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- De când a ajuns Popescu în
Parlament, “s-a ajuns”.
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Despre demisiaDespre demisiaDespre demisiaDespre demisiaDespre demisia
lui Alexis Tlui Alexis Tlui Alexis Tlui Alexis Tlui Alexis Tsiprassiprassiprassiprassipras

ªase luni a durat guvernul con-
dus de Alexis Tsipras – liderul Sy-
riza –, cel care la 25 ianuarie a.c.
devenea eroul poporului elen, în
faþa austeritãþii. Câºtigând alegeri-
le legislative cu 36%, procentaj ce
asigura de fapt o majoritate scur-
tã, Alexis Tsipras s-a angajat sã
punã capãt austeritãþii brutale, fãrã
sfârºit, impusã Greciei, dupã de-
butul crizei în 2010, în schimbul a
240 miliarde euro, prin preceden-
tele douã planuri de ajutor (memo-
randumuri) din 2010 ºi 2012. În
ultimele sãptãmâni ale mandatului
sãu a cedat, finalmente, creditori-
lor Atenei – UE ºi FMI – în dorin-
þa evitãrii unui „Grexit”, poate de
preferat scenariului de diktat im-
pus Atenei de „Troicã”.

Bani în plusBani în plusBani în plusBani în plusBani în plus
pentru spitalepentru spitalepentru spitalepentru spitalepentru spitale

Ministerul Sãnãtãþii a alocat anul
acesta 244 de milioane de lei pen-
tru programele destinate îngrijirii
celor mai grave cazuri internate în
spitale. Printre unitãþile sanitare
care beneficiazã de aceste fonduri
se numãrã ºi Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã din Craiova.

Anul acesta sunt dezvoltate pro-
grame de chirurgie endovascularã
ºi intervenþii endoscopice digesti-
ve. Astfel,  în cadrul programului
de Chirurgie Endovascularã Peri-
fericã (AP-EVA), Ministerul Sãnã-
tãþii asigurã materiale consumabile
necesare tehnicilor moderne de
intervenþii endovasculare care asi-
gurã rezolvarea unor cazuri severe
fãrã intervenþie chirurgicalã deschi-
sã, cu rezultate superioare.
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53 de filme din 9 þãri, ma-
joritatea în premierã în Ro-
mânia, concerte, demonstra-
þii culinare, expoziþii ºi un sim-
pozion internaþional cu tema
„Drumuri ºi rãspântii în Bal-
cani” se regãsesc în cea de-a
VI-a ediþie a Divanului Degus-
tãtorilor de Film ºi Artã Culi-
narã, organizat între 21 ºi 30
august. Gala de deschidere a
avut loc asearã, la Craiova, cu
un concert de muzicã clasicã
susþinut de Trio Zamfirescu,
urmat de proiecþia filmului
„Drumul” / „Yol” (regia Ylmaz
Guney), primul lungmetraj
turcesc care a câºtigat Palme
d’Or la Cannes, în 1982. Tot
aici, mâine-searã, de la ora
20.00, sunt programate un
spectacol de teatru ºi proiec-
þia filmului „Copiii preotului”/
„Svecenikova djeca”, în regia
croatului Vinko Bresan, apoi
festivalul va continua în
Portul Cultural Cetate. „Înce-
pând din acest an, întãrim le-
gãturile cu oraºul Craiova, în
ideea de a sprijini oraºul sã
devinã Capitalã Culturalã Eu-
ropeanã în 2021”, a afirmat
Mircea Dinescu, amfitrionul
Divan Film Festival. Pentru
promovarea evenimentului ºi
confirmarea acestui partene-
riat, la Craiova au venit, ieri,
ºi Maºa Dinescu – soþia poe-
tului, ºi Marian Þuþui – direc-
tor artistic al festivalului.
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Gheorghe Flutur candideazã
la CJ Suceava ºi vrea
sã fie “locomotiva” PNL în judeþ

Secretarul general al PNL, sena-
torul Gheorghe Flutur, a anunþat, ieri,
cã va candida la Consiliul Judeþean
Suceava ºi vrea sã fie “locomotiva”
partidului în judeþ, astfel încât PNL
sã obþinã majoritatea în CJ Suceava,
iar el sã se întoarcã în funcþia de pre-
ºedinte al CJ. Flutur a spus, într-o
conferinþã de presã, cã Delegaþia Per-
manentã a PNL Suceava i-a cerut sã
candideze ºi ºi-a asumat aceastã can-
didaturã pentru a pune în practicã
marele proiect de dezvoltare a jude-
þului pe care l-a început în mandatul
2008-2012. “Suntem la mai puþin de
un an de alegerile locale. Am intrat în
linie dreaptã pentru câºtigarea Con-
siliului Judeþean Suceava ºi a unui
numãr majoritar de primãrii, ca sã
putem sã guvernãm acest judeþ”, a
spus Flutur. Acesta a fost preºedin-
te al Consiliului Judeþean Suceava în
mandatul 2008-2012.

Arestul preventiv în cazul
preºedintelui suspendat
al CJ Arad, înlocuit cu arestul
la domiciliu

Preºedintele suspendat al Consi-
liului Judeþean (CJ) Arad, Nicolae Ioþ-
cu, trimis în judecatã pentru trafic de
influenþã ºi aflat în arest preventiv din
25 iulie, a fost plasat în arest la domi-
ciliu, pânã în 19 septembrie, în urma
unei decizii date, ieri, de Curtea de Apel
Timiºoara. În urma acestei decizii, care
este definitivã, preºedintele suspen-
dat al CJ Arad va avea anumite re-
stricþii, între care obligaþia de a nu
pãrãsi imobilul în care locuieºte, de a
se prezenta la organule de urmãrire
penalã de câte ori va fi chemat ºi inter-
dicþia de a comunica cu martorii ºi in-
culpaþii din dosarul în care este jude-
cat. Ioþcu a fost trimis în judecatã de
DNA Timiºoara pentru trafic de influ-
enþã, dupã ce ar fi cerut 40.000 de euro
de la administratorul unei firme pen-
tru atribuirea preferenþialã a unui con-
tract, în dosar fiind judecat ºi un di-
rector din CJ. Liberalul Nicolae Ioþcu
a fost reþinut în 24 iulie, iar o zi mai
târziu a fost arestat preventiv de Tri-
bunalul Timiº. Ulterior, Prefectura
Arad a emis un ordin de suspendare a
acestuia din funcþie.

Dascãlii prezenþi la Congresul Asociaþiei Gene-
rale a Învãþãtorilor din România, de la Cluj-Napo-
ca, avertizeazã cã, în lipsa unei salarizãri atractive
pentru cadrele didactice, învãþãmântul românesc
va scãdea în calitate de la an la an. Preºedintele
Asociaþiei Generale a Învãþãtorilor din România,
Viorel Dolha, a precizat, ieri, pentru presã, cã das-
cãlii sperã ca ministrul Educaþiei, Sorin Cîmpeanu,
sã reuºeascã sã convingã Guvernul de impor-
tanþa majorãrii salariale pentru învãþãtori ºi pro-
fesori, pe de o parte, dar ºi pentru societate.

„Participanþii la Congresul Asociaþiei Gene-
rale a Învãþãtorilor din România au abordat sub-
iectul salariilor cadrelor didactice ºi susþin de-
mersul ministrului Educaþiei, Sorin Cîmpeanu,
de majorare a acestora. Este un lucru onorabil,
cu care ne este dator. Sperãm cã va fi insistent
ºi va reuºi sã convingã Guvernul sã realizeze
ceea ce ºi legea obligã, ca învãþãmântul sã fie
o prioritate naþionalã. Este vorba despre copiii
României. În cazul în care salariile dascãlilor
nu se majoreazã, existã riscul ca în sistemul de
învãþãmânt sã intre cadre didactice care, atunci
când au fost elevi, au fost de nota 5 ºi 6, au
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Premierul Victor Ponta a afirmat, ieri,
cã, pentru urmãtoarea sesiune parlamen-
tarã, Legea achiziþiilor publice ºi Legea
salarizãrii sunt “foarte importante, sunt
reforme esenþiale”. “În urmãtoarele patru
luni, mai avem câteva legi de fãcut, ºi
anume Legea achiziþiilor publice. Nu o sã
avem investiþii publice în România pânã
nu schimbãm legea. (...) Legea achiziþiilor
publice este gata, la 1 septembrie, pe di-
rectivã europeanã, pleacã în Parlament.
Legea salarizãrii în sectorul bugetar, care
nu înseamnã cã, de la 1 ianuarie, toatã
lumea va primi salarii uriaºe, ci înseamnã
cã, în urmãtorii 4 ani, facem o regulã ºi o
aºezare în acest sector. (...) Acestea douã,
pentru urmãtoarea sesiune, eu zic cã sunt
foarte importante, sunt reforme esenþia-
le”, a spus premierul Ponta.

Potrivit acestuia, cele douã noi legi vin

ca o completare a modificãrilor legislati-
ve fãcute de guvernul pe care îl conduce
în primele opt luni ale anului în curs, prin-
tre care Codul Silvic, Codul Fiscal, redu-
cerea TVA la 9% la alimente ºi la serviciile
de alimentaþie publicã, introducerea car-
dului de sãnãtate.

Premierul Victor Ponta a amintit ºi fap-
tul cã România are toate programele ope-
raþionale 2014-2020 în vigoare. “(...) Eu
cred cã în 2017, 2018, 2019, putem sã avem
absorbiþi toþi banii pe care Uniunea Eu-
ropeanã îi alocã României pentru 2014-
2020”, a afirmat Ponta.

ªeful Guvernului a fãcut aceste decla-
raþii, ieri, într-o conferinþã de presã, sus-
þinutã dupã o întâlnire, în staþiunea Ma-
maia, cu reprezentanþi ai mediului de afa-
ceri din turism, ai autoritãþilor centrale,
locale ºi ai mediului politic.

Comisiile de specialitate din Senat vor dezbate
luni dimineaþa reexaminarea Codului fiscal

Comisiile de specia-
litate ale Senatului se
vor reuni luni diminea-
þa pentru a lua în dis-
cuþie reexaminarea Co-
dului fiscal solicitatã
de preºedinte, raportul
urmând sã fie întocmit
de Comisia de buget,
care aºteaptã însã ºi un
punct de vedere al ju-
riºtilor referitor la pro-
cedurã. Senatul a fost
convocat în sesiune
extraordinarã pentru a
dezbate cererea de ree-
xaminare a proiectului noului Cod
fiscal, ºedinþa de plen fiind progra-
matã sã înceapã luni la ora 15.00.

Astfel, de la ora 9.00 se va într-
uni Comisia pentru transporturi ºi
de la 9.45 Comisia economicã, am-
bele pentru aviz. Tot de la ora 9.00
se întruneºte ºi Comisa juridicã, se-
sizatã pentru a emite un aviz referi-
tor la procedurã. Comisia de buget,
care se va întruni luni de la ora 10.00
pentru raportul de fond, aºteaptã pã-
rerile juriºtilor referitor la procedu-
rã, a declarat, ieri, pentru Mediafax
Viorel Arcaº (PSD), preºedintele Co-

misiei de buget. “Aici e o problemã.
Aºteptãm ºi pãrerea juriºtilor. Dacã
ne luãm strict dupã cererea de ree-
xaminare, conform Regulamentului,
nu prea putem sã facem amenda-
mente, cã se vorbeºte mai mult la
general. Cererea de reexaminare tre-
buie sã se refere exact la articolul
indicat, modificãrile solicitate la o
anumitã lege, dar aici nu avem”, a
spus Arcaº.

Preºedintele Comisiei de buget a
menþionat cã existã o înþelegere în-
tre partide referitor la modificãri, dar
aceste modificãri pot fi fãcute doar

prin amendamente.
“Existã, dacã luãm cutu-
ma, cazuri în care s-au
fãcut amendamente ºi
peste cele indicate de
preºedinte, dar sã nu fie
niciun articol indicat...”,
a mai spus Viorel Arcaº.

Preºedintele Comi-
siei juridice, Cãtãlin Bo-
boc (PNL), a spus, ieri,
cã, în opinia sa, pot fi
introduse amendamen-
te, în limitele cererii de
revizuire. “Preºedintele
a vrut sã confere Parla-

mentului o mai mare libertate, tre-
buie sã apreciem abordarea preºe-
dintelui. A semnalat problemele
asupra cãrora Parlamentul trebuie
sã se aplece ºi sã gãseascã rezol-
vare”, a menþionat el. “Solicitarea
preºedintelui de reexaminare este
una constituþionalã, care formulea-
zã observaþii din anumite puncte de
vedere ºi la modul general asupra
oportunitãþilor, ceea ce dã Parla-
mentului destulã libertate”, a de-
clarat preºedintele Comisiei juridi-
ce, precizând cã este punctul sãu
de vedere ºi cã decizia va fi luatã

de Comisia juridicã.
Preºedintele Senatului, Cãlin Po-

pescu Tãriceanu, a declarat, joi, re-
feritor la reexaminarea Codului fis-
cal, cã este “o situaþie ineditã din
punct de vedere procedural”, întru-
cât “în mod normal solicitãrile pre-
ºedintelui trebuie sã fie adresate
Parlamentului cu indicarea articole-
lor din lege pe care preºedintele le
considerã a fi necesare spre modifi-
care, ceea ce nu este cazul” de
aceastã datã, fiind cerut în acest
sens un punct de vedere al experþi-
lor de la Senat.

Joi, în urma discuþiilor tehnice
asupra noului Cod fiscal, reprezen-
tanþii partidelor au propus sã se pre-
vadã o scãdere a TVA în trepte, res-
pectiv 20% de la 1 ianuarie 2016 ºi
19% de la începutul lui 2017. În urma
consultãrilor s-a decis ºi ca elimina-
rea supraaccizei la carburanþi sã fie
amânatã pânã la 1 ianuarie 2017. Pre-
ºedintele Klaus Iohannis a retrimis
Parlamentului spre reexaminare, în
17 iulie, proiectul noului Cod fiscal,
invocând faptul cã actul normativ
poate fi pus în aplicare numai dupã
o “riguroasã analizã” a implicaþiilor
asupra bugetului consolidat.

fost mediocri. Iar învãþãmântul românesc ar putea
deveni unul mediocru. Acesta ar fi pericolul”, a
spus Dolha.

Acesta a menþionat cã în sistem existã deja ca-
dre didactice care sunt mai slab pregãtite, iar nu-
mãrul lor va creºte, pentru cã cei care sunt buni ºi
competitivi nu vor accepta sã munceascã în siste-
mul educativ românesc. “Salariul de educator, în-

vãþãtor sau profesor este neatractiv ºi mulþi care
au fost elevi mediocri intrã în sistem, iar cei care au
muncit ºi au învãþat, cei cu rezistenþã la efort inte-
lectual, care au stat în biblioteci, cei cu genã bunã
ºi harnici, au ales altã profesie decât de cadru di-
dactic. Tinerii cei buni, când sunt studenþi, deja
nu mai iau în considerare varianta de a deveni ca-
dru didactic, ci o iau în calcul cei care nu ar avea

loc în alte pãrþi”, a mai spus Viorel Dol-
ha. Întrebat care ar fi revendicãrile sala-
riale ale dascãlilor, Dolha a spus cã nu
ar exista niciun motiv ca profesorii ºi
învãþãtorii sã nu primeascã aceleaºi re-
tribuþii ca medicii.

Congresul Asociaþiei Generale a În-
vãþãtorilor din România, care este un
eveniment cu o tradiþie foarte îndelun-
gatã în România, prima ediþie fiind or-
ganizatã în 1898, are loc anul acesta la
Cluj, în perioada 19-22 august. La eve-
niment, participã peste 600 de învãþã-
tori din întreaga þarã ºi 220 din comuni-
tãþile româneºti din Ucraina, Moldova
ºi Serbia.

Dascãlii susþin cã, în lipsa unor majorãri salariale,
în sistem vor intra cadre didactice slab pregãtite
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ªase luni a durat guvernul con-
dus de Alexis Tsipras – liderul Sy-
riza –, cel care la 25 ianuarie a.c.
devenea eroul poporului elen, în
faþa austeritãþii. Câºtigând alege-
rile legislative cu 36%, procentaj
ce asigura de fapt o majoritate
scurtã, Alexis Tsipras s-a anga-
jat sã punã capãt austeritãþii bru-
tale, fãrã sfârºit, impusã Greciei,
dupã debutul crizei în 2010, în
schimbul a 240 miliarde euro, prin
precedentele douã planuri de aju-
tor (memorandumuri) din 2010 ºi
2012. În ultimele sãptãmâni ale
mandatului sãu a cedat, finalmen-
te, creditorilor Atenei – UE ºi FMI
– în dorinþa evitãrii unui „Grexit”,
poate de preferat scenariului de
diktat impus Atenei de „Troicã”.
Dintr-un început, Syriza, prin vic-

MIRCEA CANÞÃR

Despre demisia lui Alexis TDespre demisia lui Alexis TDespre demisia lui Alexis TDespre demisia lui Alexis TDespre demisia lui Alexis Tsiprassiprassiprassiprassipras
toria sa în alegeri, a fost privitã
ca o ameninþare europeanã, pe-
ricolul contagiunii alertând Troi-
ca neo-liberalã. ªtim acum cã, în
cele din urmã, Alexis Tsipras a
capitulat. A avut de partea sa
poporul (61% la referendum), dar
asta n-a mai contat, acceptând la
13 iulie a.c. dupã îndelungate ne-
gocieri, un plan de ajutor de 83
de miliarde euro al Eurogrupului,
condiþionat de noi privatizãri,
creºterea TVA, reducerea pen-
siilor, noi taxe pentru fermieri ºi
alte mãsuri pe care grecii le
respinseserã. Au primit mai mul-
tã austeritate. La 14 august a.c.
parlamentul grec a adoptat al trei-
lea plan de ajutor, graþie opoziþiei
(ANEL/Grecii independenþi) 43
de deputaþi Syriza nemaiurmân-

du-l pe Alexis Tsipras, a cãrui
susþinere în propriul partid s-a
redus la 119 deputaþi. Miniºtrii
Finanþelor din zona euro au dat
undã verde planului de ajutor de
83 de miliarde euro, având garan-
þii ferme. Grecia mai primise 23
miliarde euro, din care 10 miliar-
de destinate recapitalizãrii bãnci-
lor greceºti, iar alte 13 miliarde
absorbite de datoriile ce trebuiau
rambursate. Oricum, datoria ex-
ternã se va umfla probabil pânã
la 200% din PIB. Mai grav este
altceva: creditorii internaþionali au
luat în gestiune bunuri publice în
valoare de 50 miliarde euro, vor
coordona îndeaproape „reforma
administrativã”, Grecia devenind
practic... o colonie. Se poate spu-
ne cã Alexis Tsipras nu a avut ce

face în faþa unei adversitãþi cva-
sigenerale a Eurogrupului, ris-
când trimiterea þãrii în colaps fi-
nanciar. Dar se poate spune, în
acelaºi timp, cã el însuºi nu a fost
convins de ce a vrut sã facã, în-
cât simpatizanþii Syriza cred
acum cã liderul lor le-a ucis spe-
ranþele. Noile mãsuri de austeri-
tate nu vor rezolva mare lucru.
De altfel, vor urma alegeri anti-
cipate, programate pentru 20 sep-
tembrie a.c. Pânã atunci, potrivit
Constituþiei ºeful statului i-a ce-
rut lui Vaguelis Meimarakis, lide-
rul opoziþiei de dreapta (noua de-
mocraþie) sã formeze un guvern
de coaliþie. Constituþia prevede
trei încercãri de aceastã facturã.
Ce a reuºit totuºi Alexis Tsipras
sã proiecteze este adevãrata na-

turã neo-liberalã a UE, a cãrei
unitate e un mit ºi atât. Nici-o
solidaritate, dimpotrivã. Atena a
avut de partea sa doar Parisul ºi
Roma. Pentru noi întreg filmul cu
Alexis Tsipras, cap de afiº, suge-
reazã clar cã trebuie sã ne asu-
mãm, fãrã alte iluzii, vorba româ-
neascã „întinde-te cât te cuprin-
de plapuma”. O rezistenþã anti-
austeritate îºi are sensul când gu-
vernarea e teafãrã ºi capitalismul
autohton are vigoare. Syriza este
în pragul imploziei ºi deja se vor-
beºte de o aripã de stânga, deci-
sã sã devinã miºcare independen-
tã. Dacã în septembrie se vor or-
ganiza alegeri anticipate, cum de
fapt s-a anunþat, acestea ar con-
stitui al cincilea rând de alegeri
dupã 2009.

Toate cele trei biserici din
lemn provin din judeþul Gorj ºi
aparþin Mitropoliei Olteniei, care
le-a donat oraºului, conform re-
prezentanþilor acesteia. Lãcaºu-
rile de cult urmeazã sã aduse în
Craiova , consilierii municipali
aprobând luna trecutã ºi sumele
de bani pentru fiecare în parte.
Potrivit autoritãþilor locale, bise-
ricile vor fi mai întâi marcate ºi
apoi demontate. Urmând sã fie
transportate pe bucãþi, toate pie-
sele (cãpriorii, timpanele, grin-
zile, bolþile, pridvorul, pardosea-
la) vor fi fotografiate ºi apoi de-
pozitate. Toatã structura din
lemn – inclusiv pãrþile mobile: uºi
ºi ferestre – va fi tratatã cu sub-
stanþe anti-fungice, anti-xilofa-
ge ºi ignifuge, dupã care va fi
asamblatã pe noul stabiliment. În
plus, în fiecare bisericã se vor
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Primãria Craiova a alocat banii pen-
tru strãmutarea celor trei bisericuþe
din lemn. Dupã ce vor fi restaurate, lã-
caºurile de cult vor fi relocate în trei
spaþii noi din oraº – Grãdiniþa „Mi-
hai Bravu”, Parcul Tineretului ºi cur-

tea Spitalului de Boli Infecþioase „Vic-
tor Babeº” – pentru a putea fi admira-
te de vizitatori. Reprezentanþii Mitro-
poliei Oltenia au precizat cã toate bi-
sericuþele vor fi pregãtite pentru a se
putea oficia ºi slujbe religioase.

construi ºi strane din lemn, re-
prezentanþii Mitropoliei Oltenia
menþionând cã lãcaºurile de cult
vor fi pregãtite ºi pentru oficie-
rea slujbelor religioase.

O bisericã va fi aºezatã
în Grãdina „Mihai Bravu”

Biserica din lemn din Pocruia,
judeþul Gorj, va fi strãmutatã în
Grãdina „Mihai Bravu”, de pe
strada „Brestei”. A fost ridicatã
în anul 1807, dupã unele date, pe
locul unui fost schit al Mânãstirii
Tismana, fiind construitã din
lemn de stejar, la origine, ulterior
fiind refãcute anumite elemente
din lemn de brad. Valoarea inter-
venþiilor la acest lãcaº de cult se
va ridica la suma de 263.879 de
lei, în urma expertizei stabilindu-
se cã pânã acum lucrãrile de în-
treþinere au constat doar în refa-

cerea periodicã a învelitorii, pen-
tru a împiedica pãtrunderea pre-
cipitaþiilor, dupã dezafectare bi-
serica fiind utilizatã ca spaþiu de
depozitare. „Un grad avansat de
uzurã îl prezintã pardoselile ºi ele-
vaþia din piatrã, datoritã tasãrii in-
egale a acesteia. La acestea se
adaugã degradarea parþialã a tãl-
pilor ºi a cãpriorilor”, se aratã în
proiectul de hotãrâre privind alo-
carea fondurilor necesare.

Parcul Tineretului
va avea ºi el un lãcaº de cult

Biserica din lemn din „Comã-
neºti”, satul Pojogeni, oraºul Târ-
gu Cãrbuneºti, va fi strãmutatã
în Parcul Tineretului. Înscrisã în
Lista monumentelor istorice (la

nr. 377), a fost ridicatã în anul
1796, fiind construitã din lemn de
stejar. Nu este o bisericã de mari
dimensiuni – are o lungime
de10,09 de metri, iar lãþimea este
de 4,10 de metri ºi poartã hra-
mul „Înãlþarea Domnului”. Valoa-
rea totalã a investiþiei, aprobatã
de consilierii municipali, este de
276.903 de lei, iar restaurarea în
cauzã ar consta în depistarea ºi
consemnarea degradãrilor surve-
nite în decursul vremurilor cât ºi
a intervenþiilor neautorizate ºi
efectuarea unor ample lucrãri de
refacere a pardoselilor ºi a înve-

litorii din ºiþã, pentru a-i reda for-
ma originalã. Ca ºi prima biseri-
cã, ºi acest lãcaº de cult a fost
folosit ca spaþiu de depozitate,
lucrãrile de restaurare salvându-l
practic acum. Durata de realiza-
re este de 6 luni.

În toate bisericile
se vor oficia slujbe religioase

Biserica din lemn din „Pojo-
geni din Vãi”, satul Pojogeni, ora-
ºul Târgu Cãrbuneºti, va fi strã-
mutatã în incinta Spitalului Cli-
nic „Victor Babeº”. Nu este mo-
nument istoric, deºi întruneºte
condiþiile istorico-arhitecturale
pentru a fi clasatã, ºi poartã hra-
mul Sfântul  Mare Mucenic
Gheorghe. A fost ridicatã în anul
1790, dupã afirmaþiile localnici-
lor, pe un alt amplasament, ulte-
rior fiind mutatã pe locul actual,
în cimitirul satului. La origine a
fost construitã din lemn de ste-
jar, iar ulterior anumite elemen-
te au fost înlocuite cu lemn de
brad. Dimensiunile acestui edi-
ficiu sunt de 11,98 de metri lun-
gime, iar lãþimea este de 4,31 de
metri. Valoarea lucrãrilor de de-
montarea ºi relocare a acestei bi-
sericuþe este estimatã la suma de
315.599 de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE
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La termenul de joi, 20 iunie a.c., judecãto-
rii Curþii de Apel Craiova au decis sã menþinã
mãsura controlului judiciar faþã de medicul
Gabriel Dragoº Gãman, ºeful Clinicii de He-
matologie de la Spitalul Municipal Filantropia
din Craiova, condamnat pentru trafic de in-
fluenþã ºi dare de mitã: „În baza art. 362 alin.
2 Cpp menþine mãsura controlului judiciar
faþã de inculpat. Definitivã. Pronunþatã în
ºedinþa publicã azi, 20.08.2015”, se aratã în

Conform reprezentanþilor In-
spectoratului de Poliþie Judeþean
Dolj, joi searã, în jurul orei 20.00,
pe DN 55 A, în localitatea Poia-
na Mare, Adrian Caragea, de 38
de ani, din localitate în timp ce
conducea un autoturism Dacia
Logan, din direcþia Calafat cãtre
Bechet, pe fondul consumului de
alcool, l-a accidentat pe Ion Ur-
ziceanu, de 50 de ani, din locali-
tate, care se deplasa pe partea

Potrivit IPJ Dolj, în urma acti-
vitãþilor specifice desfãºurate de
poliþiºti din cadrul Secþiei 4 Poliþie
Craiova în cooperare cu poliþiºti din
cadrul Serviciului Criminalistic a
fost identificat, în cursul zilei de
joi, autorul unui furt din autotu-
rism, stabilindu-se cã este vorba
despre Daniel C., de 42 de ani, din
localitatea Motru, judeþul Gorj.
Poliþiºtii craioveni au fost sesizaþi,
pe 13 august a.c., de Lucian B.,
din Craiova, cu privire la faptul cã
persoane necunoscute i-au sustras
interfaþa de la RCD auto ºi unita-
tea de climatizare din autovehicul.

Suspectul a fost depistat joi de
poliþiºtii din cadrul Postului de Poli-
þie T.F. Filiaºi, în gara oraºului Fi-
liaºi, fiind preluat de poliþiºtii Secþiei
4 Poliþie Craiova, unde a fost audiat
ºi a recunoscut fapta comisã în urmã
cu o sãptãmânã. Prejudiciul cauzat
a fost recuperat în proporþie de 70%
ºi restituit pãrþii vãtãmate
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Douã persoane, un bãrbat de 42 de ani, din Motru, ºi un
minor de 17 ani, din Sadova, sunt cercetate de poliþiºti

pentru furturi din autoturisme.

Tot Joi, în jurul orei 8.30, poli-
þiºti din cadrul Secþiei 4 Poliþie
Ruralã Coºoveni au fost anunþaþi
de Gheorghe G, de 59 de ani, din
comuna Teasc, cu privire la faptul
cã o persoanã necunoscutã, a pã-
truns în autoturismul proprietate
personalã, parcat în apropierea
D.N. 55, ºi i-a sustras mai multe
bunuri. Cu ocazia cercetãrilor a
fost identificat F.I., din comuna
Sadova, în vârstã de 17 ani, stabi-
lindu-se faptul cã acesta a pãtruns
în autoturismul lãsat neasigurat ºi
din interior a sustras bunuri în va-
loare totalã de peste 100 lei. Preju-
diciul a fost recuperat în totalitate
ºi restituit persoanei vãtãmate. „În
ambele situaþii poliþiºtii doljeni au
întocmit pe numele suspecþilor do-
sare de cercetare penalã pentru co-
miterea infracþiunii de furt”, a pre-
cizat agent-ºef adjunct Amelia Bar-
bu din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.
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Judecãtorii Curþii de Apel Craiova au hotãrât, joi, sã menþinã mãsura
controlului judiciar faþã de medicul Dragoº Gabriel Gãman, ºeful Clinicii de
Hematologie a Spitalului „Filantropia” Craiova, condamnat în luna mai la 2
ani ºi 8 luni închisoare pentru douã infracþiuni de trafic de influenþã ºi una
de dare de mitã. Hotãrârea a fost luatã în cadrul apelului care se judecã la
instanþã, urmãtorul termen fiind stabilit pentru 16 septembrie a.c.

încheierea de ºedinþã a instanþei. Hotãrârea a
fost luatã în cadrul apelului declarat de medic
împotriva sentinþei Tribunalului Dolj din luna
mai a.c. prin care a fost condamnat la 2 ani ºi
8 luni de închisoare cu executare.

Reamintim cã, potrivit reprezentanþilor
Parchetului de pe lângã Tribunalul Dolj care
au coordonat cercetãrile în cauzã, medicul
Gabriel Dragoº Gãman a fost denunþat, pe
10 iunie 2014, de o femeie (Sanda G.) care a

mers la Serviciul Judeþean
Anticorupþie Dolj ºi le-a po-
vestit ofiþerilor cã, pe 28 apri-
lie 2014, medicul Gabriel Dra-
goº Gãman, ºeful Clinicii de
Hematologie de la Spitalul
Municipal „Filantropia” din
Craiova, îi ceruse, iar ea îi în-
mânase, 500 de euro pentru a
interveni la un medic de la Co-
misia de Expertizã Medicalã
din cadrul unitãþii medicale, în

vederea soluþionãrii favorabile a dosarului de
pensionare medicalã a mamei sale. La înce-
putul lunii iunie, când s-a dus sã vorbeascã
cu el, medicul i-a cerut încã 500 de euro,
dupã cum a povestit femeia, susþinând cã
prima tranºã de bani nu a fost suficientã, re-
zultând astfel un total de 1.000 de euro.

Odatã primit denunþul femeii, ofiþerii an-
ticorupþie au sesizat Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj, fiind înregistrat dosar de
cercetare penalã. Ulterior, pentru cã s-au
confirmat declaraþiile, oamenii legii au pus
la punct detaliile prinderii în flagrant a aces-
tuia. Joi, 19 iunie 2014, conform înþelegerii
prealabile, denunþãtoarea s-a prezentat la
cabinetul medicului Gãman, i-a înmânat aces-
tuia suma de 500 de euro, bancnotele fiind
în prealabil marcate criminalistic, ºi imediat
ce medicul a primit banii ºi-a fãcut apariþia
echipa operativã.

Medicul a fost ridicat ºi dus la sediul Par-
chetului de pe lângã Tribunalul Dolj, a fost
audiat, apoi a fost reþinut pe 24 de ore. O zi
mai târziu, Tribunalul Dolj a dispus faþã de
el mãsura arestãrii preventive, iar pe 15 iulie
2014 s-a înregistrat la instanþã dosarul în care
medicul a fost trimis în judecatã pentru douã
infracþiuni de trafic de influenþã ºi dare de
mitã. Pe 7 mai a.c. instanþa a pronunþat sen-

tinþa pe fond, medicul fiind condamnat la 2
ani ºi 8 luni de închisoare cu executare, pe-
rioadã din care se va scãdea durata arestului
preventiv ºi a arestului la domiciliu (de la
19.06.2014 la data de 09.02.2015).

Nemulþumit de hotãrârea Tribunalului,
inculpatul a declarat apel, care s-a înregis-
trat la Curtea de Apel Craiova pe 28 mai,
urmãtorul termen de judecatã fiind stabilit
pe 16 septembrie a.c. Hotãrârea Curþii de
Apel în cauzã va fi definitivã.

Pieton accidentat
grav de ºofer bãut

Un doljean de 38 de ani este
cercetat penal dupã ce, joi
searã, bãut la volan, a acciden-
tat un pieton, aflat ºi el sub
influenþa bãuturilor alcoolice.
Evenimentul s-a petrecut pe DN
55 A, în comuna Poiana Mare,
iar victima, transportatã iniþial
la Spitalul din Calafat, a fost
transferatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova.

dreaptã a drumului, în aceeaºi
direcþie cu autoturismul.

În urma impactului, pietonul a
suferit leziuni grave, a fost trans-
portat la Spitalul Municipal Cala-

fat, ulterior fiind transferat la Uni-
tatea de Primiri Urgenþe a Spita-
lului Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova pentru investigaþii supli-
mentare. Conducãtorul auto a fost
testat cu aparatul alcooltest, re-
zultând o concentraþie de 0,53
mg/l alcool pur în aerul expirat,
fapt pentru care i s-au recoltat
probe biologice în vederea stabi-
lirii alcoolemiei. Pietonul a fost,
de asemenea, testat cu aparatul
alcooltest, rezultatul fiind de 0,95
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Poliþiºtii au întocmit dosar penal
pe numele conducãtorului auto.

 „Poliþiºtii rutieri au întocmit
în cauzã, pe numele ºoferului, do-
sar de cercetare penalã sub aspec-
tul comiterii infracþiunii de vãtã-
mare corporalã din culpã ºi con-
ducerea unui autovehicul pe dru-
murile publice sub influenþa bãu-
turilor alcoolice”, a precizat agent-
ºef adjunct Amelia Barbu, din ca-
drul Biroului de presã al IPJ Dolj.
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Anul trecut au fost alocate 200
milioane de lei pentru implementa-
rea a cinci programe care asigurã
achiziþia de medicamente, materi-
ale sanitare ºi reactivi necesare în-
grijirii celor mai grave cazuri in-
ternate în secþiile de Anestezie-Te-
rapie Intensivã (ATI), finanþarea
stenturilor pentru pacienþii cu In-
farct Miocardic Acut (IMA) tra-
taþi în urgenþã, asigurarea defibri-
latoarelor implantabile intracardia-
ce pentru salvarea pacienþilor cu
tulburãri cardiace de ritm a cãror
viaþã se aflã în pericol iminent (pro-

Bani în plus pentru spitaleBani în plus pentru spitaleBani în plus pentru spitaleBani în plus pentru spitaleBani în plus pentru spitale
Ministerul Sãnãtãþii a alocat anul acesta 244 de mili-

oane de lei pentru programele destinate îngrijirii celor
mai grave cazuri internate în spitale. Printre unitãþile
sanitare care beneficiazã de aceste fonduri se numãrã ºi
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã din Craiova.

filaxia Morþii Subite), a medica-
mentelor trambolitice necesare
bolnavilor cu Accident Vascular
Cerebral  Acut (AVC) ºi finanþarea
dispozitivelor medicale speciale de
osteosintezã pentru tratamentul
pacienþilor critici cu leziuni trau-
matice acute (TRAUMÃ).

Programe de chirurgie
endovascularã ºi intervenþii
endoscopice digestive

Anul acesta sunt dezvoltate pro-
grame de chirurgie endovascularã
ºi intervenþii endoscopice digestive.

Astfel,  în cadrul programului de
Chirurgie Endovascularã Perifericã
(AP-EVA), Ministerul Sãnãtãþii asi-
gurã materiale consumabile nece-
sare tehnicilor moderne de  inter-
venþii endovasculare care asigurã
rezolvarea unor cazuri severe fãrã
intervenþie chirurgicalã deschisã, cu
rezultate superioare. În acest pro-
gram a fost inclus un numãr de opt
spitale care au dotarea ºi expertiza
profesionalã necesarã (Centrul Cli-
nic de Urgenþã de Boli Cardiovas-
culare „Academician Vasile Cândea”
- Bucureºti, Institutul de Urgenþã
pentru Boli Cardiovasculare „Prof.
Dr. C.C. Iliescu” - Bucureºti, Spi-
talul Universitar de Urgenþã Bucu-
reºti, Institutul Inimii „Niculae Stãn-
cioiu” - Cluj Napoca, Institutul de
Boli Cardiovasculare „Prof. Dr.
George I.M. Georgescu” - Iaºi,
Spitalul Judeþean de Urgenþã Târgu
Mureº, Institutul de Boli Cardiovas-
culare ºi Transplant Târgu Mureº,
Spitalul Judeþean Timiºoara).

Alte 19 spitale vor fi finanþate în
cadrul Programului de intervenþie
endoscopicã digestivã (AP-ENDO)
pentru achiziþia de materiale con-
sumabile specifice intervenþiilor
endoscopice digestive  necesare
pacienþilor cu Hemoragii Digestive
Superioare, Ictere mecanice ob-
stuctive, Neoplasmele esofagiene
sau alte tipuri de neoplasme ale tu-
bului digestiv (Spitalul Universitar
de Urgenþã Militar Central „Dr. Ca-
rol Davila”, Spitalul Clinic Colenti-

na Bucureºti, Insti-
tutul Clinic Fundeni,
Spitalul Clinic de Ur-
genþã Bucureºti,
Spitalul Universitar
de Urgenþã Bucu-
reºti, Spitalul Clinic
de Urgenþã „Sf.
Ioan” Bucureºti,
Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã Arad, Spitalul Cli-
nic Judeþean de Urgenþã Oradea,
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã
Braºov, Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã „Sf. Apostol Andrei” Con-
stanþa, Spitalul Judeþean de Urgen-
þã „Dr. Constantin Opriº” Baia
Mare, Spitalul Judeþean de Urgenþã
Drobeta Turnu - Severin, Spitalul
Clinic Judeþean de Urgenþã Sibiu,
Institutul Regional de Gastroente-
rologie ºi Hepatologie „Prof. dr. Oc-
tavian Fodor” Cluj-Napoca, Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã
Craiova, Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã “Sf. Spiridon” Iaºi, Insti-
tutul Regional de Oncologie Iaºi
,Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Tg. Mureº, Spitalul Clinic Jude-
þean de Urgenþã „Pius Brînzeu” Ti-
miºoara).

Cele douã programe au un
buget total de 2 milioane de lei

Începând din acest an, în pro-
gramele speciale numite acþiuni
prioritare au fost incluse ºi 23 de
secþii de neonatologie ºi de Tera-

pie Intensivã Nou-Nãscuþi din
maternitãþile de grad III. Ministe-
rul Sãnãtãþii considerã cã, prin
acest pachet de AP-uri, se asigurã
o creºtere semnificativã a calitãþii
îngrijirii pacienþilor internaþi în spi-
talele de urgenþã, precum ºi reali-
zarea unui Sistem Naþional Integrat
pre ºi intraspitalicesc de manage-
ment al marilor urgenþe medico-
chirurgicale. Cele 5 programe im-
plementate anul trecut de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii au dus la asi-
gurarea asistenþei medicale de ur-
genþã pentru peste 100.000 de pa-
cienþi critici ºi scãderea de la 13%
la numai 5% a mortalitãþii prin in-
farct miocardic acut.

Rezultatele deosebite obþinute
prin implementarea acestor pro-
grame sunt apreciate ºi pe plan in-
ternaþional, reprezentanþii ªcolii
Medicale româneºti ºi ai Ministe-
rului Sãnãtãþii fiind invitaþi sã pre-
zinte la diverse întâlniri de specia-
litate ceea ce este denumit „mo-
delul românesc”.

RADU ILICEANU

UrcãUrcãUrcãUrcãUrcã
preþurilepreþurilepreþurilepreþurilepreþurile
la cerealela cerealela cerealela cerealela cereale

Pe pieþele din Oltenia, preþul
mediu la grâul furajer se apropie
de 700 lei/to, dupã cum informea-
zã un comunicat al Ministerului
Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
Orzul furajer era cotat, la
19.08.2015, la 565 lei/to, iar grâul
de panificaþie la 693,04 lei/to.
Acesta din urmã are cea mai mare
cotaþie în judeþele din Muntenia,
unde ajunge la 740,39 lei/to. La
export, grâul se vindea, tot la data
de 19.08.2015, în portul Constan-
þa, cu 813,40 lei/to, echivalentul a
204,65 dolari/to.

VALENTIN CEAUªESCU

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã fermierii cu privire la obli-
gaþia de a respecta normele de eco-
condiþionalitate (GAEC 6.2), con-
form cãrora este interzisã arderea
miriºtilor ºi a resturilor vegetale pe
terenul arabil, precum ºi a vegeta-
þiei pajiºtilor permanente. „Preci-
zãm cã este interzisã arderea mi-
riºtilor ºi a resturilor vegetale pe
terenul arabil, precum ºi a vegeta-
þiei pajiºtilor permanente, obiecti-
vul acestei condiþii fiind menþine-

Arderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilor, sancþionatã, sancþionatã, sancþionatã, sancþionatã, sancþionatã
cu diminuarea subvenþiilorcu diminuarea subvenþiilorcu diminuarea subvenþiilorcu diminuarea subvenþiilorcu diminuarea subvenþiilor

Agricultorii sunt sfãtuiþi sã renunþe la o ast-
fel de practicã veche de pregãtire a terenuri-
lor agricole. Deteriorarea habitatului de pã-
sãri ºi animale, distrugerea solului ºi a micro-
organismelor care oferã fertilitate pãmântu-
lui sunt câteva din consecinþele acestei meto-

de. Numãrul mare de incendierii din anii pre-
cedenþi a ajuns în atenþia autoritãþilor centra-
le din agriculturã. Nerespectarea acestor nor-
me de protecþie ecologicã este  încadratã la
fapte de gravitate mare ºi vor fi aplicate sanc-
þiuni financiare.

rea materiei organice în sol prin
aplicarea  mãsurilor de gestionare
minimã a miriºtilor ºi resturilor
vegetale, precum ºi menþinerea
unui nivel minim de întreþinere a
solului prin protejarea pajiºtilor per-
manente”, se precizeazã în comu-
nicatul A.P.I.A.

Agricultorii care utilizeazã teren
arabil (inclusiv pajiºti temporare)
nu trebuie sã ardã miriºtile ºi/sau
resturile vegetale rezultate dupã
recoltarea culturilor (paie de cerea-
le pãioase, vreji de plante proteice

sau de cartof, coceni de porumb,
tulpini de floarea-soarelui, rapiþã
º.a.), inclusiv miriºtile sau iarba rã-
masã dupã cosirea pajiºtilor tem-
porare, precum ºi vegetaþia pajiº-
tilor permanente. Fermierii care
utilizeazã pajiºti permanente nu tre-
buie sã ardã vegetaþia, inclusiv iar-
ba rãmasã dupã cositul pajiºtilor.

Sancþiuni,
indiferent de suprafaþa arsã
Celor care nu respectã condiþia

GAEC 6.2 li se vor aplica reduceri
ale cuantumului total al schemelor
de plãþi directe ºi ale ajutoarelor na-
þionale tranzitorii, conform modu-
lui de aplicare a sancþiunilor pen-
tru nerespectarea normelor de eco-
condiþionalitate, indiferent de su-
prafaþa arsã. „Precizãm cã APIA a
încheiat Protocolul de colaborare
nr. 148/3655/77288 din
06.06.2014, cu Garda Naþionalã de
Mediu (GNM) ºi cu Inspectoratul
General pentru Situaþii de Urgenþã
(IGSU), privind acþiunile de mo-
nitorizare a modului de respectare
de cãtre fermieri a bunelor condi-
þii agricole ºi de mediu referitoare

la arderea miriºtilor ºi a resturilor
vegetale pe terenul arabil ºi la ar-
derea pajiºtilor permanente”, se
mai aratã în comunicatul A.P.I.A.
Se urmãreºte,  prin acþiuni comu-
ne, reducerea cazurilor de ardere
a miriºtilor ºi a vegetaþiei, prin
sancþionarea celor care încalcã
aceste dispoziþii, de cãtre toate cele
trei instituþii semnatare ale proto-
colului.

Ca urmare a numãrului mare de
incendieri din anii precedenþi, ca
mãsurã de prevenire ºi combatere
a fenomenului, APIA a luat decizia
ca nerespectarea normelor de eco-
condiþionalitate sã fie încadratã la
gravitate mare ºi sã-i fie atribui-
tã sancþiunea maximã în acest
sens, prevãzutã de Regulamen-
tul (UE) nr. 1306/2013 privind
finanþarea, gestionarea ºi mo-
nitorizarea politicii agricole co-
mune.

VALENTIN CEAUªESCU
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Anticipam în intervenþia de ieri con-
vocarea la „barã” (în chestiunea rapor-
tului artistului cu Epoca sa ºi, mai pre-
cis, a relaþiei cu Istoria ºi cu gestiunea
acesteia de cãtre o Putere) a lui Bertold
Brecht, al cãrui geniu nu este ºi nu poa-
te fi pus la îndoialã din cauza angajãrii
sale pe eºichierul stângii europene chiar
în formele comunismului real de extracþie
marxistã.

Invocarea sa în acest context (discu-
tam în articolul precedent, vezi aici) de-
spre cazul a doi poeþi din spaþiul ex-sovi-
etic cu alinieri faþã de Putere în dezacord
cu propriul parcurs biografic) mi se pare
utilã în disputa, întinsã ºi aprigã, despre
locul intelectualului în lumea de azi, „post-
istoricã”, globalizatã, în care, la noi înde-
osebi, poziþionarea anti-capitalistã, chiar
ºi în forme ale refuzului unei ordini so-
ciale cu un evident patos al injustiþiei, e
drastic amendatã în retorica unui antico-
munism nu o datã lozincardã.

Brecht, se ºtie, s-a apropiat de mar-
xism spre sfârºitul anilor ’20 când ci-
teºte „Capitalul” ºi începe sã lucreze la
unele dintre textele sale teatrale cele mai
de succes, ca ºi poeme anti-rãzboinice
ºi cu mesaj asumat social, în care, prin-
tre altele, se situeazã de partea comba-
tanþilor anonimi în detrimentul marilor
„Conducãtori” (Cezari, Napoleoni ºi,
apoi, în imediata sa vecinãtate, Hitleri
ºi Stalini).

Brecht ºi „ciocanul”Brecht ºi „ciocanul”Brecht ºi „ciocanul”Brecht ºi „ciocanul”Brecht ºi „ciocanul”
necondiþionat al arteinecondiþionat al arteinecondiþionat al arteinecondiþionat al arteinecondiþionat al artei

CELUI CE ªOVÃIE

Zici cã ne merge rãu. Sporeºte
bezna. Puterile ne lasã.
Dupã atâta trudã prin ani
iatã-ne într-o condiþie
mai grea decât
ne aflam la început.

Iar duºmanul ne stã dinainte
mai puternic ca oricând.
Pare cã i-au sporit puterile. A luat
o aparenþã invizibilã.
ªi noi am comis greºeli,
nu se poate nega.
Suntem tot mai absenþi. Cuvintele
de ordine ne sunt confuze. O parte
din cuvintele noastre
ni le-a stricat duºmanul pânã în
ale face de nerecunoscut.
Ce-i greºit acum, fals, din ce-am spus?
Ceva ori totul?
Pe cine mai contãm încã?
Suntem supravieþuitori, aruncaþi
de curent? Vom rãmâne în urmã, fãrã
a mai înþelege pe vreunul ºi de niciunul

înþeleºi.

Sau sã contãm pe norocoasa soartã?

Asta te întreb. Nu te aºtepta
la alt rãspuns decât al tãu.

AN DEN SCHWANKENDEN
 
Du sagst:
Es steht schlecht um unsere Sache.
Die Finsternis nimmt zu. Die Kräfte nehmen ab.
Jetzt, nachdem wir so viele Jahre gearbeitet

haben,
Sind wir in schwierigerer Lage als am Anfang.

Der Feind aber steht stärker da denn jemals.
Seine Kräfte scheinen gewachsen. Er hat ein

unbesiegliches Aussehen angenommen.
Wir aber haben Fehler gemacht, es ist nicht

mehr zu leugnen.
Unsere Zahl schwindet hin.
Unsere Parolen sind in Unordnung. Einen Teil

unserer Wörter
Hat der Feind verdreht bis zur Unkenntlichkeit.

Was ist jetzt falsch von dem, was wir gesagt
haben,

Einiges oder alles?
Auf wen rechnen wir noch? Sind wir Übrigge-

bliebene, herausgeschleudert
Aus dem lebendigen Fluß? Werden wir zur-

ückbleiben
Keinen mehr verstehend und von keinem ver-

standen?

Müssen wir Glück haben?

So fragst du. Erwarte
Keine andere Antwort als die deine.

Expulzat din Germania, va trãi, pe
rând, în Elveþia, în Finlanda, În URSS,
apoi, în SUA, de unde va pleca forþat de
trista ºi faimoasa Comisie de vânãtoare
a unor presupuºi instigatori comuniºti,
ajungând, în 1949, la Berlin, în partea
Esticã, unde, în ciuda imensului presti-
giu de care se bucurã (primeºte Premiul
„Lenin pentru Pace”, în 1955) intrã într-
un surd ºi tacit conflict ºi cu autoritãþile
de aici.

Vizionar ºi, într-un fel, profet, oricât
de nedorit, acid judecãtor al anomaliilor
istoriei dintotdeauna ce-ºi gãsesc în ope-
rele sale teatrale un suport afiliat, uneori
de o manierã mult prea formalã, ideolo-
giei marxiste, Brecht nu-ºi va abandona
pânã în ultima clipã de viaþã credinþa sa
într-o artã cu o necondiþionatã funcþie
de terapie: umanã ºi socialã în acelaºi
timp.

Am dat recent peste un poem al sãu
în care, refuzând orice interpretare uni-
vocã, aºadar „partitivã”, mesajul atinge
cota unei radiografii de o actualitate des-
cumpãnitoare. Îl propun mai jos în pro-
pria traducere – ca memento ºi, totoda-
tã, ca o invitaþie la reflecþie autonomã,
dincolo de frustrante dispute cu preten-
þii „ideologice” ce ne asfixiazã zilnic.

Rolul asistenþei maternale ca
formã de protecþie a copilului a
dobândit o importanþã din ce în ce
mai mare în Dolj. Specialiºtii Ser-
viciul Management de Caz pentru
Copil, din cadrul Direcþiei Gene-
rale de Asistenþã Socialã ºi Protec-
þia Copilului Dolj, efectueazã eva-
luãri riguroase în baza cãrora Co-
misia pentru Protecþia Copilului
Dolj atestã, pe o perioadã de 3 ani,
calitatea de asistent maternal pro-
fesionist. Dar, pânã sã ajungã la
acest statut, cei ce vor sã primeas-
cã copiii în plasament trebuie sã

Pãrinte de profesie! Este o meserie
cu ceva vechime în clasificarea ocu-
paþiilor din România. Dincolo de con-
troverse, plasamentul copiilor la asis-
tenþii maternali profesioniºti îºi pro-
beazã, an de an, eficienþa în îngrijirea

ºi educarea micuþilor abandonaþi.
Sprijiniþi financiar, îndrumaþi de spe-
cialiºtii D.G.A.S.P.C. Dolj, asistenþii
maternali sunt mai numeroºi, spre
mulþumirea celor pãrãsiþi de pãrin-
þii biologici.

parcurgã mai multe etape.
Pe lângã actele de stare civilã, o

scurtã prezentare a persoanelor
care locuiesc la acelaºi domiciliu
cu solicitantul, caziere judiciare
pentru solicitant ºi toþi ceilalþi
membri care stau cu acesta, certi-
ficate medicale, D.G.A.S.P.C. Dolj
mai solicitã documente care sã
ateste dreptul de folosinþã a solici-
tantului asupra locuinþei ºi o de-
claraþie pe propria rãspundere a
solicitantului cã nu a fost decãzut
din drepturile pãrinteºti sau nu a
fost declarat abandonul pentru pro-

prii copii prin hotãrâre judecãto-
reascã rãmasã definitivã.

Primãria de la domiciliul celor
care doresc sã devinã asistenþi
maternali profesioniºti este impli-
catã în tot acest proces de selecþie
ºi va efectua o anchetã socialã.
D.G.A.S.P.C. Dolj este obligatã sã
soluþioneze cererea de evaluare a
solicitantului în limita termenului de
90 de zile de la data înregistrãrii
solicitãrii.

Peste 300 de copii
au o nouã familie
În primele 8 luni ale anului în

curs s-au înregistrat 36 de solici-
tãri, faþã de 18 câte au fost pentru
aceeaºi perioadã a anului trecut.
Creºterea se datoreazã mãririi cuan-
tumului alocaþiei de plasament,
spun specialiºtii D.G.A.S.P.C. Dolj.
Potrivit datelor oferite de Serviciul
Management de Caz pentru Copil,
D.G.A.S.P.C. Dolj are în evidenþã
82 de asistenþi maternali profesio-
niºti (AMP) cu 1 copil în plasament,
82 AMP cu 2 copii, 21 AMP cu 3
copii, 3 AMP cu 4 copii. Nu mai
puþin de 311 copii abandonaþi au,
în prezent, ºansa sã creascã într-
un cãmin familial, cu mult mai avan-
tajos decât orice altã variantã. Cei

188 de asistenþi maternali profesio-
niºti activi în baza de date a
D.G.A.S.P.C. Dolj sunt salariaþi cu
contract individual de muncã pe
perioadã determinatã, atâta vreme
cât au un atestat valabil. Aceºtia
beneficiazã de formare iniþialã ºi
continuã gratuitã, efectuatã de
specialiºtii D.G.A.S.P.C. Dolj. Alþi
28 de asistenþi maternali sunt, deja,
atestaþi ºi urmeazã sã primeascã un
copil în plasament.

Adopþii în urma
plasamentului

Satisfacþia specialiºtilor
D.G.A.S.P.C. Dolj este ºi mai pu-
ternicã atunci când constatã cã
existã asistenþi maternali care au
adoptat copiii pe care i-au avut în
plasament, iar alþi asistenþi au men-
þinut relaþia permanentã cu copiii
chiar ºi dupã încetarea activitãþii.
Vârsta copiilor care pot beneficia
de acest serviciu de tip familial este
cuprinsã între 0-26 ani, dar peste
18 ani numai dacã copilul îºi con-
tinuã studiile la o instituþie de în-
vãþãmânt recunoscutã de lege.

Remuneraþie
în creºtere

Cei care preiau copii în plasa-
ment beneficiazã de alocaþie de
plasament în cuantum de 600 lei
pentru fiecare copil sãnãtos ºi de
alocaþia de stat de 84 lei. În
schimb, cei care au spre creºtere
un copil încadrat în grad de han-
dicap primesc 900 lei drept alo-
caþie de plasament ºi 168 lei alo-
caþie de stat. La salariul minim pe
economie, asistenþilor maternali li
se mai acordã un spor de 15%
pentru copilul sãnãtos primit în
plasament ºi de 25% pentru co-
pilul cu grad de handicap. Cu ast-
fel de mãsuri legislative ºi de or-
ganizare localã devine tot mai clar
cã sintagma „copil de orfelinat”
se restrânge din ce în ce mai
mult. Copilul aflat în plasament
are parte de o viaþã mai liniºtitã,
unde este îngrijit ca ºi cum ar face
parte de la bun început din fami-
lie, iar dezvoltarea sa psihicã are
cu totul alte valenþe.

VALENTIN CEAUªESCU
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Conform legislaþiei, pe 25 au-
gust va avea loc testul scris, din
metodica specialitãþii, cu abordãri
interdisciplinare ºi de creativita-
te, iar pe 27 august va avea loc
proba de pedagogie, ambele þi-
nând de examenul pentru obþine-
rea gradului II. „Sunt mai multe
condiþii de îndeplinit: vechime la
catedrã de cel puþin patru ani de
la promovarea definitivatului (cei
care au obþinut notã mai micã
decât 10) sau de trei ani pentru
cei au atins nota maximã, la care
se adaugã  o inspecþie ºcolarã
specialã, precedatã de cel puþin
douã inspecþii ºcolare curente
eºalonate pe parcursul perioadei
amintite. Nota minimã finalã de
promovare va fi 8. Candidatul
care nu obþine aceeaºi notã la
una dintre probe este declarat
respins. Examenele vor avea loc
în Centrele de perfecþionare, în
speþã Universitãþi, pentru care au

Începe lupta pe grade, la profesoriÎncepe lupta pe grade, la profesoriÎncepe lupta pe grade, la profesoriÎncepe lupta pe grade, la profesoriÎncepe lupta pe grade, la profesori
Odatã cu debutul probelor orale ale examenului de Ba-

calaureat, din 24 august, pe 25 august va începe ºi exami-
narea cadrelor didactice care vor sã obþinã gradul II, se-
siunea 2015, conform metodologiei aprobate de Minis-
terul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice. De asemenea, este
în plinã desfãºurare ºi campania de depunere a lucrãri-
lor metodico-ºtiinþifice pentru obþinerea gradului I, se-
ria 2014-2016, la Universitatea din Craiova.

optat candidaþii, la noi fiind vor-
ba de Universitatea din Craiova.
Cei care ºi-au anunþat participa-
rea la examen, trebuie sã achite
otaxã de 200 de lei, dovada fi-
ind fãcutã înaintea susþinerii pri-
mei probe, altfel nu pot putea
intra în salã”, a declarat prof.
Mihãiþã Stoica , purtãtor de
cuvânt al Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

Condiþii în plus la gradul I
Condiþiile se schimbã pentru

obþinerea gradului I, la sfârºitul
acestei luni fiind termenul-limitã
de  depunere documentelor de
cãtre candidaþi. „Sunt câteva ce-
rinþe în plus, comparativ cu gra-
dul II. Astfel, nota minimã la in-
specþia specialã trebuie sã fie mi-
nimum 9, iar pe lângã cele douã
inspecþii curente ºi una specialã
se adaugã elaborarea unei lucrãri
didactico-metodice ºi susþinerea

acesteia. Aceasta trebuie legatã
„tip carte” – nu se acceptã do-
sarul „cu arc” –, este necesarã
înregistrarea ei, precum ºi acor-
dul scris ºi referatul coordona-
torului. Taxa de înscriere este

aceeaºi ca la gradul II, dar mai
multe date pot fi obþinute de pe
http://www.ucv.ro/învãþãmânt/
educaþie/grade_didactice/progra-
ma.phpsau pe www.perfectiona-
redj.ro. De asemenea, cei care au

obþinut amânarea gradului trebu-
ie sã depunã ºi o copie dupã adre-
sa inspectoratului, prin care li s-
a aprobat amânarea”, a mai pre-
cizat Mihãiþã Stoica.

CRISTI PÃTRU

La iniþiativa Asociaþiei „Craiova
Capitalã Europeanã a Culturii
2021”, reprezentanþi ai mai multor
instituþii de culturã din judeþul Olt
au semnat un protocol prin care
îºi exprimã susþinerea fãrã rezer-
ve a candidaturii Craiovei, împre-
unã cu Oltenia, la titlul amintit. Tot-
odatã, aceºtia ºi-au declarat public
sprijinul necondiþionat la elabora-
rea programului Craiova 2021, care
va fi prezentat juriului în octom-
brie 2015, prin angajamentul de a

Judeþul Olt susþine proiectulJudeþul Olt susþine proiectulJudeþul Olt susþine proiectulJudeþul Olt susþine proiectulJudeþul Olt susþine proiectul
Craiova 2021Craiova 2021Craiova 2021Craiova 2021Craiova 2021

Instituþii de culturã din judeþul Olt au semnat un protocol de susþinere a proiectu-
lui Craiova 2021. Astfel, demersul Craiovei, împreunã cu Oltenia, de a câºtiga titlul
de Capitalã Europeanã a Culturii în 2021 capãtã sprijin din ce în ce mai larg din
partea actanþilor de culturã importanþi din regiune.

ne fi parteneri.
Protocolul a fost semnat de

Laurenþiu Gerard Guþicã Flores-
cu – director al Muzeului Jude-
þean Olt, Florian Cîrstea – direc-
tor al Bibliotecii Judeþene „Ion Mi-
nulescu” Slatina, Vivi Viorel Pin-
tea – director al ªcolii Populare
de Arte ºi Meserii Olt, Petriºor
Costinel Alecsandrescu – direc-
tor al Ansamblului Profesionist
pentru Promovarea Culturii Tra-
diþionale „Doina Oltului”, Florian

Dumitrescu – direc-
tor al Centrului Jude-
þean pentru Conser-
varea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale
ºi Culturale Olt,
Gheorghe Iorga – di-
rector al Direcþiei de
Culturã Olt.

Semnarea proto-
colului de susþinere
cu oficialitãþile din Olt
face parte din strate-
gia Asociaþiei „Craio-
va Capitalã Europea-
nã a Culturii 2021” de
a implica instituþii de
stat, cetãþeni, compa-
nii private, forþe poli-
tice ºi ONG-uri din
întreaga regiune a Ol-
teniei. „Responsabilii

politici, administrativi ºi cei ai so-
cietãþii civile au înþeles cã eventuala
nominalizare a Craiovei la titlul de
Capitalã Europeanã a Culturii repre-
zintã o oportunitate unicã pentru ce-
tãþenii din întreaga regiune a Olte-
niei”, a declarat Antoniu Zamfir, pre-
ºedintele Asociaþiei „Craiova Capi-
talã Europeanã a Culturii 2021”.

Prima selecþie a dosarelor de
candidaturã la titlul de Capitalã
Europeanã a Culturii va avea loc
în toamna acestui an.

Dupã ce au adus premii ºi glo-
rie învãþãmântului craiovean, ele-
vii olimpici vor avea parte de o bi-
nemeritatã vacanþã. „Un profesor

Tabãrã gratuitã
pentru premianþi

însoþitor va fi alã-
turi de 11 elevi cra-
ioveni, în perioada
7-14 septembrie, în
tabãra de la Vama
Veche. Este vorba
despre o vacanþã
oferitã gratuit de
Ministerul Educaþiei
ºi Cercetãrii ªtiinþi-
fice pentru cei care
au obþinut premii la
Olimpiadele Inter-
naþionale ºi Naþio-
nale, la diferite dis-

cipline ”, a declarat prof. Simona
Chiriþã, inspector în cadrul In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

Duminicã, 23 august,
începând cu ora 9.00, în
Sala „Amfiteatru” a In-
spectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj va avea loc tra-
gerea la sorþi a Comisiilor
de Examen ºi a Comisiei de
Evaluare, pentru sesiunea
de toamnã a Bacalaureatu-
lui. A doua zi, se va desfã-
ºura proba scrisã la Limba
ºi literatura românã, prac-
tic debutul adevãrat al
BAC-ului.

CRISTI PÃTRU

Tragere la sorþi
pentru comisiile de BAC
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

53 de filme din 9 þãri, majoritatea în premierã
în România, concerte, demonstraþii culinare, ex-
poziþii ºi un simpozion internaþional cu tema
„Drumuri ºi rãspântii în Balcani” se regãsesc în
cea de-a VI-a ediþie a Divanului Degustãtorilor de
Film ºi Artã Culinarã, organizat între 21 ºi 30 au-
gust. Gala de deschidere a avut loc asearã, la Cra-
iova, cu un concert de muzicã clasicã susþinut de
Trio Zamfirescu, urmat de proiecþia filmului
„Drumul” / „Yol” (regia Ylmaz Guney), primul
lungmetraj turcesc care a câºtigat Palme d’Or la
Cannes, în 1982. Tot aici, mâine-searã, de la ora

20.00, sunt programate un spectacol de teatru ºi
proiecþia filmului „Copiii preotului”/ „Sveceniko-
va djeca”, în regia croatului Vinko Bresan, apoi
festivalul va continua în Portul Cultural Cetate.
„Începând din acest an, întãrim legãturile cu ora-
ºul Craiova, în ideea de a sprijini oraºul sã devi-
nã Capitalã Culturalã Europeanã în 2021”, a afir-
mat Mircea Dinescu, amfitrionul Divan Film Fes-
tival. Pentru promovarea evenimentului ºi con-
firmarea acestui parteneriat, la Craiova au venit,
ieri, ºi Maºa Dinescu – soþia poetului, ºi Marian
Þuþui – director artistic al festivalului.

«Începând din acest an, funda-
þia noastrã (n.r. – Fundaþia pentru
Poezie „Mircea Dinescu”), care are
un ºirag de festivaluri de muzicã,
sculpturã, literaturã, traduceri ºi
acest festival de film, va întãri le-
gãturile cu oraºul Craiova, în ide-
ea de a sprijini acest oraº sã devi-
nã Capitalã Culturalã Europeanã în
2021. (…) Dacã stãm sã ne gân-
dim, Craiova ar fi meritat mult mai
mult din punct de vedere cultural.
Este un început care cred cã va
avea urmãri benefice», a afirmat
Mircea Dinescu, ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã organiza-
te la Galeria Port Cetate din Craio-
va (Calea Unirii nr. 49).

Mircea Dinescu: „Ideea de Port
Cultural sper sã fie beneficã

ºi pentru oraºul Craiova”
Acesta a subliniat cã susþinerea

Craiovei ºi colaborarea cu autori-
tãþile locale „se vor vedea din sep-
tembrie, nu va fi doar ceva for-
mal”. „Dacã Sibiul a beneficiat de
un ajutor imens din partea nemþi-
lor, care au sprijinit oraºul sã devi-
nã Capitalã Culturalã Europeanã,
oltenii noºtri plecaþi prin strãinãta-
te n-au atât de mare putere ca Ger-
mania. Dar existã o mare ºansã:
Dunãrea noastrã, un coridor cul-
tural pe care noi l-am inaugurat,
pentru cã primul Port Cultural de
pe malul Dunãrii este la Cetate.
(…) Ideea aceasta de Port Cultu-
ral sper sã fie beneficã ºi pentru
oraºul Craiova, care s-a menþinut
totuºi într-un provincialism cam de
þambal, aºa, în ceea ce priveºte
cultura. Trebuie sã recunoaºtem cã
în ultimii ani Olguþa Vasilescu chiar
a reuºit sã facã niºte lucruri extra-

ordinare ºi mã refer în primul rând
la centrul acesta care pur ºi sim-
plu a izbucnit din toatã ruina în care
a zãcut atâta amar de vreme”, a
mai spus Dinescu.

Ionuþ Pârvulescu, purtãtor de
cuvânt al Primãriei Craiova, a afir-
mat cã „ne lipsea, ca oraº, un fes-
tival de film ºi de artã culinarã”.
„Cel de la Cetate este unul repre-
zentativ pentru Oltenia. Pe de altã
parte, tema Dunãrii este tema prin-
cipalã a candidaturii la titlul de Ca-
pitalã Europeanã a Culturii. Deci,
era oarecum firesc ca oraºul nos-
tru sã se asocieze cu festivalul de
la Cetate, care este cunoscut ºi in-
ternaþional, nu numai în þarã”, a
adãugat acesta.

Simpozion cu invitaþi din
Croaþia, Grecia, România,

Bulgaria ºi Serbia
Faptul cã, în desfãºurarea sa,

Divan Film Festival are un stop-
cadru ºi la Craiova a fost salutat ºi
de Marian Þuþui, directorul artis-
tic al evenimentului: „Ne bucurãm
cã ne-am extins, cã am nãvãlit spre
nord dinspre Vidin ºi Calafat, pre-
cum Pazvantoglu. De data asta,
sperãm sã fie o nãvãlire benefi-
cã…”. Þuþui a precizat cã la aceas-
tã a VI-a ediþie a festivalului vor fi
prezentate 53 de filme din 9 þãri,
majoritatea în premierã în Româ-
nia. „În afarã de filme premiate la
alte festivaluri, avem filme care se
aflã la primul festival ºi sperãm cã
am avut mânã bunã ºi nu va fi ºi
ultimul pentru ele”, a spus acesta.

Maria Þuþui a reamintit faptul cã,
de trei ani, în cadrul evenimentului
din Portul Cultural Cetate are loc
un simpozion internaþional dedicat

filmului. „Invitãm specialiºti din þã-
rile balcanice sau specialiºti în fil-
mul balcanic din alte þãri. Lucrãrile
sunt pe tema din anul respectiv, iar
simpozionul se finalizeazã printr-un
volum bilingv, românã-englezã”, a
precizat acesta. Simpozionul „Dru-
muri ºi rãspântii în Balcani” se
va desfãºura pe 25 ºi 26 august, de
la ora 11.00, ºi îi va avea ca mode-
ratori pe Lydia Papadimitriou (Ma-
rea Britanie) ºi Marian Þuþui. Invi-
taþi sunt critici de film, profesori
universitari ºi specialiºti din dome-
niu din Croaþia, Grecia, România,
Bulgaria ºi Serbia.

Seri de concert cu „Impex”,
„Trei parale” ºi Mambo Siria
În cadrul conferinþei de presã,

Maºa Dinescu, soþia poetului, s-a
referit la alte evenimente din pro-
gramul festivalului, amintind spec-
tacol de teatru „Harap-Alb?!” al
clubului „Drama” din Botoºani,
care are loc astã-searã, de la ora
20.00, în centrul vechi al Craiovei
sau, în caz de vreme nefavorabilã,

în sala Teatrului pentru Copii ºi
Tineret „Colibri” (Calea Bucureºti
nr. 56). «La Cetate vom avea,
marþi, o trupã de tineri din Bucu-
reºti, „Impex”, care încearcã o
chestie foarte riscantã: sã foloseas-
cã în muzica lor cele mai dispre-
þuite tendinþe muzicale, cum sunt
manelele, pe care le prelucreazã,
le dau sens ºi încearcã sã gãseas-
cã în ele ceva ce poate fi valabil»,
a menþionat Maºa Dinescu. Din
formaþia „Impex” face parte ºi fiul
familiei Dinescu, Andrei. Joi, 27
august, ora 20.00, va concerta
formaþia „Trei parale”, cunoscutã
mai ales pentru alãturarea muzici-

lor specifice spaþiului
carpatic, iar sâmbãtã,
29 august, festivalul
va fi închis cu deja
tradiþionalul concert al
fanfarei Mambo Siria.

De asemenea, din
program nu vor lipsi
show-urile culinare ale
amfitrionului festivalu-
lui, Mircea Dinescu,
cãruia i se va alãtura
Chef Cezar Muntea-
nu, deþinãtor a mai multe premii în
domeniul gastronomic. Cina de
marþi va fi pregãtitã de familia Ti-
beriade, cãutãtoare ºi pãstrãtoare
a tradiþiilor rome.

Actorul Dan Nuþu, o legendã vie
a cinematografiei româneºti,

vine la Cetate
O mare bucurie pentru organi-

zatori este participarea la eveni-
ment a actorului Dan Nuþu, cu
ocazia împlinirii a 40 de ani de la
premiera filmului „Ilustrate cu flori
de câmp” (1975, regia Andrei Bla-

ier), al cãrui protagonist este. Pen-
tru mulþi o legendã vie a cinema-
tografiei româneºti, Dan Nuþu –
„James Dean de România”, cum i
se spunea – a emigrat peste Ocean
din anul 1979, iar în prezent are
71 de ani. S-a impus cu roluri în
filmele lui Lucian Pintilie ºi Radu
Gabrea ºi a fost, în cariera sa, par-
tenerul unor nume mari, precum
Irina Petrescu, Margareta Pogonat,
Ion Dichiseanu, Ileana Popovici ºi
Gina Patrichi.

„Mi se pare nemaipomenit cã
am reuºit sã îi aducem pe Dan
Nuþu, marele actor, care este în

Germania, ºi pe George Mihãiþã,
care au jucat împreunã în acel film.
Va fi o searã frumoasã, vom în-
cerca sã creãm un dialog între cei
doi mari actori ºi publicul de la
Cetate”, a precizat Mircea Dines-
cu. „Ilustrate cu flori de câmp”
dezbate un subiect considerat tabu
în anii ‘70: drama unei românce în
contextul valabilitãþii decretului
anti-avort al lui Ceauºescu. Filmul
va fi proiectat miercuri, 26 august,
de la ora 21.30.

Maºa Dinescu:
„Voiam sã transferãm festivalul

la Bucureºti. Pãrea cã
nu o sã rezistãm, pur ºi simplu!”

Divanul Degustãtorilor de
Film ºi Artã Culinarã este orga-
nizat de Fundaþia pentru Poezie
„Mircea Dinescu” în colaborare cu
Primãria Municipiului Craiova ºi
Asociaþia „Craiova Capitalã Euro-
peanã 2021”, cu sprijinul Consi-
liului Judeþean Dolj, Centrului Na-
þional al Cinematografiei, Institu-
tului Cultural Român ºi Uniunii Ci-
neaºtilor din România. Atât Mircea,
cât ºi Maºa Dinescu au subliniat,
ieri, sprijinul importat acordat de
partenerii festivalului, fãrã de care
evenimentul era în pericol de a nu
mai fi organizat.

„În acest am fost foarte aproa-
pe de a nu putea sã organizãm fes-
tivalul, fiindcã am avut subvenþii mai
mici de la instituþiile culturale cen-
trale. Aºa cã am început sã preþu-
iesc foarte mult parteneriatele, care
au fãcut posibilã aceastã ediþie. Alt-
fel nu puteam plãti drepturile de pro-
iecþie pentru filme, drumurile parti-
cipanþilor… Voiam sã îl transferãm
la Bucureºti ºi sã îl scurtãm destul
de mult. Pãrea cã nu o sã rezistãm,
pur ºi simplu!”, a menþionat Maºa
Dinescu, amintind susþinerea din
partea Primãriei Craiova, Selgros,
Boromir ºi altor sponsori, ca ºi a
partenerilor media.
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Liderul nord-coreean Kim Jong-un
a ordonat ieri trupelor sale sã intre “în
stare de rãzboi”, Phenianul avertizând
cu privire la operaþiuni militare, la o zi
dupã un schimb de focuri peste gra-
niþa intercoreeanã. Agenþia de presã
oficialã KCNA a relatat cã liderul nord-
coreean a ordonat, în cadrul unei reu-
niuni militare de urgenþã, ca trupele
sale sã “intre în stare de rãzboi” ºi sã
fie pregãtite pentru orice operaþiuni
militare începând de ieri, de la ora
17.00 (10.30, ora României). Potrivit
sursei citate, “comandanþii militari au
fost mobilizaþi de urgenþã pentru ope-
raþiuni de atacare a unitãþilor de rãz-
boi psihologic sud-coreene, dacã Su-
dul nu înceteazã sã le foloseascã”.
Seulul a anunþat joi cã armata nord-coreeanã a
lansat rachete peste zona demilitarizatã, dupã
ameninþãri privind atacarea megafoanelor de la
frontiera sud-coreeanã care, dupã o pauzã de
11 ani, au reînceput sã difuzeze mesaje de pro-
pagandã împotriva Phenianului. Coreea de
Nord, care neagã cã a deschis focul spre sud,
a informat ulterior cã obuze sud-coreene au
aterizat lângã patru posturi militare, fãrã a pro-
voca rãniþi. De asemenea, nicio persoanã nu a
fost rãnitã în sud, dar sute de oameni au fost
evacuaþi din oraºe de frontierã. Difuzarea pro-
pagandei împotriva Phenianului a reînceput dupã

Recep Tayyip

Erdogan anunþã

alegeri parlamentare

anticipate

pe 1 noiembrie
Preºedintele Recep Tayyip

Erdogan a anunþat cã Turcia
urmeazã sã organizeze alegeri
parlamentare anticipate pe 1
noiembrie a.c. Alegãtorii se vor
prezenta din nou la urme,
dupã ce premierul Ahmet
Davutoglu a eºuat sã formeze
o coaliþie guvernamentalã în
urma alegerilor din iunie.
AKP, fondat de Erdogan, a
suferit în iunie cea mai mare
înfrângere în alegeri de când
se aflã la putere, în 2002,
pierzând pentru prima datã în
12 ani majoritatea în Parla-
ment pe care o deþinea singur,
în principal din cauza succesu-
lui obþinut la urne de cãtre
formaþiunea prokurdã HDP.
Davutoglu a încercat sã
negocieze formarea unei
coaliþii cu partidele MHP
(naþionalist) ºi CHP (opozi-
þie), fãrã succes. Erdogan a
anunþat ieri cã urmeazã fie
format un guvern interimar,
dacã va fi necesar cu miniºtri
din afara formaþiunilor
parlamentare. Potrivit unor
oficiali de rang înalt, Erdo-
gan urmeazã sã-i cearã lui
Davutoglu, la începutul
sãptãmânii viitoare, sã
formeze un guvern interimar.

Australia s-ar putea

alãtura campaniei

antiteroriste din Irak

ºi Siria
Australia analizeazã posibi-

litatea de a se alãtura campa-
niei raidurilor aeriene împotri-
va militanþilor reþelei Stat
Islamic din Siria ºi Irak, dupã
primirea unei solicitãri forma-
le în acest sens din partea
Statelor Unite, anunþã premie-
rul australian Tony Abbott.
“Este foarte important ca
Australia sã contribuie la
distrugerea acestui cult al
morþii. Dacã ei nu respectã
frontierele, de ce ar trebui sã
le respectãm noi?”, a declarat
Abbott. Avioane australiene
participã deja la raiduri
aeriene împotriva þintelor
teroriste din Irak, dar, pânã în
prezent, operaþiunile în Siria s-
au limitat la oferirea de sprijin
logistic. “Examinarea aspecte-
lor legale referitoare la extin-
derea operaþiunilor ar putea
dura câteva sãptãmâni”, a
explicat Tony Abbott. “Nu
existã diferenþe de naturã
moralã privind intervenþia
împotriva teroriºtilor din Irak
ºi Siria”, a subliniat Abbott.
Campania aerianã americanã
în Siria este susþinutã de aliaþi
din Orientul Mijlociu precum
Arabia Sauditã, Iordania ºi
Emiratele Arabe Unite.

Jeb Bush a primit un semn de sprijin în cam-
pania pentru obþinerea învestiturii republicane
printr-un e-mail de susþinere de la fratele sãu
mai mare, fostul preºedinte George W. Bush,
un demers care ar putea totuºi sã-i aducã ºi
prejudicii. De la lansarea campaniei sale în ve-
derea alegerilor prezidenþiale din 2016, Jeb Bush
a avut grijã sã se diferenþieze de fratele ºi de
tatãl sãu, ambii foºti preºedinþi. “Trimit rar e-
mail-uri ca acesta, însã voiam sã mã asigur cã

Poliþia macedoneanã a folosit
gaze lacrimogene, ieri, pentru a
dispersa miile de imigranþii care
încercau sã pãtrundã pe teritoriul
þãrii dinspre Grecia. Mii de oameni
au petrecut noaptea de joi spre vi-
neri blocaþi la graniþa sudicã a
Macedoniei, care a fost practic
închisã dupã decretarea stãrii de

ce Coreea de Sud a acuzat Coreea de Nord cã a
amplasat mine de teren care au rãnit grav doi
soldaþi sud-coreeni la începutul lunii. Regimul
autoritar nord-coreean, care ºi-a reluat de ase-
menea difuzarea de mesaje propagandistice, este
extrem de sensibil la orice critici la adresa Gu-
vernului condus de Kim Jong-un, a cãrui fami-
lie se aflã la putere din 1948, când a înfiinþat
Coreea de Nord. Coreea de Nord a lansat întâi
un proiectil, cel mai probabil cu o armã antiae-
rianã, care a aterizat într-un oraº de frontierã
sud-coreean, a precizat Seulul. Dupã aproxi-
mativ 20 de minute, alte câteva proiectile au

cãzut în partea sudicã a zonei demi-
litarizate dintre cele douã Corei. Ar-
mata sud-coreeanã a rãspuns lan-
sând zeci de proiectile de artilerie cu
calibrul de 155 de milimetri. Schim-
bul de focuri s-a oprit, dar armata
nord-coreeanã a avertizat ulterior cã
va întreprinde noi acþiuni militare
dacã Seulul nu îºi retrage megafoa-
nele în 48 de ore. Armata sud-core-
eanã a avertizat ieri cã Phenianul tre-
buie sã se abþinã de la “acþiuni pripi-
te”, în caz contrar riscã o pedeapsã
puternicã, potrivit agenþiei de presã
sud-coreene Yonhap. Coreea de Sud
a ridicat nivelul de pregãtire a arma-
tei la maximum, iar purtãtorul de
cuvânt al ªefilor de Stat Major Jeon

Ha-kyu a declarat cã Seulul este pregãtit sã res-
pingã orice provocare. Oficiali din domeniul apã-
rãrii au precizat cã Seulul va continua difuzarea
mesajelor de propagandã în pofida ameninþãri-
lor. Schimbul de focuri a avut loc în contextul
unui alt eveniment care provoacã tensiuni între
cele douã Corei. Zeci de mii de soldaþi sud-co-
reeni ºi americani au demarat luni un exerciþiu
militar la scarã largã, în cursul cãruia simulea-
zã un atac din partea Coreei de Nord, care a
condamnat deja manevrele comune drept o “de-
claraþie de rãzboi” ºi a ameninþat cu o reacþie
militarã puternicã.

urgenþã, iar dimineaþa au încercat
sã depãºeascã barajul poliþiei. Cel
puþin opt persoane au fost rãnite
în ciocniri. În ultimele sãptãmâni,
între 1.500 ºi 2.000 de imigranþi
au intrat zilnic în Macedonia. În
total, în ultimele douã luni, aproxi-
mativ 44.000 de persoane se pare
ca au tranzitat Macedonia , multe

dintre ele fugind din calea violen-
þelor din Siria. Macedonia a decre-
tat stare de urgenþã în douã regiuni
din cauza imigranþilor. Aceastã de-
cizie a guvernului permite mobili-
zarea armatei, pentru a face faþã
numãrului tot mai mare de imi-
granþi. Macedonia este un punct
de tranzit important pentru imi-
granþii care vin dinspre Grecia ºi
se îndreaptã spre þãri mai bogate
din nordul Uniunii Europene. Una
dintre regiunile în care a fost de-
cretatã starea de urgenþã este cea
de la frontiera Macedoniei cu Gre-
cia, unde în ultimele zile au avut
loc incidente; numeroºi imigranþi
au încercat sã urce la bordul tre-
nurilor care merg spre Europa
Occidentala. Starea de urgenþã a
fost declaratã ºi în Kumanovo, o
regiune din nordul þãrii, situatã la
frontiera cu Serbia. Criza imigran-
þilor ia amploare Grecia continuã
sã fie sufocatã de numãrul mare

de refugiaþi care vin zilnic în am-
barcaþiuni improvizate. Autoritãþi-
le pur ºi simplu nu mai pot face
faþã valului de imigranti clandes-
tini - mai ales sirieni - care iau cu
asalt Grecia. Zilele trecute, în in-
sula Kos, refugiaþii s-au luat la bã-
taie pe o sticlã de apã ºi ceva de
mâncare. În ultima sãptãmânã au
venit în Grecia nu mai puþin de
21.000 mii de refugiaþi. Crizã ºi în
Italia - unde paza de coasta a salvat
din Mediteranã 500 de imigranþi.
Sãptãmâna trecutã, însã, cel puþin
40 de imigranþi care se aflau la bor-
dul unei nave în Marea Mediteranã
au fost gãsiþi morþi. Nava transpor-
ta 300 de persoane. Europa se aflã
în faþa celei mai grave crize a refu-
giaþilor de dupã al doilea Rãzboi
Mondial. Organizaþia Internaþiona-
lã pentru Migraþie anunþã o nouã
cifrã-record: 237.000 de refugiaþi
au ajuns pe continentul european,
de la începutul anului.

SUA: George W. Bush îºi exprimã deschis
sprijinul pentru fratele sãu Jeb în campanie

v-am cerut sprijinul din partea fratelui meu Jeb”,
scrie George W. Bush într-un mesaj trimis per-
soanelor din lista sa de contacte, solicitându-le
fonduri pentru campanie. “Trãim o perioadã
fundamentalã în istoria naþiunii noastre ºi avem
nevoie de un lider puternic”, adaugã el. “Jeb a
avut mari provocãri ca guvernator de Florida ºi
a arãtat rezultate. ªtiu cã va face la fel ºi ca
preºedinte”, îºi laudã el fratele. Fostul preºe-
dinte nu ºi-a mai exprimat pânã acum sprijinul

într-un mod atât de direct pentru fratele sãu
Jeb. Un sprijin ce ar putea fi oportun, într-un
moment în care Jeb Bush, la început marele
favorit, este acum depãºit simþitor în sondaje
de miliardarul Donald Trump. Însã intervenþia
s-ar putea dovedi totodatã ºi un handicap. Bi-
lanþul lui George W. Bush continuã sã divizeze,
iar invadarea Irakului este perceputã de nume-
roºi americani drept una din cele mai proaste
decizii de politicã externã din istoria SUA.
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SÂMBÃTÃ - 22 august

07:00 În grãdina Danei
07:35 Comorile Toscanei
08:10 Medici de gardã
09:00 Zon@
09:30 Postmeridian
10:00 Gala Umorului
11:00 O datã’n viaþã
12:00 O datã’n viaþã
13:00 O datã’n viaþã
14:00 Telejurnal
14:30 Curaj la feminin
15:00 Ora regelui
16:10 Lenny, câinele minune
2005, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
17:40 Istorii de buzunar
18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Încã un tren de jefuit
1971
23:10 Trupul dusmanului meu
1976, Franþa
01:15 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
02:05 Teleenciclopedia
02:55 Telejurnal
03:45 Comorile Toscanei
04:20 Viaþa satului
05:35 Viaþa satului
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Cap compas
08:30 A doua emigrare
09:00 Naturã ºi aventurã
09:30 Naturã ºi sãnãtate
10:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
11:00 Pelerin
11:30 Dobro urban
12:00 Burlacii
2005, România, Comedie
12:30 Motomagia
13:00 Popasuri folclorice
14:10 Tribul curcubeului
2008, Cehia, SUA, Comedie,

Familie
15:40 5 minute de istorie
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Festivalul International de

Circ de la Monte-Carlo
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Amadeus
1984, SUA, Dramã, Muzical
23:15 Momentart
23:30 Filmul de artã
23:40 Zilele turbinilor
1976
00:50 Dreptul la memorie
01:50 Muzica e viaþa mea
02:50 Dobro urban
03:20 Pelerin
03:50 Cartea cea de toate zilele
04:00 Memorialul Durerii
05:00 Popasuri folclorice
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

07:45 Seara mamelor
09:25 Scooby-Doo! Un meci de

fotbal teribil
09:50 I Origins
11:40 Soþi ºi soþii
13:30 Eu, Frankenstein
15:05 Drumul ruºinii
16:40 Scooby-Doo ºi moºtenirea
17:55 Ea
20:00 Cucereºte-o cu salsa
21:40 I Origins
23:25 Ray Donovan
00:25 Casa minciunilor
00:55 La ananghie
02:25 Hercules
04:05 Avocatul
06:00 Pee-Wee: Iarna care mi-a

schimbat viaþa

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Ferma vedetelor (R)
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Super Trip (R)
15:00 B.D. în alertã
1971, România, Comedie
17:00 Cel mai bun prieten al

omului
2010, SUA
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Omul-Paianjen 2
2004, SUA, Aventuri, SF
23:00 Cred cã îmi iubesc

nevasta
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
01:00 Omul-Paianjen 2 (R)
2004, SUA, Aventuri, SF
03:00 Cred cã îmi iubesc

nevasta (R)
2007, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
04:30 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
05:30 Apropo Tv (R)
06:15 Kung Fu Panda: Legen-

dele teribilitãþii
2011, SUA, Acþiune, Animaþie,

Aventuri, Comedie, Familie, SF

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste

07:15 Vorbeºte lumea
09:00 La bloc (R)
10:30 La bloc
12:00 Operaþiunea "Petrecerea

anului" (R)
14:15 Dispãrutã fãrã urmã (R)
16:15 Strada Hanovra (R)
18:30 Povestea lui Brooke

Ellison
20:30 Bebeluºi geniali
22:30 Poanta
01:00 Bebeluºi geniali (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Furie pe gheaþã 3
2008, Canada, Comedie
11:00 Te Pui Cu Blondele (R)
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Mireasã pentru fiul meu
19:00 Observator
20:00 În puii mei
21:00 Fotbal Liga 1: Dinamo vs

Petrolul Ploieºti
23:00 Chihuahua de Beverly

Hills 2
2011, SUA, Aventuri, Comedie,

Familie
01:00 Cum sã rãmâi fãrã prieteni
2008, SUA, Comedie
02:30 Observator (R)
03:45 Cum sã rãmâi fãrã prieteni

(R)
2008, SUA, Comedie
06:00 Observator

ANTENA 1

07:30 Sport, dietã ºi o vedetã
(R)

08:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã,

Romantic
11:00 Arena bucãtarilor
11:30 Gaºca
2007, România, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Colierul de turcoaze (R)
1985, România, Aventuri
16:00 Te vreau lângã mine
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Asta-i România!
21:30 Pistruiatul
1973, România, Aventuri
23:00 Misterele Casei Bantuite
2009, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Asta-i România! (R)
03:30 Misterele Casei Bantuite

(R)
2009, SUA, Dramã, Horror,

Thriller
05:15 Te vreau lângã mine

(R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Playtech
09:30 Teleshopping
10:00 Jurnalul STV Junior
10:30 Click! Poftã bunã! (R)
11:00 Râzi ºi câºtigi (R)
11:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
13:00 Constantin 60 (R)
14:00 Încredere oarbã
2007, Canada, Crimã, Dramã,

Thriller
16:00 Cuibul salamandrelor (R)
1978, România, Acþiune
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Busola de aur
2007, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic, Thriller
22:45 Insula
2005, SUA, Dramã, SF, Thriller
01:00 Încredere oarbã (R)
2007, Canada, Crimã, Dramã,

Thriller
03:00 Insula (R)
2005, SUA, Dramã, SF, Thriller
05:30 Click! Poftã bunã! (R)
06:00 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
14:30 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Emilio

Vallecillo - Andrei Stoica, Ron
Sparks - Cãtãlin Moroºanu

23:00 Patrula Balamuc: Episodul
3,4 Sezonul 11

00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation

SPORT.RO

DUMINICÃ- 23 august

07:00 Vreau sã fiu sãnãtos
07:30 Universul credinþei
08:20 Simbolica
08:30 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
12:55 Islanda-Cu bicicleta în

deºert
14:00 Telejurnal
14:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
14:45 Charlot pompier
1916, SUA, Comedie, Scurt

metraj
15:15 Politicã ºi delicateþuri
16:15 Tezaur folcloric
17:15 Dreptul la memorie
18:15 Lozul cel mare
18:45 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Aripioara sau picior?
1976, Franþa, Comedie
23:10 Stormy Monday
1988, Crimã, Dramã
00:50 Garantat 100%
01:50 Discover România
02:00 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
02:10 Exclusiv în România
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Universul credinþei
04:40 Simbolica
04:45 Universul credinþei
05:35 Politicã ºi delicateþuri

TVR 1

07:00 Cartea cea de toate zilele
07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:40 Matinissimo
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Douã lozuri
1957, România, Comedie,

Dramã
15:20 Poem balcanic
15:50 Cartea cea de toate zilele
16:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Europa 360°
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Pãdurea de fagi
1986, România, Dramã, Rãzboi
21:55 Interviurile TVR 2
22:50 Mituri muzicale româneºti
23:50 Douã lozuri (R)
1957, România, Comedie,

Dramã
01:00 Poem balcanic
01:30 Naturã ºi sãnãtate
02:00 A doua emigrare
02:30 Ferma
03:30 Cap compas
04:00 D'ale lu' Miticã
05:00 Interviurile TVR 2
05:50 5 minute de istorie
06:00 Documentar 360°-GE0
06:55 Imnul României

TVR 2

08:00 Grey Gardens
09:45 Clopoþica ºi Zâna Pirat
11:05 Iisus mã iubeºte
12:50 Filme ºi vedete
13:20 Cucereºte-o cu salsa
15:00 Doi prieteni ºi un seducãtor
16:35 Clopoþica ºi Zâna Pirat
17:55 Sub aceeaºi stea
20:00 Prãdãtor de noapte
22:00 E nevoie de un erou
23:00 X-Men: Viitorul este trecut
01:10 Misterele Berlinului
03:00 E nevoie de un erou

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ferma vedetelor
13:00 ªtirile Pro Tv
13:05 Super Trip (R)
15:00 Cel mai bun prieten al

omului (R)
2010, SUA
16:00 Vine CHEF-ul (R)
17:00 Minte-mã frumos
2012, România, Comedie,

Romantic
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 S-a furat mireasa
2012, România, Comedie
22:30 Godzilla
1998, SUA, Japonia, Acþiune,

Horror, SF, Thriller
01:15 S-a furat mireasa (R)
2012, România, Comedie
03:00 Godzilla (R)
1998, SUA, Japonia, Acþiune,

Horror, SF, Thriller
04:15 România, te iubesc! (R)
06:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:45 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Cum am slãbit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Suflet cãlãtor
19:00 Suflet cãlãtor
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Catfish: The TV Show
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)
04:00 Doamne de poveste
05:00 Acasã în bucãtãrie
06:00 Daria, iubirea mea (R)

09:00 Doamne de poveste
10:00 La bloc (R)
11:30 La bloc
13:00 Povestea lui Brooke

Ellison (R)
15:00 Dispãrutã fãrã urmã (R)
17:00 Stuart Little 2 (R)
18:30 Dracula: Un mort iubãreþ
20:30 Liceenii Rock 'n' Roll
22:45 Lilieci
00:45 Unde dai ºi unde crapã

(R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA

09:00 Chihuahua de Beverly
Hills 2 (R)

2011, SUA, Aventuri, Comedie,
Familie

11:00 Provocarea albastrã 2
2011, SUA, Africa de Sud,

Dramã, Romantic, Sport
13:00 Observator
13:30 Monte Carlo
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator
20:00 Star News
20:30 Parteneri neobiºnuiþi
2003, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Splash! Vedete la apã (R)
03:30 Monte Carlo (R)
2011, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Arena bucãtarilor (R)
08:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
11:00 Pastila de râs
11:30 Sport, dietã ºi o vedetã
12:00 Club Nautica (R)
12:30 ªtirile Kanal D
13:45 Pastila de râs (R)
14:30 Pistruiatul (R)
1973, România, Aventuri
16:00 D-Paparazzi (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Roata norocului
22:30 Dracula 2000
2000, SUA, Aventuri, Horror
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Dracula 2000 (R)
2000, SUA, Aventuri, Horror
03:30 Feriha (R)
2011, Turcia, Dramã, Romantic
05:15 Pastila de râs (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Sãnãtate cu Stil
10:30 Secrete de stil
11:00 Levintza prezintã
11:30 Crima cu autograf
2005, SUA, Mister
13:15 Busola de aur (R)
2007, SUA, Aventuri, Familie,

Fantastic, Thriller
15:30 Cronica Netului (R)
16:00 Grãbeºte-te încet
1981, România, Comedie
18:00 Focus
19:00 Râzi ºi câºtigi (R)
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Vreau sã divorþez (R)
00:00 Grãbeºte-te încet (R)
1981, România, Comedie
02:00 Schimb de mame (R)
04:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:00 Playtech (R)
05:30 Secrete de stil (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Marea Þãcãnealã
14:30 Marea Þãcãnealã
15:00 ªtiri Sport.ro
15:05 Marea Þãcãnealã
15:35 Marea Þãcãnealã
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
19:30 Marea Þãcãnealã
20:00 Spãrgãtorii de râs
21:00 ªtiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Finala:

Benjamin Adegbuy - Pavel
Zhuravlev

23:00 Megadrive
23:30 Megadrive
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE NXT Next

Generation
01:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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DISPOZIÞIA NR.7128
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001
republicatã, privind administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova în ºedinþã ordinarã în data de 27.08.2015, ora 10,00 în
Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova.

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotãrâre privind încetarea mandatului de consilier
local al domnului Dindiricã Lucian Costin.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2015.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de
venituri ºi cheltuieli pentru activitãþile finanþate integral din venituri pro-
prii ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat din municipiul
Craiova, pe anul 2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de
venituri ºi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului gene-
ral consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2015.

6. Proiect de hotãrâre privind împuternicirea reprezentantului Con-
siliului Local al Municipiului Craiova – dl. Pîrvulescu Ionuþ Cosmin,
de a vota ordinea de zi în Adunarea Generalã Ordinarã a Acþionarilor
S.C. Compania de Apã „Oltenia” S.A., din data de 31.08.2015.

7. Proiect de hotãrâre privind acordarea de la bugetul local al mu-
nicipiului Craiova, a unei sume pentru premierea elevilor care au obþi-
nut media 10 la examenul de admitere în liceu ºi media 10 la examenul
de bacalaureat, sesiunea iulie 2015.

8. Proiect de hotãrâre privind asocierea municipiului Craiova, prin
Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu Asociaþia „Miºcarea de
Rezistenþã Marius Tucã”, în vederea organizãrii Festivalului „Tarafuri
ºi fanfare”, Ediþia a X-a.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Protocolului de colabora-
re încheiat între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Munici-
piului Craiova, Agenþia Naþionalã a Funcþionarilor Publici ºi Asociaþia
de Asistenþã ºi Programe pentru Dezvoltare Durabilã–Agenda 21, în
vederea implementãrii proiectului „Guvernare Incluzivã”.

10. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei de valabilitate a
Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul
Local al Municipiului Craiova ºi Fundaþia Creºtinã „Ethos”.

11. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gra-
tuite pe toate liniile mijloacelor de transport în comun, pentru persoa-
nele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru însoþitorii, asistenþii
personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din munici-
piul Craiova, pentru luna septembrie 2015.

12. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consi-
liului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul de Administraþie al
Sport Club Municipal Craiova.

13. Proiect de hotãrâre privind înfiinþarea unei secþii de box în ca-
drul Sport Club Municipal Craiova.

14. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de
funcþii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2015.

15. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului
de funcþii ale Poliþiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2015.

16. Proiect de hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului
de funcþii ale Casei de Culturã „Traian Demetrescu” Craiova, pentru
anul 2015.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea
închirierii, a 24 locuinþe situate în municipiul Craiova, str.Tabaci, nr.3B,
bl.H9, sc.1 (20 u.l.), str.Tabaci, nr.3A, bl.H8, sc.2, ap.191.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea repartizãrii, în vederea
închirierii, a unor locuinþe pentru tineri, destinate închirierii, construi-
te prin programe de investiþii la nivel naþional, situate în municipiul
Craiova.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea schimbului de locuinþe
sociale între titularii contractelor de închiriere nr.674/2014 ºi nr.56618/
2015.

20. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de
închiriere care au ca obiect locuinþe pentru tineri destinate închirierii,
construite prin programe de investiþii la nivel naþional.

21. Proiect de hotãrâre privind atribuirea în folosinþã gratuitã, cãtre
S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparþi-
nând domeniului public al municipiului Craiova, situat în zona str.Câm-
pia Islaz, la intersecþia cu str.Cãlugãreni.

22. Proiect de hotãrâre privind transmiterea în folosinþã gratuitã,
cãtre Ministerul Public-Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
de Casaþie ºi Justiþie – Direcþia Naþionalã Anticorupþie-Serviciul Teri-
torial Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Împãratul
Traian, nr.39.

23. Proiect de hotãrâre privind scoaterea la licitaþie publicã, în ve-
derea închirierii, a unor spaþii aparþinând domeniului public al munici-
piului Craiova, situate în Piaþa Centralã ºi Piaþa Valea Roºie.

24. Proiect de hotãrâre privind preluarea din administrarea Regiei
Autonome de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ
Craiova, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a
spaþiului situat în municipiului Craiova, str.1 Mai, bl.7, parter.

25. Proiect de hotãrâre privind aprobarea însuºirii raportului de eva-
luare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Înfrãþirii, nr.2, bl.10D-
10E, parter.

26. Proiect de hotãrâre privind aprobarea însuºirii raportului de eva-
luare a terenului situat în municipiul Craiova, str.Doljului, nr.35.

27. Proiect de hotãrâre privind modificarea contractului de conce-
siune nr.246/2003 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova, Tãrãºescu Aurel ºi Tãrãºescu Marcel.

28. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.229/2015 referitoare la aprobarea
tarifelor pentru activitãþile date în gestiune directã Regiei Autonome
de Administrare a Domeniului Public ºi Fondului Locativ Craiova.

29. Proiect de hotãrâre privind atribuirea de denumiri unor strãzi
din municipiul Craiova.

30. Proiect de hotãrâre privind schimbarea denumirii din Aleea Ma-
reºal Ion Antonescu, în Aleea 1 Mai, din municipiul Craiova.

31. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Lo-
cal al Municipiului Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regu-
lamentului local de urbanism referitor la cromatica faþadelor pentru creº-
terea calitãþii arhitectural-ambientale a clãdirilor în municipiul Craiova.

32. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.845/2013 referitoare la aprobarea
Regulamentului local referitor la amplasarea ºi autorizarea mijloacelor
de publicitate pe raza municipiului Craiova.

33. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                     Emisã azi  21.08..2015

                PRIMAR,                        PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU   Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!
Primãria comunei Drãgo-

teºti, judeþul Dolj, organizea-
zã pe 29 August,  sâmbãta de
ziua cornului, în satul Popân-
zãleºti mare bâlci cu tiribom-
be, mici, bere ºi multe alte
modalitãþi  de a vã distra ºi de
a vã face sã vã simþiþi bine.
Vã aºteptãm cu mare drag!

ªcoala Popularã de Arte
ºi Meserii Cornetti Craiova,
cu sediul în strada Jieþului
nr. 19, primeºte înscrieri
pentru anul ºcolar 2015 –
2016 în perioada 24 august
- 4 septembrie 2015, la ur-
mãtoarele discipline: canto
clasic, muzicã uºoarã, mu-
zicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, in-
strumente de suflat (saxo-
fon), balet, actorie, picturã,
graficã, artã cinematografi-
cã, 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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CONSILIUL JUDEÞEAN DOLJ

PREªEDINTE

D I S P O Z I Þ I E

Preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
în temeiul art. 94 alin (1) din Legea nr. 215/2001, cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare privind administraþia publicã localã,

D I S P U N E:

ART. 1. Se convoacã în ºedinþã ordinarã Consiliul Judeþean Dolj în data de
27.08.2015, ora 14,00 la sediul consiliului judeþean.

        ART. 2. Ordinea de zi va fi urmãtoarea:
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al

Camerei Agricole Dolj pe anul 2015.
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli

ale unitãþilor de asistenþã medico – sociale Cetate ºi Pleniþa, finanþate de la bugetul de stat
prin Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, pe anul 2015.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli
ale Muzeului Olteniei Craiova, ªcolii Populare de Arte ºi Meserii ,,Cornetti”, Clubului Spor-
tiv Judetean Stiinta “U’’ Craiova  ºi Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a Persoanelor
Dolj, unitãþi parþial finanþate, pe anul 2015.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetelor de venituri ºi cheltuieli
ale unitãþilor de asistenþã medico – sociale Melineºti ºi Amãrãºtii de Jos pe anul 2015.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea valorii biletului la Festivalul – Concurs Naþio-
nal al Interpreþilor Cântecului Popular Românesc “Maria Tãnase”, ediþia XXIII - 2015.

6. Proiect de hotãrâre privind alocarea suplimentarã a sumei de 539 mii lei pentru plata
contribuþiei pentru personalul neclerical angajat în unitãþile de cult din judeþul Dolj, pe anul 2015.

7. Proiect de hotãrâre privind transferul  fãrã platã a unui autoturism cãtre Clubul
Sportiv Judeþean “ªtiinþa U Craiova”.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Clubului Sportiv Judeþean “ªtiinþa
U Craiova la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii ªcolii Populare de Arte ºi Meserii
,,Cornetti” la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Direcþiei Publice Comunitare de
Evidenþã a Persoanelor Dolj la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea participãrii Unitãþii Medico – Sociale Melineºti
la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naþional.

12. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul
Judeþean Dolj ºi Societatea de Otorinolaringologie ºi Chirurgie Cervico – Facialã – Asociaþia
Medicalã Românã în vederea organizãrii Conferinþei Naþionale ORL.

13. Proiect de hotãrâre privind aprobarea protocolului de cooperare dintre Consiliul Jude-
þean Dolj ºi Ordinul Asistenþilor Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali din
România – Filiala Dolj în vederea organizãrii celei de-a XIII- a Ediþii a Conferinþei Naþionale a
Ordinului Asistenþilor Medicali Generaliºti, Moaºelor ºi Asistenþilor Medicali din România.

14. Proiect de hotãrâre privind încheierea unui act adiþional la protocolul de cooperare
nr. 108/2005 încheiat între Consiliul Judeþean Dolj, Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj ºi
Instituþia Prefectului – Judeþul Dolj, privind stimularea tinerilor capabili de performanþã din
învãþãmântul preuniversitar doljean.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului propriu al judeþului Dolj pe
primele 6 luni ale anului 2015 ºi execuþiei bugetului instituþiilor publice ºi a activitãþilor
finanþate integral sau parþial din venituri proprii pe primele 6 luni ale anului 2015.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului propriu al judeþului Dolj
pe anul 2015.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Spitalul
Orãºenesc “Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni.

18. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii organigramei pentru Spitalul de
Pneumoftiziologie Leamna.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii statului de funcþii pentru Muzeul
de Arta Craiova.

20. Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj a întregului teren situat în Municipiul Craiova, str. Corne-
liu Coposu, nr. 107.

21. Proiect de hotãrâre privind mandatarea împuternicitului judeþului Dolj la S.C. Com-
pania de Apã Oltenia S.A. pentru a vota rectificarea bugetului de venituri ºi cheltuieli al
societãþii pentru anul 2015.

22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico – economice – faza SF
– pentru obiectivul de investiþii: “Extindere parcare Aeroport Craiova”.

23. Proiect de hotãrâre privind eliberarea licenþelor de traseu pentru cursele regulate spe-
ciale efectuate pe traseele Galicea Mare – Bãileºti, Goicea – Urzicuþa, Galicea Mare – Periºor

24. Diverse – interpelãri.

ART. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziþii se însãrcineazã Direcþia Juridicã
Administraþie Localã, Secretariat.

   NR. 522                                                     Emisã astãzi, 21.08.2015

                     Contrasemneazã,
  P R E ª E D I N T E,                SECRETAR,

          ION PRIOTEASA                   GHEORGHE BARBÃRASÃ

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã contabilã.
Telefon: 0722/943.220;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea Ro-
ºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.
CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 camere
decomandate etaj 1.
Telefon: 0763/857.756.
DOUÃ camere deco-
mandate bloc. Telefon:
0351/803.050.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat com-
plet. Telefon: 0762/
109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739.

CASE
Vând casã mare boie-
reascã cu toate utilitã-
þile superîmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Tele-
fon: 0764/492.029.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
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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.

Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru
gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

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

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

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

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

Vând casã locuibilã
comuna Periºor + de-
pendinþe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 5500 mp, livadã
cu pruni, vie . Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogoºeºti
- Goieºti. Telefon:
0760/024.474;0351/
460.839.
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 dependin-
þe, teren 3500 mp. Te-
lefon: 0722/336.634.
Vând casã locuibilã,
cadastru, Bistreþ –
Dolj. Telefon: 0771/
773.957.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.
Vând casã 5 camere,
Iºalniþa, vad comercial
negociabil. Telefon:
0766/325.453.
Vând vilã Segarcea -
Dolj, toate utilitãþile, ul-
tramodernã. Telefon:
0746/096.613.

Casã Seaca de Câmp
ultracentral 3 camere,
beci , 2 sãli lungime 30
m, mobilatã, teren
5000 mp cu spaþiu co-
mercial. Preþ 70.000
lei. Telefon: 0351/
455.617.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie,
pomi, apã ºi gaze la
poartã - Negoieºti. Te-
lefon: 0765/795.649.
Vând casã Coþofenii
din Dos, sat Mihãiþa.
Telefon: 0748/503.599.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb casã
(variante). Telefon:
0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izola-
tã termic sau schimb
cu 2 apartamente 2
camere – variante. Te-
lefon: 0746/498.818.

Vând casã Rânca, de-
misol, parter + etaj 1 +
mansardã - 5 camere,
2 bãi, 1 living cu bucã-
tãrie open space, 3
balcoane, centralã pe
lemne ºi centralã elec-
tricã. Grãdinã cu grã-
tar. Situatã la 50 m de
pârtia de ski de la ho-
tel Onix. Telefon: 0766/
250.327.
Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul 1848.
Telefon: 0769/669.736;
0769/670.907.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.

TERENURI
Vând teren intravilan,
zona Metro, 900 mp,
preþ negociabil. Tele-
fon: 0766/689.036.
Vând teren Craiova
1114 mp. Telefon:
0769/913.671.
Vând teran intravilan
700 mp Craiova. Tele-
fon: 0745/ 791.801.
TEREN Braniºte, zona
mânãstirii, 5.000 mp,
parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravilan,
400 mp, com. ªimnicu
de Sus, lângã Peco
Albeºti. Telefon: 0766/
292.953.
Vând teren intravilan
2800 mp în Craiova.
Telefon: 0722/943.220.
Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.

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 teren 1700 mp
Centura Nord. Telefon:
0728/800.447.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon: 0727/
884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON nego-
ciabil, stare excelentã.
Telefon: 0749/059.070.

Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie 2008,
40.000 km parcurºi.
Telefon: 0744/780.550.

STRÃINE
Unic proprietar - vând
Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, 07.2009.
Superîntreþinutã, distri-
buþie schimbatã re-
cent, ulei, filtre, plãcu-
te frânã, cauciucuri
noi. Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ
negociabil. 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 – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare mar-
murã. Telefon: 0722/
456.609.
Vând 1+½ sobã teraco-
tã verde nemontat, Tv
color D 102 cm, poli-
zor 2500 Waþi diafilm,
pat mecanic + saltea.
0768/ 083.789.
Vând robot patiserie 3
funcþii (malaxor, cre-
me, spume) bol inox 6
litri marcã Germanã,
cuier hol. Telefon:
0752/236.667.
Vând putinã de salcâm
avantajos. Telefon:
0251/ 416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând convenabil 2 sal-
tele relaxa, 1 ladã frigo-
rificã 5 sertare, 1 ara-
gaz cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobã teracotã cu toa-
te furniturile, Tv color
D- 1x2 Cm. Telefon:
0768/083.789.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând cauciuc 155x 13
cu jantã, cârlige jghea-
buri acoperiº,  aragaz
voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor oxi-
gen sudurã, alternator
12vV nou, arzãtor
gaze sobã . Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446918.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.

Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33 N.T.V.
650 cm3 culoare ne-
gru. 2200 lei. Telefon:
0762/185.366.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.
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 cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.

Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã  ara-
mã capacitate mare.
Telefon: 0728/381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vopsi-
te fãrã toc, presã balotat
mase plastice, bicicletã
nouã franþuzeascã. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã, ma-
ºinã de cusut, fotolii.
Telefon: 0770/298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn me-
laminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
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 spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.

Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 camere,
hol dependinþe, 1500
mp curte  comuna Cio-
roiaºi pentru o camerã
cãmin Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Telefon:
0754/ 220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera
complet mobilata, stra-
da Doljului. Telefon:
0744/572.056.
Închiriez 2 camere la
casã. Telefon: 0762/
484.755; 0351/ 464.628.
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.
Închiriez sau vând aparta-
ment 2 camere Valea
Roºie îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875

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 cunoº-
tinþã femeie drãguþã,
muncitoare, onestã,
pentru convieþuire la
þarã. Constantin Con-
stantin/Lucicã –Dãn-
ciuleºti, nr. 136, jude-
þul Gorj, Agenþia Pe-
trãchei.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: Steaua – Potaissa Turda / 15:00 –
HANDBAL (F) – Bucharest Trophy: Bu-
ducnost – HCM Baia Mare / 18:30, 21:00
– FOTBAL – Liga Naþionalã: FC Boto-
ºani – Pandurii, Dinamo – Petrolul / 0:30,
3:00 – FOTBAL Brazilia – Serie A: Goias
– Vasco da Gama, Figueirense – Sport
Recife.

DIGI SPORT 2
18:00 – FOTBAL Franþa – Ligue 1:

Lyon – Rennes / 20:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Cincinnati, în SUA: semifi-
nale / 2:30 – CURSE DE MAªINI – Nas-
car Bristol Motor Speedway, în Regatul
Unit.

DIGI SPORT 3
17:30 – HANDBAL (F) – Bucharest

Trophy: Vardar – CSM Bucureºti / 19:00
– FOTBAL Italia – Serie A: Verona – Roma
/ 21:45, 23:30 – FOTBAL Spania – La
Liga: Atletico Madrid – Las Palmas, Rayo
Vallecano – Valencia / 2:30 – FOTBAL Ar-
gentina – Primera Division: Argentinos
Juniors – San Lorenzo.

DOLCE SPORT
14:45 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-

gue: Manchester United – Newcastle /
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga Naþiona-
lã: FC Botoºani – Pandurii, Dinamo – Pe-
trolul / 2:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Cincinnati, în SUA: semifinale.

DOLCE SPORT 2
16:30 – FOTBAL Germania – Bundes-

liga: FC Koln – Wolfsburg / 19:15 – CUR-
SE DE TURISME – Supercupa Porsche,
în Belgia.

SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CONTACT –

Local Kombat.
EUROSPORT
11:30 – CAIAC-CANOE – Campiona-

tele Mondiale Caiac-Canoe, la Milano, în
Italia / 13:15 – ATLETISM – Campiona-
tul Mondial, la Beijing, în China / 17:00 –
FOTBAL Anglia – Premier League: Lei-
cester – Tottenham / 19:45 – CICLISM
– Turul Spaniei: etapa întâi / 23:45 – CI-
CLISM – Challenge-ul Pro, în SUA / 3:30
– ATLETISM – Campionatul Mondial, la
Beijing.

EUROSPORT 2
9:30 – FOTBAL AUSTRALIAN - Gold

Coast Suns – Essendon / 13:00 – MO-
TOCICLISM – Campionatul Mondial de
anduranþã, la Oschersleben, în Germania
/ 16:30, 19:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Hoffenheim – Bayern Mun-
chen, Hamburg – Stuttgart / 23:00 –
FOTBAL MLS – SUA/Canada: Toronto
FC – Orlando City.

ANTENA 1
21:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã: Di-

namo – Petrolul.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã: Di-

namo – Petrolul.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga Naþionalã: FC

Botoºani – Pandurii.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:15 – HANDBAL (M) – Liga Naþio-

nalã: HCM Minaur Baia Mare – Dinamo /
13:00 – HANDBAL (F) – Bucharest Trop-
hy: meci pentru locurile 5-6 / 15:00 – FOT-
BAL Franþa – Ligue 1: Lille – Bordeaux /
18:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã: CS U
Craiova – Steaua / 20:00 – FOTBAL Ita-
lia – Serie A: Juventus – Udinese (repriza

a 2-a) / 21:00 – FOTBAL – Liga Na-
þionalã: Astra – CSMS Iaºi.

DIGI SPORT 2
15:30, 18:00 – HANDBAL (F) –

Bucharest Trophy: finala micã ºi fi-
nala mare / 19:30, 21:30, 23:30 –
FOTBAL Spania – La Liga: Athletic
Bilbao – Barcelona, Sporting Gijón
- Real Madrid, Betis – Villarreal.

DIGI SPORT 3
12:00 – FOTBAL JUNIORI –

Cupa Braºovului / 15:30 – FOT-
BAL Belgia – Pro League: An-
derlecht – Lokeren / 19:00 –
FOTBAL Italia – Serie A: Ju-
ventus – Udinese (prima reprizã)
/ 20:00 – TENIS (M) – Turneul
de la Cincinnati, în SUA: finala /
21:45 – FOTBAL Italia – Serie A: Fiorenti-
na – Milan / 0:30 – FOTBAL Brazilia –
Serie A: Boca Juniors – Godoy Cruz.

DOLCE SPORT
10:30, 11:30, 12:45, 15:00 – CURSE

DE MAªINI – GP3, GP3, Supercupa Por-
sche ºi Marele Premiu de Formula 1 al
Belgiei, la Spa-Francorchamps / 18:00,
21:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã: CS U
Craiova – Steaua, Astra – CSMS Iaºi.

DOLCE SPORT 2
13:00 – RALIURI – în Germania /

15:30 – FOTBAL Anglia – Premier Lea-
gue: West Bromwich – Chelsea / 22:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Cincinnati, în
SUA: finala.

EUROSPORT
10:30 – CIRSE DE MAªINI – GP3, în

Belgia, la Spa-Francorchamps / 11:30 –
CAIAC-CANOE – Campionatele Mondiale
Caiac-Canoe, la Milano, în Italia / 13:15
– ATLETISM – Campionatul Mondial, la
Beijing, în China / 16:45 – CICLISM –
Clasica Vattenfall, la Hamburg, în Ger-

mania / 18:00 – FOTBAL Anglia – Pre-
mier League: Everton – Manchester City
/ 22:00 – FOTBAL MLS – SUA/Canada:
Los Angeles Galaxy – New York City FC
/ 4:30 – ATLETISM – Campionatul Mon-
dial, la Beijing.

EUROSPORT 2
12:45 – CURSE DE MAªINI - Super-

cupa Porsche, la Spa-Francorchamps, în
Belgia / 14:00, 15:00 – MOTOCROS –
Campionatul Mondial, la Mantova, în Ita-
lia / 16:30, 18:30 – FOTBAL Germania –
Bundesliga: Ingolstadt – Dortmund, Mon-
chengladbach – Mainz / 23:45 – CI-
CLISM – Challenge-ul Pro, în SUA.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã: As-

tra – CSMS Iaºi.
LOOK PLUS
18:00 – FOTBAL – Liga Naþionalã: CS

U Craiova – Steaua.

ASTRA GIURGIU – AZ Alkmaar (Olanda) 3-2
(Boldrin 25, Alibec 41, Dandea 45+3 / M. Henriksen 11, V. Janssen 13)
STEAUA – Rosenborg (Norvegia) 0-3
(T. Mikkelsen 61, P. Helland 67, M. Jensen 90+3)
FK Qabala (Azerbaidjan) – Panathinaikos (Grecia) 0-0
Dinamo Minsk (Belarus) – RB Salzburg (Austria) 2-0
Ajax Amsterdam (Olanda) – FK Jablonec (Cehia) 1-0
FK Krasnodar (Rusia) – HJK Helsinki (Finlanda) 5-1
Sparta Praga (Cehia) – FC Thun (Elveþia) 3-1
PAOK Salonic (Grecia) – Brondby IF (Danemarca) 5-0
Slovan Liberec (Cehia) – Hajduk Split (Croaþia) 1-0
Molde FK (Norvegia) – Standard Liege (Belgia) 2-0
Zorya Luhansk (Ucraina) – Legia Varºovia (Polonia) 0-1
Milsami Orhei (Moldova) – Saint Etienne (Franþa) 1-1
Young Boys (Elveþia) – Karahah Agdam (Kazahstan) 0-1
Rabotnicki Skopje (Macedonia) – Rubin Kazan (Rusia) 1-1
Atromitos Atena (Grecia) – Fenerbahce (Turcia) 0-1
MSK Zilina (Slovacia) – Ath. Bilbao (Spania) 3-2
Bordeaux (Franþa) – Kairat Almaty (Kazahstan) 1-0
Odds BK (Norvegia) – Dortmund (Germania) 3-4
Rheindorf Altach (Austria) – Belenenses (Portugalia) 0-1
Viktoria Plzen (Serbia) – Vojvodina Novi Sad (Serbia) 3-0
Lech Poznan (Polonia) – Videoton (Ungaria) 3-0
Southampton (Anglia) – FC Midtjylland (Danemarca) 1-1
Returul e programat joia viitoare.
Câºtigãtoarele acestor duble vor accede în faza grupelor competiþiei,

urmând sã l-i se alãture 10 echipe eliminate din play-off-ul Ligii Cam-
pionilor plus alte 16 calificate din oficiu.

Conducerea SCM Craiova,
club finanþat de municipalitate, îºi
doreºte ca pe lângã baschet, vo-
lei ºi handbal, în cadrul clubului
din Bãnie sã existe ºi o secþie de
box. Propunerea va fi supusã
aprobãrii în sedinþa ordinarã a
Consiliului Local din 27 august.

„Având în vedere calitatea teh-
nicienilor ºi a grupurilor de spor-

SCM Craiova vreaSCM Craiova vreaSCM Craiova vreaSCM Craiova vreaSCM Craiova vrea
ºi secþie de boxºi secþie de boxºi secþie de boxºi secþie de boxºi secþie de box

tivi ºi sportive ºi a perspec-
tivelor de performanþã con-
siderãm oportunã înfiinþa-
rea secþiei de box în cadrul
Sport Club Municipal Cra-
iova, clubul sportiv al co-
munitãþii craiovene susþinut
în totalitate de Primãria ºi
Consiliul Local al Munici-
piului Craiova. Trebuie
menþionat cã aceastã pro-
vocare este una de naturã a
atrage cât mai mulþi tineri
craoveni spre miºcare ºi
sport de eperformanþã, iar
înfiinþarea acestei secþii ar
deschide o largã posibilita-
te de dezvoltare a activitãþii
sportive de performanþã în
cadrul SCM Craiova cu per-
specvtiva ca pe viitor ºi alte
ramuri sportive individuale
sã aibã secþii în cadrul clu-

bului nostru. Primul pas ar fi cu
secþia de box, o ramurã sporti-
vã care în Craiova are toate atu-
urile de performanþã, singurul
impediment fiind o finanþare
adecvatã a sportivilor de top puºi
de multe ori în imposibilitatea de
a participa la competiþii interne
ºi internaþionale.

Craiova pugilisticã are la ora
actualã o pleiadã de tineri spor-
tivi capabili sã atace în scurt
timp marile competiþii internaþi-
onale, atât la masculin, cât ºi la
feminin, iar cu puþinã ºansã ar
putea avea ºi o reprezentantã la
Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro 2016. Boxul craiovean
are ºansa de a fi revitalizat ºi re-
înscris pe harta performanþei
interne ºi internaþionale, având
darul de a spori capitalul de ima-
gine al municipiului Craiova,
oraº candidat la Titlul de Capi-
talã Culturalã Europeanã în
2021”, s-a arãtat în nota de fun-
damentare semnatã de directo-
rul clubului, Marius Barcan.

În prezent, majoritatea pugi-
liºtilor craioveni sunt legitimaþi
la CSM Craiova, club finanþat de
Ministerul Tineretului ºi Sportu-
lui, iar unii au dublã legitimare
cu cluburi private precum CFR
Marfã IRLU sau Box Club Uni-
versitatea.

Decizia de a înfiinþa o secþie
nouã vine dupã ce în aceastã
varã clubul SCM a desfiinþat
echipa femininã de baschet, care
evolua în Liga Naþionalã.

FOTBAL – LIGA EUROPA
– PLAY-OFF –
MANªA TUR
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1. Astra 7 4 2 1 14-12 14
2. Dinamo 7 3 4 0 7-2 13
3. Viitorul 7 3 4 0 13-9 13
4. CSMS Iaºi 7 3 2 2 5-6 11
5. ASA 7 2 4 1 7-3 10
6. Steaua 7 2 4 1 6-4 10
7. Pandurii 7 2 3 2 6-8 9
8. CFR Cluj 7 3 3 1 9-6 6
9. Craiova 7 1 3 3 5-6 6
10. Botoºani 7 1 3 3 5-7 6
11. Concordia 7 1 2 4 8-11 5
12. ACS Poli 7 1 2 4 4-8 5
13. Voluntari 7 0 4 3 4-10 4
14. Petrolul 7 1 4 2 6-7 1

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa a VIII-a
Mâine
FC Botoºani – Pandurii 18:30
Dinamo – Petrolul 21:00
Duminicã
“U” Craiova – Steaua 18:00
Astra – CSMS Iaºi 21:00
Luni
Concordia – CFR Cluj 21:00

* Partidele ASA Tg. Mureº – FC Voluntari ºi Viitorul – ACS Poli
Timiºoara s-au disputat vineri dupã închiderea ediþiei.

Una dintre cele mai mari rivali-
tãþi din fotbalul românesc, începutã
acum aproape 51 de ani, cu exac-
titate în 30 august 1964, îºi va con-
suma duminicã al 95-lea episod în
prima divizie. Datã fiind starea ac-
tualã a lucrurilor, prezentatã deja
mai sus, fiecare dintre combatan-
te þinteºte victoria, ceea ce ar re-
prezenta un imens balon de oxigen.

În patru jocuri disputate în acest
sezon pe teren propriu, Universita-
tea n-a bãtut-o decât pe Chiajna (2-
0) – singura victorie stagionalã, în
rest remizând cu Botoºani (0-0) ºi
pierzând cu acelaºi scor, 1-2, cu Astra
ºi Viitorul. De partea cealaltã, Steaua
are douã victorii din trei meciuri “afa-
rã”, 3-0 la Târgu Jiu ºi 1-0 la Boto-
ºani, respectiv un 0-2 la Astra.

În campionatul trecut, cele douã
au remizat fãrã goluri pe “Extensiv”
(foto 1), la capãtul nui meci în care
alb-albaºtrii au evoluat aproape o re-
prizã în inferioritate numericã, elimi-
nare Brandan, în minutul 50. Se în-
tâmpla în retur. În turul din Ghencea,
bucureºtenii se impuneau clar cu 3-
1, pentru Universitatea, pregãtitã pe
atunci de Ionel Gane, înscriind Ivan,

în al 5-lea minut al prelungirilor. Între
cele douã încleºtãri din Liga I, “U” ºi
Steaua s-au întâlnit ºi în sferturile de
finalã ale Cupei României, la ultimul
meci gãzduit de “Ion Oblemenco”. A
fost 1-0 în favoarea vizitatorilor.

Cârþu: „ Ceea ce ni s-a
întâmplat pânã acum a fost
doar un rod al neºansei “

În cadrul unei conferinþe de
presã susþinute ieri, directorul

“U” Craiova – Steaua“U” Craiova – Steaua“U” Craiova – Steaua“U” Craiova – Steaua“U” Craiova – Steaua
Stadion “Extensiv, duminicã, ora 18:00, Digi Sport 1, Dolce Sport,

Look Plus
Universitatea: Bãlgrãdean – Achim, Acka, Dumitraº, Vãtãjelu – Bãluþã,

Mateiu, Zlatinski, Ferfelea – Herghelegiu, Nuno Rocha. Antrenori Sorin
Cârþu ºi Emil Sãndoi. Rezerve: Starton – Târnãcop, Kay, Bancu, Ivan,
Bawab, Mazarache.

Steaua: Cojocaru – Alcenat, Varela, Toºca, Guilherme – Filip, Muniru
– Ad. Popa, Stanciu, Chipciu – Tade. Antrenor: Massimo Pedrazzini.
Rezerve: Niþã – Râpã, Carp, Breeveld, Tahar, Tudorie, Iancu.

Deºi nici Universitatea n-a rupt gura târgului pânã acum,
Steaua vine pe “Extensiv” dupã de un start de sezon cu
adevãrat negru, transpus prin ocuparea locului 6 în
campionat, ratarea Supercupei României, eliminarea
din preliminariile Ligii Campionilor ºi, cel mai probabil, ºi
din play-off-ul Ligii Europa, dupã 0-3, joi searã, pe Arena
Naþionalã, cu Rosenborg, rezultat în urma cãruia, ieri,
tehnicianul Mirel Rãdoi a demisionat, fiind însã apoi întors
din drum de finanþatorul Gigi Becali

Fãrã victorie în faþa
Stelei de 13 ani

1 septembrie 2002 este data ultimei victorii repurtate
de Universitatea în compania Stelei. Meciul s-a disputat
în Bãnie ºi a avut ºi un erou. Este vorba despre Bobby
Verdeº, autor al unei duble. În alte 46 de încleºtãri la Cra-
iova, în campionat, ªtiinþa a obþinut 18 succese, a remizat
de 15 ori ºi a cedat în 13 ocazii (golaveraj general 73-62).
Dacã punem pe tapet ºi bilanþul general, Steaua conduce
cu 50-23, alte 21 de partide încheindu-se la egalitate.

Bawab, Nuno Rocha ºi Kay, chemaþi la naþionale

tehnic al Univeristãþii, Sorin Câr-
þu, a spus cã atmosfera la echi-
pã e bunã, punând pe seama ghi-
nionului rezultatele modeste de
pânã acum:  „Atmosfera este
bunã la echipã, avem încredere
unii în alþii ºi suntem cu toþii
conºtienþi cã tot ceea ce ni s-a
întâmplat pânã acum a fost doar
rod al neºansei. Dacã am ajuns
sã schimbãm ºi la încãlzire (n.r.
accidentarea lui Izvoranu la Ti-
miºoara), vã daþi seama cã nu
vã pot spune dacã vor fi schim-
bãri în echipã decât atunci când
începe meciul. În continuare nu
ne vom baza pe Popov ºi Izvo-
ranu, supus unei operaþii chiar
azi (n.r. ieri). Kay ºi Curelea nu
sunt la parametrii necesari pen-
tru un meci cu Steaua. Avem în
continuare patru fundaºi cen-
trali, odatã cu reprofilarea lui
Dumitraº, care nu a jucat rãu la
Timiºoara, cu excepþia fazei de
la gol (n.r. a ieºit târziu la of-
said). Sunt convins cã va da în
continuare randament. ªi la
Steaua sunt probleme, dupã me-
ciul cu Rosenborg. Nu-l vor pu-

tea folosi pe Hamroun, iar la mo-
dul cum i s-a dus piciorul lui
Papp este tipic pentru ceva liga-
mentar“.

Despre adversar, conducãto-
rul bãncii tehnice a ªtiinþei a mai
afirmat: „Steaua vine în Bãnie din
postura de echipã rãnitã dupã în-
frângerea cu Rosenborg, dar la
cum s-a jucat, exceptând ultima
jumãtate de orã, este un rezultat
mincinos. Acum, atenþia lor se va
îndrepta spre campionat”.

Dumitraº: “Suntem datori
faþã de suporteri,
vom da totul sã câºtigãm”

Andrei Dumitraº, prezent ºi el
la întâlni cu reprezentanþii mass-
media, s-a arãtat de pãrere cã un
succes cu Steaua ar da un alt mo-
ral echipei: „Suntem datori faþã de

suporteri, de noi înºine sã obþi-
nem un rezultat bun duminicã.
Cele trei puncte sunt foarte im-
portante pentru noi, ne-ar da în-
credere în meciurile care urmea-
zã. Este un meci important pen-
tru oraº, pentru echipã ºi vom da
totul sã-l câºtigãm. M-am acomo-
dat cu noul post, de fundaº cen-
tral. Acolo unde nea Sorin hotã-
rãºte cã este nevoie de mine voi
încerca sã dau randament ma-
xim”, a declarat Dumitraº.

Thaer Bawab a fost solicitat de selecþionerul Iordaniei
pentru douã meciuri din preliminariile Cupei Mondiale
din 2018. Iordania va evolua pe 3 ºi 8 septembrie cu repre-
zentativele statelor Kyrgyzstan, respectiv Bangladesh.
Naþionala lui Bawab este lider al grupei B, din care face
parte ºi Australia. Cât îi priveºte pe Nuno Rocha ºi Kay,
aceºtia au fost convocaþi pentru partida pe care repre-
zentativa Capului Verde o va susþine în deplasare contra
Libiei, din preliminariile Cupei Africii pe Naþiuni 2017. Dupã
prima etapã, naþionala „Rechinilor Albaºtri“ este pe pri-
mul lor, câºtigând cu 7-1 disputa cu echipa Sao Tome ºi
Principe.
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