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OFF-uri de GABRIEL
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- Caragiale a avut un Caþaven-
cu, dar la noi în Parlament, Po-
pescule, e plin de Caþavenci.
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O pensiune situatã la in-
trarea în Târgul de sãptã-
mânã de la Fãcãi (Craio-
va) a luat foc ieri-diminea-
þã. Pompierii craioveni au
muncit mai bine de douã
ore, cu patru autospeciale,
pentru a lichida incendiul
care se putea întinde la sti-
vele de cherestea din zonã.
Cadrele ISU Dolj au avut
ceva de furcã cu flãcãrile,
întrucât imobilul era con-
struit în totalitate din
lemn. La sosirea echipaje-
lor de pompieri, incendiul
se manifesta cu violenþã la
demisol ºi la un autotu-
rism, parter ºi mansarda
clãdirii, existând posibili-
tatea de propagare la în-
treaga construcþie ºi la
depozitele de cherestea din
vecinãtate. Nici o persoa-
nã nu a fost rãnitã, însã pa-
gubele sunt semnificative.
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Cu industriaCu industriaCu industriaCu industriaCu industria
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stãm mai binestãm mai binestãm mai binestãm mai binestãm mai bine
la poluarela poluarela poluarela poluarela poluare

Traficul auto este principa-
lul factor poluant în Craiova.
Dacã, în urmã cu ceva ani, in-
dustriei îi revenea „privile-
giul” de a ameninþa calitatea
mediului, acum avem ºansa sã
respirãm aer mai curat, efect
direct al distrugerii economi-
ce a celui mai mare munici-
piu din Oltenia. Urmeazã ca-
nicula ºi lipsa de spaþii verzi
pe locul secund în grupa fac-
torilor poluanþi. Împãduririle
cerute de la centru sunt blo-
cate, culmea, din lipsa firme-
lor locale de profil.

Primãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria CraiovaPrimãria Craiova
schimbãschimbãschimbãschimbãschimbã
regulamentulregulamentulregulamentulregulamentulregulamentul
faþadelorfaþadelorfaþadelorfaþadelorfaþadelor

S-a întâmplatS-a întâmplatS-a întâmplatS-a întâmplatS-a întâmplat
pe Aleeape Aleeape Aleeape Aleeape Aleea
Blanduziei...Blanduziei...Blanduziei...Blanduziei...Blanduziei...

Aleea Blanduziei e o arterã discretã
a Craiovei, cu lume emancipatã ºi
convieþuire tihnitã, din totdeauna. La
una dintre casele mai arãtoase, deºi
toate etaleazã gust arhitectonic, lo-
cuieºte Sorin Cîrþu, antrenorul Cra-
iovei, fostul ei mare jucãtor, un nume
de referinþã, dacã vreþi, al urbei.
Deunezi ºi-a gãsit gardul inscripþio-
nat cu mizerii de tot felul ºi autotu-
rismul stropit cu vopsea de o haitã
de troglodiþi, predispuºi la o gimnas-
ticã înjositoare. Fapta aceasta umo-
ralã s-a petrecut în Craiova, substi-
tuind la timp de noapte, probabil un
scuipat între ochi pe timp de zi, de
care niºte papagali modificaþi gene-
tic nu s-au simþit capabili.
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Cum va fi vremea în urmãtoarele
douã sãptãmâni
Administraþia Naþionalã de Meteorolo-

gie a realizat o estimare a evoluþiei valori-
lor termice ºi a precipitaþiilor pentru inter-
valul 24 august – 6 septembrie 2015, care
vizeazã toate regiunile þãrii. Conform aces-
teia, în ultima sãptãmânã de varã vremea
se va încãlzi treptat în majoritatea regiu-
nilor, în timp ce prima sãptãmânã de toam-
nã va aduce o scãdere a temperaturilor,
care vor ajunge astfel la valorile normale
pentru perioada respectivã. În Oltenia, în
intervalul 24-29 august, vremea va de-
veni cãlduroasã pentru aceastã perioa-
dã, iar media regionalã a temperaturilor
maxime poate depãºi 31 de grade în inter-
valul 30 august – 1 septembrie. Ulterior,
temperaturile diurne vor fi cele normale
pentru începutul de septembrie, cu o me-
die a maximelor de 25...26 de grade. Nopþi-
le vor fi rãcoroase la începutul ºi la sfârºi-
tul perioadei celor douã sãptãmâni, dar în
rest vor fi normale, cele mai mari tempera-
turi minime urmând a atinge 17 grade, în
medie. Exceptând intervalul 1-4 septem-
brie, când va fi mai ridicatã probabilitatea
de apariþie a ploilor în general slabe, vre-
mea va fi predominant frumoasã.

Angajaþii ROMATSA vor sã intre
în grevã generalã
din 1 septembrie
Controlorii de trafic aerian ROMATSA

vor intra în grevã generalã din 1 septem-
brie, dacã cele 14 revendicãri pe care le au
nu vor fi soluþionate, ei susþinând cã pro-
blemele lor sunt “de viaþã ºi de moarte” ºi
privesc siguranþa cãlãtorilor. Gabriel Tu-
dorache, unul dintre liderii sindicaliºtilor
din Administraþia Românã a Serviciilor de
Trafic Aerian, a anunþat, ieri, cã a fost tri-
misã la ministrul Transporturilor, Iulian
Matache, la Consiliul de Administraþie ºi
la conducerea ROMATSA notificare pri-
vind declararea grevei generale în toate
unitãþile ROMATSA, începând cu 1 sep-
tembrie, ora 11.00. “Vom proceda la de-
clanºarea grevei, dacã pânã în acel mo-
ment organele statului abilitate nu vor
reuºi sã rezolve problemele pe care le
avem la ROMATSA. ªi pot sã vã spun
cã sunt probleme de viaþã ºi de moarte de
la ROMATSA, deci nu este vorba de bani,
nu e vorba de absolut nimic, ci chiar de
viaþã ºi de moarte, de siguranþa pasageri-
lor, de siguranþa salariaþilor ROMATSA”,
a spus Tudorache. Liderul sindical a subli-
niat cã dacã se ajunge la grevã generalã,
impactul va fi “catastrofal”, pentru cã nu
va fi pentru douã ore, ci va fi generalã ºi
se va opri total activitatea controlorilor
de trafic aerian din toate unitãþile.

Preºedintele Senatului Cãlin Po-
pescu Tãriceanu a anunþat, ieri, cã
sesiunea parlamentarã extraordinarã
referitoare la Codul fiscal se anulea-
zã pentru cã membrii Comisiei de bu-
get nu au reuºit sã elaboreze un ra-
port. “Sesiunea extraordinarã nu se
va putea þine, vom amâna pentru sãp-
tãmâna viitoare, când va fi sesiune
ordinarã, dezbaterea pe marginea se-
sizãrii fãcute de preºedintele Klaus
Iohannis”, a declarat Tãriceanu.

Decizia Senatului vine la scurt
timp dupã ce preºedintele interimar
al PSD Liviu Dragnea a anunþat, la
finalul ºedinþei Coaliþiei, cã PSD cere
amânarea dezbaterilor parlamentare
privind Codul Fiscal ºi doreºte o reu-
niune a liderilor partidelor parlamen-
tare pentru joi, astfel încât sã se ajun-
gã la o decizie politicã. De asemenea,
ºedinþa Biroului Permanent al Came-
rei Deputaþilor, programatã pentru
luni, ora 13.30, a fost anulatã.

Dragnea a spus, ieri, cã propune-
rea este ca joi sã fie o întâlnire a par-
tidelor parlamentare pentru a lua o
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Ministrul Educaþiei, Sorin Cîm-
peanu, a declarat, ieri, la finalul dis-
cuþiilor de la Guvern pe tema majorã-
rii salariilor din educaþie, cã au fost
avansate mai multe variante de ca-
lendar ºi procente, dar s-a convenit
o amânare a discuþiilor pânã în 15
septembrie, când vor putea fi „ele-
mente concrete”. Cîmpeanu a spus
cã o decizie privind majorarea sala-
riilor în educaþie depinde de Legea
salarizãrii, dar ºi de Codul Fiscal. „Au
fost avansate mai multe variante de
calendar ºi procente, dar nu putem
da un rãspuns pânã nu ºtim stadiul
legii salarizãrii ºi ce se va întâmpla
cu Codul Fiscal”, a declarat minis-
trul Educaþiei. El a spus cã s-a cãzut
de acord ca discuþiile privind salarizarea în în-
vãþãmânt sã fie reluate în 15 septembrie.

Întrebat de jurnaliºti care este efortul buge-
tar pentru majorarea salariilor profesorilor, So-
rin Cîmpeanu a arãtat cã este similar cu cel fãcut
pentru medici. “Eforul bugetar pentru majorarea
cu 15% a salariilor profesorilor este de 1,6 mili-
arde lei, echivalentul majorãrii cu 25% a venitu-
rilor medicilor”, a spus ministrul Educaþiei. El a
mai menþionat cã se încearcã creºterea salariilor
chiar din aceastã toamnã ºi cã se vor avea în
vedere atât prevederile acordului din 2014, cât
ºi aprobarea Legii salarizãrii. “Se discutã finali-
zarea la 1 octombrie a Legii salarizãrii. Teoretic
ar fi posibil alocarea majorãrilor în avans, dacã
aceasta ar fi aprobatã de Parlament pânã la 1
noiembrie. Încercãm, de asemenea, plata în avans
a salariilor prevãzute în acordul cadru din 2014”,

a spus Cîmpeanu.
La rândul lor, reprezentanþii sindicatelor din

educaþie au declarat cã a avut loc o primã etapã a
negocierilor ºi încã nu s-a stabilit ceva. Cu toate
acestea, ei au apreciat disponibilitatea la dialog
arãtatã de Executiv. “Guvernul României doreºte
ca sãnãtatea ºi educaþia sã meargã în acelaºi timp
în ceea ce priveºte creºterea salariilor. Legat de
Legea salarizãrii, vom avea o întâlnire sãptãmâna
viitoare cu doamna Rovana plumb (ministrul Mun-
cii, n.r.) pentru a vedea dacã agreeazã propunerile
noastre care sunt net superioare celor pe care ni
le-a fãcut Ministerul Muncii ºi am solicitat ca pre-
vederile din acordul pe care l-am fãcut anul trecut
sã fie aplicate în avans. Vom avea o nouã rundã de
negocieri cu Guvernul pe 14 sau pe 15 septem-
brie”, a declarat preºedintele Federaþiei Naþionale
Sindicale “Alma Mater”, Anton Hadar.

Preºedintele Federaþiei Sindicatelor
Libere din Învãþãmânt (FSLI), Simion
Hãncescu, a precizat cã a cerut minis-
trului Muncii urgentarea adoptãrii Legii
salarizãrii, iar Rovana Plumb l-a asigurat
cã va face eforturi ca sã trimitã legea
Parlamentului pânã la 1 octombrie.

Propunerile de majorare a salariilor
din educaþie au fost discutate, ieri, la
Guvern, într-o întâlnire la care au luat
parte reprezentanþi ai sindicatelor, pre-
mierul Victor Ponta ºi miniºtrii Educa-
þiei, Finanþelor ºi Muncii. Sorin Cîm-
peanu spunea, înaintea întâlnirii, cã
Ministerul Educaþiei nu are alte pro-
puneri privind creºterea veniturilor an-
gajaþilor din sistem în afarã de cele le-
gate de proiectul Legii salarizãrii,

transmise deja Ministerului Muncii. La rândul lor,
sindicaliºtii spuneau cã întâlnirea de ueru nu ar fi
trebuit sã aibã loc, dar au solicitat-o pentru cã
Guvernul a fãcut “o serie de erori”.

“Aceastã întâlnire nu ar fi trebuit sã aibã loc
dacã lucrurile se derulau normal ºi aveau loc creº-
teri salariale, etapizat, pentru tot sectorul bugetat.
Dar prima greºealã pe care a fãcut-o Guvernul a
fost cã a majorat indemnizaþiile demnitarilor, a ur-
mat apoi creºterea pentru cei din Guvern, acum
pentru sãnãtate. Ne aºteptam ca Legea salarizãrii
sã se aplice în acelaºi timp pentru toatã lumea, dar
lucrurile au luat-o razna”, declara preºedintele Fe-
deraþiei Sindicatelor Libere din Învãþãmânt (FSLI),
Simion Hancescu. El a amintit cã, potrivit unui
acord din 2014, încheiat de sindicatele din educa-
þie cu Guvernul, pânã în anul 2017, salariile ar fi
trebuit sã creascã cu 34 la sutã.

Premierul Victor Ponta a precizat, ieri,
cã nu va participa joi la noile discuþii
privind Codul Fiscal, întrucât se va afla
la Chiºinãu, unde se va întâlni cu omo-
logul sãu moldovean, Valeriu Streleþ. In-
formaþia a fost confirmatã ºi de premie-
rul moldovean, Valeriu Streleþ, care a
scris pe pagina sa de Facebook cã joi,
27 august, îl aºteaptã pe Victor Ponta.
“Pe 27 august îl aºtept pe prim-ministrul
Victor Ponta la Chiºinãu, zi în care Re-
publica Moldova va sãrbãtori 24 de ani
de la proclamarea Independenþei”, a scris
Streleþ, pe reþeaua de socializare.

Potrivit unui comunicat de presã al
guvernului moldovean, publicat pe ace-

Sesiunea parlamentarã extraordinarã pentru Codul Fiscal
s-a anulat, dupã ce PSD a cerut amânarea dezbaterilor

Victor Ponta se va afla, joi, la Chiºinãu
pentru discuþii cu premierul Streleþ

decizie politicã în privinþa Codului
Fiscal, astfel încât acesta sã fie mo-
dificat în sesiunea parlamentarã or-
dinarã, arãtând cã practic nu se mai
poate vorbi despre sesiune extraor-
dinarã. “Propunerea noastrã este ca
în aceastã sãptãmânã, posibil joi, sã
avem o întâlnire a liderilor partidelor
politice ca, pe baza discuþiilor tehni-
ce, sã luãm o decizie politicã astfel în
sesiunea normalã (n.r. – parlamenta-
rã) sã luãm o decizie în privinþa Co-
dului fiscal. Practic nu mai putem
vorbi de o sesiune extraordinarã a
Parlamentului”, a adãugat Dragnea.
Acesta a mai explicat cã nu se poate
lua o decizie pe acest subiect fãrã o
discuþie la nivel politic. “A fost o în-
tâlnire tehnicã în care au fost specia-
liºti de la toate partidele, urmeazã sã
se ia o decizie politicã în cadrul tutu-
ror partidelor. Nu putem lua o decizie
politicã astãzi, este un subiect impor-
tant”, a declarat Dragnea.

ªi preºedintele UNPR Gabriel
Oprea a declarat, ieri, întrebat în le-
gãturã cu amânarea discuþiilor din

Parlament pe Codul Fiscal, cã este
normal ca dupã întâlnirea tehnicã a
reprezentanþilor partidelor sã urme-
ze discuþii la nivelul liderilor, arãtând
cã ºi copreºedinþii PNL au spus
acest lucru.

Iniþial, Parlamentul a fost convo-
cat, în perioada 24-26 august, în se-
siune parlamentarã extraordinarã
pentru dezbaterea cererii de reexami-
nare a Codului Fiscal, formulatã de

preºedintele Klaus Iohannis. Înain-
tea sesiunii extraordinare, reprezen-
tanþii partidelor parlamentare au avut
joi discuþii tehnice privind Codul fis-
cal. În urma consultãrilor au fost
anunþate propunerile ca TVA sã sca-
dã în douã trepte, de la 24% în pre-
zent, la 20% de la 1 ianuarie 2016 ºi
19% de la începutul lui 2017 ºi ca eli-
minarea supraaccizei la carburanþi sã
fie amânatã pânã la 1 ianuarie 2017.

eaºi paginã de Facebook, oficialul ro-
mân va fi însoþit de o delegaþie formatã
din miniºtri ºi consilieri de stat. “Vizita
delegaþiei române va începe cu depu-
neri de flori la monumentul lui ªtefan
cel Mare ºi Sfânt ºi va continua la Com-
plexul Memorial ,,Maica îndureratã”.
Ulterior, prim-miniºtrii Valeriu Streleþ ºi
Victor Ponta vor avea o întrevedere
tete-a-tete, dupã care delegaþiile se vor
întruni într-un format lãrgit”, se mai
menþioneazã în comunicat. De aseme-
nea, Ponta va mai avea întrevederi cu
preºedintele Parlamentului, Andrian
Candu, ºi preºedintele Republicii Mol-
dova, Nicolae Timofti.
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Consilierii municipali au pe
ordinea de zi a ºedinþei de mâi-
ne un proiect de hotãrâre prin
care se propune modificarea
regulamentului local de urba-
nism referitor la cromatica fa-
þadelor din Craiova. Autoritã-
þile locale intervin asupra pre-
vederilor aprobate în 2011,
adãugând douã articole noi.
Astfel, craiovenii sunt obligaþi
sã-ºi aleagã culorile tâmplãriei
ºi învelitorii, în cazul acoperi-
rii cu ºarpantã, în concordan-
þã cu nuanþele faþadelor. Un alt
articol spune cã tâmplãria spa-
þiilor cu altã destinaþie decât
cea de locuinþe, indiferent de
amplasamentul pe care se gã-
sesc acestea ºi indiferent de

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Autoritãþile locale îi obligã pe craioveni sã-ºi armonizeze tâmplãria ºi aco-
periºul cu culorile faþadelor. În cazul în care culorile nu vor fi bine alese,

proprietarii pot sã primeascã o amendã de 3.000 de lei.

regimul juridic al spaþiilor, se
va realiza din lemn sau din imi-
taþie de lemn.

Culorile stridente sunt interzise
Acestea sunt singurele modi-

ficãri care sunt aduse regulamen-
tului, celelalte prevederi rãmâ-
nând aceleaºi. Potrivit regula-
mentului local, culorile recoman-
date pentru tencuiala decorativã
sunt culori pastelate „cu parame-
trii de culoare minimã 230 în
codul de culoare RGB (roºu, ver-
de, albastru)”. Regulamentul spu-
ne cã se vor utiliza combinaþii din
nuanþe diferite ale aceleiaºi game
cromatice, dar se vor evita culo-
rile închise, stridente sau satu-
rate. De asemenea, în cromatica

faþadelor este permisã folosirea
de tonuri închise cu condiþia ca
acestea sã nu depãºeascã 20%
din fiecare faþadã luatã distinct.

Amenzi pentru nerespectarea
regulamentului

Autoritãþile au prevãzut, prin
regulament, ca arhitectul-ºef sã
precizeze, în certificatul de ur-
banism, parametrii cromatici ºi
gama de culori recomandatã a se
folosi în cazul construcþiei ce ur-
meazã a se autoriza. Pentru con-
strucþiile cu valenþe plastice ºi ar-
hitecturale deosebite sunt admi-
se derogãri, dar numai în baza
unei avizãri date de comisia teh-
nicã de pe lângã Primãria Craio-
va. Regulamentul prevede ºi

sancþiuni stricte. Astfel, dacã nu
se respectã culorile recomanda-
te pentru faþade ºi armonizarea
tâmplãriei sunt sancþionaþi cu
amenzi de 3.000 lei. În cazul în

care nu au deþin un proiect teh-
nic pentru modul cum îºi ame-
najeazã pereþii exteriori, sunt pa-
sibili de o amendã de la 3.000 lei
la 10.000 lei.

Pe principiul sã-ºi facã vara sa-
nie ºi iarna, cãruþã, SC Salubritate
Craiova SRL a demarat procedura
de licitaþie deschisã pentru închi-
rierea utilajelor de deszãpezire. Ter-
menul-limitã pentru depunerea
ofertelor a fost fixat pentru data
de 5 octombrie 2015. „Am înce-
put deja pregãtirile pentru iarnã ºi
sperãm cã în cursul lunii noiem-
brie sã putem semna primele con-
tracte subsecvente aferente celor
patru acorduri-cadru. Pentru a
îmbunãtãþi capacitatea de interven-
þie în zonele mai puþin accesibile
utilajelor mari, cum sunt cele din
Centrul istoric, esplanadele ºi tro-
tuarele, în acest an am decis ºi în-
chirierea unor utilaje de mici di-
mensiuni”, a declarat Eliza Peþa,
directorul SC Salubritate.

Vor fi închiriate 100 de utilaje
Potrivit anunþului publicat în Sis-

temul Electronic de Achiziþii Publi-
ce, societatea va închiria de la terþi,
în funcþie de necesitãþi, minimum
40 ºi maximum 70 de utilaje cu
ºofer. Maºinile vor fi împãrþite în
patru loturi, iar valoarea totalã a

Salubritatea face planuri de iarnã

Deºi poate pãrea o glumã, când afarã gradele încep sã
urce în termometre ºi pentru mulþi concediul abia începe,
la Salubritate Craiova se fac planuri de iarnã. Societatea
vede cum ninge pe strãzile din oraº ºi s-a apucat sã co-

mande utilajele pentru deszãpezire.

celor patru acorduri-cadru, ce ur-
meazã a fi încheiate pe o duratã de
cinci luni, este estimatã între
1.572.000 lei ºi 2.715.000 lei, fãrã
TVA. Alãturi de vehiculele indus-
triale închiriate, menþinerea în sta-
re de funcþiune a cãilor publice din
Craiova va fi asiguratã ºi de cele
35 utilaje ale SC Salubritate Craio-
va SRL.

Deszãpezirea ne va costa
maximum 4,5 milioane de lei
 În ceea ce priveºte aprovizio-

narea cu material antiderapant, în
prezent SC Salubritate Craiova
SRL are în stoc 456 tone de sare,
73 metri cubi de nisip ºi 36 tone
de clorurã de calciu. Societatea a
demarat procedura de licitaþie ºi
pentru achiziþionarea a minimum
2.000 tone ºi maximum 6.000 tone
de sare industrialã pentru deszãpe-
zire, termenul-limitã pentru depu-
nerea ofertelor fiind 7 octombrie
2015. Acordul-cadru ce urmeazã
a fi încheiat pe o perioadã de ºase
luni are o valoare estimatã situatã
între 500.000 lei ºi 1.500.000 lei,
fãrã TVA.
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Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „Olte-
nia” al Judeþului Dolj au fost
anunþaþi, ieri-dimineaþã, în jurul

Pensiune în flãcãri la FãcãiPensiune în flãcãri la FãcãiPensiune în flãcãri la FãcãiPensiune în flãcãri la FãcãiPensiune în flãcãri la Fãcãi

Potrivit reprezentanþilor In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj, în noaptea
de duminicã spre luni, în jurul
orei 1.00, Garda Pompieri Be-
chet a intervenit cu douã auto-
speciale pentru stingerea unui
incendiu izbucnit la locuinþa lui
ªtefan Cioinac, în localitatea
Sadova. Flãcãrile cuprinseserã
acoperiºul casei pânã la sosirea

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, ºi în cursul zilei de duminicã
efectivele Serviciului Rutier Dolj –
Biroul Drumuri Naþionale ºi Euro-
pene împreunã cu poliþiºti din ca-
drul Biroului Rutier Craiova ºi ai
formaþiunilor rutiere din cadrul
Poliþiilor orãºeneºti ºi municipale
din Dolj au organizat
o acþiune pentru pre-
venirea ºi combaterea
evenimentelor rutiere
cauzate de încãlcarea
regimului legal de vi-
tezã. Ca urmare a aba-
terilor constatate de
poliþiºtii rutieri au fost
aplicate 154 sancþiuni

Peste 100 de ºoferi sancþionaþi
pentru vitezã excesivã

Peste 150 de ºoferi au fost amendaþi, duminicã, de poliþiºtii
doljeni de la Rutierã, 115 dintre ei pentru vitezã neregulamentarã.

Poliþiºtii au reþinut ºi 10 permise de conducere.

contravenþionale, din care 115 pen-
tru vitezã neregulamentarã, valoa-
rea acestora ridicându-se la peste
32.300 lei. De asemenea, au fost
reþinute în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce autovehi-
cule pe drumurile publice 10 per-
mise de conducere.

Incendiu violentIncendiu violentIncendiu violentIncendiu violentIncendiu violent
la Sadovala Sadovala Sadovala Sadovala Sadova

Un incendiu puternic, izbucnit la
locuinþa unui bãrbat din comuna
Sadova, le-a dat de lucru pompierilor
de la garda de Intervenþie Bechet, în
noaptea de duminicã spre luni. Cadre-
le ISU Dolj au avut ceva emoþii, pentru
cã lângã un perete al casei era ampla-
sat un rastel cu butelii, însã acestea
erau, din fericire, goale.

echipajelor de pompieri ºi o ma-
gazie de furaje. Lângã locuinþã
era amplasat un rastel cu butelii
ºi prima grijã a pompierilor a fost
sã le îndepãrteze de flãcãri, deºi
proprietarul casei le-a explicat cã
erau goale.

Dupã aproximativ douã ore
incendiul a fost lichidat, iar în
urma acestuia a ars acoperiºul
casei pe o suprafaþã de 100 m.p.,

acoperiºul depozitului de furaje,
douã  autoturisme, porumb, fãi-
nã, lucernã ºi tâmplãria casei.
Din primele cercetãri s-a stabilit
drept cauzã probabilã a incen-
diului un arc  electric produs de
o instalaþie improvizatã fãcutã
pentru alimentarea unui bec în
curte. Pânã în jurul orei 6.00 au
rãmas pompierii, pentru supra-
veghere, la faþa locului.

Accident cu cinci rãniþi pe DE 70

O pensiune situatã la intrarea în
Târgul de sãptãmânã de la Fãcãi (Cra-
iova) a luat foc ieri-dimineaþã. Pom-
pierii craioveni au muncit mai bine
de douã ore, cu patru autospeciale,
pentru a lichida incendiul care se pu-

tea întinde la stivele de cherestea din
zonã. Cadrele ISU Dolj au avut ceva
de furcã cu flãcãrile, întrucât imobi-
lul era construit în totalitate din lemn.
Nici o persoanã nu a fost rãnitã, însã
pagubele sunt semnificative.

orei 8.00, prin 112, de produce-
rea unui incendiu la o clãdire ad-
ministrativã (pensiune), proprie-
tatea lui Gheorghe Todea din Cra-

iova. La faþa locului, la Târgul de
sãptãmânã de la Fãcãi, unde
acum este depozitatã de cheres-
tea, s-au deplasat trei autospecia-
le cu apã ºi spumã ºi autospeciala
de lucru la înãlþime din cadrul De-
taºamentului 2 Pompieri Craiova.

La sosirea echipajelor de pom-
pieri, incendiul se manifesta cu
violenþã la demisol ºi la un auto-
turism, parter ºi mansarda clãdi-
rii, existând posibilitatea de pro-
pagare la întreaga construcþie ºi
la depozitele de cherestea din ve-
cinãtate. Dupã aproximativ 15
minute incendiul a fost localizat,
fiind astfel împiedicatã propaga-
rea, reuºindu-se, dupã aproxima-
tiv douã ore ºi jumãtate, lichida-
rea acestuia. Misiunea cadrelor
ISU Dolj a fost mult îngreunatã
de faptul cã întreaga clãdire era
construitã din lemn.

În urma incendiului clãdirea a
ars parþial, la fel ºi acoperiºul pe
o suprafaþã de 70 m.p., mobi-
lierul ºi aparatura tehnicã fiind
distruse. „La intervenþie au par-
ticipat cinci ofiþeri ºi 24 subofi-
þeri din cadrul ISU Dolj, trei au-
tospeciale de lucru cu apã ºi
spumã, o autospeciala de lucru
la înãlþime, o autospecialã de
primã intervenþie ºi comandã,
reprezentanþi din cadrul poliþiei
ºi  jandarmeriei.

 Intervenþia de localizare ºi li-
chidare a incendiului a fost coor-
donatã de  ºeful Centrului Opera-
þional al ISU Dolj, iar din primele
cercetãri a rezultat drept cauzã
probabilã a incendiului un scurt-
circuit electric la echipamentele de
iluminat electrice amplasate neco-
respunzãtor pe elementele com-
bustibile. Mai exact, pe pereþii din
lemn ai imobilului”, ne-a explicat
mr. Florin Cocoºilã, purtãtorul de
cuvânt al ISU Dolj.
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Cinci persoane au fost rãnite, fiind transportate la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova, în urma unui accident petrecut ieri-
dimineaþã pe DE 70 Craiova – Filiaºi, în apropierea comunei Brã-
deºti. Din câte se pare, ºoferul unui Logan a provocat evenimentul,
dupã ce a pãtruns pe contrasens din neatenþie.

Conform reprezentanþilor IPJ Dolj,
din cercetãrile poliþiºtilor Serviciului
Rutier Dolj s-a stabilit cã, ieri-diminea-
þã, în jurul orei 9.00, Ilie Roman, de 48
de ani, din Craiova, în timp ce condu-
cea un autoturism Dacia Logan dinspre
Craiova cãtre Filiaºi, pe DE 70, în apro-
pierea comunei Brãdeºti, la un moment
dat, din cauza neatenþiei ºi a vitezei nea-
daptate, a pierdut controlul direcþiei de
mers, a pãtruns pe contrasens, unde s-
a ciocnit violent cu un Opel la volanul
cãruia se afla Gheorghe Alexandru, de

63 de ani, din Þânþãreni,
judeþul Gorj.

În urma impactului Lo-
ganul s-a rãsturnat, oprin-
du-se în parapetul metalic
de pe marginea drumului,
iar cei doi ºoferi, dar ºi pa-
sagerii aflaþi în Opel, res-
pectiv Dãnuþ Alexandru, de
58 de ani, Ileana Alexan-
dru, de 35 de ani, ºi Valen-
tin Barbu, de 29 de ani, toþi
din Þânþãreni, au fost rã-
niþi, fiind transportaþi la Spitalul Clinic Ju-
deþean de Urgenþã Craiova pentru îngrijiri
medicale ºi investigaþii suplimentare.

La faþa locului au ajuns poliþiºtii rutieri,
specialiºti din cadrul Serviciului Crimina-
listic, dar ºi echipe de Descarcerare din

cadrul ISU Dolj. „Poliþiºtii rutieri ajunºi
la faþa locului au întocmit în cauzã un
dosar de cercetare penalã pentru comite-
rea infracþiunii de vãtãmare corporalã din
culpã”, a declarat agent-ºef adjunct Ame-
lia Barbu, din cadrul Biroului de presã al
IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU DesDesDesDesDespppppre desertizarea inimiire desertizarea inimiire desertizarea inimiire desertizarea inimiire desertizarea inimiiPentru cine nu ºtie, în splendida localita-
te italianã de pe þãrmul Adriaticii, Rimini, se
desfãºoarã de mai bine de 36 ani una dintre
manifestãrile cele mai cunoscute ºi mai apre-
ciate, nu doar în Peninsulã, ci în mediile
sociale ºi culturale din întreaga lume: este
vorba de un Meeting, cum e cunoscut,
având ca generic asumat încã de la prima
ediþie „Prietenia între popoare”. O temã care,
mai ales pentru generaþiile mai tinere, trimi-
te la retorica vechiului pacifism promovat,
propagandistic, în mediile comuniste post-
belice. ªi, în fapt, chiar din iniþiativa stângii
italiene s-a ºi ivit, iniþial, dar deschizându-
se, apoi, cãtre credinþã, în formã ecumeni-
cã, dar mai ales cãtre zona artei ºi culturii.

Aici au fost prezente, de-a lungul ultime-
lor trei decenii, personalitãþi marcante din
politicã (în 1984, carismaticul lider al PCI,
Enrico Berlinguer, ºi-a susþinut, în faþa unei
mulþimi impresionante, ultimul sãu discurs),
din muzicã (neuitatul cantautor Fabrizio De
André era nelipsit cu nemuritoarele sale
mesaje de pace ºi iubire între oameni ºi a ºi
realizat aici un nu mai puþin celebru album

sub genericul mitingului), Noam Chomsky,
atipicul lingvist ºi critic al politicii nord-ame-
ricane, prezent ºi la aceastã ediþie, ca sã nu
mai vorbim de înalþi prelaþi ai celor mai im-
portante religii, imami, rabini, guru, cardi-
nali, mitropoliþi, episcopi ºi papi.

Întâia oarã fãrã subvenþii guvernamenta-
le, actuala ediþie nu duce lipsã de prezenþe
politice: de la miniºtri, italieni dar ºi de peste
hotare, din Tunisia ºi Egipt, la premierul
Matteo Renzi ce ºi-a anunþat prezenþa cu o
intervenþie de naturã exclusiv culturalã.

Poate cel mai important moment din aces-
te prime zile (ediþia include circa 100 de în-
tâlniri-dezbateri, 14 expoziþii de artã, 10 spec-
tacole ºi reprezentanþii artistice, inclusiv me-
moriale consacrate celui mai faimos „produs”
al localitãþii, regizorul Federico Fellini, ºi cir-
ca 15 întreceri sportive) l-a constituit mesa-
jul Papei Francisc, în care ideea de bazã a
fost, în linia de-acum cunoscutã, pericolul
naufragiului omului de azi în oceanul unei

lumi fãrã Dumnezeu, o lume deºertatã de alu-
viunile sãrãciei ºi ale unei lipse endemice.

De altminteri, lipsa, ca eºec, sãrãcie, fa-
liment, este ºi genericul actualei ediþii ce se
va încheia miercurea viitoare. Cuvintele de
ordine, tema adicã, sunt sintetizate într-un
vers al marelui poet Mario Luzi, florentin cu
origini la Rimini: „Di che è mancanza questa
mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pie-
no?” (“A cãrei lipsã aceastã lipsã este, ini-
mã, c-atât de plinã eºti de ea?”).

Lipsa e, deopotrivã, indigenþã, eºec, rã-
tãcire în oceanul culturii dominante subju-
gate de un consumism inutil în aroganþa sa.
ªi e marcã a unei noi singurãtãþi a individu-
lui uman supus unei tristeþi individualiste,
victimã a unei grave deºertificãri spirituale.

O interogare, de data aceasta, nu a raþiu-
nii, nici a conºtiinþei – civice, politice sau în
oricare altã dimensiune –, ci a inimii, a sufle-
tului cu care lipsa ºi, în general, lipsurile de
orice fel, ne acompaniazã, ceas de ceas, sfi-

dându-ne dreptul la împãcarea cu noi înºine
ºi cu ceilalþi. Cu celãlalt care, în actualul di-
luviu cu valenþe demonice, catastrofale, nu-
ºi gãseºte sprijin mai consistent decât în eu,
în noi, sub semnul unei comune identitãþi.

ªi oricât de paradoxal ar pãrea, în simp-
tomatologia acestei lipse, a acestei sãrãcii
sufleteºti cu multiple ºi nu mai puþin amen-
dabile cauze ale prezentului vertiginos, spe-
ranþa devine cu atât mai presantã. Fiindcã,
aºa cum Papa însuºi sugereazã în mesajul
sãu, nu cumva în substanþa însãºi a lipsei, a
eºecului, a suferinþei subzistã ºi cea mai mare
resursã pentru regãsirea ºi împlinirea de
sine? O ºtim, de la anticii hinduiºti, chinezi
ori eleni, nu abundenþa, nu belºugul, nu prea-
plinul sunt resorturi ale creaþiei. ªi ale feri-
cirii, ci tocmai lipsa, care devine imperial
motiv de cãutare, de schimbare, de împlini-
re. Nu cantitatea – cifrul maladiv al lumii de
azi -, ci calitatea e temelia oricãrei aventuri
existenþiale în cãutarea identitãþii de sine.

ªi luna octombrie este una în-
cãrcatã. Pe data de 26 se vor des-
fãºura alegerile pentru Consiliile
Facultãþilor. Apoi, între 27 octom-
brie ºi 6 noiembrie se depun can-
didaturile pentru Senatul Universi-
tãþii, urmând ca pe data de 16 no-
iembrie sã fie programate alegerile
pentru acest for.

În perioada 17 noiembrie – 4
decembrie a.c. este programatã
depunerea candidaturilor – fiind
necesar CV ºi plan managerial –
pentru funcþia de rector, urmând ca
alegerile propriu-zise se aibã loc pe
14 decembrie. Apoi, între 15 ianua-
rie 2016 – 29 ianuarie 2016 se vor

An electoralAn electoralAn electoralAn electoralAn electoral
la UMF Craiovala UMF Craiovala UMF Craiovala UMF Craiovala UMF Craiova

În doar câteva luni, Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie din Craiova organizeazã
alegeri pentru funcþia de rector, având în ve-
dere cã mandatul de patru ani al prof. univ.
dr. Ion Rogoveanu se încheie în luna februa-

rie a anului viitor. Însã calendarul alegerilor
debuteazã încã din septembrie, atunci când
este programatã desemnarea responsabililor
de discipline ºi are loc ºi un scrutin la nivelul
departamentelor.

depune candidaturile pentru con-
cursurile de decan. În perioada 1
februarie 2016 – 5 februarie 2016
va avea loc validarea candidaturilor
la funcþia de decan de cãtre Consi-
liile facultãþilor, iar pe 8-9 februarie
2016 se vor derula concursurile
pentru desemnarea decanilor. Între
10 februarie ºi 15 februarie 2016
este programatã desemnarea pro-
rectorilor ºi a prodecanilor.

Alegerea rectorului
se face prin vot secret

Pentru ocuparea funcþiei de
rector pot candida personalitãþi
academice sau ºtiinþifice din þarã

ºi din strãinãtate care trebuie sã aibã
gradul didactic de conferenþiar sau
profesor universitar ori echivalen-
te. Pentru mandatul 2016-2020,
modalitatea de desemnare a recto-
rului este pe bazã de alegeri gene-
rale, prin vot universal, direct, se-
cret ºi egal. Pentru funcþia de rector
se depun candidaturi care constã
în CV ºi plan managerial privind
dezvoltarea didacticã, ºtiinþificã, a
resurselor umane, a bazei materia-
le, precum ºi atragerea de resurse
financiare în Universitate, vizibili-
tatea, clasificarea Universitãþii ºi
ierarhizarea programelor de studii.

Principiile care stau la baza ale-

gerilor în Universitatea de Medici-
nã ºi Farmacie din Craiova sunt
„principiul legalitãþii, principiul au-
tonomiei universitare, principiul
transparenþei, principiul respectã-
rii drepturilor ºi libertãþilor studen-
þilor ºi ale personalului academic
ºi principiul respectãrii normelor
etice ºi deontologice”.

Scrutin pentru
toate funcþiile de conducere
Senatul UMF este alcãtuit din 30

de cadre didactice ºi 10 reprezen-
tanþi ai studenþilor. Alocarea în Se-
nat a numãrului de locuri pentru
fiecare Facultate se face proporþi-
onal, în funcþie de numãrul cadre-
lor didactice titulare din statele de
funcþii în Facultãþile din Universi-
tate. Norma de reprezentare în
Senat pentru mandatul 2016-2020
este stabilitã pe baza statelor de
funcþii pentru anul universitar
2014-2015 ºi de numãrul de stu-
dent înmatriculaþi la programele de
studii de la fiecare facultate, apli-
cându-se rotunjire. La Facultatea
de Medicinã, Consiliul Facultãþii
este alcãtuit din 27 cadre didactice
ºi 9 reprezentanþi ai studenþilor. La
Facultatea de Medicinã dentarã,
Consiliul Facultãþii este alcãtuit din
12 cadre didactice ºi 4 reprezen-
tanþi ai studenþilor. La Facultatea
de Farmacie, Consiliul Facultãþii
este alcãtuit din 9 cadre didactice
ºi 3 reprezentanþi ai studenþilor. La
Facultatea de Moaºe ºi Asistenþã

medicalã, Consiliul Facultãþii este
alcãtuit din 9 cadre didactice ºi 3
reprezentanþi ai studenþilor. Norma
de reprezentare nu se modificã pe
durata mandatului.

În privinþa incompatibilitãþilor, nu
poate fi ales în structuri de condu-
cere, nu poate ocupa funcþii de con-
ducere ºi nu poate fi responsabil de
disciplinã acel cadru didactic care
a fost sancþionat disciplinar sau pen-
tru abateri de la etica academicã sau
care are în antecedente condamnãri
pentru plagiat. De asemenea, nu
poate ocupa o funcþie de conduce-
re o persoanã care, prin ocuparea
acelei funcþii, încalcã prevederile
Legii nr 1/2011, art. 130, alin. (1),
lit. b): “persoanele care se aflã în
relaþie de soþi, afini ºi rude pânã la
gradul al III-lea inclusiv nu pot ocu-
pa concomitent funcþii astfel încât
unul sau una sã se afle faþã de celã-
lalt sau cealaltã într-o poziþie de con-
ducere, control, autoritate sau eva-
luare instituþionalã la orice nivel în
aceeaºi universitate ºi nu pot fi nu-
miþi în comisii de doctorat, comisii
de evaluare sau comisii de concurs
ale cãror decizii afecteazã soþii, ru-
dele sau afinii pânã la gradul al III-
lea inclusiv”.

Mandatul rectorului începe la
data emiterii ordinului de confir-
mare al Ministrului Educaþiei ºi
Cercetãrii ªtiinþifice ºi înceteazã la
data emiterii ordinului de confir-
mare a noului rector.

RADU ILICEANU
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Calitatea aerului este supra-
vegheatã în Craiova ºi în tot ju-
deþul de Agenþia pentru Protec-
þia Mediului Dolj prin interme-
diul sistemului automat de mo-
nitorizare a calitãþii aerului, in-
tegrat naþional, prin 5 staþii
amplasate în Craiova. Prima
este fixatã vizavi de Piaþa Cen-
tralã ºi monitorizeazã cu precã-
dere impactul traficului asupra
mediului, a doua este amplasa-
tã în parcarea Primãriei, a treia
este pe strada „Maria Tãnase”,
în zona Billa, a patra – la ieºire
din municipiu, aproape de intra-
rea în comuna Iºalniþa, ºi ulti-
ma în zona podului Jiu, spre
intrarea din Breasta.

În Raportul judeþean privind
starea mediului pe anul 2014,
A.N.M. Dolj foloseºte foarte des
sintagma „din motive tehnice
pentru acest poluant nu deþinem
date pentru a respecta criteriile
de calitate conform Legii nr.
104/2011”, ceea ce ne face sã
credem fie cã nu se fac mãsu-
rãtori, deºi existã dotarea nece-
sarã, fie raportul trebuie sã aibã
un caracter unitar la nivel naþio-
nal ºi trebuie fãcute menþiuni la
toþi factorii de poluare ceruþi
spre analizã, deºi nu existã date
suficiente. Spre exemplu, ozo-
nul a putut fi monitorizat doar
la staþia Billa (DJ-3) ºi a avut,
ca de obicei, câteva depãºiri ale
valorii-þintã pentru sãnãtatea
umanã, fãrã a avea date conclu-
dente în perioada iulie-august, de
obicei cele mai cãlduroase ºi cu
radiaþia solarã cea mai intensã din
cursul anului.

Cu industria distrusã,Cu industria distrusã,Cu industria distrusã,Cu industria distrusã,Cu industria distrusã,
stãm mai bine la poluarestãm mai bine la poluarestãm mai bine la poluarestãm mai bine la poluarestãm mai bine la poluare

Traficul auto este principalul factor po-
luant în Craiova. Dacã, în urmã cu ceva
ani, industriei îi revenea „privilegiul” de a
ameninþa calitatea mediului, acum avem
ºansa sã respirãm aer mai curat, efect
direct al distrugerii economice a celui mai
mare municipiu din Oltenia. Urmeazã cani-
cula ºi lipsa de spaþii verzi pe locul secund
în grupa factorilor poluanþi. Împãduririle
cerute de la centru sunt blocate, culmea,
din lipsa firmelor locale de profil.

Scade industria, scade ºi
poluarea

Beneficiarã a unor mari zone
industriale pânã mai acum ceva
vreme, Craiova se vede vãduvitã
puternic la acest capitol. Deºi une-
le proiecte de infrastructurã afla-
te în derulare au fost accesate
având titluri incitante: „Moderni-
zarea infrastructurii de transport
în comun pentru fluidizarea tra-
ficului forþei de muncã între cele
douã platforme industriale ale
Polului de creºtere Craiova”, re-
alitatea ne aratã cã, inclusiv din
analiza A.N.M. Dolj, industria po-
luantã abia o mai numãrãm pe
degetele de la o mânã. Poluarea
aerului, spun specialiºtii A.N.M.
Dolj a scãzut constant din 1995
încoace. Cauzele au fost reduce-
rea masivã a industriei ºi moder-
nizarea doar a câtorva unitãþi pro-
ductive revitalizate (RELOC,
FORD, IUG). Sã mai reamintim
cã normele de protecþie a mediu-
lui în cazul Combinatului Chimic
de la Iºalniþa prevãd ca dupã de-
molare sã se revadã firul ierbii…-
ca ºi cum nimic n-ar fi fost vreo-
datã pe acolo!
Traficul rutier, vinovatul
principal de poluare

Creºterea parcului auto la ni-
velul municipiului Craiova ºi aºe-
zarea localitãþii în zona de tranzit
de mãrfuri în ºi dinspre Balcani
au fãcut ca traficul rutier sã ocu-
pe primul loc în rândul factorilor
poluanþi. Potrivit specialiºtilor
A.N.M. Dolj, rocadele ocolitoare
au reuºit, în parte, sã fluidizeze

circulaþia, iar modernizarea par-
cului auto, prin impunerea noilor
norme de poluare, a atenuat din
impactul poluãrii generate de au-
tovehicule. „Transportul rutier de
cãlãtori are o evoluþie ascenden-
tã, numãrul autovehiculelor a
crescut faþã de extinderea ºi mo-
dernizarea drumurilor publice,
aceasta exercitând asupra mediu-
lui o presiune ridicatã. Pentru pe-
rioada 2010- 2014 se constatã cã
scade ponderea utilizãrii transpor-
tului feroviar al cãlãtorilor ºi creº-
te ponderea transportului rutier”,
se aratã în Raportul judeþean pri-
vind starea mediului 2014.

Cu toate acestea, monitoriza-
rea poluanþilor generaþi de trafic
pare lãsatã la grupa diverse. Sã
luãm cazul Benzenului, ce este un
poluant grav, având ca sursã prin-
cipalã traficul, ºi se elibereazã în
atmosferã odatã cu evaporarea
combustibilului. Acesta este mo-
nitorizat de A.N.M. Dolj în staþia
de trafic DJ-1 Piaþa Centralã ºi
DJ-2 zona Primãrie. Iatã ce scrie
în Raportul judeþean privind sta-
rea mediului 2014: “La staþia DJ-

2, din motive tehnice, nu
au fost obþinute date su-
ficiente conform criterii-
lor de evaluare din legis-
laþie în perioada solicita-
tã, iar la staþia de trafic
DJ-1 s-au obþinut medii-
le anuale de 2,11 ìg/m3
în 2009 ºi 2,78 ìg/m3 în
2012, în ceilalþi ani din
motive tehnice nu au
fost obþinute date sufi-
ciente conform criterii-
lor de evaluare”.

Cele 66 de ºantiere
deschise ºi identificate
de specialiºtii A.N.M.
Dolj reprezintã, în viziu-
nea lor, alte surse majo-
re de praf ºi zgomot. Nu

puþine sunt situaþiile când materi-
alul folosit la lucrãrile de refacere
a carosabilului zace cu sãptãmâ-
nile pânã ca cineva sã dispunã uti-
lizarea lui. E de ajuns ca vântul
sã-ºi facã prezenþa în aceste ºan-
tiere ºi fenomenul de „excursii de
pulberi” sã se manifeste, spun spe-
cialiºtii, cu toatã forþa.
Împãduriri blocate,
pentru cã nu sunt utilaje

Canicula ºi lipsa spaþiilor verzi
sunt apreciate de specialiºtii dol-
jeni în mediu drept a doua mare
categorie de factori naturali res-
ponsabilã de calitatea mediului. În
ansamblu, judeþul Dolj este defi-
citar în pãduri, procentul de îm-
pãdurire este de 11%, iar pentru
asigurarea unui echilibru climatic
ºi a factorilor de mediu procentul
pãdurilor trebuie sã fie de 30% din
suprafaþa totalã a judeþului. “În
Dolj sunt terenuri degradate în pro-
prietate privatã, care pot fi împã-
durite, însã lipsa cadastrului nu
permite asocierea în vederea con-
stituirii perimetrelor de ameliora-
re”, avertizeazã Raportul A.N.M.

Dolj. Cum în Dolj activeazã doar
o firmã ce deþine utilajele necesa-
re procesului de pregãtire a tere-
nurilor ºi de împãdurire, respon-
sabilii silvici locali nu stau prea
confortabil când superiorii cer
împãduriri urgente. Se pare cã,
deja, la Direcþia Silvicã Dolj se
poartã discuþii cu societãþi din alte
judeþe pentru a realiza mãcar ceva
din planul de împãduriri.
La crizã mare,
deºeuri mai puþine

„Faþã de cantitatea de deºeuri
municipale generatã în anul 2013,
în 2014 aceasta a înregistrat o scã-
dere de aproximativ 6%”, a preci-
zat conducerea A.N.M. Dolj. Pe
fondul crizei economice, consumul
mai redus a dus la generarea unei
cantitãþi mai mici de deºeuri atât
de la populaþie cât ºi din sectorul
economic. Trebuie menþionat fap-
tul cã, în Dolj, colectarea deºeuri-
lor municipale nu este generalizatã
la nivelul judeþului. S-a constata o
creºtere, de la an la an, a gradului
de conectare la serviciul de salu-
britate, în special în mediul rural.
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La Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu”, unul dintre cele
cinci Centre de Examen stabilite
pentru aceastã sesiune, nu era foar-
te mare animaþie. Pãrinþi ºi prie-
teni îi aºteptau pe candidaþi sã iasã
din sala unde ºi-au susþinut proba.

Toþi cei care ieºeau din incinta in-
stituþiei de învãþãmânt arãtau zâm-
bitori, dar numai câþiva doreau sã
ofere ºi câteva declaraþii. Trei din-
tre ei au fost de acord sã-ºi spunã

BAC-ul a debutatBAC-ul a debutatBAC-ul a debutatBAC-ul a debutatBAC-ul a debutat
cu destindere ºi încrederecu destindere ºi încrederecu destindere ºi încrederecu destindere ºi încrederecu destindere ºi încredere
Ieri a început adevãratul Bacalaureat, prin

proba scrisã la Limba ºi literatura românã.
La ieºirea din sala de examen, candidaþii pã-
reau destinºi ºi încrezãtori, iar subiectele
nu li s-au pãrut dificile. Nu a mai fost ace-

eaºi animaþie în faþa Centrelor de examen,
deoarece ºi candidaþii au fost în numãr re-
dus. Din pãcate, a fost ºi un eveniment ne-
plãcut, unul dintre candidaþi fiind eliminat
pentru cã i-a sunat telefonul mobil.

pãrerea. Ion Iulian Nicuºor,
absolvent al Colegiului
„Gheorghe Chiþu”, a picat, în
varã, problemele sale fiind la
Limba ºi literatura românã ºi
la Geografie, dar acum spe-
rã sã fie bine, deoarece „m-
am pregãtit toatã vara, iar
subiectele de astãzi mi s-au
pãrut simple. Deocamdatã,
nu m-am hotãrât de voi face
pe mai departe”.Constanti-
na Claudia Robu a fost ele-
vã a Liceului Tehnologic
„Dimitrie Filiºanu” Filiaºi ºi
nu a susþinut examenul în se-
siunea de varã, „din motive
personale, dar sunt convin-
sã cã voi trece peste acest
examen, dupã care mã voi
decide ce carierã aleg. Mie
mi s-au pãrut simple subiec-
tele de astãzi.”. La fel ca ea,
Alexandru Camen, absolvent al
Colegiului „Gheorghe Chiþu”, nu s-
a prezentat la examenul anterior,
dar pare ceva mai circumspect:
„Astãzi nu a fost nici simplu, nici
dificil. Cred cã am fãcut destul de
bine. Oricum, vreau sã plec din
þarã, dupã ce susþin BAC-ul”.

Subiecte complexe
Subiectele au fost complexe. O

poezie a lui Nicolae Labiº a fost
primul punct al tezei, pe marginea
ei trebuind sã fie fãcute atât co-
mentarii literare, cât ºi analize gra-
maticale. Al doilea subiect a
constat în redactarea unei lucrãri
care sã arate „importanþa implicã-
rii tinerilor în activitãþi umanitare”,
iar ultimul s-a referit la „particula-
ritãþile de construcþie a unui per-
sonaj dintr-o nuvelã studiatã”.

Un eliminat ºi 178 de absenþi
la prima probã scrisã

Examenul de ieri s-a desfãºurat
în condiþii normale, umbrite, din pã-
cate, de excluderea unul candidat
din sala de examen. „Din cei 996
de candidaþi înscriºi pentru susþi-
nerea probei scrise la „Limba ºi li-
teratura românã”, s-au prezentat
718. Preluarea lucrãrilor s-a fãcut

în condiþii normale. Am avut un sin-
gur eveniment nefericit – unul din-
tre candidaþi, care susþinea proba la
Centrul de Examen de la Liceul Teh-
nologic de Transporturi Auto Cra-
iova, a fost eliminat, deoarece i-a
sunat telefonul mobil”, a declarat
prof.  Matilda Blagu, secretar al
Comisiei Judeþene de Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU

Pentru anul ºcolar 2015-2016, 16 instituþii de învãþãmânt
primar ºi gimnazial din judeþul Dolj au prevãzute ore în limba
maternã pentru copiii de etnie rromã. „Sunt ore de limba ro-
mani sau de istorie ºi tradiþii ale rromilor, care au fost cuprinse
în programa ºcolarã la cererea comunitãþii rrome din zona
respectivã. Profesorii sunt suplinitori, unii dintre ei – institu-
tori, alþii numai cu Bacalaureatul luat ºi câþiva cu studii uni-
versitare, aproape toþi din etnie. Pe 5 septembrie vor fi testaþi
cei calificaþi, numai la proba scrisã, iar cei care sunt debu-
tanþi, dar vor sã ocupe aceste catedre, vor susþine ºi proba de
interviu. Practic, în fiecare comunitate de rromi se cam cu-
nosc pretendenþii la ocuparea acestor posturi, fiind extrem de
rare cazurile în care se intrã dintr-o zonã în alta. De remarcat
cã nu se fac reduceri la aceste ore, comparativ cu anul trecut,
ele fãcând parte din trunchiul comun de studiu al limbilor

Ore de studiu în romani la ºcolile din Dolj
materne”,  a precizat prof.  Lucian Cherata, inspector de
specialitate în cadrul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Cele mai multe ore vor fi þinute la ªcoala Gimnazialã Filiaºi
(36), urmatã de ªcoala Gimnazialã „Anton Pann” Craiova (33),
ªcoala Gimnazialã Cerãt (27). Cu câte 18 ore figureazã ºase
instituþii de învãþãmânt: ªcolile Gimnaziale din Catane, Calo-
pãr, Segarcea, Negoi ºi Lipovu, precum ºi Liceul Teoretic
Amãrãºtii de Jos. La ªcoala Gimnazialã din Sãlcuþa sunt pre-
vãzute 15 ore, câte 9 fiind la ªcoala Gimnazialã Sadova, ªcoa-
la Gimnazialã „George Bibescu” Craiova ºi Liceul Transpor-
turi Auto Craiova. Cele mai puþine (5) sunt la Liceul Tehnolo-
gic „Horia Vintilã” Segarcea, cu câte 6 ºi 7 ore sãptãmânal
fiind creditate ªcolile Gimnaziale din Vârtop, respectiv Dioºti.
În prezent, peste 2.500 de elevi din Dolj învaþã romani.

CRISTI PÃTRU

Ieri a fost prima zi de
repartizare a cadrelor di-
dactice, în ºedinþe pu-
blice, pe locurile dispo-
nibile în învãþãmântul
preuniversitar. Este vor-
ba de soluþionarea ce-
rerilor de completare a
normei didactice ºi a
celor de continuitate
pentru detaºarea la ce-
rere. ªedinþele au avut
loc la Liceul „Charles
Laugier” ºi la Liceul de
Arte „Marin Sorescu”.
Tot ieri, au fost repartizate pe posturi
cadrele didactice titulare, prin deta-
ºare la cerere, care au obþinut cel pu-
þin nota 5. De asemenea, au fost so-
luþionate cererile de detaºare la cere-
re a cadrelor didactice, în ordinea des-

A început repartizarea cadrelor didactice

crescãtoare a punctajelor.
Astãzi, în ºedinþã publicã, vor fi

rezolvate cererile de repartizare a can-
didaþilor cu media minim 5 la concur-
sul de titularizare din sesiunea 2015,
iar mâine va avea loc soluþionarea pre-

lungirilor contractelor
individuale de muncã
pe perioadã determina-
tã, în baza mediilor de
repartizare din perioada
2009-2013 sau din 2014,
în ordine descrescãtoa-
re. La „Charles Lau-
gier” sunt aºteptaþi în-
vãþãtorii, educatorii,
profesorii din învãþã-
mântul special, cei de
educaþie fizicã ºi sport,
de religie, arte, discipli-
ne socio-umane, istorie

ºi geografie. La „Marin Sorescu” se
vor prezenta profesorii de românã, en-
glezã, francezã, latinã, germanã, ma-
tematicã, informaticã, fizicã, chimie, bi-
ologie, discipline tehnice.

CRISTI PÃTRU

Comunitatea Europeanã de
Cale Feratã ºi Infrastructurã
(CER) a lansat cea de a III-a
ediþie a Concursului Euro-
pean de Fotografie Feroviarã. Acesta se adreseazã rezidenþilor din cele 28
de state membre ai Uniunii Europene, plus Albania, Bosnia ºi Herþegovina,
Georgia, Macedonia, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Elveþia ºi
Turcia. Vor fi selectate 12 imagini care surprind dimensiunile moderne, ecolo-
gice, umane ale cãilor ferate, precum ºi diversitatea culturalã. Acestea vor
ilustra calendarul CER 2016 ce va fi distribuit pe scarã largã, iar câºtigãtorii
vor primi, fiecare, câte un premiu de 200 de euro. Pentru a fi declarate eligibile,
fotografiile trebuie sã fie de înaltã rezoluþie – cel puþin 1.600 pixeli ºi transmise
electronic, pânã la 16 octombrie 2015, pe pagina web a Comunitãþii Europene
de Cale Feratã ºi Infrastructurã (CER): http:/www.cer.be/publications/photo-
graphy-contest.

VALENTIN CEAUªESCU

ConcursConcursConcursConcursConcurs
europeaneuropeaneuropeaneuropeaneuropean
de fotografiede fotografiede fotografiede fotografiede fotografie
feroviarãferoviarãferoviarãferoviarãferoviarã
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Cã „Pãpuºile ocupã strada” nu este doar un
simplu nume de festival, ci se va întâmpla la
propriu în Craiova! Timp de opt zile, aproape
toate zonele oraºului vor fi „ocupate” de eve-
nimente pentru toate vârstele ºi gusturile pu-
blicului: centrul vechi – Piaþa „Fraþii Buzeºti”,
Piaþa „Mihai Viteazul”, Parcul „Nicolae Roma-
nescu”, Grãdina Botanicã, Parcul Puºkin, Par-
cul Independenþei (lângã Liceul de Arte „Ma-
rin Sorescu”, cartierele Craioviþa Nouã (zona
Racheta), Brazda lui Novac, Rovine, 1 Mai ºi
Bariera Vâlcii. Alte manifestãri din program vor
fi gãzduite de sediile unor instituþii ca Teatrul
„Colibri”, Centrul Multifuncþional, Casa Bãniei,
Casa de Culturã „Traian Demetrescu”, Biblio-
teca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”.

Faþã de anul trecut,
bugetul evenimentului este triplu

„Craiova, aºa cum meritã de mult, are un fes-

Începe Festivalul  Internaþional „Puppets occupy street” – Water Edition! Aproa-
pe 150 de evenimente – între care 66 de spectacole, 13 ateliere de creaþie, 5 concer-
te, douã expoziþii, douã parade, proiecþii video – vor anima strãzile Craiovei înce-
pând de astãzi ºi pânã pe 1 septembrie. Evenimentul este organizat de Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”, cu susþinerea financiarã a Primãriei ºi Consiliului Lo-
cal Municipal Craiova ºi sub egida „Craiova – Capitalã Culturalã Europeanã 2021”,
ºi implicã peste 100 de artiºti din Spania, Italia, Iran, Argentina, Ungaria, Bulgaria ºi
din mai multe oraºe ale României. Deschiderea oficialã are loc astã-searã, ora 21.00,
cu o spectaculoasã paradã pe traseul McDonald’s – Piaþa „Mihai Viteazul”, cu pã-
puºi supradimensionate ºi care alegorice. Pentru cã aceastã a II-a ediþie a festivalu-
lui are ca temã „Apa”, craiovenii sunt invitaþi „sã vinã îmbrãcaþi foarte lejer, aproa-
pe ca la plajã”, ba chiar sã ia cu ei „colacul, ochelarii de scafandru ori prosopul” ºi sã
se aºtepte la… surprize, potrivit directorului festivalului, Adriana Teodorescu.

Restricþii temporare de circulaþie
Primãria Craiova a anunþat cã, pentru desfãºurarea manifestãrilor

programate în cadrul festivalului, circulaþia rutierã va suferi restricþii
temporare. Astfel, în zilele de 25 august ºi 1 septembrie, în intervalul
orar 19.30- 23.00, se va închide circulaþia pe urmãtoarele sectoare de
drum: strada „Popa ªapcã”; strada „A.I. Cuza” – tronsonul cuprins
între intersecþia cu strada „Unirii” ºi intersecþia cu Calea Bucureºti;
strada „Unirii” – tronsonul cuprins între intersecþia cu strada „Mihai
Viteazul” ºi intersecþia cu strada „A.I. Cuza”; strada „Arieº” – tron-
sonul cuprins între intersecþia cu Calea Bucureºti ºi intersecþia cu
strada „Împãratul Traian”; strada „Fraþii Goleºti” – tronsonul cu-
prins între intersecþia cu Calea Bucureºti ºi intersecþia cu strada
„A.I. Cuza”. „Solicitãm conducãtorilor auto sã se conformeze sem-
nalizãrilor rutiere ce vor fi instituite. Mulþumim cetãþenilor pentru
înþelegere!”, menþioneazã reprezentanþii Primãriei Craiova.

„Gesturile mici fac oamenii mari”
Prin intermediul Festivalului „Puppets occupy street”, Teatrul pentru Copii ºi Tineret

„Colibri” se alãturã campaniei „Gesturile mici fac oamenii mari”, derulatã de Asociaþia
„Vasiliada”. Craiovenii sunt aºteptaþi sã vinã cu tricouri simple pe care organizatorii le
vor inscripþiona cu însemnele festivalului în schimbul unei donaþii pentru asociaþie.

«Asociaþia „Vasiliada” este onoratã sã se alãture unui asemenea eveniment, impor-
tant pentru Craiova. Copiii de la Centrul „Aripi de Luminã” ºi de la „Best Life” o sã
confecþioneze la atelierele din cadrul festivalului diferite obiecte care vor fi apoi scoase
la licitaþie. Bãnuþii strânºi în urma acestor acþiuni se vor îndrepta cãtre campania noastrã,
„Gesturile mici fac oamenii mari”, care a început în noiembrie 2014. O campanie care îºi
propune sã sprijine copiii din mediul rural care au note foarte bune la ºcoalã, dar, din
pãcate, provin din familii defavorizate. Îi vor ajuta sã aibã rechizite ºi alte lucruri de care
au nevoie pentru începerea noului an ºcolar. Apreciem cã acest eveniment, pe lângã
faptul cã produce bucurie, atât celor mari, cât ºi celor mici, are ºi un caracter social», a
declarat Anca Maria Casangiu, coordonator PR al Asociaþiei „Vasiliada”.

tival internaþional de arta
animaþiei. Unul în primul
rând pentru comunitate, iar
în al doilea rând pentru
breaslã. Este singurul festi-
val din România care nu ur-
mãreºte competiþia oficialã,
ci pe cea care stimuleazã
creativitatea. Este un prilej
pentru noi, ca teatru, ºi pen-
tru colegii noºtri din þarã ºi
din strãinãtate care vin aici
sã se cunoascã între ei ºi sã
creascã împreunã. E un fes-
tival complex, care îºi doreº-
te sã angreneze absolut toa-
te artele, toate categoriile
sociale ºi de vârstã ºi sã de-
vinã o marcã a Craiovei”, a
declarat ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, Adria-
na Teodorescu, manager al
Teatrului pentru Copii ºi Ti-
neret „Colibri” ºi director al
Festivalului Internaþional
„Puppets occupy street”.

Adriana Teodorescu a
mai precizat cã organizarea
evenimentului nu ar fi fost
posibilã fãrã sprijinul finan-
ciar al autoritãþilor locale:
„Mulþumirile noastre se în-
dreaptã cãtre finanþatorii
principali, Primãria ºi Consi-
liul Local Craiova, pentru cã,

faþã de anul trecut, bugetul festivalului este tri-
plu. Este un salt foarte mare, în condiþiile în
care în alte pãrþi finanþãrile nu numai cã scad,
dar sunt festivaluri care nu se mai pot desfãºu-
ra sau sunt organizate doar ca sã nu moarã”.

Pãpuºari independenþi ºi trupe private
din þarã fac spectacol la Craiova

Artiºti din mai multe þãri, ca ºi din teatre din
România, pãpuºari independenþi ºi trupe pri-
vate, cu toþii veniþi din Bucureºti, Cluj-Napoca,
Arad, Constanþa ºi alte oraºe, cãrora li se alãtu-
rã trupa Teatrului „Colibri” din Craiova, susþin
fenomenul „Puppets occupy street”. „Anul tre-
cut am fost foar-
te plãcut surprin-
sã de tot ce mi s-
a oferit aici ca ex-
perienþã. Anul
acesta este o

mare provocare pentru mine – nu am mai fãcut
astfel de care alegorice, dar sper sã fie toatã
lumea bucuroasã sã le admire. Pentru echipa
noastrã este ceva nou ºi deosebit ceea ce fa-
cem. Vrem sã dãm Craiovei tot ce putem mai
bine”, a declarat Oltea Clara Dãrângã-Rãsno-
vanu, care este ºi coordonatoarea atelierului
„Recycle the seea”. Alãturi de carele alegorice
vor defila în paradã pãpuºi supradimensionate
– creaþii de Oana Micu ºi Tiberiu Toitan.

„Acest festival e ca Fãt-Frumos,
care creºte într-un an cât alþii în zece!”

Între cele peste 60 de reprezentaþii se înscrie
ºi „Cabaret”, cu Nuþi ºi Sorin Dorobanþu, din
Arad, cei doi coordonând ºi atelierul de creati-
vitate „Marionette Story”. Participanþi ºi la
ediþia precedentã, aceºtia nu au putut sã nu
remarce amploarea pe care a luat-o festivalul.
„Acest festival e ca Fãt-Frumos, care creºte într-
un an cât alþii în zece! ªi sunt sigur cã va creºte
ºi mai mult”, a apreciat Sorin Dorobanþu. „E
surprinzãtor cât de mult s-a dezvoltat de la un
an la altul! Noi am venit ºi la ediþia precedentã
ºi suntem atât de plãcut surprinºi cã numãrul
spectacolelor este atât de mare, cã programul
se diversificã. E minunat ce se întâmplã! Ne dã
posibilitatea sã dãm frâu liber imaginaþiei ºi sã
creãm”, a adãugat Nuþi Dorobanþu.

Festivalul are ºi un imn,
compus de Marin Fagu!

Nu mai puþin de 13
ateliere de creaþie sunt
cuprinse în program, în-
tre care „Puppet’s Fac-
tory” (coord. Geo Dines-
cu), „ªezãtoare cu fluie-
re ºi poveºti” (coord.
Beatrice ºi Florin Iordan),
„Flower Fashion” (co-
ord. Andreea Melinescu),
„Digital Puppets” (co-
ord. Marin Fagu). «Îmi

place foarte tare fe-
nomenul „Puppets
occupy street” pen-
tru cã îþi permite sã
îþi explorezi imagina-
þia, sã vrei sã faci tot

timpul mai mult, mai bine. Cred cã este important
sã poþi sã creºti în fiecare zi, în fiecare an, sã
înveþi lucruri noi, sã poþi bucura atât adulþii, cât
ºi copiii. Asta îmi place cel mai mult, cã ne permi-
te sã ne explorãm, cã e totul liber, cã te lasã sã îþi
dai frâu imaginaþiei. Ceea ce ne dorim de-acum
înainte mulþi ani!», a precizat artistul Marian
Fagu, cel care a compus imnul festivalului ºi este
autorul unei mega-proiecþii ce poate fi vãzutã
astã-searã, la deschiderea oficialã, pe clãdirea
Palace, din centru.

Water Edition
cu surprize în Piaþa „Mihai Viteazul”
Astãzi, la ora 18.00, la Centrul Multifunc-

þional are loc vernisajul unei ample expoziþii
de scenografie ºi fotografie, intitulatã „Pup-
pet’s Meeting”, urmat la ora 21.00 de „Pup-
pet’s Parade”, pe traseul McDonald’s – Pia-
þa „Mihai Viteazul”. „Avem un mesaj pentru
craioveni: sã vinã îmbrãcaþi foarte lejer, aproa-
pe ca la plajã, atât cât le vor permite condiþiile
meteo… Este Water Edition, iar în Piaþa „Mi-
hai Viteazul” sã se aºtepte la surprize legate
de aceastã temã! Îi invitãm sã îºi imagineze
cã se poate muta marea la Craiova, sã viseze
cã în aceastã... mare de oameni pot face o
baie de fericire… Prin urmare, pot sã îºi adu-
cã ochelarii de scafandru, colacul, labele de
înotãtor, un prosop…”, a mai precizat direc-
torul Adriana Teodorescu.
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Turcia ºi SUA vor lansa în curând operaþi-
uni aeriene “comprehensive” pentru a-i alunga
pe luptãtorii Statului Islamic (SI) dintr-o zonã
din nordul Siriei aflatã la graniþa cu Turcia, a
declarant, ieri, ministrul de Externe turc Mevlut
Cavusoglu. Discuþiile în detaliu între Washing-
ton ºi Ankara privind operaþiunile au fost finali-
zate duminicã, iar aliaþi regionali precum Arabia
Sauditã, Qatar sau Iordania, dar ºi alte state ca
Marea Britanie ºi Franþa ar putea la parte la acþi-
une, a spus Cavusoglu. “Discuþiile tehnice au
fost finalizate duminicã, iar în curând vom înce-
pe operaþiunea, operaþiuni comprehensive, îm-
potriva Daesh”, a afirmat el. SUA ºi Turcia in-
tenþioneazã sã asigure protecþie aerianã pentru
ceea ce Washingtonul considerã a fi rebelii siri-
eni moderaþi ca parte a acestor operaþiuni, care
urmãresc sã înlãture Statul Islamic dintr-o zonã
de frontierã de circa 80 de kilometri lungime,
potrivit unor oficiali la curent cu acest plan. Sur-
se diplomatice afirmã cã tãierea accesului Statu-
lui Islamic la frontiera turcã, pe unde organizaþia

Serghei Lavrov: Rusia primeºte semnale
din SUA privind reînnoirea relaþiei

Rusia primeºte semnale din SUA privind
restabilirea canalelor de cooperare ºi nu
intenþioneazã sã “cocheteze” ºi sã refuze
dialogul, a declarat ieri ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unui
forum al tineretului rus. “Atunci când
(SUA) ne vor propune restabilirea canale-
lor de cooperare, nu vom cocheta ºi refuza.
Primim deja semnale în acest sens. Este
clar acum cã refuzul SUA de a participa la
comisia prezidenþialã bilateralã nu a fost o
idee constructive”, a afirmat Lavrov.
Referitor la viitoarele alegeri prezidenþiale
din SUA, ºeful diplomaþiei ruse a spus cã nu
vede o mare diferenþã între republicani ºi
democraþi. Rusia este pregãtitã sã conlu-
creze cu UE ºi SUA, dar nu va renunþa la
interesele sale ºi la identitatea sa, a
subliniat ministrul rus de Externe. “Suntem
pregãtiþi pentru un dialog constructiv, pe
picior de egalitate, cu parteneri din SUA ºi
UE, dar nu vom renunþa sã ducem o
politica internã ºi externã independent”, a
afirmat Serghei Lavrov, evocând în acest
context o declaraþie fãcutã recent de
preºedintele rus Vladimir Putin, potrivit
cãruia Rusia “nu face târg cu suveranitatea
sa”. În lumea de astãzi, relaþiile trebuie sã
se bazeze pe dialog ºi respectarea reciprocã
a intereselor, a mai spus ministrul rus.
“Cred cã dacã aceste principii ar fi fost
percepute de cãtre partenerii occidentali nu
ar fi existat nicio tensiune în legãturã cu
avansarea NATO spre frontierele Rusiei ºi
nici criza ucraineanã nu ar fi existat”,
considerã el. În acelaºi context, ministrul
rus de Externe a acuzat Occidentul cã prin
încercãrile sale de a menþine artificial o
poziþie dominantã la nivel mondial pe
calea sancþiunilor sau chiar pe cale armatã
nu face decât sã provoace haos ºi transfor-
mã þãri întregi în zone unde creºte amenin-
þarea teroristã. “Epoca dominaþiei istorice
a Occidentului - care dureazã de sute de ani
- se apropie de sfârºit”, a opinat el, adãu-
gând cã noi centre de putere sunt în curs de
apariþie în regiunea Asia-Pacific.

Explozie în nordul Egiptului: Doi poliþiºti
au murit ºi alþi 24 au fost rãniþi

Doi poliþiºti au murit ºi alþi 24 au fost
rãniþi, ieri, într-o explozie produsã în
nordul Egiptului. Atacul a avut loc în
oraºul portuar Rasheed, situat la 260 de
kilometri nord de Cairo, capitala Egiptu-
lui. “O bombã a explodat la trecerea unui
autobuz care transporta poliþiºti cãtre
locul de muncã”, a declarat un înalt
responsabil al poliþiei egiptene. “Doi
poliþiºti au murit ºi alþi 24 au fost rãniþi,
dintre care doi au rãni severe”, a precizat
Hossam Abdel Ghafar, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului Sãnãtãþii din Egipt.
Atacul nu fusese, ieri dupã-amiazã,
revendicat de nicio grupare , dar, de la
destituirea din funcþia de preºedinte al
Egiptului a lui Mohamed Morsi din data
de 3 iulie 2013, organizaþiile teroriste ºi-
au intensificat atacurile împotriva poliþiº-
tilor ºi militarilor, în condiþiile în care
noua conducere încearcã sã combatã
opoziþia islamistã. Cele mai multe atentate
sunt comise de gruparea radicalã Provin-
cia Sinai, filiala egipteanã a organizaþiei
teroriste Stat Islamic (SI). Dupã destituirea
din 2013, peste 1.400 de manifestanþi,
susþinãtori ai lui Morsi, au fost omorâþi de
cãtre poliþiºti ºi militari, în timp ce 15.000
au fost arestaþi, fiind, în special, membri ai
miºcãrii Frãþia Musulmanã susþinutã de
Mohamed Morsi. Joi, 29 de persoane au
fost rãnite, dintre care ºase poliþiºti, în
urma unui atentat cu bombã revendicat de
gruparea teroristã Provincia Sinai ce a
vizat o clãdire a agenþiei naþionale de
securitate din Egipt. De asemenea,
membrii acestei grupãri au revendicat
decapitarea unui ostatic croat din data de
13 august.
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Macedonia a renunþat sã se mai opunã in-
trãrii pe teritoriul sãu a miilor de imigranþi, pre-
cumpãnitor sirieni, masaþi la frontiera cu Gre-
cia, dornici de a ajunge în Europa Occidentalã.
Peste 3.500 de persoane, dintre care femei ºi
copii, au traversat Macedonia, în cursul zilelor
de sâmbãtã ºi duminicã, strãpungând frontiera
greco-macedoneanã. Duminicã dimineaþa, cir-
ca o mie de imigranþi aºteptau la Gevgelija sã
urce în primele trenuri spre Serbia. Cum garni-
turile de tren erau insuficiente, unii dintre imi-

granþi negociau cu ºoferii de taxiuri. Guvernul
macedonean, care întreþine relaþii tensionate cu
Grecia, acuzã Atena, decretând stare de urgen-
þã în cursul zilei de joi. Skopje închisese puncte
de trecere a frontierei pentru imigranþii care
sosesc pentru spaþiul Schengen, dar mãsura a
generat haos ºi altercaþii cu poliþiºtii. Situaþia
umanitarã se degradase totalmente, fiind nece-
sare mari cantitãþi de apã ºi alimente pentru copii
ºi femeile în vârstã. Dacã Macedonia se aflã
sub asaltul imigranþilor, Marina italianã se gã-

seºte într-o situaþie similarã, salvând 4.400 de
imigranþi în cursul zilelor de sâmbãtã ºi dumini-
cã, în largul coastelor libiene, aceºtia navigând
la bordul unor bãrci gonflabile ºi ambarcaþiuni
arhipline. Vasta operaþiune de salvare a fost
lansatã ca rãspuns la semnalele SOS, emise de
20 de ambarcaþiuni. Un vas norvegian ºi altul
irlandez au intervenit, de asemenea, în cadrul
operaþiunii de salvare Triton. Se afirmã cã per-
soanele salvate sâmbãtã ºi duminicã totalizea-
zã cel mai ridicat numãr din acest an. Doar la 30
mai, circa 4.200 de imigranþi mai fusesrã salvaþi
în Mediteranã într-o singurã zi. Peste 110.000
de imigranþi au sosit clandestin în lunile din
urmã pe teritoriul UE, potrivit Frontex, organis-
mul UE care rãspunde de coordonarea activitã-
þilor de pazã a frontierelor. Niciun deces n-a
fost semnalat printre imigranþi, de aceastã data,
toþi îndreptându-se spre porturile din sudul Ita-
liei. Reamintim cã de la începutul anului peste
2.300 de persoane au pierit în Mediteranã. Din
informaþiile poliþiei din Palermo ºi Sicilia rezultã
cã o cãlãuzã primeºte 2.000 de euro de persoa-
nã pentru trecerea din Egipt în Italia. Ministrul
italian de Externe, Paulo Gentile, într-un inter-
viu pentru cotidianul roman „Il Messaggero”,
a afirmat cã Grecia ºi Italia sunt þãrile cele mai
expuse afluxului de imigranþi. Concluzionând,
situaþia a devenit criticã nu doar la frontiera
greco-macedoneanã, fiindcã asaltul imigranþi-
lor este unul greu de stãvilit.

Preºedintele Poloniei, Andrzej Duda, a rei-
terat, în cursul vizitei în Estonia, solicitarea adre-
satã Alianþei Nord-Atlantice în sensul consoli-
dãrii prezenþei militare în estul Europei în con-
textul “tendinþelor imperialiste” ale Rusiei. “For-

Turcia ºi SUA vor lansa operaþiuni
aeriene împotriva Statului Islamic în Siria

a putut sã-ºi aducã luptãtori strãini ºi sã-ºi asi-
gure aprovizionarea, s-ar putea dovedi decisi-
vã. Avioane americane au început deja sã exe-
cute atacuri aeriene din baze din Turcia înain-
tea acestei campanii. Cavusoglu a spus cã ope-
raþiunile vor însemna de asemenea un mesaj
pentru preºedintele sirian Bas-
har al-Assad ºi vor contribui la
sporirea presiunii asupra admi-
nistraþiei acestuia de a se aºeza
la masa negocierilor ºi de a în-
cerca obþinerea unei soluþii poli-
tice la rãzboiul din Siria. În ace-
laºi timp, ºeful diplomaþiei turce
a salutat normalizarea relaþiilor
Iranului cu unele þãri occidenta-
le în urma acordului în dosarul
nuclear, dar a atras atenþia cã Te-
heranul trebuie sã aibã acum “un
rol mai constructive” în crizele
din regiune, cum ar fi cele din
Siria, Irak ºi Yemen. Pe de altã

parte, operaþiunile militare împotriva militanþilor
kurzi din cadrul Partidului Muncitorilor din Kur-
distan (PKK) în nordul Irakului ºi în sud-estul
Turciei, unde Ankara desfãºoarã atacuri aeriene
de o lunã, vor continua pânã când gruparea va
depune armele, a mai spus Cavusoglu.

Preºedintele Poloniei criticã “tendinþele imperialiste”
ale Rusiei, cerând consolidarea prezenþei NATO

þele aliate trebuie sã fie prezente la actualele
frontiere ale NATO. Aceasta este propunerea
mea, iar partenerii noºtri trebuie sã o ia în con-
siderare. Avem nevoie de o prezenþã militarã
suplimentarã în aceastã parte a Europei”, a de-

clarat Andrzej Duda dupã întâlnirea
pe care a avut-o la Tallinn cu preºe-
dintele Estoniei, Toomas Hendrik.
“NATO trebuie sã se adapteze situa-
þiei geopolitice actuale, marcatã de
amplificarea tendinþelor imperialiste
ale Rusiei”, a spus Duda, potrivit
postului CBC. Liderii statelor central
ºi est-europene vor cere Alianþei
Nord-Atlantice, cu ocazia reuniunii
programate în noiembrie la Bucureºti,
sã gãzduiascã baze militare perma-
nente, în contextul riscurilor privind
o eventualã agresiune a Rusiei, afir-
ma acum o sãptãmânã Krzysztof
Szczerski, consilier al preºedintelui
Poloniei. Polonia a cerut de mulþi ani
construirea unor baze NATO perma-
nente pe teritoriul sãu, iar noul pre-

ºedinte, Andrzej Duda, a explicat cã aceasta va
fi o prioritate a mandatului sãu. Însã state occi-
dentale precum Germania se opun ideii, de tea-
mã sã nu amplifice tensiunile cu Rusia. Andrzej
Duda declara recent cã Alianþa Nord-Atlanticã
nu trebuie sã trateze Polonia ca “zonã demilita-
rizatã” situatã în apropierea Rusiei. “În prezent,
dacã ne uitãm la poziþionarea bazelor militare,
... linia finalã este reprezentatã de Germania.
NATO nu a luat încã notã de schimbarea orien-
tãrii Poloniei dinspre Est spre Vest”, afirma
Andrzej Duda. Înaintea summitului NATO pro-
gramat anul viitor la Varºovia, propunerea pri-
vind bazele militare din estul Europei va fi dis-
cutatã cu ocazia reuniunii de la Bucureºti, care
se va desfãºura pe 3-4 noiembrie. Liderii din
România, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
Cehia, Slovacia, Ungaria ºi Bulgaria vor parti-
cipa la reuniunea NATO de la Bucureºti, a de-
clarat Krzysztof Szczerski, consilierul pentru
Politicã externã al preºedintelui polonez. “Un
consens în cadrul NATO va trebui sã reflecte
într-o mãsurã mare punctul de vedere al Polo-
niei”, a declarat Szczerski.
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...ºi ne izbãveºte
de Cel Rãu...

Se difuzeazã la HBO, ora 23:30

Un pâlc de palmieri în deºertul irakian,
în anul 2010.  Trei puºcaºi marini
americani coboarã într-o încãpere
subteranã, neºtiind cã acolo îi aºteaptã
ceva ºi mai terifiant decât pe câmpul de
luptã de deasupra…Patru ani mai
târziu, la New York, o mamã, aflatã în
transã, îºi azvârle bãieþelul în cuºca
leului din grãdina zoologicã, în timp ce
în apropiere vegheazã o figurã sinistrã
cu gluga trasã pe ochi…Zgomote
ciudate se aud din subsol, iar fenome-
ne inexplicabile sperie o familie ...

Soldaþii destinului

Se difuzeazã la Pro TV,
ora 21:30

Un bancher de pe Wall Street, un
geniu în calculatoare, un mogul rus
în industria aluminiului, un comer-
ciant de arme ºi fondatorul unei
companii de telefonie mobilã sunt în
cãutare de aventuri. Aceºti oameni
sunt bogaþi, dar cautã noi provocãri
ºi vor sã experimenteze adrenalina
rãzboiului pe o insulã îndepãrtatã.
Încã de la început lucrurile merg
prost. Jocul devine serios ºi mortal
de îndatã ce ajung pe þãrmul insulei.
Corabia se scufundã ºi sunt lãsaþi pe
cont propriu, sã se descurce aºa
cum ºtiu mai bine...

Regele Scorpion 3

Se difuzeazã la Antena 1,
ora  20:30

De la triumfatoarea ridicare la putere
din originalul blockbuster The Scor-
pion King, regatul lui Mathayus a
decazut si sotia lui a cazut prada
ciumei. Mercenar acum, trebuie sa
apere regatul de un tiran diabolic si
razboinicii lui fantoma pentru sansa de
a recastiga puterea si gloria cunoscute
candva. Cu Ron Perlman (Hellboy) si
Billy Zane (Titanic), The Scorpion King
3: Battle for Redemption duce fenome-
nul "Mumia" la un nou nivel de film
epic de actiune si aventuri!

sursa: cinemagia.ro
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07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd
1999, Canada, Familie
09:55 Dosar România
10:50 Teleshopping
11:30 Wild Carpathia (R)
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:10 Faimoºii
18:15 DUPÃ 25 DE ANI
18:45 Wild Carpathia
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Noapte bunã ºi noroc!
2005, SUA, Dramã
23:50 Faimoºii
01:00 Dosar România
02:00 Viaþa dublã a lui Eddie

McDowd (R)
1999, Canada, Familie
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:00 Vorbeºte corect!
05:05 DUPÃ 25 DE ANI
05:35 Nocturne
06:25 Teleshopping

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 Un gând despre Enescu
11:10 Naturã ºi aventurã
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Profil. Poveste. Personaj
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:10 Întâlnire cu dragostea
1941
17:45 5 minute de istorie
17:50 Cartea cea de toate zilele
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 Anotimpul victoriei
2009, Comedie, Sport
22:00 Ora de ºtiri
23:10 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 Pescar hoinar
00:30 Cap compas
01:00 Profil. Poveste. Personaj
02:00 Ferma
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Naturã ºi aventurã

TVR 2

07:30 Maleficent
09:10 Epoca de Gheaþã 2: Dezgheþul
10:45 Veronica Mars
12:35 Jucãtorii
13:05 În pragul dezastrului
13:40 O zi ca oricare alta
15:30 New York Melody
17:15 Weekend în familie
19:00 Detectivii din California
20:00 Viaþa nu este pentru laºi
21:40 Poveºti de groazã
22:30 Poveºti de groazã
23:30 ...ºi ne izbãveºte de Cel

Rãu...
01:30 Captivi de Crãciun
02:15 Sweeney Todd: Bãrbierul

diabolic din Fleet Street

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea (R)
12:00 Viaþã nedreaptã (R)
2005, Turcia, Acþiune, Dramã,

Romantic
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Viaþã nedreaptã (R)
2005, Turcia, Acþiune, Dramã,

Romantic
15:00 Vorbeºte lumea
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Soldaþii destinului
2012, Rusia, SUA, Acþiune,

Aventuri
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Super Trip
01:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
02:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
02:45 Soldaþii destinului (R)
2012, Rusia, SUA, Acþiune,

Aventuri
04:30 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

07:00 Floarea din Caraibe (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Viaþã nedreaptã (R)
11:30 Þinutul rãzbunãrii (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Viaþã nedreaptã
20:00 Þinutul rãzbunãrii
21:00 Þinutul rãzbunãrii
22:00 Floarea din Caraibe
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasã în bucãtãrie
03:00 Daria, iubirea mea (R)

07:30 La bloc (R)
09:45 La bloc
11:15 Ultimul orizont (R)
14:15 Dracula: Un mort iubãreþ

(R)
16:15 Liceenii Rock 'n' Roll (R)
18:30 Singurul supravieþuitor
20:30 Furie dezlãnþuitã
22:30 Fire de iarbã
00:30 Godzilla (R)
02:30 Cine A.M.
06:30 Vorbeºte lumea

PRO CINEMA

10:00 Lassie
1997, Canada, Dramã, Familie
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi!
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Regele Scorpion 3
2012, Tailanda, Acþiune,

Aventuri, Fantastic
22:30 Stãpânii strãzilor
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
01:00 Regele Scorpion 3 (R)
2012, Tailanda, Acþiune,

Aventuri, Fantastic
03:00 Observator (R)
03:45 Stãpânii strãzilor (R)
2008, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
10:30 Pastila de râs
11:00 O mãrit pe mama soacrã!
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:30 Mama mea e cea mai

bunã (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Un destin la rãscruce
2013, Turcia, Dramã, Romantic
22:30  Ochii din umbrã
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
03:15 Un destin la rãscruce (R)
2013, Turcia, Dramã, Romantic
04:45 Te vreau lângã mine (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Flavours, 3 bucãtari (R)
07:45 Playtech (R)
08:20 Râzi ºi câºtigi (R)
09:00 Sãnãtate cu Stil (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Cearta-n bucate (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Farse de tot râsul (R)
2011, Comedie, Reality TV
12:30 Click! (R)
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucãtari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort (R)
16:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate (R)
18:00 Focus
19:30 Secretele mentaliºtilor (R)
20:30 Adopþia
1999, SUA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima Româ-

niei
23:30 Click!
00:00 Adopþia (R)
1999, SUA
02:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Cearta-n bucate (R)
04:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
05:30 Levintza prezintã (R)
06:00 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 Ora exactã în sport
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fotbal UEFA Champions

League
23:45 ªtiri Sport.ro
00:00 Rezumate UEFA

Champions League
01:00 Wrestling RAW
03:00 ªtiri Sport.ro
03:30 Fotbal
05:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmarþi, 25 august - max: 29°C - min: 15°C

$
1 EURO ........................... 4,4412 ............. 44412
1 lirã sterlinã................................6,0826....................60826

Cursul pieþei valutare din 25 august 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

1 dolar SUA.......................3,8727........38727
1 g AUR (preþ în lei)........143,6346.....1436346
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Anunþul tãu!Anunþul tãu!
CENTRUL Judeþean de În-

treþinere ºi Reparare a Apara-
turii Medicale Dolj publicã la
concurs pentru ocuparea pe
perioadã determinatã a func-
þiei contractuale de execuþie,
cu respectarea prevederilor
HG nr. 286/2011 urmãtorul
post temporar vacant: Func-
þii de execuþie: Inginer 1A.
Condiþiile necesare pentru
înscrierea la concurs: - studii
superioare de lungã duratã
absolvite cu diplomã/diplomã
de licenþã în domeniul eletro-
mecanic; - vechime: minim 6
ani ºi 6 luni în specialitatea
studiilor absolvite. Concursul
va cuprinde trei probe: pro-
ba scrisã, proba practicã ºi in-
terviu. Proba scrisã se va or-
ganiza în data de 21 septem-
brie 2015, la sediul CJIRAM
Dolj din Craiova, str. Tabaci,
nr. 1A, începând cu ora 10.00.
Proba practicã ºi interviul se
vor susþine în perioada 23-24
septembrie 2015, programul
exact urmând sã fie afiºat
dupã desfãºurarea probei
scrise. Dosarele de înscriere
la concurs se depun la sediul
CJIRAM Dolj din Craiova,
strada Tabaci, nr. 1A - Com-
p.RU în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la data afiºãrii
anunþului. Persoanã de con-
tact: Nuþã Arina Cristina, tel.:
0746.147.400.

COMUNA ROBÃNEªTI
anunþã publicul interesat
asupra depunerii soilicitãrii
de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul: Mo-
dernizare drumuri agricole
DE 394, DE 588, DE 405, DE
582, DE 583, DE 856, DE 813/
1 propus a fi amplasat în co-
muna Robãneºti. Informaþii-
le privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul
APM Dolj, strada Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul Primãriei
Robãneºti în zilele de luni- vi-
neri, între orele 9-14.Observa-
þiile publicului se primesc zil-
nic la sediul APM Dolj, strada
Petru Rareº, nr. 1.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu se-
diul în strada Jieþului nr. 19, pri-
meºte înscrieri pentru anul
ºcolar 2015 – 2016 în perioada
24 august - 4 septembrie 2015,
la urmãtoarele discipline: can-
to clasic, muzicã uºoarã, mu-
zicã popularã, pian, vioarã,
chitarã, orgã, acordeon, instru-
mente de suflat (saxofon), ba-
let, actorie, picturã, graficã, artã
cinematograficã, regie-teatru.
Examenul de admitere, în anul
I, se va desfãºura în perioada
7 – 10 septembrie 2015. Relaþii
la telefon 0251 – 413371; între
orele 09.00 – 15.00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

STAÞIUNEA DE
CERCETARE –
DEZVOLTARE

AGRICOLÃ ªIMNIC,
cu sediul în Craiova,

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

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

telefon: 0251/468.159;
0785/292.188.

S.C. 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.

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”!
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Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru ocuparea în data de

25.09.2014, a unei (1) funcþii  publice vacante respectiv:
- consilier juridic, cls l, grad Asistent în cadrul Comp. Juridic
1)-condiþii de desfãºurare a concursului;
 -proba scrisã-25.09.2015 la sediul primãriei, str. T. Vladimirescu nr. 24, ora 10.30.
2)-termen de depunere a dosarelor, 20 zile de la publicare, la sediul primãriei, str.

T. Vladimirescu nr. 24 - Serv. Resurse umane-Salarizare.
3)-selecþia dosarelor 5 zile de la expirarea termenelor de depunere a dosarelor
4)- condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii

superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licentã în ºtiinþe juridice,
specializarea drept.

-condiþia minimã de vechime în specialitatea studiilor de 1 an
-certificat cunoºtiinþe de bazã de calculator
Dosarul de înscriere se depune la Serviciul Resurse umane-Salarizare, ºi va

cuprinde:
-formular de înscriere prevazut în anexa 3 din HG 611/2008
-copie act de identitate
-copiile diplomelor de studii ºi alte acte doveditoare care atestã studii sau spe-

cializãri necesare ocupãrii funcþiei publice
-copie dupã cartea de muncã sau, dupã caz o adeverinþã care sã ateste vechimea

în muncã sau dupã caz în specialitatea studiilor necesare ocupãrii funcþiei publice
-cazier judiciar
-adeverinþã care sã ateste starea de sanãtate corespunzãtoare
-declaraþie pe propria rãspundere sau adeverinþã care sã ateste cã nu a desfãºu-

rat activitãþi de poliþie politicã.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.
Þin evidenþã con-
tabi lã. Telefon:
0 7 2 2 / 9 4 3 . 2 2 0 ;
0771/215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
cu îmbunãtãþ i r i
Valea Roºie (Pia-
þã) Telefon: 0741/
116.815.

CAMERE CÃMIN

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

APARTAMENTE
2 CAMERE

Amaradiei 2 ca-
mere decomanda-
te etaj 1. Telefon:
0763/857.756.
Vând apartament 2
camere decoman-
date, microcentra-
lã, coloanã apã se-
parat, etaj 4/10-
Ciupercã. Telefon:
0746/660.001.
DOUÃ camere de-
comandate bloc.
Telefon: 0351/
803.050.

Vând 2 camere, ul-
tracentral, ultralux,
A.C., internet, reno-
vat complet. Telefon:
0762/109.595.
3 - 4 CAMERE
Vând apartament 4
camere, bilateral, ul-
tracentral. Telefon:
0721/290.286.
Vând apartament 3
camere decomanda-
te Brazdã parter. Te-
lefon: 0762/280.739.

CASE
Vând casã mare bo-
iereascã cu toate uti-
litãþile superîmbunã-
tãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0764/
492.029.

Vând casã locuibi-
lã comuna Periºor
+ dependinþe, apã
curentã, canalizare
la poartã,  teren
5500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Mogo-
ºeºti - Goieºti. Tele-
fon: 0760/024.474;
0351/460.839.
Urgent! Ocazie.
Vând casã P+M
130 m.p. + teren 270
m.p. + casã centra-
lã pe lemne + maga-
zie diverse, zona
Catargiu Nou. Tele-
fon: 0773/769.467.
Dioºti, casã super-
bã - 3 camere ºi
dependinþe, teren
3500 mp. Telefon:
0722/336.634.
Vând casã locuibi-
lã, cadastru, Bistreþ
– Dolj. Telefon:
0771/773.957.
Vând casã 350 mp
Catargiu. Telefon:
0770/928.527.

Vând casã 5 ca-
mere,  Iºalniþa, vad
comercial negocia-
bil. Telefon: 0766/
325.453.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci , 2 sãli
lungime 30 m, mobi-
latã, teren 5000 mp
cu spaþiu comercial.
Preþ 70.000 lei. Tele-
fon: 0351/455.617.
Vând casã 5 ca-
mere, teren 2500
m, vie, pomi, apã ºi
gaze la poartã -
Negoieºti. Telefon:
0765/795.649.
Vând casã Coþo-
fenii din Dos, sat
Mihãiþa. Telefon:
0748/503.599.
Vând vilã Segarcea
- Dolj, toate utilitãþile,
ultramodernã. Tele-
fon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîrºani.
Telefon: 0732/089.127;
0732/651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.

Vând casã cu 3 ca-
mere + anexã cu 2
camere  ºi teren 2000
mp, comuna Valea
Stanciului, sat Gre-
ceºti. Preþ 22.000 Lei
negociabil. Telefon:
0761/546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living
cu bucãtãrie open
space, 3 balcoane,
centralã pe lemne ºi
centralã electricã.
Grãdinã cu grãtar.
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.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izo-
latã termic sau
schimb cu 2 aparta-
mente 2 camere –
variante. Telefon:
0746/498.818.
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Primãria comunei
Drãgoteºti, judeþul Dolj,

organizeazã pe 29
August, sâmbãta de
ziua cornului, în satul
Popânzãleºti mare
bâlci cu tiribombe,

mici, bere ºi multe alte
modalitãþi de a vã

distra ºi de a vã face
sã vã simþiþi bine.

Vã aºteptãm
cu mare drag!

SC ERPIA SA CRAIOVA, str. Si-
retului nr. 35

Angajeazã pe perioadã determina-
tã, septembrie-decembrie 2015, con-
tabil evidenþã primarã pentru punc-
tul de lucru din com.Carpen, jud.Dol-
j.Pentru persoanele cu domiciliul în
zona, aceasta constituie un avantaj,
nefiind obligatoriu.

CV-urile se depun la secretariatul so-
cietãþii din Craiova, str. Siretului nr.
35, prin fax la nr.0251/464030, sau on-
line pe adresa erpiacraiova@yahoo.-
com, pânã la data de 28 august 2015.

Interviul în vederea angajãrii per-
soanei se va desfãºura pe 31 august
2015, orele 11 la sediul societãþii, iar
anunþarea rezultatelor se va face în
aceeaºi zi în termen de 2 ore de la
finalizarea interviului.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Vând casã 3 came-
re, pãtul ºi magazie,
3000 mp teren co-
muna Gogoºu -
Dolj. Telefon: 0764/
271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, te-
ren 2800 mp. Tele-
fon: 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. Te-
lefon: 0745/ 791.801.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
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 intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren str. Do-
brogei. 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 4200 mp te-
ren 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.
Vând Logan culoare
roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

Unic proprietar -
vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
07.2009. Superîntre-
þinutã, distribuþie
schimbatã recent,
ulei, filtre, plãcute frâ-
nã, cauciucuri noi.
Taxa 0. 6800 euro
uºor negociabil. Te-
lefon: 0766/632.388.
VÂNZÃRI UTILAJE
VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ
negociabil. Telefon:
0772/096.357.
CUMPÃRÃRI AUTO

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând douã locuri de
veci cimitir ªeþu – Si-
naia - Izvor, cripte su-
prapuse, lucrare
marmurã. Telefon:
0722/456.609.
Vând set motor tip
BORGO pentru
Dacia 1300 preþ -
245 lei. Telefon:
0351/455.617.

Vând 1+1/2 sobã te-
racotã verde nemon-
tat, Tv color D 102
cm, polizor 2500
Waþi diafilm, pat me-
canic + saltea. 0768/
083.789.
Vând robot patise-
rie 3 funcþii (mala-
xor, creme, spume)
bol inox 6 litri mar-
cã Germanã, cuier
hol. Telefon: 0752/
236.667.
Vând putinã de sal-
câm avantajos. Tele-
fon: 0251/416.455.
Vând convenabil sau
scimb cu un calorifer
de fontã folosit un ca-
lorifer de tablã 1,20 /
0,60 nefolosit. Tele-
fon: 0720/231.610.
Vând convenabil 2
saltele relaxa, 1
ladã frigorificã 5
sertare, 1 aragaz
cu 4 ochiuri. Tele-
fon: 0745/602.001.
Vând cãrucior han-
dicap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500
W, sobã teracotã cu
toate furniturile, Tv
color D- 1x2 Cm. Te-
lefon: 0768/083.789.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.

Vând trei biciclete
copii, aragaz 4
ochiuri, calorifere
fontã, televizor color,
preþuri mici. Telefon:
0729/977.036.
Vând cauciuc 155x
13 cu jantã, cârlige
jgheaburi acoperiº,
aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistrã aluminiu  20
litri nouã, reductor
oxigen sudurã, alter-
nator 12vV nou, ar-
zãtor gaze sobã. Te-
lefon: 0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufra-
gerie 6 persoane,
pret negociabil, tele-
fon: 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 Un-
gureni Telefon: 0769/
669.736.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

marþi, 25 august 2015

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

Centrul 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 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, co-
vor persan 2,20/1,80
- 80 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Po-
dari, telefon: 0720/
115.936.
Vând loc de veci
cimitirul Sineasca
– Craiova dimensi-
uni  1,50 x 3 m
zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufrage-
rie 500 lei, ºifonier
sculptat. Telefon:
0769/360.741.
Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi
geam 1,52x52,3
giurgiuvele cu geam
vopsite, chituite
1,20x52. Telefon:
0770/687.430.

Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amena-
jate cu plãci, gard ºi
cruce, cimitirul Las-
cãr Catargiu - Craio-
va. Telefon: 0728/
964.686.
Vând giurgiuvele
vopsite fãrã toc, pre-
sã balotat mase plas-
tice, bicicletã nouã
franþuzeascã. Tele-
fon: 0767/153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspira-
tor, sãpun rufe, co-
voare olteneºti,
scoarþã, maºinã de
cusut, fotolii. Telefon:
0770/298.240.
Vând maºinã de
spãlat, bazin inox, 50
Ron, cãrucior copil
50 Ron. Telefon:
0773/970.204; 0351/
181.202.

Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
Vând cãrucior pen-
tru copil. Telefon:
0770/661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicle-
tã nouã franþuzeas-
cã, cauciucuri cu jan-
tã Audi – A4 de iar-
nã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând drujbã electri-
cã Einºel lanþ rezer-
vã - 250 lei, pãlãrie
fetru 55 nouã 50 lei,
burtierã fãrã picior
nouã 20 lei. Telefon:
0770/303.445.
Vând cinci bare cor-
nier de 70 lungi de
2.80 m, trei foi tablã
zincatã 2/1 m, televi-
zor color Grunding
diagonala 70 cm. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã de
spãlat, dormezã
nouã ºi alte lucruri
casnice. Telefon:
0251/428.437.

SCHIMBURI CASE
Schimb casã 3 ca-
mere, hol dependin-
þe, 1500 mp curte
comuna Cioroiaºi
pentru o camerã cã-
min Valea Roºie par-
ter sau etaj 1. Tele-
fon: 0754/ 220.151.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsoniera
complet mobilata,
strada Doljului. Tele-
fon: 0744/572.056.
Închiriez 2 camere
la casã. Telefon:
0 7 6 2 / 4 8 4 . 7 5 5 ;
0351/464.628.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45
mp -Bucureºti – Mall
Vitan. Rog seriozita-
te. Exclus agenþie
220 Euro/ lunã. Tele-
fon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament
2 camere mobilat -
lux, zona Lãpuº. Te-
lefon: 0765/350.617.

Închiriez apartament
2 camere mobilat
zonã bunã (cãldurã,
curent, gaze, TV in-
trã în chirie - 800
RON). Telefon:
0770/682.710.
Închiriez sau vând
apartament 2 ca-
mere Valea Roºie
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0351/433.875.

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la gar-
sonierã Craioviþa
Nouã. Telefon:
0 7 4 0 / 3 3 6 . 0 4 7 ;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani,
1,60, doresc cu-
noºtinþã femeie
drãguþã, munci-
toare, onestã,
pentru convieþuire
la þarã. Constantin
Constantin/Lucicã
–Dãnciuleºti, nr.
136, judeþul Gorj,
Agenþia Petrãchei.

Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

DIVERSE
Caut o persoanã
care sã mã îngroape.
Îi plãtesc dãrile blocu-
lui, îi rãmâne pensia
ºi locul de veci. Tele-
fon: 0748/ 056.602.
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Familia Ilie Marcel
ºi Cosmin regretã
trecerea în ne-
fiinþã a domnului
POPESCU CON-
STANTIN ºi trans-
mite sincere con-
doleanþe familiei!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Echipa secundã a ªtiinþei întâlneºte astãzi, de la
ora 17:30, la Iºalniþa, pe Pandurii II Tg. Jiu, într-un
meci din cadrul turului patru al Cupei României. „Este
un derby între echipele secunde ale cluburilor olte-
neºti din Liga 1. Se anunþã un joc interesant, cu jucã-
tori tineri ºi de-o parte ºi de alta. Cu cât avansãm în

Dupã goalkeper-ul Andrei
Vlad, chemat la reprezentativa
sub 17 ani pentru o dublã cu Sco-
þia (25-27 august) ºi un un tur-
neu, Syrenka Cup, în Polonia (în-
cepând cu 1 septembrie), pe

Luceafãrul Craiova – Viitorul Cârcea 1-8

SIC Pan Unirea – Progresul Segarcea 3-5

Metropolitan Iºalniþa – Dunãrea Bistreþ 2-3

Tractorul Cetate – Danubius Bechet 4-2

Unirea Leamna – Dunãrea Calafat 3-0

ªtiinþa Malu Mare – Recolta Ostroveni 2-5

Etapa viitoare (29 august): Progresul Segarcea – Luceafãrul Craio-
va, Dunãrea Bistreþ – SIC Pan Unirea, Danubius Bechet – Metropolitan
Iºalniþa, Dunãrea Calafat – Tractorul Cetate, Recolta Ostroveni – Unirea
Leamna, Viitorul Cârcea – ªtiinþa Malu Mare.

Universitatea II, gata sã maiUniversitatea II, gata sã maiUniversitatea II, gata sã maiUniversitatea II, gata sã maiUniversitatea II, gata sã mai
facã o victimã în Cupãfacã o victimã în Cupãfacã o victimã în Cupãfacã o victimã în Cupãfacã o victimã în Cupã

competiþie partidele vor fi mai dificile. Pandurii II este
o echipã valoroasã, care evolueazã de ani buni la ni-
velul Ligii a III-a. Ne dorim sã fie un meci frumos ºi
noi sã mergem mai departe“, spunea dupã tragerea la
sorþi de sãptãmâna trecutã, Silviu Bogdan, managerul
Centrului de copii ºi juniori al Universitãþii.

Pânã acum, trupa lui Daniel Mo-
goºanu le-a eliminat, în ordine, pe
Viitorul Municipal Craiova (2-1),
ACSO Filiaºi (5-0) ºi Minerul Mo-
tru (4-1), în timp ce gorjenii, care
au stat în primele douã runde, au
trecut cu 4-1 de hunedorenii de la
ªoimul Bãiþa.

În turul al cincilea al Cupei Ro-
mâniei vor participa cele 18 echi-
pe calificate din runda a patra, plus
cele 18 echipe din Liga 2, care nu
au intrat pânã acum în competiþie.
Meciurile se vor disputa în 8 ºi 9
septembrie 2015, de la ora 16.30.

Altfel, dupã meciul cu Pandurii
II, pentru “satelit” urmeazã debu-
tul în Liga a III-a, programat sâm-
bãtã, tot la Iºalniþa, contra celor
de la CSM Lugoj.

Alþi doi
alb-albaºtrii

la Naþionala Under 17
adresa Universitãþii a sosit un fax
de convocare ºi pentru Alex
Dinu ºi Hery Kim. Primul va par-
ticipa doar la acþiunea contra bri-
tanicilor, în vreme ce Kim va fi
pãstrat ºi pentru Syrenka Cup.

LIGA A IV-A –
PRIMA ETAPÃ

Simona Halep, locul 3 WTA, a
fost învinsã, duminicã searã, cu
scorul de 6-3, 7-6, de liderul mon-
dial, americanca Serena Williams,
în finala turneului de categorie
Prmier 5 de la Cincinnati (SUA).

Disputa a durat o orã ºi 39 de
minute, iar scorul partidelor dintre
Halep ºi Serena Williams este acum
de 6-1 în favoarea americancei.

Constãnþeanca a început des-
tul de agresiv meciul cu Williams,
reuºind un break chiar în debut,
pentru a se distanþa apoi la 2-0.
De altfel, în primele douã ghe-
muri, americanca a greºit mult ºi
nu a obþinut decât trei puncte.
Halep a mai condus cu 3-1, îna-
inte ca Williams sã-ºi regleze tirul
ºi sã câºtige cinci ghemuri la rând,
închizând setul în 32 de minute.

În vãditã încurcãturã, Halep a
apelat la sfaturile antrenorului Dar-
ren Cahill, care i-a cerut sã-ºi ri-

Astãzi            în tur

Dinamo Zagreb (Croaþia) – FK Skenderbeu Korce (Albania) 2-1

Malmo FF (Suedia) – Celtic FC (Scoþia) 2-3

Maccabi Tel-Aviv (Israel) – FC Basel (Elveþia) 2-2

ªahtior Doneþk (Ucraina) – Rapid Viena (Austria) 1-0

AS Monaco (Franþa) – Valencia (Spania) 1-3

Mâine

APOEL Nicosia (Cipru) – FC Astana (Kazahstan) 0-1

Partizan Belgrad (Serbia) – BATE Borisov (Belarus) 0-1

Bayer Leverkusen (Germania) – Lazio Roma (Italia) 0-1

Club Brugge (Belgia) – Manchester United (Anglia) 1-3

ÞSKA Moscova (Rusia) – Sporting Lisabona (Portugalia) 1-2

• Toate partidele vor debuta la ora 21:45..

• Echipele câºtigãtoare ale acestor duble vor accede în faza grupe-
lor competiþiei, acolo unde sunt deja calificate Barcelona, Real Madrid,
Atletico Madrid, Sevilla (toate Spania), Chelsea, Manchester City, Arse-
nal (toate Anglia), Bayern Munchen, Wolfsburg, Monchengladbach (toate
Germania), Juventus, AS Roma (ambele Italia), Benfica, FC Porto (am-
bele Portugalia), Paris SG, Lyon (ambele Franþa), Zenit St. Petersburg
(Rusia), PSV Eindhoven (Olanda), Dinamo Kiev (Ucraina), Gent (Bel-
gia), Galatasaray (Turcia) ºi Olympiakos (Grecia).

• Formaþiile eliminate vor fi trimise automat în grupele celeilalte
întreceri continentale, Liga Europa.

Halep, învinsã de Serena Williams,
în finala turneului de la Cincinnati

dice nivelul de agresivitate.
ªi a avut efect. Românca a rupt

jocul aproape perfect al liderului
mondial la începutul setului al doi-
lea. Dupã 1-0 pentru Halep, Wil-
liams a câºtigat douã ghemuri la
rând. Halep a reuºit un rebreak,
apoi cele douã jucãtoare ºi-au
fructificat serviciul pânã la 6-6,
nu înainte ca Darren Cahill sã mai
intervinã o datã, la 4-3, pentru
sportiva pe care o antreneazã. Tie-
break-ul a avut schimburi de mingi
interesante, care au ridicat în pi-
cioare publicul din tribune. Mai
sigurã pe ea, Williams s-a impus
cu 7-5 ºi a încheiat cu victorie a
15-a finalã disputatã la rând.

În urma prestaþiei de la Cincin-
nati, Halep va fi recompensatã cu
240.500 de dolari ºi cu 585 de
puncte WTA. Cu aceste puncte,
constãnþeanca a revenit de ieri pe
poziþia a doua mondialã, devan-

sând-o pe Maria ªarapova – care
n-a participat la turneul de la Cin-
cinnati, în urma cãruia s-au sta-
bilit ºi capii de serie pentru US
Open (31 august – 13 septem-
brie), ultima întrecere de Grand
Slam a anului, astfel cã Simona
este sigurã cã o va putea reîntâlni
pe Serena Williams doar în finalã.

Românca fãcuse finalã ºi în
urmã cu o sãptãmânã, la Toronto
(Canada), iar performanþa de la
Cincinnati este cu atât mai nota-
bilã cu cât Halep a abandonat
atunci din cauza unei accidentãri:
scor 6-7, 7-6, 0-3 cu elveþianca
Belinda Bencic (locul 20 la acel
moment).

În aceastã perioadã  Halep se
va odihni ºi va va pune la punct
ultimele detalii pentru US Open,
alegând sã nu participe la turneul
de la New Haven, acolo unde s-a
impus anul trecut.

DIGI SPORT 2
8:00, 14:00 – JUDO (M, F)

– Turneul World Champion-
ships, la Astana, în Kazahstan /
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa
Ligii: Luton Town – Stoke City.

DOLCE SPORT
21:45  –  FOTBAL – Liga

Campionilor: ªahtior Doneþk –
Rapid Viena.

DOLCE SPORT 2
21:45  –  FOTBAL – Liga

Campionilor: AS Monaco – Va-
lencia.

SPORT LA TV,  ASTÃZ I  –  TRANSMIS I I  ÎN  D IRECT
SPORT.RO
21:45  –  FOTBAL – Liga

Campionilor: ªahtior Doneþk –
Rapid Viena.

EUROSPORT
13:30 – ATLETISM – Cam-

pionatul Mondial, la Beijing, în
China / 17:00 – CICLISM –
Turul Spaniei: etapa a 4-a / 4:30
– ATLETISM – CM, la Beijing.

EUROSPORT 2
20:00 – MOTOCICLISM VI-

TEZÃ – Liga Naþionalã, în Suedia
(Piraterna – Ikaros Smederna).

FOTBAL –
LIGA CAMPIONILOR –

PLAY-OFF – MANªA SECUNDÃ
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1. Astra 8 5 2 1 18-13 17
2. Viitorul 8 4 4 0 17-9 16
3. Dinamo 8 4 4 0 9-2 16
4. ASA 8 3 4 1 9-4 13
5. Steaua 8 3 4 1 8-5 13
6. Pandurii 8 3 3 2 8-8 12
7. CSMS Iaºi 8 3 2 3 6-10 11
8. CFR Cluj 7 3 3 1 9-6 6
9. Craiova 8 1 3 4 6-8 6
10. Botoºani 8 1 3 4 5-9 6
11. Concordia 7 1 2 4 8-11 5
12. ACS Poli 8 1 2 5 4-12 5
13. Voluntari 8 0 4 4 5-12 4
14. Petrolul 8 1 4 3 6-9 1

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Universitatea ºi-a dorit enorm un
rezultat pozitiv contra Stelei, nu-
mai cã finalmente s-a ales cu tolba
goalã, la capãtul unui meci în care
a arãtat destule momente de fotbal
bun, cam toate “înghesuite” însã
în prima reprizã.
Dupã pauzã, posibil ºi
rãmãºi fãrã resurse
fizice, alb-albaºtrii au
mizat sã dea lovitura
pe contraatac, însã
totul s-a nãruit în mi-
nutul 85, când impro-
vizatul fundaº central
Dumitraº a provocat
o loviturã de pedeap-
sã, transformatã fãrã
probleme de hulitul
Tade.

Staff-ul tehnic ºi
jucãtorii ºi-au expri-
mat la unison pãrerea
de rãu cã nu au reu-
ºit sã-ºi bucure suporterii, veniþi
în numãr de peste 5.000 pe “Ex-
tensiv”. Directorul tehnic, Sorin
Cârþu, a declarat: „Suntem extrem
de triºti, pentru cã am pierdut pe
nedrept la modul cum s-a desfã-
ºurat meciul. Au fost momente
bune, dar ne-a lipsit acea pasã de- Liga I – etapa a IX-a

Vineri
FC Voluntari – “U” Craiova 18:30
CSMS Iaºi – ASA Tg. Mureº 21:00
Sâmbãtã
ACS Poli – Concordia 18:30
Pandurii – Dinamo 21:00
Duminicã
Petrolul – Astra 18:30
Steaua – Viitorul 21:00
Luni
CFR Cluj – FC Botoºani 21:00

Reacþii dupã Craiova – Steaua 1-2

Aleea Blanduziei e o arterã
discretã a Craiovei, cu lume
emancipatã ºi convieþuire tih-
nitã, din totdeauna. La una din-
tre casele mai arãtoase, deºi
toate etaleazã gust arhitecto-
nic, locuieºte Sorin Cîrþu, an-
trenorul Craiovei, fostul ei
mare jucãtor, un nume de re-
ferinþã, dacã vreþi, al urbei.
Deunezi ºi-a gãsit gardul in-
scripþionat cu mizerii de tot
felul ºi autoturismul stropit cu
vopsea de o haitã de troglodiþi,
predispuºi la o gimnasticã în-
jositoare. Fapta aceasta umo-

S-a întâmplatS-a întâmplatS-a întâmplatS-a întâmplatS-a întâmplat
pe Aleea Blanduziei...pe Aleea Blanduziei...pe Aleea Blanduziei...pe Aleea Blanduziei...pe Aleea Blanduziei...

ralã s-a petrecut în Craiova,
substituind la timp de noapte,
probabil un scuipat între ochi
pe timp de zi, de care niºte pa-
pagali modificaþi genetic nu s-
au simþit capabili. Salutarã a
fost moderaþia „victimei”, tes-
tatã de felul în care a primit
„execuþia iresponsabilã”. Re-
fuzând roba severã de avocat
voluntar, realizãm cât este de
ridicol aerul de pedagog, când
nimeni nu are nevoie de lecþii,
deºi mirosul de peºterã este in-
suportabil. Sã lãsãm puþin fot-
balul deoparte, fiindcã, dacã

pretextul este binele fotbalului,
substanþa gestului este agresi-
vitatea patologicã a unor deni-
gratori scatologici. Municipiul
Craiova nu este un sat fãrã
câini. Dimpotrivã. Chiar rãmâ-
nem interesaþi în identificarea
fãptuitorilor, existând deja o
plângere la Secþia 4 de poliþie.
De fapt, suntem în faþa unui
exerciþiu moral, din motive
care n-au nici o legãturã, dar
nici una, cu fotbalul. ªi iatã de
ce: la începutul anilor ’70, pe
vremea când Sorin Cîrþu era
doar o promisiune a fotbalului,

evoluând la echipa de tineret,
a devenit într-o zi eroul Craio-
vei, în versiunea Parchetului
local de atunci. Un individ, ie-
ºit nu de multã vreme din pe-
nitenciar, care îl înjunghiase
ziua în amiaza mare pe altul ºi
o rupsese la fugã cu cuþitul în
mânã, a fost vãzut ºi apoi ur-
mãrit, dar ºi imobilizat de...
Sorin Cîrþu. Fapta lui de un
curaj nebun, dacã mai are vreo
relevanþã termenul, a uimit
poliþiºtii ºi procurorii Parche-
tului local Craiova, care l-au
cunoscut astfel înainte de a

Bogdan Vãtãjelu: „Aveam aºteptãri foarte mari de la
acest meci. Ne pare rãu cã nu am putut face mai mult
pentru aceºti suporteri. Ne doream o victorie într-o ase-
menea atmosferã. Am atacat, am avut ocazii, nu le-am fruc-
tificat. Dacã anul trecut aveam douã ocazii ºi dãdeam douã
goluri, acum avem multe ºanse dar înscriem puþin. Este o
situaþie puþin disperatã pentru noi toþi. Domnul Cârþu are ºi
de ce sã fie supãrat, cu o victorie în opt etape nu are de ce
sã aibã prea multe motive de fericire. Golul meu nu mai
conteazã, atât timp cât am pierdut. La cum am jucat, cred
cã noi, jucãtorii ar trebui sã pãrãsim echipa. Dar antreno-
rului i se sparg toate în cap. Sper sã gãsim soluþii ºi sã
urcãm în clasament.”

Cristian Bãlgrãdean: „Am sperat pânã în
ultimul minut sã egalãm, dupã ce am luat gol în
minutul 85. Trebuie sã ne revenim, este o situaþie
foarte grea pentru noi acum. Avem 6 puncte. Avem
un obiectiv de îndeplinit: intrarea în play-off, dar
pe mãsurã ce trec partidele pãrem cã ne îndepãr-
tãm de el. Din pãcate nu mai sunt 34 de etape, ci
26 pentru atingerea lui. La urma urmei era bun ºi
un punct, în condiþiile în care am pierdut acest
meci. Nu vreau sã comentez arbitrajul, dacã dom-
nul Comãnescu a acordat probabil cã a fost. Am
crezut în unele momente ale jocului cã putem
învinge, din pãcate nu am reuºit.”

Liga I – etapa a VIII-a
Vineri
ASA Tg. Mureº – FC Voluntari 2-1
Au marcat: R. Costa 9, 59 / Pancu 4.
Viitorul – ACS Poli Timiºoara 4-0
Au marcat: Aganovic 5, I. Hagi 22, Tãnase 45, Nicoliþã 68.
Sâmbãtã
FC Botoºani – Pandurii 0-2
Au marcat: Hora 36, M. Roman 90+5.
Dinamo – Petrolul 2-0
Au marcat: Essombe 19, Gnohere 73.
Duminicã
“U” Craiova – Steaua 1-2
Au marcat: Vãtãleju 39 pen. / Stanciu 19, Tade 85 pen.
Astra – CSMS Iaºi 4-1
Au marcat: Budescu 8, 54, D. Florea 42, De Amorim 49 / V. Gheor-

ghe 69.
* Concordia – CFR Cluj  s-a disputat asearã dupã închiderea

ediþiei.

ajunge gloria urbei. Am amintit
întâmplarea acoperitã de uitare
dintr-o obligaþie moralã a unuia
care a pãstrat-o în cutia de rezo-
nanþã a sufletului sãu. Ca antre-
nor de fotbal al Craiovei, fireºte,
Sorin Cîrþu poate fi adulat sau
fluierat, cum se întâmplã ºi în alte
locuri, din cauza patimilor ºi
uneori a resentimentelor. Dar
ceea ce i s-a întâmplat unui lo-
cuitor al Craiovei, de-a dreptul
onorabil, care a adus glorie urbei,
ºi ce glorie, este o ruºine dezgus-
tãtoare ºi nici un om de bunã cre-
dinþã nu poate accepta aºa ceva.

cisivã din care sã facem diferen-
þa ºi am jucat la fel cum am fã-
cut-o în multe partide din acest
campionat, pierzând tot la fel. E
prea mult aceastã înfrângere. Poa-
te cã nu meritam sã câºtigãm, dar

în nici un caz nu trebuia sã pier-
dem. Am avut ºi noi ocazii, dar ei
s-au dovedit mai eficienþi, cu o
experienþã competiþionalã mai
bunã ºi au ºtiut sã presteze ºi sã
aibã o atitudine pentru un joc aºa
cum se anunþa acest Universita-
tea Craiova – Steaua.”

Sãndoi a invocat indisponibilitãþiile
La rându-i, “principalul” Emil

Sãndoi a spus: „O primã reprizã cât
se poate de echilibratã, cu ocazii ºi
de o parte ºi de cealaltã. În partea a

doua, Steaua a avut un
plus în joc. Ne confrun-
tãm cu multe probleme,
avem mulþi jucãtori acci-
dentaþi. Nu am putut sã
aliniem un 11 standard.
Penalty-ul nu pot sã o co-
mentez, am fost departe
de fazã. Rocha dacã era
mai inspirat ºi mai infor-
mat la ceea ce se întâm-
pla în teren puteam sã
conducem noi cu 2-1.
Trebuie sã recuperãm
toþi jucãtorii accidentaþi,
sã folosim formula de
bazã ºi atunci vor veni ºi
rezultatele. Este vina

noastrã, a tuturor, nu-i putem acuza
pe jucãtori. Au arãtat dãruire, ca ºi
în repriza a doua de la Timiºoara.
Dar am fost taxaþi la primul gol la o
greºealã de poziþionare (n.r. Stanciu
a înscris dintre Acka ºi Vãtãjelu).
Acesta este fotbalul.”

MARIUS CÎRSTOV
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