare ºi pentru Siguranþa Ali-
mentelor Dolj atrage atenþia prima-
rilor din judeþ cã trebuie sã-ºi au-
torizeze târgurile de animale. ªi asta
pentru cã, pânã în prezent, în Dolj
nu poate funcþiona vreun târg de
animale. Termenul limitã de depu-
nere a documentaþie spre avizare
la D.S.V.S.A. Dolj este 30 septem-
brie 2015. Solicitarea conducerii
D.S.V.S.A. Dolj are, putem spune,
caracter de repetabilitate la mai
toate ºedinþele Colegiului Prefec-

Nici un târg de animaleNici un târg de animaleNici un târg de animaleNici un târg de animaleNici un târg de animale
nu este autorizatnu este autorizatnu este autorizatnu este autorizatnu este autorizat

tural. Ca mãsurã de sprijin, medi-
cii veterinari îndeamnã la constitui-
rea unor parteneriate public-privat
prin care persoane interesate pot
lua în administrare târgurile de ani-
male. „Autorizarea cât mai grabni-
cã a acestor târguri ne va permite
sã controlãm miºcarea efectivelor
de animale ºi sã ne îndeplinim atri-
buþiile de control ºi siguranþa ali-
mentelor”, ne-a precizat dr. Costi-
cã Retea, director adjunct al
D.S.V.S.A. Dolj.

VALENTIN CEAUªESCU
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Obiectivul Conferinþei constã în
furnizarea de informaþii specializa-
te în vederea depistãrii precoce a
cancerului bronhopulmonar care,
de cele mai multe ori, este desco-
perit în stadii depãºite din punct de

Specialiºtii în diagnosticarea ºi tratarea canceruluiSpecialiºtii în diagnosticarea ºi tratarea canceruluiSpecialiºtii în diagnosticarea ºi tratarea canceruluiSpecialiºtii în diagnosticarea ºi tratarea canceruluiSpecialiºtii în diagnosticarea ºi tratarea cancerului
bronhopulmonar se reunesc la Craiovabronhopulmonar se reunesc la Craiovabronhopulmonar se reunesc la Craiovabronhopulmonar se reunesc la Craiovabronhopulmonar se reunesc la Craiova

Compania de comunicare medicalã Houston NPA, alãturi
de Colegiul Medicilor Dolj, Universitatea de Medicinã ºi Far-
macie Craiova ºi Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craio-
va organizeazã pe 18 septembrie 2015 la Craiova Conferin-
þa Regionalã dedicatã diagnosticului precoce al cancerului
bronhopulmonar. Evenimentul se va desfãºura la sediul UMF

Craiova, începând cu ora 13.00. Invitaþii de onoare ai eveni-
mentului sunt prof. univ. dr. Ioan Cordoº, manager Institu-
tul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” Bucureºti ºi pre-
ºedinte Comisia de chirurgie toracicã din Ministerul Sãnã-
tãþii ºi dr. Dorin Vancea, Preºedinte al Secþiunii de Cancer
Bronhopulmonar a Societãþii Române de Pneumologie.

vedere terapeutic. “Pe masa de ope-
raþie ajung din ce în ce mai mulþi
pacienþi cu tumori pulmonare de
foarte mari dimensiuni. Medicii de
familie trebuie sã fie atenþi la facto-
rii de risc ºi sã trimitã pacientul cât

mai din timp la pneumolog ºi la in-
vestigaþii suplimentare, mai ales dacã
pacientul acuzã tuse persistentã,
obosealã, dureri în piept, alterarea
stãrii generale sau a avut infecþii
respiratorii recurente”, apreciazã
iniþiatorul ºi coordonatorul ºtiinþific
al acestei manifestãri, ºef Lucr. Dr.
Alin Demetrian, coordonatorul Cli-
nicii de Chirurgie Toracicã din ca-
drul Spitalului Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova.

Principala caracteristicã
a manifestãrii
este interdisciplinaritatea

De asemenea, organizatorii îºi
propun ca acest eveniment sã fa-
ciliteze comunicarea între specia-
liºtii din diferite arii implicate în di-
agnosticul, tratamentul ºi monito-
rizarea pacienþilor cu cancer bron-
hopulmonar, în vederea îmbunã-
tãþirii accesului rapid al acestora la
un tratament multidisciplinar. În
România, peste 33.000 de persoa-

ne mor anual de can-
cer pulmonar. Una
dintre caracteristici-
le principale ale ma-
nifestãrii este inter-
disciplinaritatea, pro-
gramul adresându-se
medicilor (cu specialitãþile chirur-
gie toracicã, pneumologie, onco-
logie, medicinã de familie, medici-
nã internã, anatomie patologicã,
radiologie-imagisticã, radioterapie,
expertizã medicalã a capacitãþii de
muncã, medicinã nuclearã, ATI,
etc), dar ºi asistenþilor medicali.

Aportul ºi limitele examenului
radiologic standard în diagnos-
ticul cancerului pulmonar

Printre lectorii care au confirmat
deja participarea la conferinþã sunt:
Conf. Univ. Dr. Mihai Popescu,
Conf. Univ. Floarea Mimi-Niþu, ªef
Lucr. Dr. Michael Schenker, ªef
Lucr. Dr. Cristian Paleru, Dr. Elena
Vlad ºi Dr. Dalida Mosorescu. Te-

mele de pe agenda evenimentului:
tratamentul chirurgical al canceru-
lui bronhopulmonar în Oltenia- Quo
vadis, indicaþia chirurgicalã în can-
cerul bronhopulmonar, simptomele
precoce versus screening în depis-
tarea cancerului pulmonar, aborda-
rea precoce a cancerului bronhopul-
monar din perspectiva medicului de
familie, rolul metodelor chirurgicale
miniminvazive în stadializarea neo-
plasmului bronhopulmonar, prezen-
tãri de caz, aportul ºi limitele exa-
menului radiologic standard în dia-
gnosticul cancerului pulmonar, dis-
cuþii despre o posibilã campanie de
screening pentru cancerul bronho-
pulmonar în regiunea Oltenia.

MARGA BULUGEAN

Astfel, lista este urmãtoarea: Colegiul Na-
þional „ªtefan Odobleja” Craiova – Liceul
„Matei Basarab” Craiova, Liceul „Traian
Vuia” Craiova, Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu” Craiova, Liceul de Arte
„Marin Sorescu” Craiova, Liceul Tehnolo-
gic Special „Beethoven” Craiova, Liceul
Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Craio-
va, Liceul Teologic Adventist Craiova, Li-
ceul Tehnologic Auto Craiova, Liceul Teo-
retic „Henri Coandã” Craiova, Liceul Teo-
retic „Tudor Arghezi ” Craiova, instituþia -
gazdã; Colegiul Naþional Economic „Gheor-
ghe Chiþu”Craiova – Colegiul Naþional „Ca-
rol I” Craiova, Colegiul Naþional „Elena

Ordinul ministrului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice , care poartã
numãrul nr. 3542/27.03.2015, se
referã, cât se poate de clar, la po-
sibilitatea de învãþare, prin disci-
pline opþionale, a elevilor. Sunt foar-
te multe date incluse în partea juri-
dicã, drept pentru care, cu punem
accent pe acestea. Ne referim, deo-
camdatã, la ceea este scris în în-
ceputul articolului. Disciplina
amintitã se referã la clasele liceale,
proiectatã pe un buget de o orã/pe
sãptãmânã, pe durata unui an ºco-

„Proprietatea intelectualã”„Proprietatea intelectualã”„Proprietatea intelectualã”„Proprietatea intelectualã”„Proprietatea intelectualã”
poate deveni materie de studiupoate deveni materie de studiupoate deveni materie de studiupoate deveni materie de studiupoate deveni materie de studiu

Conform unei note, sã-i spunem „de specia-
litate”, pentru anul ºcolar 20015-2016 pot fi in-
troduse discipline „opþionale”, în programa de
învãþãmânt,  cu acceptul, dupã o foarte bunã
verificare a concepþiei de lucru, a Inspectora-

telor ªcolare Judeþene. Nici Doljul nu face parte
distinctã,  astfel cã se merge pe aceastã linie ,
cea mai nouã disciplinã fiind „Educaþie pentru
drepturile de proprietate intelectualã ” (curri-
culum la decizia ºcolii pentru liceu).

lar. Ceea ce se doreºte sã fie im-
plementat este raportat la „Reco-
mandarea Parlamentului European
ºi a Consiliului Uniunii Europene,
privind competenþele cheie, din
perspectiva întregii vieþi (2006/
962/EC), care contureazã , pentru
absolvenþii învãþãmântului obliga-
toriu, un profil de formare euro-
pean , orientat cãtre formarea a opt
competenþe cheie...”

O nouã ºansã
Aºa cum aminteam, Inspec-

toratul ªcolar Judeþean Dolj nu
a rãmas insensibil ºi a trimis,
spre structurile din teritoriu,
ofertele pentru viitorul an ºco-
lar. „Este foarte bine cã se aflã,
în „curriculã”, ºi o astfel de spe-
cialitate, deoarece elevii trebuie
sã înveþe despre drepturile inte-
lectuale. Noi nu putem decât sã
trimitem, spre instituþiile de în-
vãþãmânt, metodologia de apli-
care a legislaþiei ºi suntem con-
vinºi cã va fi ºi pusã în aplicare.
Competenþele sunt ºi generale ºi

specifice, fiecare pe segmentul
sãu. Pentru toþi cei implicaþi –
profesori, pãrinþi, elevi – este
foarte bunã o astfel de iniþiativã
ºi, dacã vor fi solicitanþi pentru

integrarea în programa ºcolarã,
va fi foarte bine ”, a precizat
prof. Mihãiþã Stoica, purtãtor
de cuvânt al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Avem ºi lista cu arondarea pentru BAC – probele de competenþã
Luni, 17 august, va începe cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului, pe acest an. Nu-

mãrul candidaþilor l-am fãcut cunoscut în cotidianul nostru de ieri, alãturi de cel al
Centrelor de Evaluare a Competenþelor Lingvistice ºi Digitale. Acum, venim cu o com-
pletare, prin afiºarea unitãþilor de învãþãmânt arondate celor opt Centre acreditate.

Cuza” Craiova , Colegiul Tehnic „C.D. Ne-
niþescu” Craiova, Liceul Tehnologic „Dimi-
trie Filiºanu” Filiaºi, Liceul de Transporturi
Auto Craiova, Seminarul Teologic Ortodox
„Sfântul Grigorie Teologul” Craiova, Cole-
giul Naþional „Nicolae Titulescu” Craiova,
amfitrionii examinãrii; Colegiul Naþional Pe-
dagogic „ªtefan Velovan” Craiova – insti-
tuþia gazdã, Colegiul Tehnic de Arte ºi Me-
serii „Constantin Brâncuºi” Craiova, Cole-
giul Tehnic de Industrie Alimentarã Craio-
va, Liceul Tehnologic „Alexandru Mace-
donski” Melineºti, Liceul Tehnologic „Con-
stantin Ianculescu” Cârcea, Liceul Tehno-
logic „George Bibescu” Craiova, Liceul Teh-
nologic Transporturi Cãi Ferate Craiova;
Colegiul Tehnic Energetic Craiova – Cole-
giul Naþional „Fraþii Buzeºti” Craiova, Co-
legiul Energetic  Craiova, Liceul „Charles

Laugier” Craiova, Liceul Tehnologic „Ing.
Ionete Aurelian” Malu Mare; Colegiul Teh-
nic „ªtefan Milcu” Calafat – instituþia de
bazã, Liceul Teoretic „Independenþa” Cala-
fat; Liceul Tehnologic „ªtefan Anghel ” Bãi-
leºti – „gazda”, Liceul Teoretic „Gh. Vasilichi”
Cetate, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Bãi-
leºti, Liceul Teoretic „George ªt. Marincu”
Poiana Mare, Liceul Tehnologic „Horia Vin-
tilã” Segarcea, Liceul Teoretic „Adrian Pãu-
nescu” Bîrca; Liceul Tehnologic „Constan-
tin Nicolãescu Plopºor” Pleniþa; Liceul Teo-
retic „Cinstantin Brâncoveanu” Dãbuleni –
instituþia „gazdã”, Liceul Teoretic Amãrãºtii
de Jos, Liceul Teoretic Bechet, Liceul Teh-
nologic „Petre Baniþã” Cãlãraºi. Pentru pro-
bele scrise, se schimbã configuraþia, deoa-
rece ºi cerinþele sunt altele.

CRISTI PÃTRU
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Pachetul face un pas decisiv cã-
tre consacrarea, în legislaþia Uniu-
nii, a obiectivului de reducere a
emisiilor cu cel puþin 40% pânã în
2030. De asemenea, Comisia trans-
mite un semnal industriei prin men-
þinerea ºi dezvoltarea perspective-
lor de investiþii în energia nepoluan-
tã. „În cadrul strategiei privind
uniunea energeticã, ne-am luat
angajamentul de a consolida pozi-
þia consumatorilor europeni, de a

Reorganizarea pieþei europene de energie electricãReorganizarea pieþei europene de energie electricãReorganizarea pieþei europene de energie electricãReorganizarea pieþei europene de energie electricãReorganizarea pieþei europene de energie electricã
Comisia Europeanã a prezentat luna trecutã, o serie de propuneri vizând noi bene-

ficii pentru consumatori, reorganizarea pieþei europene de energie electricã, sim-
plificarea etichetei de eficienþã energeticã ºi revizuirea schemei UE de comerciali-
zare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã. 

crea o piaþã energeticã unicã ºi
funcþionalã, de a pune eficienþa
energeticã pe primul loc ºi de a
deveni numãrul unu în domeniul
surselor regenerabile de energie.
Acum, la cinci luni de la adopta-
rea strategiei privind uniunea ener-
geticã, pachetul din aceastã varã
demonstreazã hotãrârea noastrã de
a de-carboniza economia noastrã
ºi de a oferi consumatorilor un rol
central în tranziþia energeticã a Eu-

ropei. Acest pachet marcheazã nu
numai noi beneficii pentru consu-
matori, ci ºi noi beneficii pentru în-
tregul sistem energetic al Europei”,
a subliniat Maroš Šefèoviè, vice-
preºedintele Comisiei Europene res-
ponsabil cu uniunea energeticã. 

„Schema de comercializare
a certificatelor de emisii”

Propunerile din pachet acoperã
mai multe domenii cum ar fi  :
„Schema de comercializare a cer-
tificatelor de emisii”; „Revizuirea
etichetei de eficienþã energeticã”;
„Protecþia consumatorilor de ener-
gie” ºi „O nouã organizare a pie-
þei energetice”. În cazul primului
domeniu,  Comisia propune con-
stituirea unei noi scheme europe-
ne de comercializare a certificate-
lor de emisii de gaze cu efect de
serã, adecvatã pentru viitor. Pro-
punerea vine într-un moment cri-
tic, înainte de conferinþa de la Pa-
ris privind schimbãrile climatice ºi
în contextul unui angajament ferm
din partea Chinei ºi al statelor mem-
bre G7. În cazul celui de-al doilea
domeniu, CE propune revizuirea
directivei privind etichetarea ener-
geticã a produselor. Revizuirea are

ca scop simplificarea etichetelor,
pentru a le face mai uºor de înþe-
les de cãtre consumatori.

Comisia lanseazã
o consultare publicã

Pachetul „Protecþia consumato-
rilor de energie” recunoaºte faptul
cã cetãþenii trebuie sã se afle în cen-
trul uniunii energetice. Consuma-
torii trebuie sã fie la fel de bine in-
formaþi ca vânzãtorii de energie,
prin norme de facturare ºi publici-
tate mai clare, prin instrumente de
comparare a preþurilor ºi prin mo-
bilizarea unei puteri mai mari de ne-
gociere, cum ar fi migraþia colecti-
vã la un alt furnizor de energie. Atin-

gerea obiectivelor pentru 2030 pri-
vind clima ºi energia necesitã o
transformare fundamentalã a siste-
mului de energie electricã al Euro-
pei, inclusiv reorganizarea pieþei.
„Astfel, în cadrul ultimului pachet,
Comisia lanseazã o consultare pu-
blicã privind modul în care ar tre-
bui reorganizatã piaþa energiei elec-
trice, pentru a rãspunde mai bine
nevoilor consumatorilor ºi a facili-
ta investiiile. De asemenea, pache-
tul lanseazã o a doua consultare
publicã cu privire la oportunitatea
modificãrii legislaþiei în domeniul se-
curitãþii aprovizionãrii cu energie
electricã”, se precizeazã pe site-ul
Comisiei Europene.

Doljenii sunt mereu în cãutarea
unui loc de muncã. Cei mai mulþi
ºomeri provin din mediul rural,
unde investiþiile sunt redus, iar ti-
nerii sunt obligaþi sã îngroaºe rân-
durile celor în cãutarea unui loc de
muncã. Din totalul de ºomeri   în-
registraþi la sfârºitul lunii iulie 2015,
un numãr de 3.496 sunt ºomeri
indemnizaþi ºi 22.301  sunt ºomeri
neindemnizaþi.  Din numãrul total
de ºomeri  indemnizaþi de 3.496
persoane, 3.319 provin din mun-
cã ºi 177 din rândul absolvenþilor.

Doljul, în top la ºomajDoljul, în top la ºomajDoljul, în top la ºomajDoljul, în top la ºomajDoljul, în top la ºomaj
La sfârºitul lunii iulie 2015, rata ºomajului înre-

gistrat la nivelul judeþului Dolj a fost de 8.87 % co-
respunzãtoare unui numãr total de ºomeri de 25.797
persoane, din care 10.429 femei.

„Statistica ne aratã cã aproximativ
80.2 %  din numãrul total de
ºomeri înregistraþi provin din me-
diul rural (20.677 persoane) ºi
aproximativ 19.8 % provin din
mediul urban (5.120 persoane )”,
precizeazã conducerea AJOFM
Dolj, într-un comunicat de presã.
Pe de altã parte, ºomerii fãrã stu-
dii ºi cei cu nivel de instruire pri-
mar, gimnazial ºi profesional au
ponderea cea mai mare in numã-
rul total de ºomeri înregistraþi la
nivelul AJOFM Dolj, în luna iulie

2015 aceasta fiind de aproximativ
82.3 % (21.221 persoane).

Tineri cãutaþi pe piaþa muncii
Lucrurile se schimbã atunci

când discutãm despre ºomerii cu
studii. ªomerii cu nivel de instrui-
re liceal ºi post-liceal au o pondere
mai micã, de aproape 15 % (3.843
persoane), iar cei cu studii univer-
sitare  de doar 2.8 %   ( 733 per-
soane). ªi în legãturã cu vârsta se
pot face analize, vârstnicii îºi gã-
sesc mai greu un loc de muncã.
Se observã ca cei mai mulþi ºomeri
sunt cei cu vârsta cuprinsã între
40-49 ani( 7.526 persoane), urmaþi
de segmentul de vârstã 30-39 ani
(5.561  persoane). Pe locul urmã-
tor se situeazã segmentul de vâr-

stã peste 55 ani (3.808 persoane),
urmat de segmentele de vârstã 50
- 55 ani ( 3.705 persoane) ºi sub
25 ani  (3.456 persoane). Tinerii

sunt cei mai cãutaþi pe piaþa mun-
cii. Cei mai puþini ºomeri sunt cei
cu vârsta între 25-29 ani ( 1.741
persoane).

Aceastã strategie include cinci
state UE (Austria, Franþa, Germa-
nia, Italia ºi Slovenia) ºi douã þãri
terþe (Liechtenstein ºi Elveþia). 48 de
regiuni ºi peste 70 de milioane de
cetãþeni vor beneficia de coopera-
rea mai strânsã în zona Alpilor, în
materie de cercetare-inovare, spriji-
nirea IMM-urilor, mobilitate, turism,

Dupã Strategia Dunãrii urmeazã... O strategie macro-regionalã
este o sumã de iniþiative ce pot fi
implementate inclusiv prin inter-
mediul Fondului European pentru
Investiþii Strategice (FEIS). Ast-
fel de iniþiative sprijinã atât state
membre ale Uniunii cât ºi þãri terþe
dintr-o anumitã regiune geogra-
ficã pentru a face faþã provocã-
rilor cu care se confruntã.

Strategia pentru regiunea AlpilorStrategia pentru regiunea AlpilorStrategia pentru regiunea AlpilorStrategia pentru regiunea AlpilorStrategia pentru regiunea Alpilor
La finale lunii trecute, Comisia Europeanã a lansat Strategia

pentru regiunea Alpilor (EUSALP). Aceasta este cea de-a patra stra-
tegie elaboratã de Uniunea Europeanã pentru o macro-regiune,
dupã iniþiativele similare pentru Marea Balticã, regiunea Dunã-
rii ºi mãrile Adriatice ºi Ionice.

protecþia mediului ºi gestionarea re-
surselor energetice.”Regiunile alpi-
ne au deja o tradiþie împãmântenitã
de cooperare, cu numeroase reþele
deja existente. Ambiþia acestei stra-
tegii este de a consolida solidaritatea
existentã. Aceasta este a patra stra-
tegie macro-regionalã din Europa; ex-
perienþa ne-a arãtat cã succesul lor

depinde în mare mãsurã de nivelul
de implicare ºi de asumarea proiec-
tului. Prin urmare, avem nevoie de
voinþã politicã ºi implicarea activã a
tuturor partenerilor regionali ºi naþi-
onali pentru a exploata pe deplin po-
tenþialul acestei strategii”, a declarat
Comisarul pentru politica regiona-
lã Corina Creþu. 
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU Pe mama o chema Mãria…Pe mama o chema Mãria…Pe mama o chema Mãria…Pe mama o chema Mãria…Pe mama o chema Mãria…
Nu existã nume mai roditor de cre-

dinþã ºi de viaþã decât Maria. ªi mai uni-
versal. Este umanitatea în stare purã ºi
absolutã; cheie a puterii darului, a puri-
tãþii care dã fruct, simbol al maternitãþii
care asumã suferinþa pierderii Fiului (ce
se lasã convinsã de cuvintele copilului
“Cel ce mã pierde mã gãseºte!”), al în-
doielii dramatic de omeneºti cã, odatã cu
crucificarea, totul este iremediabil pier-
dut ºi, deopotrivã, al acceptãrii actului În-
vierii, în dispreþul hazardului, ca împlini-
re a legii divine.

Maria înseamnã a dãrui fãrã sã pretinzi
nimic în schimb: în afara pierderii unicului
Fiu. Pierdere care salveazã Lumea ºi, sal-
vând-o, te salveazã odatã cu ea.

Înseamnã a asculta fãrã sã auzi, a înþe-

lege fãrã sã pricepi, a spera fãrã nici un
motiv de speranþã, a vesti fãrã cuvinte, fãrã
gesturi, fãrã semne, a fãgãdui prin prezen-
þã. A fi auz între trup ºi duh, a fi înþelegere
între jos ºi sus, a fi nãdejde într-un deºert
nesfârºit, a fi veste în tãcerea de lângã
mormântul Fiului dispãrut, a fi fãgãduinþã
pentru o sãmânþã uscatã.

Ave Maria! traduce, din limba sufletului
în limba sufletului, urarea cea mai preþioa-
sã din câte se perindã pe pãmântul spu-
zind de pãcate ºi de ticãloºii, de rãzboaie ºi
de trãdare.

Pe mama o chema Mãria. Nu-mi amin-
tesc s-o fi chemat cineva vreodatã Ma-
ria. Cu câteva excepþii, ce-i drept, nelip-

site de semnificaþii biografice. Ale biblio-
grafiei mele, gândesc, nu ºi a ei. Sau poa-
te, da, cine ºtie. Din moment ce unele din
întâmplãrile ce m-au marcatmã asaltea-
zã de fiecare datã. Mai ales în apropie-
rea sfintei sãrbãtori a numelui sãu. Unul
printre cele mai difuze în rândul români-
lor. ªi, probabil, printre cele mai rãspân-
dite din lume. Din lumea creºtinã, desi-
gur.

S-au scurs 18 ani de când s-a dus, pe
calea acelei sacre Adormiri în care cu si-
guranþã a crezut din adâncul fiinþei sale,
ºi ca fiecare datã în toþi aceºti ani, apro-
pierea sfintei sãrbãtori mi-o readuce, în
minte ºi în inimã, mai vie ca oricând: cu

mâinile brãzdate de truda câmpului, cu
chipul absorbit de griji pe care surâsul
neîmplinit, din colþul buzelor (semn al unei
îngrijorãri pe care aveam sã-l descifrez ºi
sã-l înþeleg mult mai târziu), cu basmaua,
la început înfloratã, apoi transformatã în
baric (efigie a þãrãncii române din imagi-
narul colectiv), cu privirea blândã, încãl-
zitã de supunerea noastrã, a odraslelor ei,
mereu condescendentã pentru niºte su-
ferinþe fizice care i-au însoþit cea mai
mare parte a vieþii.

Pe mama o chema Mãria. Unica dintre
miile ori sutele de mii de Mãrii al cãror
nume a trecut, cu destin cu tot, în scrinul
de aur al destinului meu.

Troparul marii sãrbãtori a Mai-
cii Domnului, de o frumuseþe po-
eticã aparte, spune: „Întru naºtere
fecioria ai pãzit, întru Adormire
lumea nu ai pãrãsit, de Dumnezeu
Nãscãtoare; mutatu-te-ai la Viaþã,
fiind Maica Vieþii ºi cu rugãciunile
tale, izbãveºti din moarte sufletele
noastre”.  Dacã moartea creeazã
angoase ºi fricã, însoþite de jalea
despãrþirii, a coborârii în singurã-
tatea mormântului întunecat,
moartea Maicii Domnului este pli-
nã de liniºte ºi iubire, de tindere
spre Viaþa cea veºnicã ºi de miº-

Adormirea Maicii DomnuluiAdormirea Maicii DomnuluiAdormirea Maicii DomnuluiAdormirea Maicii DomnuluiAdormirea Maicii Domnului
“Mutatu-te-ai la Viaþã, fiind Maica Vieþii”

carea înspre lumina cea neînsera-
tã. Moartea Maicii Domnului de-
vine adormire, mutare la Viaþã,
devine un rãsãrit luminos al zilei
celei de tainã ºi nesfârºite. Aºa se
face cã sãrbãtoarea nu este nici-
decum tristã ºi funebrã, ci plinã de
luminã ºi bucurie. Nu mai este
tristeþe, ci veselie.” Or, chiar dacã
Maica Domnului e mai presus de-
cât toatã fãptura, totuºi e una din-
tre noi. Destinul ei poate fi ºi des-
tinul nostru. ªi noi, prin moarte,
ne putem muta la Viaþã. Nu în za-
dar într-una dintre cele mai cunos-

cute pricesne în cinstea Maicii
Domnului o rugãm pe aceasta: „Sã
ne duci cu tine/ Unde calea-þi
duce,/ Sã ne duci în Ceruri,/ La
Fiul tãu dulce.” “Adormirea” este
termenul pe care Biserica îl folo-
seºte atunci când vorbeºte de sfâr-
ºitul vieþii pãmânteºti al unei per-
soane. “Este un cuvânt care are
înþelesul de stare din care te poþi
trezi. El nu-þi da posibilitatea sã
vorbeºti de trecere în nefiinþã, cum
adeseori greºit se vorbeºte despre
o persoanã decedatã. Cuvântul
“adormire” implicã miºcarea de la
o stare la alta, de la un mod de
existenþa la alt mod de existenþã.
Hristos îi va dãrui acestui cuvânt,
înþelesul pe care îl asociazã cu în-
vierea. Când El ajunge în casa lui
Iair, a cãrui fiicã, de numai 12 ani,
abia murise, spune: “Nu plângeþi;
n-a murit, ci doarme” (Luca 8,52).
Maica Domnului este singura din-
tre sfinþii Bisericii Ortodoxe care
are o rânduialã liturgicã a punerii
în mormânt, asemãnãtoare cu cea
a Mântuitorului. Credincioºii care
participã la Slujba Vecerniei Ador-

mirii Maicii Domnului cântã imnuri
precum Prohodul ºi Binecuvântã-
rile Maicii Domnului, iar Epitaful
Maicii Domnului este purtat în pro-
cesiune împrejurul locaºului de
cult, precum este purtat cel al
Mântuitorului în Vinerea Mare.
Aceastã rânduialã nu are menirea
de a pune un semn de egalitate în-
tre ea ºi Hristos, ci de a arãta înru-
direa cu Fiul ei. Sãrbãtoarea Ador-
mirii Maicii Domnului este consi-
deratã de mai mulþi teologi drept
“Paºtele verii”, fiind sãrbãtoarea
cea mai cunoscutã în popor din
acest anotimp ºi cea mai impor-
tantã din cele închinate Nãscãtoa-
rei de Dumnezeu. În aceastã zi,
creºtinii sãrbãtoresc atât moartea
ºi îngroparea, cât ºi învierea ºi înãl-
þarea la cer a Maicii Domnului. În
icoana Adormirii Maicii Domnului,
Fecioara Maria este reprezentatã
stând întinsã pe pat, în mijlocul
Apostolilor, în vreme ce Hristos
primeºte în braþe sufletul Maicii
Sale, simbolizat printr-o figurã
micã de copil îmbrãcat în alb. Dea-
supra acestei scene, Maica Dom-

nului este aºezatã pe tron într-o
mandorlã pe care îngerii o poartã
spre ceruri, reprezentare care vine
sã întãreascã ºi mai mult Înãlþarea
sa la ceruri. Scena cu Antonie,
evreul care s-a apropiat de patul
funerar al Maicii Domnului, cu
gândul de a-l rãsturna, apare în
majoritatea icoanelor Adormirii.
Potrivit Tradiþiei, când acesta a pus
mâna pe pat, un înger i-a tãiat
amândouã mâinile :”fãrã de veste
odatã cu orbirea i s-au tãiat ºi mâi-
nile ce au rãmas lipite de pat...”
(Acatistul Adormirii, condac 4).
Preacinstirea Maicii Domnului este
atât de importantã încât noi, ca
ortodocºi, nu ne putem imagina
desfãºurarea drumului nostru cã-
tre sfinþenie fãrã ea. Icoana ei este
în fapt icoana Bisericii. Ea s-a fã-
cut, dupã cum învaþã Sfinþii Pã-
rinþi, “a douã Eva”, Eva cea ade-
vãratã, ºi prin aceastã ea este ade-
vãrata mamã a neamului creºti-
nesc, cea cãreia ne rugãm: Prea
Sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu,
miluieºte-ne pe noi ! Amin.

Preot LIVIU SÃNDOI

Localitatea Segarcea îºi va sãrbãtori
astãzi ziua, marcând 600 de ani de la
prima atestarea documentarã. Moºia Se-
garcea este atestatã încã din vremea
domnitorului Mircea cel Bãtrân, într-un
document din 1416 scris la Argeº, de
întãrire a moºiei cu acest nume al boie-
rului Dragomir de Segarcea. Ca locali-
tate este amintitã la 15 septembrie 1557
de cãtre domnitorul Pãtraºcu cel Bun.
Totuºi, atestarea documentarã a segãr-
cenilor nu aratã ºi adevãrata vârstã a
comunitãþii. Rãdãcinile acesteia coboa-
rã mult mai adânc în timp. În lipsa unei
dovezi scrise, actul de la 1415 rãmâne
reperul de care se þine seamã. Un rol
important în spaþiul localitãþii de astãzi
l-a avut Mãnãstirea Segarcea, în jurul
cãreia au gravitat trãitorii acestor me-
leaguri, dar ºi numeroºi stãpâni, pre-
cum Radu cel Mare, Radu Vodã Paisie,
Pãtraºcu cel Bun, Mihai Viteazul. Ma-

Segarcea, la ceas aniversarSegarcea, la ceas aniversarSegarcea, la ceas aniversarSegarcea, la ceas aniversarSegarcea, la ceas aniversar
nifestãrile vor debuta la ora 8.00 cu un
Te Deum pentru cei trecuþi în nefiinþã
oficiat la Biserica „Adormirii Maicii
Domnului ºi Biserica Sfântul Gheor-
ghe”. Dupã primirea invitaþilor la se-
diul Primãriei se va vizita Parcul „Do-
meniile Coroanei” începând cu ora 9.45.
La Casa de Culturã, primarul ing. Nico-
lae Popa va întâmpina invitaþii ºi va acor-
da diplome ºi distincþii. În acelaºi cadru
festiv va fi lansatã monografia oraºului
Segarcea având ca autori pe Paul Anuþa,
Claudia Anuþa-Radu ºi Sorina Anuþa-
Macamete. Un documentar având titlul
„Segarcea-arc peste timp” realizat de
Biblioteca Orãºeneascã „Mircea Rãdina”
Segarcea va da ºansa publicului sã sur-
prindã cele mai interesante momente din
evoluþia Segarcei. Manifestãrile vor con-
tinua cu un spectacol artistic la care sunt
invitaþi toþi segãrcenii.

VALENTIN CEAUªESCU
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Timp de zece zile, în cadrul Di-
van Film Festival vor rula lungme-
traje ºi scurtmetraje balcanice, vor
avea loc concerte, precum ºi deja
tradiþionalul simpozion ºtiinþific, la
care sunt invitaþi critici de film,
profesori universitari ºi specialiºti
din domeniul filmului din Croaþia,
Grecia, România ºi Serbia. Între
filme se vor regãsi ºi trei lungme-
traje româneºti.

Trei lungmetraje româneºti
în programul celor zece zile
de festival

În urmã cu 40 de ani, regizorul
Andrei Blaier lansa pe marile ecra-
ne „Ilustrate cu flori de câmp”,
un film dur al anilor ’70, care dez-
bate un subiect considerat tabu la
vremea respectivã ºi care va fi re-
luat mai târziu în „4 luni, 3 sãptã-
mâni ºi 2 zile”: drama unei român-
ce în contextul valabilitãþii decre-
tului anti-avort al lui Ceauºescu. Cu
ocazia aniversãrii a 40 de ani de la
momentul lansãrii, „Ilustrate cu
flori de câmp” va fi proiectat în
cadrul Divanului Degustãtorilor de
Film ºi Artã Culinarã.

„Aliyah Dada” (2015), în re-

Divan Film Festival 2015Divan Film Festival 2015Divan Film Festival 2015Divan Film Festival 2015Divan Film Festival 2015: proiecþii cu : proiecþii cu : proiecþii cu : proiecþii cu : proiecþii cu „Y„Y„Y„Y„Yol”ol”ol”ol”ol”
ºi ºi ºi ºi ºi „Harap Alb?!”„Harap Alb?!”„Harap Alb?!”„Harap Alb?!”„Harap Alb?!” în centrul vechi al Craiovei în centrul vechi al Craiovei în centrul vechi al Craiovei în centrul vechi al Craiovei în centrul vechi al Craiovei Din selecþia celei de-a VI-a ediþii a Divanului De

gustãtorilor de Film ºi Artã Culinarã – care va
avea loc în perioada 21-30 august, la Craiova ºi în Portul
Cultural Cetate – fac parte trei lungmetraje româneºti ºi
cinci producþii autohtone de scurtmetraj. Una dintre ele
va fi prezentatã la Craiova, sâmbãtã, 22 august, ora
20.00: spectacolul „Harap-Alb?!” – o adaptare liberã
dupã Ion Creangã, în regia Mirelei Nistor, a Drama Club
din Botoºani. Tot în centrul vechi al oraºului, craiovenii
vor putea vedea, chiar în deschiderea festivalului, adicã
vineri, 21 august, lungmetrajul regizorului turc Yilmaz
Guney, „Yol” („Drumul”), film care a câºtigat trei premii
la Cannes în 1982. Divanul Degustãtorilor de Film ºi
Artã Culinarã aduce ºi în acest an o selecþie eclecticã de
filme balcanice reunite sub tema „Drumuri ºi rãspântii”.
Evenimentul este deschis tuturor iubitorilor de cinema si
bucãtãrie balcanicã, accesul la filme ºi demonstraþiile
culinare fiind liber.

gia Oanei Giurgiu, prezintã o isto-
rie bine documentatã a evreilor din
România. Acum 133 de ani, o co-
munitate micã din Moineºti pleca
spre Þara Sfântã, pentru a înfiinþa
una dintre primele colonii evreieºti
din Palestina. De atunci ºi pânã azi
drumul evreilor cãtre Israel se îm-
pleteºte cu istoria României mo-
derne printr-o relaþie de iubire ºi
urã ale cãrei influenþe nu le vom
putea cuantifica prea curând. Po-
vestea istoriei este decupatã vizual
în stil dadaist ca un tribut adus ini-
þiatorilor curentului, Tristan Tzara
ºi Marcel Janco, doi evrei cu rã-
dãcini în România. Proiecþia va
avea loc în prezenþa regizorului.

Multipremiatul documentar ob-
servaþional regizat de Alexander
Nanau ºi produs de HBO, „Toto
ºi surorile lui” (2014), spune po-
vestea celor trei fraþi (Totonel,
Ana ºi Andreea) nevoiþi sã se îm-
pace cu lipsa mamei, aflatã în în-
chisoare pentru trafic de droguri.
Toto locuieºte cu surorile lui mai
mari, Andreea ºi Ana, alãturi de
un lung ºir de unchi, vecini ºi con-
sumatori de droguri din cartier.
Singura lui supapã este un centru
de sprijin unde face ºcoala ºi des-

coperã dansul hip-hop. La rândul
lor, surorile lui adolescente îºi
cautã ºi ele locul în lume ºi se ma-
turizeazã, fiecare în felul ei, îna-
inte de vreme.

Parteneriat cu Festivalul
Naþional de Teatru Tânãr Ideo Ideis

Reunite sub tema celei de-a
ºasea ediþii a festivalului, „Dru-
muri ºi rãspântii”, cele cinci
scurtmetraje româneºti care vor
rula la Divan Film Festival sunt:
„Lucky” (regia: Alexandra Botãu,
2014), „Calea Dunãrii” (regia:
Sabin Dorohoi, 2014) – în pre-
zenþa regizorului, „There’s Not-
hing in this World” (regia: An-
dreea Vãlean, 2015), „10 ore” (re-
gia: Laura Muºat, 2015), „Ela,
Panda ºi Madame” (regia: Andrei
Rãutu, 2013).

Continuând parteneriatul înce-
put în 2014 cu Festivalul Naþio-
nal de Teatru Tânãr Ideo Ideis,
anul acesta Divan Film Festival va
prezenta la Craiova, în centrul
vechi, sâmbãtã, 22 august,  ora
20.00, spectacolul „Arap-Alb?!”.
Piesa este o adaptare liberã dupã
Ion Creangã, în regia Mirelei Nis-
tor, a Drama Club din Botoºani.

În distribuþie: Theodor ªoptelea,
Sorina Bãleanu, Paul Nistor, Ioa-
na Nimigean, Codruþ Andrici, Io-
nuþ Siminiciuc, Ana Baciu, ªtefan
Cojocariu, Radu Ganea, Serban
Movilã, Laur Hurjui, Monica Chi-
rilã, Pintilie Ioana, Georgiana Lo-
ghin, Ioan Ifrim, ªtefana Feciuc,
Ruxandra Helici, Mãdãlina Acon-
stantinesei, Caterina Radu, ªer-
ban Lzarovici. Coloana sonorã:
Alexandra Bardan.

***
Divanul Degustãtorilor de

Film ºi Artã Culinarã este un eve-
niment anual, organizat de Funda-
þia pentru Poezie „Mircea Dines-
cu” în colaborare cu Primãria
Municipiului Craiova ºi Asociaþia
„Craiova Capitalã Europeanã
2021”, cu sprijinul Consiliului Ju-
deþean Dolj, Centrului Naþional al
Cinematografiei ºi Institutului Cul-
tural Român. Pe timpul desfãºu-
rãrii festivalului camparea pe
teritoriul portului este gratuitã
ºi se va face în limita locurilor
disponibile.

Orchestra Simfonicã ºi Corala Acade-
micã ale Filarmonicii „Oltenia” din Cra-
iova au fost invitate sã concerteze în ca-
drul ediþiei 2015 a Festivalului Interna-
þional „George Enescu”. Evenimentul
va avea loc între 30 august ºi 20 sep-
tembrie, la Sala Palatului ºi Ateneul Ro-
mân din Bucureºti, ºi va gãzdui 58 de
concerte în sãli, precum ºi multe alte
evenimente în aer liber, în Piaþa „Geor-
ge Enescu” (Piaþa Festivalului). Cea de-
a XXII-a ediþie va aduce în capitalã ar-
tiºti ºi formaþii de primã mânã la nivel
mondial, care vor concerta pe scenele
bucureºtene timp de 22 de zile.

Muzicienii Filarmonicii „Oltenia” vor concerta
în cadrul Festivalului „George Enescu”

Sub bagheta dirijoralã a tânãrului
Constantin Grigore, muzicienii craio-
veni vor evolua vineri, 11 septembrie,
de la ora 19.30, prezentând un pro-
gram cu creaþii de Carl Orff (O fortu-
na! din „Carmina Burana”), Strauss
(Uvertura „Liliacul”), F. Lehar („Vã-
duva Veselã” – Lippen schweigen), E.
Kalman („Silvia” – Csardas), G. Verdi
(„Vecerniile siciliene” – Merce, dilet-
te amiche), Lloyd Weber (Uvertura
„Fantoma de la operã”), Leoncavallo
„Pagliacci – Bell Chorus) º.a. Soliºti vor
fi sopranele Tina Munteanu, Vera Gir-
ginova ºi tenorul Liviu Indricãu.

Proiectul „Dansul ocupã strada”, deru-
lat în perioada 27 iunie – 6 septembrie a.c.,
de Asociaþia „Craiova Capitalã Europeanã a
Culturii 2021”, în colaborare cu Filarmoni-
ca „Oltenia” ºi Primãria Municipiului Craio-
va, continuã cu alte douã noi întâlniri ale celor
pasionaþi de vals, tango ºi ritmuri latino –
salsa, kizomba, bachata.

Una are loc chiar astãzi, 15 august, în
intervalul orar 20.00-23.00, în cartierul
Craioviþa Nouã, pe strada „Constantin
Brâncoveanu”, sectorul cuprins între in-
tersecþia cu strada „George Enescu” ºi in-
tersecþia cu strada „Fraþii Bobescu”. Cea-
laltã este anunþatã pentru mâine, 16 au-

Dansul ocupã strãzile „Constantin
Brâncoveanu” ºi „Târgului”

gust, între aceleaºi ore, în cartierul Ro-
maneºti, pe strada „Târgului”, sectorul
cuprins între intersecþia cu bulevardul
„Nicolae Romanescu” ºi intersecþia cu Ale-
ea Târgului. Cu acest prilej, participanþii
vor putea lua lecþii de la membrii a douã
cluburi de dans, în parteneriat cu care eve-
nimentul este organizat: Salsa Imperius ºi
Clubul de Dans Sportiv Katamis.

Ieri, Primãria Craiova a anunþat cã, pen-
tru desfãºurarea manifestãrilor, circulaþia pe
amintitele tronsoane va suferi restricþii tem-
porare, conducãtorilor auto solicitându-li-
se sã se conformeze semnalizãrilor rutiere
ce vor fi instituite.
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”Aºteptãm sã lucrãm cu auto-
ritãþile (elene) pentru a dezvolta
programul (de reforme) mai de-
taliat ºi ca partenerii europeni ai
Greciei sã ia mãsuri de reducere
a poverii datoriei”, a declarat ºefa
misiunii Fondului la Atena, Delia
Velculescu, într-un comunicat.

Aceastã declaraþie intervine în
momentul în care parlamentul grec
trebuie sã aprobe un acord asu-
pra noului plan de ajutorare de 85
de miliarde de euro, al treilea din
2010, în schimbul unor severe
mãsuri de austeritate.

Cuba, reconciliere sub embargoCuba, reconciliere sub embargoCuba, reconciliere sub embargoCuba, reconciliere sub embargoCuba, reconciliere sub embargo
Joi, 13 iulie, Fidel Castro, El Lider Ma-

ximo, a împlinit 89 de ani, fiind felicitat de
preºedintele bolivian, Evo Morales, ºi de
liderul venezuelean, Nicolas Maduro. Cu o
zi înainte, fostul preºedinte american, Jim-
my Carter, anunþase cã suferã de cancer.
De numele celor doi foºti ºefi de stat se
leagã o tentativã de reapropiere a þãrilor lor,
în 1978. Tentativa a fost un eºec, soldân-
du-se doar cu „deschiderea unui birou
de interese”, la Havana, care timp de 40
de ani va face oficiul de ambasadã. Ieri, în
prezenþa secretarului de stat american, John
Kerry, în capitala insulei, s-a întors o pagi-
nã a rãzboiului rece, arborându-se din nou
drapelul american, la sediul ambasadei,
acelaºi ca ºi înainte de ruperea relaþiilor di-

MIRCEA CANÞÃR

plomatice. Ceremonia a fost scurtã. Mai
rãmâne de pus capãt embargoului econo-
mic, decretat de Washington, în 1961, con-
tra insulei din Caraibe.  Pentru împlinirea
acestui deziderat, s-a pronunþat ºi John
Kerry în alocuþiunea sa, jumãtate rostitã în
spaniolã, vorbind de „un moment isto-
ric”. Procesul de reconciliere a început la
17 decembrie 2014, când Barack Obama a
decis ceea ce nici unul din predecesorii sãi
nu fãcuserã. Pariul este totuºi riscant. În
sensul cã are ºi mulþi adversari, în tabãra
republicanã, dar ºi câþiva ”ºoimi” în tabãra
democraþilor. Jeb Bush, fiul ºi fratele foº-
tilor preºedinþi, senatorul de Florida, Mar-
co Rubio ºi senatorul de Texas, Ted Cruz,
fiii unor imigranþi cubanezi, sunt în frun-

tea unei gherile, la nivelul Congresului,
împotrivindu-se ridicãrii embargoului. Casa
Albã, în schimb, þine seama de evoluþiile
economice ”vietnameze”, declanºate de
Raul Castro, care încurajeazã iniþiativa pri-
vatã, într-un sector public hipertrofiat ºi
ineficient. Companiile americane se aratã
interesate sã investeascã în insula din Ca-
raibe. Nu puþine alte þãri europene sunt
dispuse sã intre într-o economie arhaicã,
puþin industrializatã, cu un sector agrar
precumpãnitor. Cuba este una din ultime-
le þãri din lume în care subzistã ”libreta”,
cartela de raþionalizare a alimentelor. Aflu-
xul de turiºti americani, în ultima vreme,
într-o þarã cu mare nevoie de dolari pre-
seazã asupra unor reforme economice cât

mai rapide. Destule probleme rãmân de re-
zolvat, într-o þarã în care Partidul Comu-
nist este singurul legitim, iar despre liber-
tatea presei ºi drepturile fundamentale ale
omului se pomeneºte foarte rar, respecti-
vele chestiuni nefigurând în negocierile cu
SUA. Baza navalã de la Guantanamo, asu-
pra cãreia Havana revendicã suveranitate,
despãgubirea unor societãþi americane
expropriate de revoluþia castristã, soarta
unor americani, urmãriþi pentru probleme
de drept comun, dar consideraþi refugiaþi
politici, ºi multe altele, constituie proble-
me de rezolvat. Din pãcate, flexibilitatea
negocierilor este influenþatã de tonul beli-
cos al lui Fidel Castro, vindicativ ºi greu
de convins cã lumea se schimbã.

Turcia va construi un zid
de beton pe frontiera cu Siria

Armata turcã va construi un
zid de beton pe un segment al
frontierei cu Siria, dupã o serie
de atacuri cu obuze. Zidul de
beton, cu înãlþimea de trei metri,
va fi construit în zona Reyhanli,
în provincia Hatay, în dreptul
oraºului sirian Atmeh. Zidul va fi
construit pe o lungime de opt
kilometri, a transmis agenþia
oficialã Anatolia. Un atac cu
bombã comis pe 20 iulie în sud-
estul Turciei s-a soldat cu 33 de
morþi, atrãgând riposta durã a
Turciei, care a atacat obiective
teroriste din Siria ºi poziþii
militare kurde din nordul Irakului.
În provincia Hatay au ajuns
aproximativ 1,8 milioane de
refugiaþi din Siria, unde are loc
un rãzboi civil ºi sunt atacuri
teroriste.

Timbru cu chipul lui Elvis Presley
Serviciul poºtal american a

scos la vânzare un timbru special
cu chipul lui Elvis Presley.
Lansarea timbrului, la care a
asistat ºi fosta soþie, Priscilla
Presley, a avut loc pe peluza vilei
Graceland. Cu acest prilej, fanii
prezenþi au putut asculta o nouã
variantã a hitului “If I Can
Dream”. În fiecare an, mii de
oameni îi aduc un omagiu
Regelui Rock and Roll în sãptã-
mâna dedicatã acestuia, ce se
încheie pe 16 august, data la care
s-a stins din viaþã Elvis Presley.

La un pas de a cãdea în
strâmtoarea Bosfor

Un turist a fost la un pas sã-ºi
ruineze vacanþa în Istanbul.
Bãrbatul a uitat sã tragã frâna de
mânã atunci când a parcat
maºina în faþa unui muzeu, iar
automobilul a luat-o la vale cãtre
strâmtoarea Bosfor. Mai mulþi
trecãtori au fost nevoiþi sã se
aºeze pur ºi simplu pe capota
autovehiculului pentru a-l
împiedica sã cadã în apã. ªi au
stat aºa pânã la sosirea pompieri-
lor. Maºina a fost legatã cu
frânghii ºi ridicatã cu macaraua de
autoritãþi. Turistul a aflat despre
întreaga situaþie abia la ieºirea din
muzeul pe care îl vizita.

Parlamentul grec a aprobatParlamentul grec a aprobatParlamentul grec a aprobatParlamentul grec a aprobatParlamentul grec a aprobat
acordul tehnic cu creditoriiacordul tehnic cu creditoriiacordul tehnic cu creditoriiacordul tehnic cu creditoriiacordul tehnic cu creditorii

Textul de 400 de pagini a fost
adoptat cu 222 de voturi „pen-
tru”, 62 „contra” ºi 11 abþineri.
Însã, circa 30 de deputaþi ai stân-
gii radicale Syriza — 32, potrivit
unei prime numãrãtori care nu
este definitivã — au votat împo-
triva acordului ºi 11 s-au abþinut,
sporind numãrul de dezertãri din
tabãra premierului, care nu mai
are majoritate.

Alexis Tsipras ar putea decide,
în faþa acestei divizãri a partidului
sãu, sã cearã un vot de încredere
din partea parlamentului înainte de
20 august, apoi sã anunþe alegeri
anticipate.

Înainte de votul parlamentu-
lui, Tsipras a îndemnat la un vot
în favoarea unui acord care per-
mite, în opinia sa, sã fie asigu-
ratã ”supravieþuirea þãrii ºi con-

tinuarea luptei”.
Rãspunzând preºedintelui Noii

Democraþii, premierul a lãsat, de
asemenea, deschisã posibilitatea
desfãºurãrii de alegeri anticipate.

Votul, prevãzut iniþial pentru joi,
a fost întârziat de preºedinta par-
lamentului grec, Zoe Konstanto-
poulou, una dintre personalitãþile
din Syriza care s-au opus în mod
vehement acordului, pe care ea l-
a calificat drept un ”proiect de
lege neconstituþional”. ”Guvernul
oferã Troicii (creditorilor) cheile
de la suveranitatea ºi bogãþiile na-
þionale”, a declarat ea în timpul
dezbaterilor din parlament.

Dupã luni de negocieri haotice
cu UE ºi FMI, sub conducerea
fostului ministru de finanþe al Gre-
ciei, Yanis Varoufakis, un guvern
Tsipras remaniat a pus pe picioa-

re condiþiile celui de-al treilea, din
2010, program de ajutorare a þã-
rii, în numai douã sãptãmâni de
discuþii desfãºurate la Atena cu re-
prezentanþii creditorilor.

Votul a avut loc dupã o noapte
de dezbateri, în care parlamenta-

rii eleni au discutat intens proce-
dura pe care ar trebui s-o urme-
ze, cu doar câteva ore înainte de
reuniunea Eurogrupului în care ar
urma sã fie exprimat ºi acordul
politic în privinþa celui de al trei-
lea plan de ajutor pentru Grecia.

Parlamentul grec a aprobat vineri, dupã o dezbatere care a durat
întreaga noapte, acordul tehnic cu creditorii internaþionali privind
un al treilea plan de ajutor pentru þarã.

FMI aºteaptã „decizii” din parteaFMI aºteaptã „decizii” din parteaFMI aºteaptã „decizii” din parteaFMI aºteaptã „decizii” din parteaFMI aºteaptã „decizii” din partea
Europei privind datoria GrecieiEuropei privind datoria GrecieiEuropei privind datoria GrecieiEuropei privind datoria GrecieiEuropei privind datoria Greciei

Fondul Monetar Internaþional (FMI) aºteaptã ca europenii sã ia
“decizii” legate de reducerea poverii datoriei Greciei înainte de a
hotãrî dacã va participa la noua susþinere financiarã a þãrii, a
informat instituþia joi.

FMI, unul din principalii cre-
ditorii ai þãrii alãturi de europeni,
a luat parte la discuþiile cu Atena,
însã a fãcut cunoscut cã partici-
parea sa financiarã depinde, prin-
tre altele, de mãsurile europeni-
lor pentru a face datoria greacã
”sustenabilã”.

Numeroase þãri europene, cu
Germania în frunte, pretind par-
ticiparea FMI la planul de ajuto-
rare, dar se aratã extrem de reti-
cente la ideea de a relaxa datoria
Greciei, situatã la 170% din PIB.

”FMI (...) va lua în considerare

acordare de fonduri suplimentare
Greciei odatã ce autoritãþile vor
adopta mãsuri privind programul
(de reforme) ºi vor fi luate mãsuri
legate de reducerea poverii dato-
riei”, a subliniat Delia Velculescu.

ªefa misiunii FMI la Atena nu
a precizat un termen exact, însã
a indicat cã Fondul va lua o deci-
zie în momentul ”primei evaluãri”
a economiei elene în cadrul viito-
rului plan european de ajutorare.
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
Compania de Apã Oltenia

SA, Craiova, str. Brestei nr.
133, judeþul Dolj, titular al pro-
iectelor de investiþii din fon-
duri proprii “Prelungire cana-
lizare menajerã, str. Tismana
în L = 330 ml”, propus a fi am-
plasat în Craiova, str. Tisma-
na, judeþul Dolj ºi “Realizare
canalizare menajerã, Aleea 3
Bariera Vâlcii în L =750 ml”
propus a fi amplasat în Cra-
iova,  Aleea 3 Bariera Vâlcii”,
judeþul Dolj. Proiectul deciziei
de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi con-
sultate la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, în
zilele de L – V, între orele 9 –
14 precum ºi la urmãtoarea
adresã de internet: www.ap-
mdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei
etapei de încadrare pânã la
data de 20.08.2015.

S.C. Salubritate Craiova
S.R.L. intenþioneazã sã achi-
ziþioneze un utilaj industrial de
lucru cu posibilitate de adap-
tare pentru a efectua diferite
operaþiuni/tractor (încãrcare,
deszãpezire, tractare, exca-
vare, mãturare etc.). Relaþii
suplimentare se pot obþine la
Compartimentul Achiziþii Pu-
blice din cadrul S.C. Salubri-
tate Craiova S.R.L. (Telefon:
0251/414.660, interior 110).

SC PIEÞE ªI TÂRGURI
CRAIOVA SRL oferã spre în-
chiriere, în Târgul Municipal
Craiova,situat pe strada Cara-
cal, nr. 172 B, teren în vederea
amplasãrii de construcþii pro-
vizorii pentru comercializare
diverse, teren pentru parcare
în scopul vânzãriide maºini
second-hand, teren în vede-
rea vânzãrii de haine sau alte
articole noi ori second-hand,
teren în vederea amplasãrii de
construcþii provizorii sau ma-
ºinipentru vânzarea de legu-
me-fructe en-gros ºi en-detail.
Relaþii la sediul societãþii– Ca-
lea Bucureºti, nr. 51, în incinta
Pieþei Centrale, telefon 0251/
410.696 – sau direct la sediul
administrativ al SC PIEÞEI ªI
TÂRGURI CRAIOVA SRL din
Târgul Municipal Craiova.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu se-
diul în strada Jieþului nr. 19, pri-
meºte înscrieri pentru anul ºco-
lar 2015 – 2016 în perioada 24
august - 4 septembrie 2015, la
urmãtoarele discipline: canto
clasic, muzicã uºoarã, muzicã
popularã, pian, vioarã, chitarã,
orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), balet, ac-
torie, picturã, graficã, artã ci-
nematograficã, regie-teatru.
Examenul de admitere, în anul
I, se va desfãºura în perioada
7 – 10 septembrie 2015. Relaþii
la telefon 0251 – 413371; între
orele 09.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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A N U N Þ

   În data de 15 august 2015, în comuna Mîrºani, judeþul Dolj, pe
stadionul localitãþii , va avea loc ,,Ziua Comunei Mîrºani”.

Începând cu orele 1900, vã invitãm sã participaþi la aceastã festivi-
tate alãturi de urmãtorii artiºti.

- Formaþia de la Ansamblul Maria Tãnase condusã de ing. Nicu Creþu
- Mariana Ionescu Cãpitãnescu
- Maria Loga
- Ciry Maier
- Victoriþa Cicã
- Mihaela Rãducanu
- Nicolae Fîciu
- Mihaela Cojocaru
- Angela Nistor
- Daniela Cornoiu
- Alina ºi Nicu Drãghia
- Iulia Drãgoi
- Cruciþa Cistelecan
- Cornelia Ticã
- Dorina Mete
- Roberta Crintea
- Georgeta Corlan
- Florica Trif
- Georgiana Bîrsache
- Gheorghe Diºa

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN PRI-
MAR LIA OLGUTA VASILESCU anunþã publicul inte-
resat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare – fãrã
acord de mediu de cãtre Agenþia pentru Protecþia
Mediului Dolj în cadrul procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului / fãrã evaluare adecvatã
pentru proiectul ,,COMPLEX SPORTIV CRAIO-
VA – STADION DE FOTBAL, în municipiul Craiova,
bulevardul ªtirbei Vodã, nr. 34.

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o
fundamenteazã pot fi consultate la sediul APM Dolj din
Craiova str. Petru Rareº nr.1, în zilele de luni – joi între
orele 8 -16,30 ºi vineri între orele 8 -14 precum ºi la
urmãtoarea adresã de internet http//apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare pânã la data de
20.08.2015.

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.

DOUÃ camere deco-
mandate bloc. Telefon:
0351/ 803.050.
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
camere, 2/4, Titules-
cu (lângã Biserica de
la Casa ªtiinþei), bloc
cãrãmidã, izolaþie inte-
rioarã, îmbunãtãþiri
(gresie, faianþã, par-
chet lemn, uºi metali-
ce, 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 ca-
mere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3 ca-
mere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

VÂND / schimb aparta-
ment 5 camere cu apar-
tament, casã sau teren
intravilan. Telefon: 0721/
913.958.

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. Telefon:
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 Catar-
giu. Telefon: 0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon: 0766/
325.453.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ultra-
modernã. Telefon: 0746/
096.613.

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 ºoºeaua
principalã, pomi fructiferi,
viþã de vie suprafaþa to-
talã – 750 mp, cadastru.
Preþ 900 milioane 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 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
teren 2000 mp, comu-
na Valea Stanciului, sat
Greceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere, 2
bãi, 1 living cu bucãtãrie
open space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi cen-
tralã electricã. Grãdinã
cu grãtar. Situatã la 50
m de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
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.
Particular vând casã Cra-
iova 5 camere încãlzire
centralã, izolatã termic
sau schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere – vari-
ante. Telefon: 0746/
498.818.

Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna Calo-
pãr nr. 241, teren 2800 mp.
Telefon: 0767/840.722.
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 Craiova 1114
mp. Telefon: 0769/913.671.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon: 0766/
568.412.
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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.

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 teren cu o supra-
faþã de aprox. 4.400 mp
situat în Craiova, str.
Gârleºti 40 euro/mp ºi
hale de depozitare. Spa-
þiul este pretabil unor ac-
tivitãþi comerciale ºi poa-
te fi utilizat ºi în scop re-
zidenþial. Telefon: 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 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.
VÂND teren intravilan, 400
mp, com. ªimnicu de
Sus, lângã Peco Albeºti.
Telefon: 0766/292.953.

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.
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 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 intra-
vilan la 7 km de Craiova.
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 ne-
gociabil. 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 ne-
gociabil. Telefon: 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 douã locuri de veci
cimitir ªeþu- Sinaia- Iz-
vor, cripte suprapuse, lu-
crare marmurã. Telefon:
0722/ 456.609.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, creme,
spume) bol 6 litri marcã
Germania, cuier hol. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/ 416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer de
fontã folosit un calorifer
de tablã 1,20 / 0,60 ne-
folosit. 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 buc-
xãþi , recamier 2 bucãþi, 2
flori mari de apartament.
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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................
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sâmbãtã, 15 august 2015
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:
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anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::
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9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,
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Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

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.
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, cã-
rucior copil 50 Ron. Tele-
fon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru co-
pil. Telefon: 0770/661.121.
Presã balotat plastic- cutii
de bere, bicicletã nouã
franþuzeascã, cauciucuri
cu jantã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/153.551.
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.
Vând maºinã de spãlat,
dormezã nouã ºi alte lu-
cruri casnice. Telefon:
0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 came-
re, hol dependinþe,
1500 mp curte  co-
muna Cioroiaºi pentru
o camerã cãmin Va-
lea Roºie parter sau
etaj 1. Telefon: 0754/
220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada Doljului. Tele-
fon: 0744/572.056.
Închiriez apartament.
Telefon: 0351 433.875;
0771/648.286.
Garsonierã complet
mobilatã, 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, con-
diþii foarte bune, zona
1 Mai. Telefon: 0729/
398.051.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garsonie-
rã Craioviþa Nouã. Tele-
fon: 0740/336.047;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Tânãr 42 ani doresc cu-
noºtinþã cu tânãrã pentru
prietenie sau cãsãtorie.
Telefon: 0251/421.727.

Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã femeie
drãguþã, muncitoare,
onestã, pentru convieþui-
re la þarã. Constantin
Constantin/Lucicã –Dãn-
ciuleºti, nr. 136, judeþul
Gorj, Agenþia Petrãchei.

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.
COMEMORÃRI

Veºnicã pomenire ta-
tãlui, soþului ºi buni-
cului nostru MARIN
DIMA. Dumnezeu sã-l
odihneascã în pace!
Familia.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Tehnicianul lui Bayern, Pep
Guardiola, a vorbit cu presa din
Germania, înaintea unui nou sezon
de Bundesliga – care a debutat
asearã având-o drept una dintre
protagoniste chiar pe Bayern, joc
pe teren propriu cu Hamburg. An-
trenorul iberic a uimit pe toatã lu-
mea, dupã o nouã declaraþie mã-
gulitoare la adresa lui Lionel Messi.

“Urmeazã anul în care fiecare
jucãtor va alerga aºa cum vreau
eu. Au înþeles cum se vor desfã-
ºura lucrurile. Este un singur ju-
cãtor în lume care nu trebuie nea-
pãrat sã îmi asculte ordinele ºi
acesta este Messi”,
a spus Pep, citat de
cotidianul german
Bild.

Dupã aceste de-
claraþii, va fi intere-
sant de observat
cum se va descur-
ca Bayern în cam-
pionat, dar mai ales
în UEFA Cham-
pions League, în

Sâmbãtã

DIGI SPORT 1
10:00, 11:00, 12:00, 13:35, 14:30, 15:15, 16:00 – MOTO GP – Marele Premiu al Ce-

hiei: sesiuni de antrenamente / 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli – CS “U” Craio-
va, Staeaua – ASA Tg. Mureº / 0:30, 3:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Atletico Paranaense
– Santos, Sao Paulo – Goias.
DIGI SPORT 2

19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League: Mouscron – Standard Liege / 21:30 – MOTOCI-
CLISM – Rookies Cup: cursa 1 / 22:00 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal, în Canada:
semifinala 1 / 0:10 – FOTBAL Argentina – Primera Division: Union Santa Fe – Racing Club
/ 3:00 – TENIS (M) – Turneul de la Montreal: semifinala 2.
DIGI SPORT 3

14:15 – CURSE DE TURISME – ADAC GT Masters: cursa 1 / 18:00, 21:00 – FOTBAL
– Ligue 1: St. Etienne – Bordeaux, Guingamp – Lyon.
DOLCE SPORT

16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Werder Bremen – Schalke / 18:30, 21:00 –
FOTBAL – Liga I: ACS Poli – CS “U” Craiova, Staeaua – ASA Tg. Mureº.
DOLCE SPORT 2

16:30 – FOTBAL Germania – Bundesliga: Augsburg – Hertha Berlin / 20:00, 22:30 –
TENIS (F) – Turneul de la Toronto, în Canada: semifinale.
SPORT.RO

10:35 – RUGBY – Turneul celor 4 naþiuni: Australia – Noua Zeelandã / 21:10 – SPOR-
TURI DE CONTACT – Local Kombat – Galã la Giurgiu / 22:40 – RUGBY – Turneul celor
4 naþiuni: Argentina – Africa de Sud.
EUROSPORT

14:45, 17:00 – FOTBAL Anglia – Premier League: Southampton – Everton, Tottenham –
Stoke City / 20:00 – MOTOCICLISM VITEZÃ – Campionatul European, la Kumla, în Suedia.
EUROSPORT 2

9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN: Port Adelaide – GWS Giants / 16:30, 19:30 – FOTBAL
Germania – Bundesliga: Werder Bremen – Schalke, Dortmund – Monchengladbach / 2:00 –
FOTBAL SUA/Canada – MLS: New York Red Bulls – Toronto FC.
TVR 1

5:00 – BOX, la Montreal, Canada: Lucian Bute vs. Andrea Di Luisa.
ANTENA 1

21:00 – FOTBAL – Liga I: Staeaua – ASA Tg. Mureº.
LOOK PLUS

18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli – CS “U” Craiova, Staeaua – ASA Tg. Mureº.

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
Duminicã

DIGI SPORT 1
9:40, 11:00, 12:00, 13:15, 14:45 – MOTO GP – Marele Premiu al Cehiei: calificãri, grila

de start ºi cursa / 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – Astra, CSMS Iaºi –
Dinamo.
DIGI SPORT 2

15:00, 18:00 – FOTBAL – Ligue 1: Reims – Marseille, Lorient – Bastia / 22:00 – TENIS
(M) – Turneul de la Montreal, în Canada: finala / 0:30 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Chape-
coense – Atletico Mineiro.
DIGI SPORT 3

14:15 – CURSE DE TURISME – ADAC GT Masters: cursa 2 / 15:30 – FOTBAL Belgia
– Pro League: Oostende – Anderlecht / 18:30 – MOTOCICLISM – Rookies Cup: cursa 2 /
22:00 – FOTBAL – Ligue 1: Paris SG – Gazelec Ajaccio.
DOLCE SPORT

18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – Astra, CSMS Iaºi – Dinamo.
DOLCE SPORT 2

20:00 – TENIS (F) – Turneul de la Toronto, în Canada: finala.
EUROSPORT

13:00 – CAIAC-CANOE – Cupa Mon-
dialã slalom, la Pau, în Franþa / 15:30,
18:00 – FOTBAL Anglia – Premier
League: Crystal Palace – Arse-
nal, Manchester City – Chelsea
/ 0:00, 2:00 – FOTBAL SUA/
Canada – MLS: Seattle Soun-
ders – Orlando City, Phila-
delphia Union – Chicago
Fire.
EUROSPORT 2

16:30, 18:30 – FOT-
BAL Germania – Bun-
desliga: Wolfsburg –
Frankfurt, Stuttgart –
Koln.
LOOK TV

18:30, 21:00 –
FOTBAL – Liga I: FC
Voluntari – Astra,
CSMS Iaºi – Dinamo.

Dupã un an ºi ºapte luni de ab-
senþã, fostul campion mondial
Lucian Bute va urca din nou în
ringul de box, urmând a lupta
mâine dimineaþã, de la ora 5:00,
cu italianul Andrea Di Luisa, în-
tru-un meci care va avea loc la
Montreal, în Centre Bell. În ca-
zul în care va câºtiga partida,
gãlãþeanul va avea ºansa ca în

Pep Guardiola: “Lionel MessiPep Guardiola: “Lionel MessiPep Guardiola: “Lionel MessiPep Guardiola: “Lionel MessiPep Guardiola: “Lionel Messi
este singurul care poateeste singurul care poateeste singurul care poateeste singurul care poateeste singurul care poate

sã nu îmi respecte ordinele”sã nu îmi respecte ordinele”sã nu îmi respecte ordinele”sã nu îmi respecte ordinele”sã nu îmi respecte ordinele”
contextul în care pe piaþa transfe-
rurilor bavarezii nu au fost prea
activi, mutãrile cele mai importan-
te fiind cele ale lui Arturo Vidal (Ju-
ventus) ºi Douglas Costa (ªahtior).

Pep Guardiola l-a avut sub co-
mandã pe Lionel Messi la Barcelo-
na, în perioada 2008-2012, în care
cei doi au câºtigat 14 trofee: UEFA
Champions League (2009, 2011),
Supercupa Europei (2009, 2011),
CM al Cluburilor (2009, 2011), ti-
tlul în La Liga (2008-2009, 2009-
2010, 2010-2011), Cupa Regelui
(2009, 2012) ºi Supercupa Spaniei
(2009, 2010, 2011).

.

Din nou în ring!Din nou în ring!Din nou în ring!Din nou în ring!Din nou în ring!
Lucian Bute – Andrea Di Luisa, duminicã dimineaþã, ora 5:00, TVR 1

urmãtorul meci sã lupte din nou
pentru titlul mondial.

Lucian Bute, în vârstã de 35 de
ani, are în palmares 31 de victorii
ºi douã înfrângeri. Pugilistul ro-
mân a avut cel mai recent meci
oficial în ianuarie 2014, când a
fost învins la puncte de canadia-
nul Jean Pascal. Lucian Bute ar fi
trebuit sã boxeze apoi, pe 6 de-

cembrie 2014, cu argentinianul
Roberto Bolonti, dar confruntarea
a fost anulatã dupã ce românul s-
a accidentat la spate.

„Obiectivul meu este sã devin
dublu campion mondial ºi sã am
ºansa sã unific titluri. Nu urmã-
resc un adversar anume. Acum,
þinta mea este Di Luisa. Dupã ce
voi câºtiga, aºa cum mã aºtept,

vreau sã întâlnesc orice campion
en-titre la supermijlocie sau sã
boxez cu orice challanger de rang
înalt pentru a ajunge în poziþia
obligatorie. Acum mã simt ex-
traordinar, nu mai am probleme
de sãnãtate ºi mã aºtept sã fiu
într-o formã formidabilã pentru
lupta cu Di Luisa”, a spus Bute.

Di Luisa, în vârstã de 33 de
ani, are în palmares 17 victorii
ºi douã înfrângeri, dintre succe-
se 13 fiind înainte de limitã. An-
drea Di Luisa a avut cel mai re-
cent meci de box în decembrie
2014, când a câºtigat titlul EBU-
EU la categoria supermijlocie,
învingându-l pe Roberto Cocco.
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1. Dinamo 6 3 3 0 7-2 12
2. Astra 6 3 2 1 12-11 11
3. Viitorul 6 2 4 0 10-8 10
4. CSMS Iaºi 6 3 1 2 5-6 10
5. ASA 6 2 3 1 6-2 9
6. Steaua 6 2 3 1 5-3 9
7. Pandurii 6 2 2 2 5-7 8
8. Botoºani 6 1 3 2 4-5 6
9. CFR Cluj 6 3 2 1 8-5 5
10. Concordia 6 1 2 3 7-8 5
11. Craiova 6 1 2 3 4-5 5
12. ACS Poli 6 1 1 4 3-7 4
13. Voluntari 6 0 4 2 3-8 4
14. Petrolul 6 0 4 2 4-6 -2

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa VI

FC Botoºani – CSMS Iaºi 1-0
A marcat: Vaºvari 83 penalty.
CFR Cluj – Petrolul 1-0
A marcat: C. Lopez 76.
 “U” Craiova – Viitorul 1-2
Au marcat: Vãtãjelu 84 pen. / Fl. Tãnase 11 pen., Aganovic 42.
ASA TG. Mureº – ACS Poli 0-0
Astra – Steaua 2-0
Au marcat: Alibec 51, Budescu 61 pen.
Concordia – Pandurii 3-0
Au marcat: M. Constantinescu 69, Purece 76, Pena 90+1.
Dinamo – FC Voluntari 3-0
Au marcat: S. Filip 33, C. Matei 55, Rotariu 63.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Liga I – etapa VII
Sâmbãtã
ACS Poli – “U” Craiova 18:30
Steaua – ASA Tg. Mureº 21:00
Duminicã
FC Voluntari – Astra 18:30
CSMS Iaºi – Dinamo 21:00
Luni
Viitorul – Concordia 18:30
Pandurii – CFR Cluj 21:00
* Partida Petrolul – FC Botoºani s-a disputat vineri dupã închide-

rea ediþiei.

Învinsã în runda intermediarã de
Viitorul lui Hagi, la capãtul celei mai
modeste prestaþii a acestui înce-
put de sezon, nu cã în rest ar fi
rupt gura târgului, Universitatea
cautã, astãzi, sã recupereze punc-
tele pierdute pe terenul nou-pro-
movatei ACS Poli Timiºoara. Nu
încape discuþie, victoria este esen-
þialã pentru alb-albaºtrii, dacã vor
sã mai tânjeascã cu ºanse cât de
cât reale la accederea în play-off.
Plus cã ar putea reprezenta ºi o

injecþie moralã în perspectiva der-
by-ului cu Steaua, programat eta-
pa viitoare, pe “Extensiv”.

Deplasarea de pe Bega este a treia
pentru ªtiinþa în acest campionat,
dupã înfrângerea cu Dinamo (0-1)
ºi egalul fãrã goluri cu ASA. Ace-
eaºi echipã în faþa cãreia ºi Poli reu-
ºea sã obþinã, miercuri, primul sãu
punct stagional “afarã”, de aseme-
nea la capãtul unei remize albe. Alt-
fel, bãnãþenii au pe “Dan Pãltiniºa-
nu” un bilanþ de o victorie ºi douã
înfrângeri: 0-1 cu Pandurii, 1-0 cu
Botoºani ºi 1-3 cu Astra.

“Vom recupera punctele la Ti-
miºoara. Vom face tot posibilul. Ne
dorim sã ºtergem impresia pe care
am lãsat-o cu Viitorul, iar la urmã-
torul meci acasã, cu Steaua, jucã-
torii sã iasã de pe teren în aplau-
ze”, declara tehnicianul Emil Sãn-
doi, dupã meciul negru contra do-
brogenilor.

Lipseºte ºi Bãluþã
Ca ºi cum n-ar fi fost suficien-

te absenþele lui Popov, Kay, Cu-
relea ºi Madson, cu excepþia ce-

Juniorii republicani A de la CS
Universitatea Craiova au pierdut
cu 3-0 un joc de verificare dis-
putat ieri dimineaþã la Motru, în
compania divizioanarei de Liga a
III-a din localitate, Minerul (for-
maþie eliminatã marþi de CS U II
în faza a treia a Cupei României,
4-1 la Iºalniþa).

Victor Naicu a utilizat jucãtorii:
Dicã – Vlãdoiu, Ivan, Ion, Andrei
– Medrea, Rodeanu, Hodea, Gea-
nimu – Stroe, Popescu. Au mai
evoluat: Constantin, Gãleºeanu,
Zamfir, Þoiu, Þãrineanu, Buzan,
Bârzan, Cârlig, Gunie, Roman.

Tot ieri, dar dupã închiderea
ediþiei, CS II Craiova a disputat de
asemenea un joc test, la Piteºti, cu
SCM Argeºul.

Republicanii A de la Universitatea,Republicanii A de la Universitatea,Republicanii A de la Universitatea,Republicanii A de la Universitatea,Republicanii A de la Universitatea,
învinºi într-un amical la Motruînvinºi într-un amical la Motruînvinºi într-un amical la Motruînvinºi într-un amical la Motruînvinºi într-un amical la Motru

ACS Poli – “U” CraiovaACS Poli – “U” CraiovaACS Poli – “U” CraiovaACS Poli – “U” CraiovaACS Poli – “U” Craiova
Stadion: Dan Pãltiniºanu, astãzi, ora 18:30, Digi Sport 1, Dolce

Sport, Look Plus
Poli: Kirchstein – Iordache, Scutaru, Melinte, D. Popescu – Her-

nandez, Artean, Llorente, Zicu – Elek, Rufino. Antrenor Dan Ale-
xa.

Universitatea: Bãlgrãdean – Dumitraº, Acka, Izvoranu, Vãtãje-
lu – Herghelegiu, Ferfelea, Mateiu, Ivan – Nuno Rocha, Bawab.
Antrenori: Sorin Cârþu ºi Emil Sãndoi.

Dupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe BegaDupã puncte pe Bega
lui din urmã, care n-a revenit la
greutatea optimã dupã o acciden-
tare mai veche, toþi ceilalþi având
probleme medicale, Universitatea
nu va putea conta la Timiºoara
nici pe unul dintre cei mai în for-
mã oameni ai sãi, Alexandru Bã-
luþã. Cel care prin golul sãu cu
Chiajna a deschis drumul spre
unicul succes de pânã acum, este
suspendat, dupã ce a încasat al
patrulea cartonaº galben contra
Viitorului.

Trecând în tabãra alb-violetã,
Poli mizeazã în principiu pe tot
ce are mai bun. Mai mult, la Ti-
miºoara a ajuns în aceastã sãp-
tãmânã ºi fostul botoºãnean Ma-
rius Croitoru. Rãmâne de vãzut
însã dacã va fi trimis în teren.

Alexa: “Craiova nu trece
printr-un moment bun,
trebuie sã profitãm”

Într-o conferinþã de presã sus-
þinutã ieri, antrenorul lui Poli, Dan
Alexa, a prefaþat partida astfel:
”Universitatea Craiova are în mare
parte acelaºi lot ca anul trecut, când
a terminat în apropierea podiumu-
lui. Nu trece printr-un moment
bun, trebuie sã profitãm de acest
lucru. Craiovenii au jucãtori cu ex-
perienþã, uitaþi-vã la Rocha sau
Bawab, ºi un cuplu bun de antre-
nori, Cârþu ºi Sãndoi, doi tehnicieni
pe care îi apreciez. Dar noi trebuie
sã câºtigãm, sã avem atitudine ºi
determinare! Trebuie sã pãstrãm
determinarea din meciul de la Târ-
gu Mureº, în care am reuºit sã
obþinem un punct foarte important.

Alexa a vorbit ºi despre Sorin

Cârþu fostul sãu “coach” de la
Politehnica Timiºoara, cu care a
lucrat în 2006: “Sorin Cârþu este
o persoanã pe care o respect ºi
apreciez foarte mult. Când am
venit la Timiºoara, în primele zile
vã aduceþi aminte cum am fost
aºteptat. Atunci Sorin Cârþu a
vorbit cu suporterii ºi m-a susþi-
nut, aceste lucruri nu se uitã (n.r.
Alexa venea de la rivala Dinamo).
Am un respect deosebit pentru
omul ºi antrenorul Sorin Cârþu”,
a încheiat Alexa, care în 2002 a
îmbrãcat ºi tricoul Craiovei, în
15 partide.


