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SC Termo a
raportat cãtre
ANRSC pierderi
oficiale pe reþelele
de transport de
19,13% pentru
punctele termice ºi
de 21,05% pentru
centralele termice.
Cifrele aratã cã,
în decurs de câþiva
ani, pierderile de
energie termicã pe
care ºi le asumã
deschis operatorul
de termoficare au
crescut cu 2% faþã
de pierderile teh-
nologice. În reali-
tate, se recunoaºte
cã, pe ansamblu,
în sistemul de
termoficare pier-
derile reale sunt
cu 34,51% mai
mari decât cele
tehnologice. 33333 AD
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Într-o sãptãmânã, Germania a
trecut de la statul de þarã amenin-
þatã, la cel de þarã lovitã de atenta-
tele islamiste. Douã din cele patru,
care au sensibilizat teribil societa-
tea germanã, au fost revendicate
de Daesh. Ameninþatã aidoma ce-
lorlalte þãri din coaliþia internaþio-
nalã, care au intervenit în Siria,
Germania s-a vãzut confruntatã,
anterior, cu mai multe alertãri: sã
ne amintim doar de amânarea unui
meci internaþional de fotbal, pro-
gramat la Hanovra…

A fost pusã în libertate!

Secretara ºefãSecretara ºefãSecretara ºefãSecretara ºefãSecretara ºefã
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Restituiri
Aºa cum avertizam cu

doar câteva zile în urmã,
scotocind arhive mai vechi
am decis sã restitui cititoru-
lui, subjugat – confiscat? –
noii tipologii de lecturã
impusã de paradigma new
media, pagini mai „vechi”
(actualitatea ºi motivaþia e
mai curând un test cât un
pariu), unele apãrute în
presa a unor vremuri cãrora
destui trâmbiþaºi ai negaþiei
totale le contestã validitatea
în consens cu instituirea
unei incongruente ºi pãcã-
toase „gãuri negre” a
culturii noastre…

Nouã note de 10,Nouã note de 10,Nouã note de 10,Nouã note de 10,Nouã note de 10,
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840 de angajaþi
ai Complexului
Energetic
Hunedoara
vor fi concediaþi
începând
cu 1 octombrie

CEH va da afarã 840 de
angajaþi în toamna acestui
an, Ministerul Energiei
pregãtind în acest sens o
Hotãrâre de Guvern pentru
acordarea sumelor necesare
pentru asigurarea venitului
în completare, la acest
moment angajaþii care vor
pãrãsi sistemul nebeneficiind
ºi de plãþi compensatorii. În
perioada cuprinsã între
ieºirea din insolvenþã – finele
lunii aprilie - ºi reintrarea în
insolvenþã- finele lunii iunie
– forurile de conducere ale
Complexului Energetic
Hunedoara au aprobat un
plan de disponibilizare care
cuprinde concedierea colecti-
vã a 840 de angajaþi. Minis-
terul Energiei pregãteºte
acum un proiect de hotãrâre
de Guvern pentru asigurarea
veniturilor în completare,
valoarea estimatã pânã în
2018 fiind de aproape 26
milioane de lei, proiectul
aflându-se în dezbatere
publicã pânã la începutul
lunii august. Planul de
disponibilizare a fost avizat
de Consiliul de Administraþie
ºi avizat de Adunarea Gene-
ralã a Acþionarilor. Potrivit
notei de fundamentare a
proiectului de Hotãrâre de
Guvern, programul de
restructurare ºi reorganizare
are ca scop principal menþi-
nerea în funcþiune a capaci-
tãþilor de producþie eficiente
ºi închiderea sau conservarea
activelor nerentabile, dar ºi
redimensionarea numãrului
de personal în funcþie de
necesarul optim.
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“Consiliul general al CNAT-
DCU s-a pronunþat cu 37 de vo-
turi din 47 pentru respingerea
contestaþiei. Cu alte cuvinte, de-
cizia consiliului general menþi-
ne raportul comisiei de analizã
a sesizãrii, care constatã plagia-
tul tezei de doctorat ºi propune
retragerea titlului de doctor”, a
declarat pentru MEDIAFAX
purtãtorul de cuvânt al Minis-
terului Educaþiei, Mirabela Ama-
randei.

Potrivit procedurii, decizia
consiliului ajunge la ministrul
Educaþiei ,  Mircea Dumitru,
acesta precizând încã de la pre-
luarea mandatului cã va semna
retragerea titlului de doctor în
cazul lui Victor Ponta.

Fostul premier Victor Ponta
a contestat la data de 15 iulie
decizia Consiliului Naþional de

El a precizat la începutul
ºedinþei de Guvern cã ‘’zilele tre-
cute’’ a informat liderii partide-
lor parlamentare despre intenþia
Guvernului de a modifica legea
electoralã în ceea ce priveºte vo-
tul românilor din diaspora. Cio-
loº a subliniat cã legea are câte-
va ‘’deficienþe’’ ºi cã numãrul
mic al celor înscriºi în Registrul
Electoral nu þine doar de lipsa
de informare. ‘’Aºa cum sunt
formulate lucrurile în momentul
de faþã, cu acest numãr foarte
mic înscris în Registrul Electo-
ral riscãm sã avem restricþii mai
mari decât în anii trecuþi pentru
votul din strãinãtate. De aceea
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Consiliul Naþional de Atestare a Titlurilor
Diplomelor ºi Certificatelor Universitare a

respins contestaþia lui Victor Ponta la decizia
consiliului de retragere a titlului de doctor,
urmând ca hotãrârea sã ajungã la ministrul

Educaþiei pentru a fi semnatã.
Atestare a Titlurilor Diplomelor
ºi Certificatelor Universitare de
retragerea a titlului de doctor.
CNATDCU a decis în data de
30 iunie sã recomande Ministe-
rului Educaþiei retragerea titlu-
lui de doctor lui Victor Ponta.

Comisia Tehnicã din cadrul
instituþiei, alcãtuitã din trei pro-
fesori universitari, a analizat lu-
crarea de doctorat “Curtea Pe-
nalã Internaþionalã” a lui Victor
Ponta ºi a stabilit cã “nu res-
pectã standardele de eticã ºi
propune retragerea titlului de
doctor”.

Pe 18 iunie 2012, ediþia onli-
ne a revistei Nature a publicat
ºtirea cã Victor Ponta, „prim-
ministrul României, a fost acu-
zat cã ar fi copiat secþiuni mari
ale tezei sale de doctorat în
drept din 2003 din publicaþii an-

terioare, fãrã sã punã referinþe
exacte”.

CNATDCU, care este singu-
rul organism abilitat prin lege sã
judece plagiatele din tezele de
doctorat din 1995 încoace, a
mai dat un verdict pe 29 iunie

2012 dar comisia a fost dizol-
vatã de cãtre Liviu Pop, cel care
era atunci ministrul interimar al
Educaþiei. Membrii comisiei
susþineau atunci cã Victor Pon-
ta a plagiat 85 de pagini cuvânt
cu cuvânt.

Cioloº: ordonanþa de urgenþã privind votul în diaspora,
în dezbatere publicã pânã la mijlocul lunii august

Premierul Dacian Cioloº a declarat ieri cã îºi
propune ca ordonanþa de urgenþã privind votul în
diaspora sã fie pusã în consultare publicã pânã la
sfârºitul lunii august, aceasta urmând sã corecte-
ze deficienþele legii actuale care pot duce la re-

stricþii mai mari decât în anii trecuþi.

am cerut doamnei ministru Ma-
ria Ligor, în coordonare cu Mi-
nisterul Afacerilor Externe, cu
Cancelaria primului-ministru, cu
Autoritatea Electoralã Permanen-
tã, sã ne gândim la un proiect de
OUG prin care sã clarificãm
acest lucruri ºi sã precizãm mai
bine condiþiile în care se poate
vota în strãinãtate, pãstrând spi-
ritul legii aºa cum a fost decis
de Parlament’’, a spus Cioloº,
explicând cã legea actualã nu
prevede ce se întâmplã în cazul
în care foarte puþin români se
înscriu în Registrul Electoral.

El i-a cerut ministrului Maria
Ligor sã se întâlneascã cu liderii

partidelor politice pentru a dis-
cuta despre intenþiile Guvernu-
lui astfel încât ’’în perioada ur-
mãtoare, pânã la mijlocul lunii
august cel târziu, sã putem pune
în dezbatere publicã acest pro-
iect de ordonanþã pe care sã-l
adoptãm imediat ce Parlamnetul
vine din vacanþã, sã ne putem
pregãti în condiþii bune pentru
alegeri’’. Un numãr de 3.613 de
români s-au înscris în Registrul
Electoral, din care 2.913 au men-
þionat opþiunea pentru votul prin
corespondenþã, iar 700 au optat
pentru votul în secþiile de vota-
re, a anunþat marþi Autoritatea
Electoralã Permanentã.

Fostul preºedintele Traian Bã-
sescu a declarat cã legea votului
prin corespondenþã va fi, cel mai
probabil, un eºec ºi a cerut Gu-
vernului sã recurgã la înfiinþa-
rea unui numãr mai mare de secþii
de votare pentru diaspora -
1.500-2.000. Ideea a fost susþi-
nutã ºi de liberali. Luni, PNL a
adoptat o rezoluþie în care soli-
citã Guvernului sã emitã o or-
donanþã prin care sã crescã nu-
mãrul secþiilor de votare din di-
aspora ºi prin care sã fie intro-
dusã posibilitatea ca solicitarea
de înregistrare pentru a vota prin

corespondenþã sã fie transmisã
ºi online.

Legea care permite votul prin
corespondenþã a fost adoptatã în
toamna anului trecut, formula de
compromis la care au ajuns PNL
ºi PSD vizând introducerea
acestui tip de vot doar pentru ale-
gerile parlamentare, nu ºi pen-
tru cele prezidenþiale ºi doar cu
condiþia ca românii cu domici-
liul sau reºedinþa în afara þãrii sã
se înscrie într-un Registru Elec-
toral, în perioada de pre-campa-
nie. În noiembrie 2015, preºe-
dintele Klaus Iohannis a promul-
gat legea, Administraþia Preziden-
þialã precizând cã acest “act nor-
mativ este unul aºteptat de în-
treaga societate ºi asigurã pre-
misele respectãrii dreptului fun-
damental la vot pentru toþi ro-
mânii”.

Legea prevede obligaþia cetã-
þeanului cu domiciliul sau reºe-
dinþa în strãinãtate de a se înscrie
în Registrul electoral cu opþiunea
pentru votul prin corespondenþã
printr-o cerere depusã în acest
sens începând cu data de 1 apri-
lie a anului în care au loc alegeri-
le parlamentare ºi pânã la data ex-
pirãrii a 48 de ore de la data în-
ceperii perioadei electorale.
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SC Termo Craiova SRL a întocmit
bilanþul termoenergetic pentru acti-
vitãþile de producere ºi distribuþie a
energiei termice pe anul 2015, bilanþ
care a fost avizat de cãtre autoritatea
competentã, respectiv de A.N.R.S.C.
Bilanþul a fost aprobat ºi de consilie-
rii municipali, în ºedinþa de joi.

Populaþia Craiovei se încãlzeºte de
la 13 centrale termice de cvartal ºi 36 de
bloc, care funcþioneazã pe gaze natu-
rale, precum ºi de la 104 puncte termi-
ce, care funcþioneazã cu apã fierbinte.

Centralele termice au produs, în
2015, o cantitate de 31.908,85 Gcal. Din
aceasta cantitate s-au vândut consu-
matorilor 22.506,26 Gcal ºi s-au pier-
dut în reþelele de distribuþie 9.402,59
Gcal, adicã 29,47 % din energia termi-
cã produsã. Pentru încalzire, în sezo-
nul de iarnã, s-au facturat 19.441,01
Gcal, iar pentru alimentarea cu apã
caldã de consum a consumatorilor
racordaþi la reþea s-au facturat 3.112,77
Gcal. Scãzând pierderile de pe reþelele
secundare, a rezultat o pierdere ofi-
cialã de 21,05% pentru centralele ter-

Zona „Viitorul” din Craiova a fost
martora unor prefaceri profunde, cel
puþin în arhitectura urbanã. Dupã
demolarea unei clãdiri foarte înalte
ce aparþinea S.C. PAN GROUP S.A.,
dupã apariþia pe locul rãmas liber a
unui supermarket, zona devine din
ce în ce mai interesantã ºi pentru in-
vestitorii imobiliari. În spatele Spi-
talul Clinic de Boli Infecþioase ºi
Pneumoftiziologie „Dr. Victor
Babeº” s-au construit, recent, imo-

La sfârºitul acestei sãptãmâni, SA Salubri-
tate începe cea de-a patra campanie de dezin-
secþie în oraº. Sâmbãtã ºi duminicã dimineaþa,
între orele 6.00 ºi 12.00, se va face o pulverizare
aerianã pentru combaterea þânþarilor, pe dome-

Mâine, pe 29 iulie, vor fi restricþii de circula-
þie în centrul Craiovei. Între orele 8.00 ºi 10.00,
se va închide circulaþia rutierã pe strada „A.I.-
Cuza” – sectorul de drum cuprins în-
tre intersecþia cu strada „Unirii” ºi
intersecþia cu strada „Arieº”; pe stra-
da „Unirii” – sectorul de drum cu-
prins între intersecþia cu strada „Mi-
hai Viteazul” ºi intersecþia cu strada
„A.I.Cuza”; pe strada „Popa ªapcã”.
Autoritãþile locale transmit ºoferilor
sã circule cu atenþie ºi sã se confor-
meze semnalizãrilor rutiere ce vor fi
instituite. De asemenea, în situaþia
în care autovehiculele staþionate în
zonele restricþionate obstrucþionea-
zã buna desfãºurare a manifestãrilor,
acestea vor fi ridicate ºi relocate pe
amplasamente din zonele aflate în

TTTTTermo pierde peste 30% din cãldurã din cauza reþelelorermo pierde peste 30% din cãldurã din cauza reþelelorermo pierde peste 30% din cãldurã din cauza reþelelorermo pierde peste 30% din cãldurã din cauza reþelelorermo pierde peste 30% din cãldurã din cauza reþelelor
SC Termo a raportat cãtre ANRSC pier-

deri oficiale pe reþelele de transport de
19,13% pentru punctele termice ºi  de
21,05% pentru centralele termice. Cifre-
le aratã cã, în decurs de câþiva ani, pier-
derile de energie termicã pe care ºi le asu-

mã deschis operatorul de termoficare au
crescut cu 2% faþã de pierderile tehnolo-
gice. În realitate, se recunoaºte cã, pe an-
samblu, în sistemul de termoficare pier-
derile reale sunt cu 34,51% mai mari de-
cât cele tehnologice.

mice (producere ºi distribuþie), pier-
dere pe care SC Termo ºi-a asumat-o.
În 2012, pierderile oficiale la centrale
termice au fost de 33,69%.
Cei mai mulþi craioveni se
încãlzesc prin puncte termice

La punctele termice, cantitatea de
energie termicã consumatã a fost de
451.733,91 Gcal. Din aceasta cantita-
te, în sezonul de iarnã s-au vândut
consumatorilor pentru încãlzire
288.702,67 Gcal, iar pentru apã caldã
de consum – 62.360,55 Gcal. Diferen-
þa de 105.620,89 Gcal dintre energia
termicã cumpãratã din sistemul de
transport ºi totalul energiei termice
vândute consumatorilor reprezintã
pierderi în sistemul de distribuþie. În
procente, pierderile au fost de 23,38
%. Scãzând piederile care au loc pe
reþelele secundare, a rezultat o pier-
dere oficialã înregistratã la punctele
termice de 19,31%, pe care ºi-a asu-
mat-o SC Termo SRL Craiova. În anul
2012, pierderile oficiale pe puncte ter-
mice au fost de 22,57%.

De unde provin pierderile
Reprezentanþii SC Termo susþin, în

bilanþul care a fost trimis cãtre ANRSC,
cã au apãrut factori noi care au deter-
minat creºterea nivelului pierderilor
faþã de pirderile tehnologice asumate.

Pe de o parte, a crescut dimensiu-
nea sistemului de distribuþie, fiind
vorba de 104 punce termice faþã de
94 de puncte termice câte erau la ni-
velul anului 2007 ºi de 13 centrale
termice de cvartal faþã de 27 câte erau
în acelaºi an. De asemenea, au fost
incluse în sistem, spun autoritãþile,
încã 36 de centrale de bloc, fiind vor-
ba de cele din cartierele ANL de la
Potelu ºi Craioviþa Nouã.

O altã cauzã a creºterii pierderilor
invocatã de SC Termo este reducerea
temperaturii maxime de livrare a agen-
tului primar de cãtre Complexul Ener-
getic Sucursala II Craiova de la 130
grade Celsius la 100 grade Celsius.

Însã cel mai important factor este
scãderea cererii de cãldurã întrucât tot
mai mulþi dintre abonaþii SC Termo au
decis sã se debranºeze de la sistem.

Modernizarea reþelelor costã
112 milioane de lei

La toate aceste cauze se adaugã
ºi vechimea reþelei de distribuþie,
unele conducte fiind deja în funcþiu-
ne de peste 40 de ani. În bilanþ, SC
Termo a inclus ºi mãsurile privind
modernizarea sistemului de distribu-
þie, care se întind pânã în anul 2020.
În acest an, de exemplu, sunt planifi-
cate sã se modernizeze 4 Valea Ro-
ºie, PT 2 Nicolae Titulescu, PT 21

Toporaºi, PT 3 ºi PT 9 Brazdã ºi PT
Piaþa Unirii. Cu tot cu achiziþia celor
2.000 de contoare, investiþia ajunge
la 23,14 milioane de lei.

În 2017 – investiþia în reþele este
planificatã la suma de 21,5 milioane
de lei, în 2018 – 21,4 milioane de lei,
în 2019 – 21 milioane de lei, iar în anul
2020 – 25,7 milioane de lei.

În total, sistenul de distribuþie al ener-
giei termice din Craiova are nevoie de o
modernizare 112,74 milioane de lei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Ample lucrãri la Ambulatoriul „Filantropia” de pe Calea Bucureºti
Cele patru corpuri de clãdirea din apropierea Spitalului Clinic

de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeº” erau,
pânã acum câteva luni, o ruinã ce amintea de vremuri apuse. Acum,
echipele de constructori au ridicat cãrãmidã pe cãrãmidã iar
zidurile exterioare sunt semnul clar cã, firma care a câºtigat
licitaþia nu se dezminte nici de aceastã datã. Un mic amãnunt:
lucrarea era abandonatã de peste 23 de ani, dar dupã expertize
tehnice relevante s-a decis cã betonul folosit la acea vreme, încã
mai are calitãþile cerute de normativul de siguranþã în construcþii.

bile cu destinaþia locuinþe, ce au fost
vândute, în totalitate, de dezvolta-
torul imobiliar implicat.
„Va fi, aºa cum trebuie
sã fie un spital”

La câþiva metri de acestea, craio-
venii pot vedea, deja, alte patru clã-
diri în lucru. Nu sunt investiþii pri-
vate, ci reprezintã finalizarea unui
proiect ce a murit în faºã, la puþin
timp dupã evenimentele din 1989.

Constructorul, firma Recon, confir-
mã ºi de aceastã datã cã seriozitatea
este cartea sa de vizitã. „Noi mer-
gem destul de intens. Vom termina
în termenul prevãzut, care este 15
martie anul viitor, dacã nu apar alte
probleme. Sunt niºte branºamente
electrice care trebuie rezolvate de
municipalitate în baza soluþiilor teh-
nice date de CEZ. În rest, nu sunt
probleme în momentul acesta. Va fi
aici Amulatoriul spitalului „Filantro-
pia”, realizat cu finanþarea Primãriei
Craiova. Va ieºi totul bine. Va fi, aºa
cum trebuie sã fie un spital”, ne-a
precizat Marian Petcu, director ge-
neral al S.C. Recon S.A.

Municipalitatea a fãcut, iniþial,
o estimare de buget de 36 milioane
de lei. Valoarea totalã a investiþiei

se ridicã la suma de de 33.615.422
de lei cu TVA, cât a fost oferta Re-
con. Clãdirile noi vor fi legate de
cele ale spitalului prin douã pasa-
rele acoperite, una la nivelul etaju-
lui întâi pentru a lega blocul alimen-
tar ºi alta cãtre laboratorul de ana-
lize care va rãmâne în spital.  Aici
se vor muta 4 dintre secþiile Spita-
lului „Filantropia”. La unele corpuri
de clãdire se va mai adãuga un etaj,
iar la final toate cele patru corpuri
noi vor fi cuprinse în aceeaºi curte.
În corpul C va fi amenajatã Secþia
Medicalã I, în corpul B – Secþia
Medicalã II, iar în corpul A (care va
fi înãlþat cu douã etaje) – Secþia
Medicalã III ºi Urgenþa. În corpul
de clãdire rãmas va fi amenajatã o
Secþie de Fizioterapie.

„Este o construcþie foarte
importantã pentru Craiova”

Sã mai precizãm cã, mai înainte ca
actuala conducere a municipiului Cra-
iovei sã se implice au mai fost douã
tentative de a continua lucrãrile la
corpurile abandonate. Prima a fost în
perioada 1993, când se intenþiona ca
aici sã se realizeze un spital pentru
cei infectaþi cu virusul HIV, dar lipsa
ulterioarã de fonduri ºi-a spus cuvân-
tul. A urmat o a doua tenativã de a
cuprinde clãdirea abandonatã în pro-
gramul de investiþii al Ministerului
Sãnãtãþii, propunându-se construirea
unui spital cu 150 de paturi ºi extin-
derea spitalului. ªi de aceastã datã, a
fost tãiat de pe listã din lipsa banilor.

„Un spital municipal nou este o
construcþie foarte importantã pentru
Craiova. Deºi în spitalele municipali-
taþii s-au fãcut investiþii masive, cum
ar fi Filantropia, Victor Babeº ºi Neu-
ropsihiatria, spaþiile erau neîncãpãtoa-
re pentru numãrul de bolnavi. Acest
nou spital va prelua mai multe secþii
de la Filantropia ºi va fi dotat ultramo-
dern”, ne-a precizat Lia Olguþa Vasi-
lescu, primarul municipiului Craiova.

VALENTIN CEAUªESCU

Al patrulea raid împotriva þânþarilorAl patrulea raid împotriva þânþarilorAl patrulea raid împotriva þânþarilorAl patrulea raid împotriva þânþarilorAl patrulea raid împotriva þânþarilor
niul public. vor fi vizate lacurile de pe teritoriul
municipiului (lacul din Parcul Romanescu, La-
cul Tanchiºtilor, Lacul Valea Fetii, Lacul Fãcãi,
lacul din Grãdina Botanicã, Lacul Valea ªarpe-
lui ºi Lacul Hanul Doctorului), parcurile ºi zo-

nele verzi din cartiere. Supra-
faþa totalã pe care va avea loc
dezinsecþia este de 780 de
hectare. Potrivit Salubritãþii,
produsul folosit în cadrul
acestei intervenþii este Super-
tox, o substanþã cu spectru
larg de acþiune din grupa a treia
de toxicitate, care este avizatã
de Ministerul Sãnãtãþii. Con-
form fiºei de securitate, solu-
þiile de lucru utilizate nu pre-
zintã pericol pentru oameni ºi
animale. (L. Moþîrliche)

VVVVVineri, restricþii în centrul Craioveiineri, restricþii în centrul Craioveiineri, restricþii în centrul Craioveiineri, restricþii în centrul Craioveiineri, restricþii în centrul Craiovei
imediata apropiere. În cele douã ore de restric-
þii, se vor desfãºura manifestãrile dedicate „Zi-
lei Imnului Naþional”. (L. Moþîrliche)
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Reamintim cã, cercetarea femeii
a început în decembrie 2015, când
un craiovean i-a sesizat pe ofiþerii
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj cã, la sfârºitul lunii septem-
brie-începutul lunii octombrie
2015, Chivu Anca Daniela (46 de
ani) a primit 7.500 euro din 15.000
euro cât ceruse, lãsându-l pe acesta
sã creadã cã are influenþã asupra
directorului Spitalului Clinic de
Urgenþã Craiova pentru a o angaja
pe fiica sa pe un post de medic
rezident ginecolog la spitalul pe care
îl conduce ºi, totodatã, cã va in-
terveni pentru obþinerea la reziden-

La sediul Inspectoratului de
Jandarmi Judeþean Dolj s-a des-
fãºurat, ieri, întâlnirea cu repre-
zentanþii GJMb Craiova, I.P.J.
Dolj, I.S.U. Dolj, Poliþiei Locale
Craiova, SCM Craiova, AJF
Dolj, organizatorii de competiþii
sportive ºi responsabilii de ordi-
ne ºi siguranþã publicã din ca-
drul cluburilor sportive, în ve-
derea analizãrii activitãþilor de-
rulate în sezonul competiþional
2015 – 2016, prezentãrii de bune
practici ºi stabilirii canalelor de

Forþele de ordine se pregãtesc de noul
sezon competiþional

cooperare ºi colaborare pe tim-
pul desfãºurãrii sezonului com-
petiþional 2016-2017. În confor-
mitate cu prevederile Legii 4/
2008, privind prevenirea ºi com-
baterea violenþei cu ocazia com-
petiþiilor ºi a jocurilor sportive,
forþele de ordine, în colaborare
cu organizatorii de competiþii
sportive, ºi-au adaptat permanent
acþiunile pentru asigurarea des-
fãºurãrii în condiþii de siguranþã
a manifestãrilor sportive, drept
pentru care, pe timpul sezonului

competiþional 2015 – 2016, nu
s-au înregistrat evenimente de-
osebite. De asemenea, în scopul
dezvoltãrii spiritului civic, a fair-
play-ului ºi a comportamentului
non-violent în rândul tinerilor,
Inspectoratul de Jandarmi Jude-
þean Dolj are încheiate partene-
riate educaþionale în baza cãro-
ra desfãºoarã acþiuni de infor-
mare în unitãþi de învãþãmânt
preuniversitar din Craiova, dar
ºi din judeþul Dolj, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IJJ Dolj.

A fost pusã în libertate!
Secretara ºefã de la ªcoala Gimnazialã „GheorgheSecretara ºefã de la ªcoala Gimnazialã „GheorgheSecretara ºefã de la ªcoala Gimnazialã „GheorgheSecretara ºefã de la ªcoala Gimnazialã „GheorgheSecretara ºefã de la ªcoala Gimnazialã „Gheorghe Bibescu”, Bibescu”, Bibescu”, Bibescu”, Bibescu”,

2 ani cu suspendare în dosarul de fals2 ani cu suspendare în dosarul de fals2 ani cu suspendare în dosarul de fals2 ani cu suspendare în dosarul de fals2 ani cu suspendare în dosarul de fals
Anca Daniela Chivu, secretara ºefã

de la ªcoala Gimnazialã Nr. 36 ”Gheor-
ghe Bibescu” Craiova a scãpat, marþi,
26 iulie a.c., de arestul la domiciliu.
Curtea de Apel Craiova i-a admis con-
testaþia ºi a dispus revocarea mãsurii
arestãrii preventive luatã faþã de ea în
dosarul în care a fost trimisã în judeca-
tã pentru sãvârºirea a douã infracþiuni
de trafic de influenþã, luare de mitã în
formã continuatã (trei acte materiale)
ºi douã infracþiuni de înºelãciune în for-

þiat a unui punctaj ce îi va asigura
ocuparea unui post pe specializa-
rea ginecologie. La aproximativ o
sãptãmânã dupã ce i-a remis suma
de 7.500 de euro, persoana vãtã-
matã s-a întâlnit cu inculpata în faþa
ªcolii nr. 36 Craiova, unde aceas-
ta din urmã îi solicitase, pentru a-i
cere cu împrumut o sumã de bani.
Acolo bãrbatul a aflat cã femeia nu
e “firmã serioasã”, ºi bineînþeles cã
nu a “rezolvat-o” pe fiica sa. În ia-
nuarie 2016 la Parchetul de pe lân-
gã Tribunalul Dolj a fost înregis-
trat un alt denunþ împotriva secre-
tarei, o femeie declarând cã în vara

anului 2011, Anca Da-
niela Chivu i-a pretins
suma de 400 euro
pentru a facilita trans-
ferul ºcolar al fiicei
sale, de la Liceul Henri
Coandã la ªcoala Nor-
malã “ªtefan Velovan” din Craio-
va, spunându-i cã are relaþii în ca-
drul  I.ª.J. Dolj. Dupã câteva sãp-
tãmâni de la începerea anului ºco-
lar, vãzând cã fiica sa nu a fost
transferatã ºi nici nu a fost înre-
gistratã vreo cerere în acest sens,
denunþãtoarea i-a solicitat în mod
insistent inculpatei sã-i restituie ba-

nii, fapt ce a determinat-
o pe aceasta sã-ºi schim-
be numãrul de telefon
pentru a nu mai putea fi
contactatã. Abia în vara
anului 2015, denunþãtoa-
rea a intrat în posesia
noului numãr de telefon
al inculpatei ºi sunat-o
din nou pentru a încerca
sã-ºi recupereze banii
daþi în vara anului 2011.
Tot în ianuarie un bãrbat
a depus plângere la Par-
chet în care explica fap-
tul cã în vara anului
2015, Anca Daniela Chi-
vu i-a pretins suma de
1.500 de lei, din care i-a
remis efectiv 800 lei,
pentru a-i facilita trans-
ferul locului de muncã de
la Grupul ªcolar “Spiru
Haret” UCECOM, la
ªcoala nr. 32 Craiova. În

plus, femeia a mai luat bani de la
trei persoane, cãrora le-a promis
cã le angajeazã (culmea) pe ace-
laºi post, de secretar la Colegiul
Tehnic “Costin D. Neniþescu” Cra-
iova, dupã cum au mai reþinut an-
chetatorii în rechizitoriu.
A scãpat de arestul la domiciliu

Dosarul s-a înregistrat pe 20
aprilie la Tribunalul Dolj, a intrat
în camera preliminarã, iar pe 30
iunie 2016 instanþa a respins cere-
rile formulate de Anca Daniela Chi-
vu ºi a dispus începerea procesu-
lui în care mai este inculpatã ºi Anda
Emilia Amãrãzeanu, pentru dare de
mitã. Marþi, 26 iulie a.c., Curtea
de Apel Craiova a constatat înce-
tarea mãsurii arestului la domici-
liu, astfel cã femeia este liberã:
„Constatã încetatã de drept mã-
sura preventivã a arestului la do-
miciliu dispusã faþã de inc. Chivu
Anca Daniela. Cheltuielile judicia-
re rãmân în sarcina statului. Defi-
nitivã. Pron. în camera de consi-
liu, azi, 26.07.2016”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a instanþei.

Mai mult decât atât, luna trecu-
tã, pe 23 iunie a.c., magistraþii Ju-
decãtoriei Craiova au pronunþat
sentinþa în dosarul în care Anca
Daniela Chivu a fost trimisã în ju-

decatã pentru fals intelectual dupã
ce ar fi modificat fiºa matricolã a
unui elev. Femeia a recunoscut
comiterea faptei, a cerut sã bene-
ficieze de prevederile vizând redu-
cerea cu o treime a limitelor de
pedeapsã ºi a fost condamnatã la
2 ani de închisoare cu suspendare
pe durata unui termen de încerca-
re de 4 ani: „Condamnã pe incul-
pata Chivu Anca Daniela la pe-
deapsa de 2 ani închisoare pentru
sãvârºirea infr. de fals intelectual.
2. Condamnã pe inculpata Chivu
Anca Daniela la pedeapsa de 2 ani
închisoare pentru sãvârºirea infr.
de fals material în înscrisuri ofi-
ciale. Contopeºte pedepsele de mai
sus în pedeapsa cea mai grea, aceea
de 2 ani închisoare. Dispune sus-
pendarea condiþionatã a executã-
rii pedepsei aplicate inculpatei pe
durata termenului de încercare de
4 ani. Obligã inculpata la plata
sumei de 250 de lei reprezentând
cheltuieli judiciare cãtre stat. Cu
apel în termen de 10 zile de la co-
municare pentru pãrþi ºi procuror.
Pronunþatã în ºedinþã publicã as-
tãzi, 23 iunie 2016”, se aratã în
hotãrârea instanþei. Pe 8 iulie a.c.,
Anca Daniela Chivu a declarat apel,
care se va judeca la Curtea de Apel
Craiova. 

mã calificatã. Dosarul s-a înregistrat la
Tribunalul Dolj, este acum în camera
preliminarã. În plus, luna trecutã, fe-
meia a fost condamnatã de magistraþii
Judecãtoriei Craiova la 2 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani în dosarul
în care a fost acuzatã de fals intelec-
tual, dupã ce a modificat fiºa matricolã
a unui elev. Femeia a declarat deja apel
în acest caz, apelul urmând sã se jude-
ce la Curtea de Apel Craiova.
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Acest venit lunar de completare se adaugã indem-
nizaþiei de ºomaj ºi se acordã în baza OUG 36/2013
privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor mã-
suri de protecþie socialã acordatã persoanelor dispo-
nibilizate prin concedieri colective efectuate în baza
planurilor de disponibilizare.

„Potrivit OUG nr. 36/2013, venitul lunar de com-
pletare se stabileºte odatã cu indemnizaþia de ºomaj ºi
este egal cu diferenþa dintre câºtigul salarial individual
mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere,
stabilit pe baza
clauzelor din con-
tractul individual
de muncã, dar nu
mai mult decât
câºtigul salarial
mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în
care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institu-
tul Naþional de Statisticã, ºi nivelul indemnizaþiei de
ºomaj”, se precizeazã într-un comunicat de presã.

Guvernul a aprobat, printr-o hotãrâre adoptatã în ºedinþa
de ieri, alocarea sumei de 24,191 milioane lei pentru aplicarea
unor mãsuri de protecþie socialã destinate salariaþilor care au
fost disponibilizaþi la sfârºitul lunii iunie de la Regia Autono-
mã pentru Activitãþi Nucleare Drobeta-Turnu Severin. Fondu-
rile se alocã pentru plata venitului lunar de completare per-
soanelor disponibilizate de la RAAN Drobeta-Trunu Severin,
din bugetul asigurãrilor de ºomaj pe anul 2016.

Conform Planului de Disponibilizare elaborat de administrato-
rul judiciar, aprobat de creditori ºi admis de tribunalul Mehe-
dinþi, au fost disponiblizaþ 1525 de salariaþi în prima etapã, în

anul 2015, ºi 520 de salariaþ în etapa a doua.

Tribunalul Mehedinþi a dispus
începerea procedurii falimentului

Venitul de completare se acordã lunar, pe perioade
stabilite diferenþiat, respectiv pe 12 luni pentru persoane-
le care au o vechime în muncã cuprinsã între 3 ani ºi
pânã la 10 ani, 20 de luni pentru persoanele care au o
vechime în muncã cuprinsã între 10 ani ºi pânã la 15 ani,
22 de luni pentru salariaþii care au o vechime în muncã
cuprinsã între 15 ani ºi pânã la 25 ani ºi 24 de luni pentru

salariaþii care au o
vechime în mun-
cã de cel puþin 25
de ani. Tribunalul
Mehedinþi a dis-
pus începerea pro-

cedurii falimentului ºi dizolvarea Regiei Autonome pen-
tru Activitãþi Nucleare Drobeta-Turnu Severin la înce-
putul anului 2016. Curtea de Apel Craiova a respins, în
luna iunie, apelurile formulate împotriva sentinþei.

Deputatul Ion Cupã a atras aten-
þia guvernului Cioloº, printr-un
comunicat de presã, remis redac-
þiei, cã fermierii din zonele calami-
tate de secetã îºi pierd rabdarea.
Aºa este... Fermierii nu mai rãb-
dare, au fost suficient minþiþi în
patru ani de guvernare Ponta ( 7
mai 2012 – 5 noiembrie 2015) ºi
ar dori sã se rezolve totul în 8 luni
de guvernare Cioloº ( 15 noiem-
brie 2015 – iulie 2016). „Numai în
sudul judeþului Dolj peste 10.000
de ha, în special porumb ºi floarea
soarelui, vor fi din nou afectate de
secetã. Nu vorbim aici de cele
cca.150.000 de ha cu fertilitate
redusã în tot judeþul. Dupã cinci

ALDE Dolj considerã cã locurile rãmase neocupa-
te în ºcolile profesionale doljene, cca. 600, ilustreazã
criza de creºtere economicã a judeþului nostru. Multe
din locurile neocupate sunt tocmai în specializãrile din
sectoarele deficitare: construcþii, turism ºi alimentaþie
publicã. Conducerea acestei formaþiuni politice rea-
firmã ideea cã aºezarea mizei pe turism ca motor de
dezvoltare economicã este o soluþie viabilã pentru Dolj.
„Concentrarea majoritãþii unitãþilor de cazare în Cra-
iova, slaba infrastructurã hotelierã în celelalte muni-
cipii, precum ºi  infrastructura turisticã sãracã din
mediul rural reprezintã efectul absenþei unei strategii

Ion Cupa,
preºedinte ALDE Dolj:

“Învãþãmântul profesional doljean se va dezvolta dacã vom crea locuri
de munca durabile în tot judeþul”

competitive pentru dezvoltarea turismului doljean.
Aceastã realitate face ca interesul pentru resurse uma-
ne de calitate în serviciile turistice sã fie  foarte scãzut,
de unde ºi opþiunile puþine ale tinerilor de a se califica
pentru ocupaþii în acest sector care la acest moment
nu prea oferã satisfacþii profesionale”, susþine deputa-
tul Ion Cupã, într-un comunicat de presã. ALDE apre-
ciazã cã învãþãmântul profesional de turism ºi servicii
s-ar dezvolta puternic daca potentialul turistic al jude-
þului ar fi valoricat mãcar pe trei dimensiuni principale:
turism de croazierã, turism balneoclimateric ºi turism
cultural (rural, peisagistic, religios)

Cioloº este tras la rãspunde de CupãCioloº este tras la rãspunde de CupãCioloº este tras la rãspunde de CupãCioloº este tras la rãspunde de CupãCioloº este tras la rãspunde de Cupã
pentru ceea ce nu au fãcut alþii...pentru ceea ce nu au fãcut alþii...pentru ceea ce nu au fãcut alþii...pentru ceea ce nu au fãcut alþii...pentru ceea ce nu au fãcut alþii...

 Reprezentanþii ALDE Dolj nu scapã niciun moment fãrã sã se ia,
cu sau fãrã motiv, de premierul Dacian Cioloº. Ieri, motivul a fost
seceta din agriculturã. Cioloº a fost acuzat cã nu plouã afarã....

sãptãmâni de când premierul a ce-
rut Ministerului Agriculturii sã pre-
cizeze cu ce mãsuri vine pentru a
ajuta agricultorii ale cãror culturi
sunt afectate de secetã, soluþia ga-
sitã de tehnocraþi este o nouã dez-
batere asupra secetei, joi 28 iulie
a.c....”, a precizat deputatul Cupã,
într-un comunicat de presã.

„Vom asista, “surprinºi”
la  pierderea avuþiei naþionale

numitã pãmânt roditor”
Conducerea ALDE susþine cã a

promovat o Lege a Irigaþiilor care,
deºi în vigoare, nu este aplicatã.
„ALDE a propus alocarea a 150 de

milioane de euro pe an pentru refa-
cerea infrastructurii principale de
irigaþii. ALDE a propus rebugetarea
lucrãrilor de monitorizare a soluri-
lor. Îl întrebãm pe premier de ce
sunt ignorate toate aceste soluþii.
Fãrã punerea lor în aplicare nu vom
ieºi din cercul pagubos al despãgu-
birilor ºi soluþiilor provizorii. Fãrã
decizii strategice nu vom rezolva
problema de fond. Vom asista, “sur-
prinºi” la  pierderea avuþiei naþiona-
le numitã pãmânt roditor”, mai sus-
þine preºedintele ALDE Dolj. ªi nu
putem sã-l contrazicem, pentru cã
aºa este...dar ce a fãcut Dan Con-
stantin, un lider important al ALDE,
din postura de ministru al Agricul-
turii ?! Unde au fost „deciziile stra-
tegice” ale acestui tânãr ministru ?!
Dacã el le lua atunci...ele, adicã,

„deciziile strategice” existau ºi pu-
teau sã fie aplicate ºi astãzi.

ALDE Dolj cere guvernului sã
þinã cont de semnalele repetate ale
producãtorilor ºi sã bugeteze Legea
irigaþiilor, în proiectul de buget pe
annul viitor. „ALDE cere partidelor
sã convinã asupra unui acord pe 7

ani pentru rezolvarea chestiunii iri-
gaþiilor în România. În acelaºi timp
cerem guvernului sã fie prompt în
evaluarea pagubelor produse de se-
cetaã ºi sã acorde despãgubirile fãrã
întârzieri de ordin birocratic”, mai
susþine deputatul Cupã, în comuni-
catul respectiv.
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Într-o sãptãmânã, Germania a trecut de
la statul de þarã ameninþatã, la cel de þarã
lovitã de atentatele islamiste. Douã din cele
patru, care au sensibilizat teribil societa-
tea germanã, au fost revendicate de Da-
esh. Ameninþatã aidoma celorlalte þãri din
coaliþia internaþionalã, care au intervenit
în Siria, Germania s-a vãzut confruntatã,
anterior, cu mai multe alertãri: sã ne amin-
tim doar de amânarea unui meci internaþi-
onal de fotbal, programat la Hanovra, la
doar câteva zile de la evenimentele din 13
noiembrie, anul trecut, de la Paris. Sã re-
capitulãm în vitezã: 24 iulie a.c., în orã-
ºelul german Ansbach, situat în apropiere
de Nurenberg, un tânãr sirian îºi detoneazã
rucsacul cu explozibil, rãnind 12 persoa-
ne, din care 3 foarte grav. În aceeaºi zi,
un solicitant de azil sirian, în vârstã de 21
de ani, ucide concubina sa de 45 de ani
de naþionalitate polonezã, cu o macetã ºi
rãneºte alte 3, într-o crizã de furie pasio-
nalã, la Reutlingen, o localitate aflatã lân-
gã Stuttgart. La 22 iulie a.c., la Munchen,
un germano-iranian de 18 ani dechide fo-
cul asupra mai multor persoane din apro-

Moartea unui medic la Berlin.Moartea unui medic la Berlin.Moartea unui medic la Berlin.Moartea unui medic la Berlin.Moartea unui medic la Berlin.
Deschiþi ziarul, televizorul sau netul!Deschiþi ziarul, televizorul sau netul!Deschiþi ziarul, televizorul sau netul!Deschiþi ziarul, televizorul sau netul!Deschiþi ziarul, televizorul sau netul!

MIRCEA CANÞÃR

pierea unui complex comercial, ucigând
9, rãnind 21, dintre care 3 în stare foarte
gravã, dupã care se sinucide. Poliþia con-
siderã cã nu existã nici o legãturã între
atacator ºi Statul Islamic. În fine, la 26
iulie a.c., la Berlin, în Spitalul Universitar
Benjamin Franklin, doctorul Thomas
Plath, ºeful clinicii maxilo-facialã, gine-
rele unui medic român, Opri Firu, origi-
nar din Bîrca, judeþul Dolj, este împuºcat
mortal, fãrã niciun motiv prealabil, dupã
care fãptaºul se sinucide.

Fidelã tradiþiei pacifiste, Germania s-a
menþinut multã vreme în expectativã, pânã
la 13 noiembrie 2015, „momentul Bata-
clan” din Paris, pentru a se angaja cu fer-
mitate alãturi de coaliþia internaþionalã în
Siria: înainte de aceastã datã, contribuþia
sa era echivalentã cu aportul Portugaliei,
reducându-se la activitãþi de culegere de
informaþii, supraveghere ºi protecþie, a
principalelor þãri angajate în lovituri aeri-
ene, precum Franþa. Evenimentele de datã
recentã conduc la bulversãri notabile. To-
tul este altfel aºezat. Reacþiile nu mai res-
pectã partitura standard, ºi la câteva ore

de la atentatul sinucigaº de la Ansbach,
ministrul bavarez de interne, Joachin Her-
man (CSU) a evocat în premierã ipoteza
unei majorãri a efectivelor militare pentru
securizarea þãrii. De mânã cu libertatea
oarbã ºi toleranþa exageratã, poate fãrã
egal, germani au devenit þinte, care îºi cer
dreptul la glonþ ºi bombã. Uciderea doc-
torului Thomas Plath, ºeful clinicii ma-
xilo-facialã din Berlin, este o mãrturie cã
Germania se aflã sub ocupaþie, ucigaºii sunt
numeroºi, deghizaþi în refugiaþi ºi imigraþi,
primiþi într-o teribilã sfidare a islamofobiei,
printr-o decizie îndelung comentatã din 4
septembrie 2015 a Angelei Merkel, de a des-
chide frontierele þãrii refugiaþilor sirieni. Ce
a urmat se ºtie. Nici astãzi chestiunea co-
telor de imigranþi nu este deplin împãrtãºi-
tã la nivelul UE. Câteva luni mai târziu, în
noaptea de Saint Sylvestre, la Koln, s-au
înregistrat primele violuri atribuite imigran-
þilor, ºi rezultatele a 3 scrutinuri regionale
din luna martie, au demonstrat ofensiva unui
partid anti-european (AfD) – Alternativa
pentru Germania – amplificând tensiunile
între Angela Merkel ºi Horst Seehofer, pre-

ºedintele CSU ºi premierul landului Bava-
ria, unul dintre cei mai vocali critici ai can-
celarului în privinþa refugiaþilor. Angela
Merkel le-a spus imigranþilor, veniþi pe
motive de rãzboi, din Siria, cã se vor în-
toarce în þara lor sau în altã þarã în care ºi-
au depus cererea de azil, în momentul în
care se va reinstaura pacea. În fine, nego-
ciase singurã, cu Turcia, un acord de frâ-
nare a fluxului de imigranþi. Angela Merkel
priveºte în jur ºi face bilanþul nefast, aten-
tatele teroriste se þin lanþ, doar cifrele ºi
numãrul morþilor variazã. Orice delincvent
sau dezaxat, orice criminal în sens larg,
poate aspira astãzi sã fie înobilat politic ca
„terorist”. Aici s-a ajuns. Situaþia este ex-
trem de fluidã. Drama medicului Thomas
Plath, ucis în timpul consultãrilor, la clini-
ca la care el lucra, sugereazã cã, deja, un
nou proiect european, în chestiunea secu-
ritãþii, a devenit imperativ. Problema imi-
granþilor este de mai multã vreme una ca-
pitalã pentru viitorul Europei. Germania a
primit peste un milion de refugiaþi în ulti-
mul an, majoritatea provenind din zonele
de conflict ( Siria, Irak ºi Afganistan).

Sãptãmâna trecutã, furnizorul
de energie electricã al Spitalului
CF Craiova a solicitat întrerupe-
rea alimentãrii cu curent electric
întrucât unitatea sanitarã acumu-
lase restanþe de 50.000 de lei.
Dupã ce Consiliul Judeþean ºi Pre-
fectura Dolj au mediat situaþia, în-
treruperea alimentãrii cu energie
electricã fusese amânatã pânã as-
tãzi. Între timp s-au purtat nego-
cieri ºi la nivelul Ministerului
Transporturilor, în subordinea

Un singur candidat a reuºit anul
acesta sã obþinã nota 10 la con-
cursul de admitere pentru Facul-
tatea de Medicinã din cadrul UMF
Craiova. Flavia-Mihaela Stoicea a
rãspuns corect la toate cele o sutã
de întrebãri ale testului grilã ºi, cu
punctaj maxim, se aflã în fruntea
listei de admitere. Au fost  nu mai
puþin de 621 de candidaþi care s-
au luptat pentru cele 209 locuri de
la buget, ultima notã de admitere
fiind 9,31. Aºadar, Medicina rãmâ-
ne una din facultãþile preferate de
absolvenþii de liceu, fiind atractivã
pentru mulþi dintre tinerii care îºi
doresc sã lucreze în marile spitale
din þarã ºi, de ce nu, din lume.

Nu doar însã la Facultatea de
Medicinã s-au obþinut rezultate
bune. ªi la Medicinã Dentarã pe
prima poziþie s-a clasat un absol-

Admitere Medicinã. O notã de zece
ºi 9,31 ultima medie de intrare la buget

La Facultatea de Medicinã, ultima notã de admitere la buget a
fost 9,31, în timp ce la Farmacie nu s-a coborât sub 9,51. ªi la

Medicinã Dentarã media cea mai micã admisã a fost 8,92.

vent de liceu cu media 9,96, lista
locurilor la buget fiind închisã de
un candidat cu nota 8,92. De ase-
menea, la admiterea pentru Facul-
tatea de Farmacie pe prima poziþie
s-a clasat un absolvent de liceu cu
nota 9,98, ultima notã ce asigurã
admiterea la buget fiind 9,51.
Concurenþã mare
la Asistenþã Medicalã

Ieri, la specializarea Asistenþã
Medicalã, nu mai puþin de cinci
candidaþi au reuºit sã obþinã nota
zece: Roxana-Mirela Unguritu, Va-
lentina Ionica Pîrvuleþu, Anca-Io-
nela Uþa, Maria-Alina Leoveanu ºi
Ambra-Nicole Toriºte. Ultima me-
die de admitere la buget a fost 9,78.
De asemenea, la Tehnicã Dentarã
a fost o notã de zece obþinutã de
Maria ªerban. Ultima medie cu care

s-a intrat la buget
a fost 9,82. La Bal-
neo-Fiziokinetote-
rapie ºi Recupera-
re pe primul loc se
aflã un candidat cu
nota 9,92, iar ulti-
mul loc bugetat
este 8,81. Nu în
ultimul rând, la
Moaºe 9,78 este
nota maximã, în
timp ce 6,90 este
ultima medie de
admitere la buget.
RADU ILICEANU

Spitalul CF Craiova scapã de datoriiSpitalul CF Craiova scapã de datoriiSpitalul CF Craiova scapã de datoriiSpitalul CF Craiova scapã de datoriiSpitalul CF Craiova scapã de datorii
De la agonie, la extaz. Aºa poate fi descrisã situaþia prin

care a trecut Spitalul Cãi Ferate (CF) Craiova în doar o
sãptãmânã. Dacã în urmã cu câteva zile unitatea sanitarã a fost
la un pas sã rãmânã fãrã curent electric din cauza datoriilor
aculmulate, acum este pe punctul de a scãpa de toate restan-
þele cãtre furnizorii. Potrivit autoritãþilor, se aflã în curs de
promulgare un act normativ prin care arieratele tuturor
spitalelor CF din þarã se vor plãti în urmãtoarea perioadã.

cãruia se aflã Spitalul CF Craiova.
„Existã în curs de promulgare

un act normativ prin care arierate-
le se vor plãti. Nu ºtim exact mo-
mentul, însã aceastã datã când se
vor plãti este aproape. Furnizorul
a înþeles care este situaþia ºi a fost
de acord sã aºtepte. A fost în dis-
cuþii inclusiv cu cei de la minister
ºi, în acest moment, lucrurile s-au
calmat. Furnizorul nu a a mai emis
o altã somaþie. S-au implicat direct
domnul ministru ºi prim-secreta-

rul de stat care menþine legãtura
cu furnizorul”, a declarat Simona
Moise, subprefect al judeþului Dolj.
Rol important
în siguranþa transporturilor

Deºi este una dintre cele mai
vechi unitãþi spitaliceºti din Cra-
iova, Spitalul CF s-a confruntat
în ultimii ani cu mari probleme
financiare. Anul acesta datoriile
au ajuns la 2,5 milioane de lei,
punând în pericol activitatea uni-
tãþii sanitare. Un climat de nesi-
guranþã a fost creat ºi din cauza
faptului cã spitalul a fost pasat
între Ministerul Sãnãtãþii ºi Mi-
nisterul Tranporturilor, fãrã ca
acestea sã-l ajute prea mult.

Rolul Spitalul CFR este cu atât
mai important cu cât aici funcþio-
neazã comisii medicale ºi comisii
psihologice de siguranþa transpor-
turilor care asigurã examinarea
medicalã ºi psihologicã a persona-
lului din transporturi cu atribuþii în
siguranþa transporturilor, în vede-
rea obþinerii avizelor de aptitudine
medicalã ºi/sau psihologicã.

În prezent, reþeaua sanitarã a
Ministerului Transporturilor are
în componenþã 15 spitale ampla-
sate în zonele în care se aflã re-
gionalele C.F. Între acestea, ºi
unitatea sanitarã din Craiova, la
care se adaugã cele douã din Bu-
cureºti – Spitalul Clinic nr.1 Cãi
Ferate Witting ºi Spitalul Clinic
nr. 2 Cãi Ferate – ºi cele din Cluj-
Napoca, Oradea, Timiºoara, Iaºi,
Paºcani, Braºov, Drobeta-Turnu
Severin, Ploieºti, Simeria, Con-
stanþa, Galaþi ºi Sibiu.

RADU ILICEANU
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Conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj a prezentat,
ieri, într-o conferinþã de presã,
statistica rezultatelor concursu-
lui de ocupare a posturilor didac-
tice. Astfel, au fost scoase la
concurs 242 de posturi/catedre
complete ºi 28 de posturi/cate-
dre titularizabile. Candidaþii în-
scriºi pentru proba scrisã au fost
în total 938, dar s-au prezentat
la probã doar 749. Trei dintre ei
au fost eliminaþi încã de la proba
scrisã, pentru fraudã, la discipli-
na Educaþie fizicã ºi sport. S-au
retras din concurs, invocând
probleme personale, 105 candi-
daþi. În final, spre corectare au
fost trimise 641 de lucrãri. Toa-
te acestea au fost trimise la 10
centre de evaluare din Bucureºti,
Iaºi, Vâlcea, Alba, Hunedoara,
Cluj, Argeº, Dâmboviþa, Praho-
va, Braºov, cu patru echipaje al-
cãtuite din ºofer, doi reprezen-
tanþi ai ISJ ºi un jandarm.

Opt candidaþi
de top!

Zamfir F. Andreea Gabriela –
Geografie – nota 10; Barbu Da-
niela, Chelu Tanþa, Ciulcu Clau-
diu Sorin, Duma Ileana Aurelia,
Gîrniceanu Pãuna, Sanda Iulia
Ionela ºi Stãnescu Valentina, toþi
7 luând 10 curat la Matematicã.

Din pãcate, jumãtate dintre
cei înscriºi la titularizare nu a
reuºit sã ia nota minimalã 7.
Douã lucrãri au fost anulate:

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Ieri s-au afiºat rezultatele la con-
cursul de ocupare a posturilor di-
dactice aferente judeþului Dolj. Pen-
tru cele 39 de discipline alocate au
fost corectate 641 de lucrãri. Sunt
9 note de 10, una la Geografie ºi
restul la Matematicã. Din totalul
lucrãrilor, doar 329 de candidaþi au

obþinut nota 7 pentru a putea obþi-
ne titularizarea. Aºadar, acelaºi
procent de 51,33% cu care ne-am
obiºnuit în evaluãrile ºcolare. Cei
care au dorit sã devinã profesori în
învãþãmântul preºcolar au fost doar
70, care au luat note peste 7, dintre
cei 197 înscriºi.

Smãrandache Mihaela – Filoso-
fie ºi Logicã ºi Sadoveanu Sil-
via Maria – Limba ºi Literatura
Englezã pentru erori de comple-
tare a lucrãrilor.

S-au fãcut de râs
Cum grãdina Domnului e

mare, ºi la acest concurs au apã-
rut odatã cu publicarea rezulta-
telor ºi note ce frizeazã bunul-
simþ. La disciplina Educaþie fi-
zicã ºi sport sunt afiºate note de
la 1,10 – poziþia 106 din tabelul
afiºat la sediul ISJ Dolj ºi, ur-
când lent, pânã la poziþia 81,

unde nota este de 4,90! Notã de
1,65 vedem ºi la poziþia 246 –
Limba ºi literatura englezã.

Pentru educatoare,
49 posturi

Totalul posturilor de educa-
toare la nivelul Doljului este de
49, din care 3 sunt titularizabile
la Grãdiniþa cu program prelun-
git „Cãsuþa cu poveºti” Craio-
va, Liceul Teoretic „Adrian Pã-
unescu” Bârca ºi ªcoala Gimna-
zialã Coþofenii din Dos. Aici,
notele au plecat de la 9,75 ºi au
ajuns la 2,00.

Pentru posturile de profesor
în învãþãmântul primar s-au în-
scris la proba scrisã 111 candi-
daþi, dar s-au mai prezentat doar
79. Motivând probleme persoa-
nele, alþi 17 s-au retras ulterior.
În final au fost transmise spre
corectare 62 de lucrãri. Dintre
acestea, doar 32 au obþinut note
peste 7.

Urmeazã decimarea
corpului didactic

Pe fondul unei natalitãþi tot
mai scãzute, Dolj se confruntã
cu o micºorare dramaticã a nu-
mãrului elevilor. Neoficial, din
ISJ Dolj rãzbate o cifrã care ne
dã fiori reci: 2.000 de elevi mai
puþin faþã de precedentele cicluri
de învãþãmânt. În linii mari,
aceastã cifrã ar însemna 100 de
clase actuale. ªi, mergând pe
firul raþionamentului, ar mai re-
prezenta efectivele a aproxima-
tiv 30 de ºcoli doljene existente

în comunele ºi satele mai sãra-
ce ale Doljului.

Legea este iarãºi neracordatã
la realitatea din teren ºi permite
cadrelor didactice, ce ies la pen-
sie, sã mai rãmânã la catedrã
încã 3 ani consecutivi. Pãi, avem
un deficit cronic de elevi, pe de
o parte, iar pe de alta, avem sute
de absolvenþi cu studii superi-
oare ce nu-ºi gãsesc un loc de

muncã! Dar sistemul de învãþã-
mânt merge pe de-a îndoaselea
la capitolul resursã umanã. Mai
mult ca sigur, în viitorul foarte
apropiat se va proceda la mãsuri
drastice, fireºti, de echilibrare a
balanþei dintre numãrul de elevi
ºi corpul didactic aferent. Rãs-

punsul populaþiei la declinul eco-
nomic a fost prompt, cu efecte
deja previzibile ºi în segmentul
învãþãmântului.

Posturile bune
se scot mai târziu

Dincolo de practica vizibilã a
organizãrii concursului de ocu-
pare a posturilor didactice, cei
interesaþi ºtiu cã urmeazã zile

de foc, iar treptele ISJ Dolj vor
deveni mai cunoscute decât
cele din casa scãrii de domici-
liu. „Nu putem spune cã nu
existã posturi nici mãcar pen-
tru suplinire, pentru cã, la un
moment dat, la fiecare discipli-
nã pot apãrea posturi pentru su-
plinire. ªtim ce implicã aceastã
miºcare a personalului didactic.
Tocmai cuvântul miºcare ne in-
dicã faptul cã, pânã la începe-
rea anului ºcolar, cadre didac-
tice care sunt titulare pe anu-
mite posturi/catedre pot pleca
în alte judeþe sau chiar în inte-
riorul judeþului se pot miºca pe
alte posturi. Existã posibilitatea
concediilor fãrã platã, a conce-
diilor pentru copii, a celor me-
dicale”, a precizat prof. Jani-
na Elena Vaºcu, inspector ge-
neral adjunct al ISJ Dolj.

ªedinþa publicã pentru titula-
rizare va avea loc în ziele de 8 ºi
9 august. Aici se va face repar-
tizarea pentru cele 28 de posturi
titularizabile pentru Dolj. Dupã
afirmaþiile conducerii ISJ Dolj,
unii concurenþi au participat pen-
tru a obþine un punctaj mai mare
ºi a obþine astfel detaºarea, iar
alþii pentru supliniri.
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GEORGE POPESCU

Aºa cum avertizam cu doar
câteva zile în urmã, scotocind arhive
mai vechi am decis sã restitui
cititorului, subjugat – confiscat? –
noii tipologii de lecturã impusã de
paradigma new media, pagini mai
„vechi” (actualitatea ºi motivaþia e
mai curând un test cât un pariu),
unele apãrute în presa a unor
vremuri cãrora destui trâmbiþaºi ai
negaþiei totale le contestã validita-
tea în consens cu instituirea unei
incongruente ºi pãcãtoase „gãuri
negre” a culturii noastre de-a lungul
dificilelor decenii ale vechilor
regimuri comuniste. Deºi neînregis-
trat în „cartea neagrã” a interziºilor,
fostul ctitor ºi ordonator al excelen-
tei publicaþii „Meridian” din Craio-
va interbelicã, prin acurateþea de
destin ºi, mai ales, prin caracterul
insurecþional, despre autorul care,
din varii circumstanþe, nu-ºi lãsase
numele decât pe douã cãrticele, nu
era nici uºor ºi nici recomandabil sã-
l readuci în circuitul curent în chiar
momentul în care, anulat de multiºor
„dezgheþul”, tocmai se lucra, cu o
râvnã ignarã, la un set de constrân-

geri culturale egale doar cu cele ale
vieþii sociale cu amploarea de-acum
istoricizatã.

Articolul apãrea în ultimul numãr
din 1980 al revistei „Ramuri” sub
patronajul lui Marin Sorescu. Figura
ºi opera acelui frondeur craiovean,
scurt timp ºi director al Naþionalului
din Bãnie, aveau sã fie recuperate,
exemplar, peste vreun sfert de veac
de la evocarea aplicatã pe care o
avansasem în preajma unor sfinte
sãrbãtori ale iernii din pomenitul an.

N.B. O restitui cu ortografia de
atunci.

TTTTTiberiu Iliescu –iberiu Iliescu –iberiu Iliescu –iberiu Iliescu –iberiu Iliescu –
simetria frondeisimetria frondeisimetria frondeisimetria frondeisimetria frondei

Cîteva linii bizare însoþesc destinul lite-
rar al lui Tiberiu Iliescu, fostul mentor al
uneia dintre publicaþiile de prestigiu ale
deceniului al patrulea, acele rare. dar ex-
trem de cãutate „caete” Meridian
(1934—1946), în paginile cãrora avan-
garda poeticã româneascã ºi-a delegat
spiritul de sintezã, cenzurîndu-ºi excesele

primare, din perspectiva unei clasicizãri
în plinã miºcare. E de presupus cã în ca-
zul acestui „graþios atlet în baletul lui de
joacã aparentã” (ªtefan Roll), intelectual
de clasã, rafinat, cu o exactã reprezenta-
re a spaþiului poetic modern, plenar ºi di-
rect angajat într-o luptã, nu rareori pre-
carã împotriva ordinii tradiþionale a valo-
rilor, un ..aristocrat” al pudorii scrisului
(„Vous savez que la pudeur est la forme
rosaient de la lâcheté.

...”), cursul sãu biografic i-a impedi-
mentat edificiul operei, stãvilindu-i entu-
ziasmul iniþial, pulverizîndu-i pînã la urmã,
poate, orgoliul creator...

Cum cercetãrile literare nu au ignorat
cu totul meritele lui T. Iliescu de iniþiator
ºi conducãtor de publicaþie literarã, cum,
de asemenea, importanþa sa in întreþine-
rea unui climat literar (estetic, in primul
rînd) într-un mediu în care „cadavrul’” sã-
mãnãtorismului era, teoretic, îmbãlsãmat
dupã normele unei culturoterapii aproxi-
mative, a cãpãtat orizont în studii de re-
stituiri marginale, „textele” literare propriu-
zise au fost prea facil deferite unei tãceri
nedrepte, în mare mãsurã, cu complicita-
tea autorului însuºi.

Or, studiul de faþã are intenþia unei sem-
nalãri ºi a unei sublinieri : dincolo de cir-
cumstanþele biografiei, de meritele sale
enunþate anterior, Tiberiu Iliescu este un
scriitor, autor adicã al unor texte literare,
ce invocã intersectarea simetricã a poe-
mului liber de orice restricþii determinati-
ve ºi a eseisticii rafinate, marcatã, în egalã
mãsurã, de elanul unei inventivitãþi lucide
ºi temeritatea unei culminaþii a verbului
creator. „Textele” sale se gãsesc risipite,
în cea mai mare parte, în paginile „Meri-
dianului” ºi au fost, de asemenea, aduna-
te ºi „aruncate” de autor, cu o regretabilã
lipsã de interes, între coperþile a douã cu-
legeri : „Flori de frig” (Craiova. Meridian,
1938) ºi „La cocoºul spînzurat” (Buc,
EPL, 1968), ultima fiind, in fond. o se-
lecþie sporitã cu texte apãrute dupã 1938
ºi organizatã pe secþiuni.

Prin urmare, opera lui Tiberiu Iliescu,
atîta cîtã este (dincolo de posibile surpri-
ze ale sertarelor) se aflã, în spiritul ºi în
integralitatea ei, în paginile acestei cule-
geri, cu un titlu ce divulgã un univers al
clovneriilor autohtone sau. cum inspirat se
exprima ªt. Roll la apariþia ei, un „titlu de
han literar...”.

Iatã. redus la trei „respiraþii sintactice”
(negaþia, afirmaþia denotativã ºi nostalgia
poeticã), textul unui Denunþ, din „Meri-
dian”, 1935 : „Gîndirea româneascã este
animatã de efervescenþa unor spirituali-
tãþi minore.../... / Intermediar, s-a impus
întotdeauna spiritul critic ca o valoare si-
gurã, însã contemplativã. Este încã o ob-
sesie eseul lucid, rece, de o vervã sclipi-
toare, de o spiritualitate curatã, de o eru-
diþie vastã, feluritã a lui Paul Zarifopol. /
.../ Pretutindeni, numai latifundii virane de
pustã necuprinsã !...”.

Stilul — poetic, prin excelenþã — a lui
Tiberiu Iliescu trebuie însã cercetat în ca-

pacitatea autorului de a regiza un mic
spectacol verbal : el organizeazã, cum ar
spune Eco, dezordinea în jurul unor „ger-
meni formativi”, prin abateri suveran în-
treþinute de la „sistemul de aºteptãri”.

„Textul” (fie manifest-artã poeticã, fie
mimînd forma eseisticã a luãrii de poziþie,
utilizînd o tehnicã contrapuncticã) debu-
teazã imprevizibil, minînd orice aºteptare
: „îmi plac oamenii înfrinþi” : continuã prin
inserþia metaforicului — „Numai ei au
aprins marginile pãmîntului”- —, alternea-
zã cu refuzul comportamental al realului
calomnios (ideologia de dreapta, în acest
caz) — „Totalitarismul a introdus în ac-
tualitate rãcnetul fiarei. Este o psihologie
colonialã care scuzã deficienþa facultãþi-
lor” —, suspendînd apoi textul irevocabil
într-o ultimã nedeterminare : „Omul este
singur cu apa. O apã de minereu, cu de-
sene de album primar...”.

Metafora prolifereazã ; textul însuºi este
marcat, esenþial, de o „irizare” metafori-
cã, ce pare sã traducã in act efortul de
condensare ºi distanþare prin luciditate.
Dumnezeu pare sã fie (în „Unde este Dum-
nezeu ?”, din „Meridian” (1946) „regele
de carton publicat prin abecedare”, dacã
semnificantul n-ar trimite, deopotrivã, la
semnificaþia realã a cuvîntului. Apoi, „tex-
tele” îºi sporesc necontenit ambiguitatea,
refuzînd rãspunsul, soluþia, pãstrînd spa-
þiul literar sub semnul emblematic al inte-
rogaþiei, al anchetei („Unde e preþul care
sã anunþe silaba iluminatã a transcenden-
þei ºi a mîngîierii celeste?” (Ibid.).

Sîntem, cu alte cuvinte, pretutindeni, în
acest univers de metafore ºi gnomii ca-
racterizate, în prezenþa unei stãri de poe-
ticitate, proiectatã printr-o alchimie ver-
balã, supusã însã corecturilor unei lucidi-

tãþi ce izvorãºte dintr-o conºtiinþã criticã
însoþitoare ; cum afirmam, sîntem în pre-
zenþa unor texte poetice ce iscã poezia
calculînd-o, realizind-o din interior.

Stilul lui T. Iliescu þine de ceea ce am
numi o sintaxã a luciditãþii, cãreia i s-ar
putea subsuma o „simetrie a frondei” (un
indiciu al procesului de clasicizare a avan-
gardei la nivel expresiv) ºi o „confidenþã
clandestinã” (expresiile sînt ale autorului).

De aici, mimarea spiritului retoric :

„Doamnelor ºi Domnilor, eu sînt un va-
gabond stelar ºi nu un grefier de litere...”,
situarea ironiei sub semnul imprevizibil al
singurãtãþii : „Ea e scutierul singurãtãþii
adicã factorul care determinã adeziunea
cea mai exactã cu divinitatea armoniei
generale”. Celãlalt versant al simetriei
frondei ar fi sentimentalitatea („ceea ce
este mai principal e silaba inimii”).

„Textul” lui T. Iliescu este, de fapt, un
„pretext”, un fel de privilegiu al jocului
aparent, cultivînd ironia devastatoare,
mimînd mai toate bravadele, invocînd cu-
vîntul pentru a formula, iar nu pentru a face,
chiar ºi atunci cînd îºi propune calea si-
tuãrilor axiologice ; este, aºadar, un text
de semnificanþi, ºi nu de semnificaþii.

„Nici petalã de crin, nici armã de cru-
ciat”, cum expresiv se exprimã poetul în
manifestul primar al publicaþiei sale. O
„ezitare anticipatã” la „inaugurarea gîndului
vertical” ; un fel de a se apãra din faþa
avertismentului malarmean : „La poésie est
un grand échec perpétue...”.

Din revista „Ramuri”, nr. 12, de-
cembrie 1980, p. 9.

Restituiri
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„Aspire for Teachers”, un pro-
gram pedagogic inovator pentru
învãþãtori ºi profesori de gimnaziu
din ºcolile publice care reuneºte unii
dintre cei mai talentaþi pedagogi din
România ºi America, a demarat
înscrierile pentru ediþia din toam-
nã. Peste 40 de profesori vor fi
selectaþi sã participe la programul
care se va desfãºura între 29 au-
gust – 3 septembrie, la Poiana Bra-
ºov. Participarea este gratuitã pen-
tru profesori ºi învãþãtori.

Sunt încurajaþi sã aplice la pro-
gram învãþãtorii ºi profesorii care
au între trei ºi zece ani de experi-
enþã în sistemul de învãþãmânt pu-
blic, perioadã în care au dezvoltat

Au început înscrierile la programul educaþional
gratuit „Aspire for Teachers”, cu pedagogi din SUA

Înscrierile la Aspire for Teachers, un program pedago-
gic inovator gratuit pentru învãþãtori ºi profesori de gim-
naziu din ºcolile publice, vor avea loc pânã pe 12 august,
iar cursurile vor fi þinute de pedagogi din Statele Unite,
au anunþat organizatorii programului.

o carierã bazatã pe dãruire ºi va-
lori, spun organizatorii.

«„Aspire for Teachers” cautã
acele persoane care sunt pasionate
de meseria lor, ºi care pun accent
pe interesele ºi nevoile elevilor lor
mai presus de orice. De asemenea,
cãutãm profesori care doresc sã se
perfecþioneze în mod constant, în-
vãþând practic, prin schimb de ex-
perienþe cu alþi profesori la fel de
motivaþi ºi performanþi. Profesorii
ºi învãþãtorii „Aspire for Teachers”
sunt vizionari, înþelegând cã aptitu-
dinile ºi atitudinile elevilor deprinse
în scoalã trebuie sã tinã pasul cu
cerinþele secolului XXI, ºi au de-
monstrat iniþiativã ºi creativitate atât

în cadrul ºcolii cât ºi în afarã ei», a
explicat pentru MEDIAFAX Ruxan-
dra Manea, unul dintre organizato-
rii programului.

Curricula programului „Aspire
for Teachers” se concentreazã pe
definirea educatorului modern ºi pe
tehnicile didactice cu impact ridi-
cat asupra elevilor. „Împreunã cu
unii dintre cei mai talentaþi peda-
gogi din România ºi America, pro-
fesorii ºi învãþãtorii vor avea ºansa
sã afle cele mai noi ºi eficiente teh-
nici educaþionale de predare ºi de
motivare a elevilor, adaptate la pro-
vocãrile ºi nevoile secolului XXI.
Se va discutã despre axiomaticã
valorilor în educaþie, competenþe-
le educaþionale pentru secolul 21,
psihologia copilului, modele de lu-
cru eficiente ºi cele mai relevante
strategii didactice aplicate astãzi cu
succes de educatori de valoare. De
asemenea, încurajarea gândirii cri-

tice, stârnirea curiozitãþii, persona-
lizarea metodelor pedagogice în
funcþie de nevoile fiecãrui elev,
gestionarea relaþiei cu pãrinþii, sunt
teme incluse în acest program”, a
mai spus Ruxandra Manea.

Acest program este o iniþiativa
Aspire Academy, program care îºi
propune sã dezvolte ºi sã conecte-

ze tineri lideri din regiune, oferin-
du-le programe predate de profe-
sori din universitãþi Ivy League
combinate cu workshop-uri þinute
de cei mai de succes manageri ºi
antreprenori locali. Proiectul a luat
naºtere în 2010 ºi adunã în comu-
nitate peste 500 de alumni în peste
30 de þãri. (Mediafax)
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În distribuþie, artiºti din Bucureºti,
Timiºoara, Craiova ºi din Serbia

Premiera „Carmen – Rock Ver-
sion” a fost prezentatã, sub con-
ducerea muzicalã a dirijorului Ma-
rius Hristescu, în închiderea celei
de-a XX-a ediþii a Zilelor Munici-
piului Craiova, fiind vizionatã de
câteva mii de spectatori. Opera în
patru acte de Georges Bizet, pe un
libret de Hendri Meilhac ºi Ludo-
vic Halevy, dupã nuvela omonimã
a lui Prosper Merimée, a adus în
scenã, alãturi de Concertino Accor-
dion Band, Corul ºi Baletul Operei

Spectacolul „Carmen – Rock Version”, o adaptare a operei lui
Bizet de cãtre compozitorul ºi dirijorul Marius Hristescu, în inter-
pretarea Concertino Accordion Band, alãturi de Corul ºi Baletul
Operei Române Craiova, se bucurã de un extraordinar succes.

Dupã premiera din 29 mai a.c., care a adus pe scena ampla-
satã în Piaþa „Mihai Viteazul” peste 100 de artiºti, spectacolul
a fost solicitat în mai multe oraºe din þarã, motiv pentru care a
fost decisã organizarea unui turneu, în aceastã toamnã. 12 re-
prezentaþii urmeazã sã aibã loc, în octombrie ºi noiembrie, în
tot atâtea oraºe din þarã, iar alta la Chiºinãu, în Republica
Moldova. În plus, pe 14 decembrie, spectacolul va fi prezentat
la Sala Palatului din Bucureºti.

„Mã aºteptam sã aibã succes la public!”, mãrturiseºte Antoniu
Zamfir, managerul Operei craiovene ºi cel cãruia îi aparþine re-
gia, convins ºi de faptul cã spectacolul – unul cu distribuþie inter-
naþionalã, din care nu lipsesc motociclete de mare putere ºi cos-
tume stilizate, specifice comunitãþii de rockeri, create de desig-
nerul Cãtãlin Botezatu, nici inedite momente coregrafice sau cele
animate de cai ºi câini – vor primi peste tot ropote de aplauze.

Antoniu Zamfir,
managerul Operei Române Craiova:

«„Carmen – Rock Version este un spectacol complex. El va fi susþinut
în faþa unui public care nu frecventeazã periodic sãlile de operã ºi a
trebuit sã gãsim elemente pentru a-l atrage, pentru a-i stârni interesul
cãtre acest gen artistic. Am încercat însã sã nu realizãm doar un show.
„Carmen –  Rock Version” este o operã, are o dramã, are o energie care,
cu artiºti de o asemenea valoare, ar fi pãcat sã nu o punem în valoare.
(…) Atunci când abordãm astfel de versiuni, responsabilitatea noastrã
este sã fim foarte atenþi la calitate. Publicul vrea spectacol,vrea show,
dar în aceastã hainã frumoasã, cu elemente spectaculoase, existã o idee
artisticã ºi un înalt nivel interpretativ. Când doar îþi doreºti sã atragi pu-
blic cu astfel de versiuni spectaculoase ºi faci rabat de la calitate, atunci
este un fiasco, un kitsch».

Române Craiova ºi Corul Liceului
de Arte „Marin Sorescu”. Rolul
Carmen a fost fi interpretat de
mezzosoprana Ljubica Vraness,
din Serbia, tot de-aici fiind invitaþi
Dragoljub Bajic (Zuniga) ºi Natas-
ha Rasic (Mercedes).

Don Jose a fost Bogdan Zaha-
riea, de la Timiºoara, oraº din care
au venit alþi doi soliºti: Cristian Bã-
lãºescu (Remendado) ºi Dan Pa-
tacã (Dancairo). Un alt invitat a
fost de la Opera Naþionalã Bucu-
reºti – baritonul ªtefan Ignat, în
rolul Escamillo. Distribuþia a cu-
prins ºi artiºti ai Operei craiove-

ne: Renata Vari (Michaela), No-
emi Modra (Frasquita), Dragoº
Drãniceanu (Morales), Dan Cor-
nescu (Lilas Pastia) ºi Anca Þecu
(Manuelita). Pe lângã ineditele
momente de balet, în coregrafia
lui Laurenþiu Nicu, costumele ºi
decorurile de inspiraþie rock cre-
ate de scenograful Rãsvan Drã-
gãnescu ºi costumele soliºtilor re-
alizate de celebrul designer Cãtã-
lin Botezatu, craiovenii s-au bu-
curat de nu puþine surprize.

„Nici un efort nu este prea mare
pentru artiºti atât timp cât duc
mai departe numele Craiovei

în toatã þara!”.
Recent, o versiune adaptatã a

spectacolului a putut fi vãzutã în
cadrul stagiunii estivale a Operei
Române Craiova, în cinci dintre
cele mai cunoscute cartiere ale ora-
ºului. Tot la Craiova, o reprezen-
taþie va mai avea loc pe data de 15
octombrie, în sala mare a Teatru-
lui Naþional „Marin Sorescu”. Ar-
tiºtii vor porni, apoi, într-un am-
plu turneu în 12 oraºe ale þãrii ºi în
Republica Moldova. „Mã aºteptam
ca spectacolul sã aibã succes la
public. Iatã cã se confirmã ºi prin
solicitãrile a doi impresari români

de a-l prezenta în mai multe oraºe.
La Craiova, publicul l-a vãzut în
aer liber, însã pentru acest turneu
îl vom adapta, pentru cã va avea
loc în sãli de teatre, de opere ºi de
case de culturã”, a precizat regi-
zorul Antoniu Zamfir, adãugând
cã pentru toate reprezentaþiile se
vor vinde bilete.

 „Carmen – Rock Version” va
ajunge la Piteºti (16 octombrie),
Braºov (17 octombrie), Cluj-Na-
poca (18 octombrie), Târgu Mureº
(19 octombrie), Oradea (20 oc-
tombrie), Arad (21 octombrie) ºi
Timiºoara (22 octombrie), apoi la
Constanþa (15 noiembrie), Galaþi
(16 noiembrie), Bacãu (17 noiem-

brie), Iaºi (18 noiembrie), Botoºani
(19 noiembrie) ºi Chiºinãu (20 no-
iembrie). Pe data de 14 decembrie,
de la ora 19.00, spectacolul va fi
prezentat pe scena Sãlii Polivalen-
te din Bucureºti. Întrebat dacã
efortul nu va fi unul prea mare pen-
tru artiºti, având în vedere cã spec-
tacolul dureazã douã ore ºi jumã-
tate, fãrã pauzã, ºi cã în toamnã
vor susþine reprezentaþii în ºase-
ºapte zile consecutive ºi în oraºe
diferite, managerul Antoniu Zam-
fir a afirmat: „Nici un efort nu este
prea mare pentru artiºti atât timp
cât duc mai departe numele Craio-
vei în toatã þara!”.

MAGDA BRATU
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Preºedintele Francois Hollande
i-a dat asigurãri Papei Francisc cã
bisericile din Franþa vor fi prote-
jate, dupã ce un preot a fost ucis
de doi teroriºti islamiºti în apro-
pierea oraºului Rouen. Francois
Hollande a discutat telefonic,
marþi dupã-amiazã, cu Papa
Francisc, care a condamnat “în
modul cel mai radical” atacul
barbar comis într-o bisericã din
Franþa. “Francois Hollande a
transmis cã atacul împotriva pre-
otului este unul împotriva între-
gii Franþe ºi cã se vor lua toate
mãsurile pentru protejarea bise-
ricilor. Hollande a amintit de ro-
lul Franþei în apãrarea creºtinilor
din Orientul Mijlociu”, a transmis Palatul
Elysée. Marine Le Pen, liderul formaþiunii
Frontul Naþional (FN), a condamnat ata-
cul “barbar” din nord-vestul Franþei, în care
a fost asasinat un preot într-o bisericã ro-
mano-catolicã, cerând Administraþiei Fran-
cois Hollande sã ia mãsuri urgente. Doi te-
roriºti au descins marþi într-o bisericã din

 ªTIRI

 ªTIRI

Hillary Clinton devine prima femeie
din istoria SUA nominalizatã în lupta
pentru prezidenþiale de un partid
cu o importanþã majorã

Congresul Partidului Democrat din
Philadelphia a adus în lupta pentru
prezidenþiale prima femeie nominalizatã
de un partid cu o importanþã majorã din
istoria SUA. Fosta prima doamnã,
actual senator de New York ºi, totodatã,
secretar de stat, a fost desemnatã oficial
de partidul Democrat pentru a intra în
lupta cu Donald Trump ºi pentru a
câºtiga alegerile prezidenþiale intrând
astfel în istoria Americii. Hillary Cinton
urmeazã sã accepte în mod oficial
numirea în cursul zilei de astãzi, însã
marþi searã a apãrut public chiar de la
convenþia partidului ce a desemnat-o
principal candidat pentru a le mulþumi
delegaþilor ºi susþinãtorilor. Printre
participanþii la convenþie s-au numãrat
soþul acesteia, fostul preºedinte SUA,
care a avut un discurs public emoþionant
în care a vorbit despre sacrificiile pe care
le-a fãcut soþia sa întreaga viaþã pentru
o lume mai bunã, dar ºi Meryl Streep,
marcantã personalitate în istoria cine-
matografiei mondiale ºi deþinãtoare a a
trei oscaruri pânã în prezent.

Barack Obama nu exclude posibilitatea
ca Donald Trump sã devinã
preºedinte al SUA

Preºedintele Statelor Unite, Barack
Obama, considerã cã existã ºanse ca
magnatul republican Donald Trump sã
câºtige scrutinul prezidenþial din noiem-
brie. Întrebat dacã ºi-l imagineazã pe
Donald Trump preºedinte, Barack
Obama a rãspuns: “Orice este posibil”.
“Specificitatea democraþiei este cã,
înainte de închiderea urnelor, înainte ca
poporul american sã se pronunþe, sã nu
ºtim rezultatul”, a declarat Barack
Obama. Într-un interviu precedent,
Barack Obama respingea cu fermitate
discursul de campanie al lui Donald
Trump, explicând cã are aºteptãri din
partea electoratului american. “Sunt
destul de încrezãtor cã majoritatea
covârºitoare a americanilor preferã un
tip de mesaj politic care sã ne alimenteze
speranþele, nu temerile”, spunea atunci
Obama. Donald Trump este candidatul
republican la preºedinþia SUA ºi o va
avea ca adversarã în tabãra democratã
pe Hillary Clinton. Cei doi candidaþi au
scoruri aproape egale în sondajele de
opinie.

Individul care a încercat sã îl asasineze
pe Ronald Reagan va fi eliberat
dupã 35 de ani

John W. Hinckley va fi eliberat dintr-
un centru psihiatric penitenciar la peste
35 de ani dupã ce a încercat sã îl
asasineze pe preºedintele SUA Ronald
Reagan, conform deciziei unei instanþe
federale. John W. Hinckley jr. a încercat
sã îl asasineze pe Ronald Reagan ºi a
împuºcat alte trei persoane pe 30 martie
1981. Hinckley, în vârstã de 61 de ani,
nu mai reprezintã nicio ameninþare ºi va
fi eliberat pentru a locui cu mama lui în
orãºelul Williamsburg (statul Virginia).
Deþinutul va fi eliberat pe 5 august, va fi
supus monitorizãrii ºi tratamentului, a
declarat judecãtorul districtual Paul
Friedman. Hinckley avea 25 de ani când
i-a rãnit prin împuºcare pe preºedintele
Ronald Reagan, pe purtãtorul de cuvânt
prezidenþial James Brady, pe agentul
Secret Service Tim McCarthy ºi un
poliþist, Thomas Delahanty.

TTTTTurcia: Mandate de arestareurcia: Mandate de arestareurcia: Mandate de arestareurcia: Mandate de arestareurcia: Mandate de arestare
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Autoritãþile din Turcia au
emis mandate de reþinere pen-
tru 47 de foºti jurnaliºti ºi ma-
nageri ai publicaþiei Zaman,
care ar avea legãturi cu cleri-
cul musulman Fethullah Gulen,
aceasta fiind o nouã mãsurã de
acest fel care vizeazã presa
turcã în ultima sãptãmânã.
Agenþia de ºtiri turcã Anadolu
a anunþat cã cel puþin un jur-
nalist de la Zaman, fostul edi-
torialist Sahin Alpay, a fost re-
þinut ieri. Zaman, o publicaþie
care se speculeazã cã ar fi avut
legãturi cu miºcarea religioasã
a clericului Gulen, a fost în-
chisã de guvern în luna mar-
tie. La începutul acestei sãp-
tãmâni, autoritãþile au emis

mandate de arestare pentru alþi
42 de jurnaliºti, dintre care 16
au fost deja reþinuþi. Arestarea
mai multor zeci de jurnaliºti ºi
epurarea sistemului adminis-
trativ ºi militar ridicã semne de
întrebare privind declanºarea
unei adevãrate vânãtori de vrã-
jitoare în urma loviturii de stat
care s-a soldat cu aproximativ
290 de decese. Aproximativ
60.000 de persoane au fost
suspendate din funcþii sau
arestate dupã tentativa de lo-
viturã de stat din Turcia, în
contextul în care Administra-
þia Recep Tayyip Erdogan a lan-
sat o campanie împotriva susþi-
nãtorilor adversarului sãu, cle-
ricul musulman Fehtullah Gulen.

Cel puþin 48 de morþi ºi 170
de rãniþi, în urma a douã ata-
curi cu bombã revendicate de
reþeaua teroristã Stat Islamic,
care au avut loc în Siria, în
apropierea frontierei cu Turcia.
Una dintre bombe a explodat în
apropierea sediului Securitãþii
administraþiei kurde din oraºul
Qamishli, de la frontiera cu
Turcia. Exploziile au provenit de
la douã vehicule-capcanã. Po-
trivit martorilor, detonarea uneia
dintre bombe a fost atât de pu-
ternicã, încât a distrus ferestrele
unui magazin din Nusaybin,
oraº aflat peste graniþã, în Tur-
cia, rãnind uºor douã persoa-
ne. Stat Islamic a revendicat ata-

Peste 48 de morþi ºi 170 de rãniþi, dupã un dublu
atentat în Siria, revendicat de Stat Islamic

Francois Hollande: Atacarea unei
biserici reprezintã profanarea Franþei

orãºelul francez Saint-Etienne-du-Rouvray,
luând ostatici un preot, douã cãlugãriþe ºi
alþi doi credincioºi. Preotul a fost omorât
de teroriºti, iar alþi trei ostatici au fost rã-
niþi, unul fiind în stare gravã. Cei doi tero-
riºti au fost împuºcaþi mortal de forþele
speciale. “Este vorba de un act impardona-
bil, de o nouã încercare pentru naþiunea

noastrã. Cei doi teroriºti au
fost uciºi de poliþie. Salut cu-
rajul agenþilor de poliþie”, a
declarat Hollande. “Sunt uciºi
creºtini în Franþa ºi în lume.
Atacarea unei biserici, ucide-
rea unui preot înseamnã pro-
fanarea Franþei, înseamnã rãs-
pândirea terorii. Teroriºtii vor
sã ne separe, sã ne divizeze”,
a adãugat François Hollande.
“Þara noastrã este în rãzboi,
un rãzboi în afara Siriei ºi a
Irakului. Un rãzboi intern, cu
islamiºtii, cu extremiºtii, cu
teroriºtii. Vã voi spune ade-
vãrul: acest rãzboi va fi lung.
Unitatea noastrã va fi forþa

noastrã. Trebuie sã fim uniþi pentru a câº-
tiga acest rãzboi. Vã asigur cã îl vom câº-
tiga”, a subliniat Hollande. Atacarea unei
biserici ºi uciderea unui preot înseamnã
profanarea Franþei, afirmã preºedintele
Francois Hollande, felicitând forþele de or-
dine pentru uciderea teroriºtilor în cursul
luãrii de ostatici de marþi.

cul, declarând cã þintele pe care
le aveau în vizor erau forþele
kurde de securitate. Gruparea
jihadistã a mai efectuat în tre-
cut atentate în oraºul Qamishli.
În aprilie, un atac sinucigaº a
ucis ºase membri ale Forþelor de
Securitate Internã Kurde. Iar în
iulie, un atac sinucigaº al unui
militant SI a ucis 16 persoane în
Hasaka, capitala provinciei unde
se aflã oraºul Qamishli. Forþele
din cadrul Unitãþii de Apãrare a
Poporului Kurd (YPG) a recu-
perat zone întinse din teritoriul
din nord-estul Siriei, ocupat de
Stat Islamic, fiind susþinute de
coaliþia internaþionalã din care
fac parte ºi Statele Unite.
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METEO

În mare
parte seninjoi, 28 iulie - max: 35°C - min: 21°C

$
1 EURO ...........................4,4687 ............. 44687
1 lirã sterlinã................................5,3215....................53215

1 dolar SUA.......................4,0634........40634
1 g AUR (preþ în lei)........172,5364.....1725364

Cursul pieþei valutare din 28 iulie 2016 - anunþat de BNR
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Whiplash

Se difuzeazã la HBO, ora 21:15

Filmul spune povestea unui
student aflat la începutul unei
anevoioase experienþe: trans-
formarea în basistul central al
celei mai bune orchestre de
jazz din þarã. Este pregãtit sã
facã orice pentru asta, însã
ciudatul ºi excentricul sãu
profesor îl înnebuneºte cu
metodele sale extreme de
predare. Începe astfel sã îºi
piardã încrederea în talentul
sãu ºi în sine însuþi...

Rãpire de persoanã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Soþii Wayne ºi Eileen Hayes
(interpretaþi de Robert Redford ºi
Helen Mirren) duc o viaþã fericitã
ºi lipsitã de griji. Însã liniºtea le
este spulberatã atunci când
Wayne este rãpit, ziua în amiaza
mare. Dintr-o datã, Wayne, care
se mândrea cu faptul cã ºtie sã
negocieze orice în viaþã, ajunge
în situaþia în care soarta sa
depinde de un om care nu mai
are nimic de pierdut - Arnold
Mack (interpretat de Willem
Dafoe).

Accident

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Trei tineri gonesc prin ploaie într-o
maºinã împrumutatã. Un prim
accident, a cãrui victimã este o
fetiþã, dã semnalul unei curse prin
oraº, pentru a scãpa de echipajele
miliþiei. Cursa se terminã tragic, cu
un alt accident grav, victimã fiind
chiar unul dintre cei implicaþi.
Singura scãpare este fuga. Filmul
prezintã transformãrile psihologi-
ce ale fugarilor, în încercarea lor
disperatã de a se sustrage conse-
cinþelor ºi presiunilor propriilor
constiinþe...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 28 iulie

07:00 Exclusiv în România
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Vorbeºte corect!
09:15 Drumul spre glorie
11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55  Vorbeºte corect!
17:00 Rezistenþa prin cultura
18:00 Lozul cel mare
18:30 Dincolo de hartã
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Amintiri din infern
22:05 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 La 18 ani
2005, Canada, Dramã
01:00 Mad Men (R)
2007, SUA, Dramã
01:55 Vorbeºte corect!
02:00 Telejurnal
02:50 Amintiri din infern
03:40 Documentar

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
09:00 Tatã de vacanþã (R)
2002, Italia, Comedie
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:20 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora e ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Armaguedon
1977, Franþa
00:20 Interzis, arestat, cenzurat

TVR 2

07:50 Filme ºi vedete
08:25 Coºarii
10:10 Yasmine
12:00 SpongeBob: Aventuri pe

uscat 3D
13:30 Drumul spre regãsire
15:20 Liga dreptãþii: Tronul din

Atlantis
16:35 Pact matrimonial
18:05 Labirintul: Evadarea
20:00 K2. Atinge cerul
21:15 Whiplash
23:00 Femeia în negru 2:

Îngerul Morþii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Palomino
1991, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
2016, Turcia, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Gaºca nebunã
2007, SUA, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Palomino (R)
1991, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Hasta el fin del mundo (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Hasta el fin del mundo (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:15 Ce se întâmplã, doctore?
05:45 Spune-mi cã eºti a mea

(R)
06:45 In asteptarea dragostei

(R)

07:30 Ce spun romanii (R)
08:30 La bloc (R)
11:00 Mizerabilii (R)
14:00 Iubitul meu se însoarã (R)
16:15 La bloc
18:30 Un Cadillac din aur masiv
20:30 Rãpire de persoanã
22:30 Masacrul din Texas 3D
00:30 Rãpire de persoanã (R)
02:15 Cine A.M.
06:30 Un Cadillac din aur masiv

(R)

PRO CINEMA

09:00 Acces direct (R)

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Insula iubirii

23:30 Un show pãcãtos

01:00 Accident

1976, România, Dramã

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)
08:45 Cronica netului (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:00 Cronica netului
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Primãvara bobocilor
1985, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Poveste din vestul salbatic
1997, SUA, Western
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 La TV (R)
2015, Comedie
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal Uefa Champions

League, Deportivo - Milan
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Regii KO-ului
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal Uefa Champions

League, Manchester United -
Roma

21:00 ªtiri Sport.ro. Ora exactã
în sport

22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO
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RECOMANDÃRI TV
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○sursa: cinemagia.ro

VINERI  - 29 iulie

07:00 Exclusiv în România
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Rezistenþa prin cultura
10:00 Amintiri din infern
11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 Dincolo de hartã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Documentar
16:50 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Martor din umbrã
1999, Canada, Marea Britanie,

Australia, Mister, Thriller
01:00 Mad Men (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
09:00 Tatã de vacanþã (R)
2002, Italia, Comedie
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:20 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora e ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Dupa ploaie
1999, Africa de Sud, Dramã
00:30 Televiziunea, dragostea

mea

TVR 2

07:15 Goosebumps: Îþi facem
pãrul mãciucã

08:55 Pact matrimonial
10:25 Labirintul: Evadarea
12:15 Cel mai lung drum
14:20 Philo se întoarce
16:15 Hot Pursuit: Urmãrire

periculoasã
17:40 Filme ºi vedete
18:15 Goosebumps: Îþi facem

pãrul mãciucã
20:00 Strangerland
21:50 Sãlbãticie
23:45 Foxcatcher
02:00 Poltergeist
03:35 Strangerland

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 O datã în viaþã
1994, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
2016, Turcia, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Eroi de sacrificiu 2
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
22:30 Vice
2015, SUA, Acþiune, SF
00:30 Ultimul glonþ
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:15 Eroi de sacrificiu 2 (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
03:45 I Like IT (R)
04:15 La Mãruþã (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Hasta el fin del mundo (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Hasta el fin del mundo (R)
03:00 Regina (R)
04:15 Soþ de închiriat (R)
05:15 Dincolo de povestiri
05:45 Spune-mi cã eºti a mea

(R)

08:30 Ce spun romanii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Condamnat pe nedrept

(R)
14:15 Pe chei (R)
16:30 La bloc
18:45 Jonglerul
20:30 Paravanul de fum
22:30 Operaþiunea Omega
00:15 Patriotul (R)
03:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Acces direct (R)
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Plasa de stele – Rãzbu-

narea vedetelor
22:15 Poftiþi pe la noi! (R)
01:00 Ultima noapte de dragoste
1980, România, Dramã, Rãzboi
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 Sabbagh în acþiune
23:30 Vacanþa Mare Best of (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu
08:45 Cronica netului (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:00 Cronica netului
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Declaraþie de dragoste
1985, România, Romantic,

Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Trãdaþi în dragoste
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester United -
Roma

15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Regii KO-ului
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal UEFA Champions

League: Barcelona - Chelsea
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Hot Pursuit: Urmãrire
periculoasã

Se difuzeazã la HBO, ora 16:15

Alãturarea celor douã actriþe
în comedia de acþiune "Hot
Pursuit: Urmãrire periculoa-
sã" s-a dovedit o experienþã
ineditã. "Pur ºi simplu, fiecare
persoanã avea privirea aþinti-
tã spre ea [Sofia]", a declarat
Witherspoon pentru PEOPLE.
"Bãrbaþii sunt copleºiþi, femei-
le îºi scapã po?etele. E ca
într-o reclamã...

Vice

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:30

Bruce Willis joacã în acest
thriller SF despre resortul
Vice, locul unde clienþii îºi pot
îndeplini cele mai sãlbatice
fantezii, alãturi de locuitori, ce
aratã precum oamenii.
Cu:
Thomas Jane, Bruce Willis,
Ambyr Childers
Gen film:
Acþiune, SF

Paravanul de fum

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Reportera Britt Shelly se
trezeºte alãturi de cadavrul
detetivului Jay Burgess ºi
devine suspectã în ochii
poliþiei.
Cu:
Jaime Pressly, Currie Graham,
Garwin Sanford,
Larissa Laskin
Gen film: Crimã

Ultima noapte
de dragoste

Se difuzeazã la Antena 1, ora 01:00

Tânãrul industriaº Tudor
Gheorghiu (Vladimir Gaitan)
îºi aminteºte, obsedat de
gelozie, povestea de dra-
goste dintre el ºi soþia sa
Lena (Joanna Pacula) petre-
cutã înainte de plecarea sa
în rãzboi. Crezând cã aceas-
ta urma sã se întâlneascã
cu amantul, el pãrãseºte
comanda subunitãþii sale...
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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.

Anunþul tãu!
Primãria Craiova, prin SC Salu-
britate Craiova SRL, vã aduce
la cunoºtinþã cã, în perioada
03.08.2016-25.08.2016, pe raza
municipiului Craiova (spaþii
verzi, ghene de gunoi, platfor-
me gospodãreºti) se va desfã-
ºura acþiunea de deratizare, fo-
losindu-se substanþele din gru-
pa a treia de toxicitate Jade Pas-
tã ºi Jade Grain, avizate de cã-
tre Ministerul Sãnãtãþii. Persoa-
nele ce intrã în contact cu sub-
stanþele respective vor folosi ca
antidot Vitamina K, sub supra-
vegherea unui cadru medical.

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”!

C.N. –TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de Transport Craiova, cu se-
diul în strada Brestei nr.  5, oraº Craiova , judeþul Dolj, cod 200581, organi-
zeazã licitaþie publicã deschisã cu strigare, pentru vânzarea deºeurilor dez-
membrate, nedezmembrate ºi fãrã valoare rezultate din lucrãri de
mentenanþã / investitii ºi din bunuri materiale aprobate la casare/de-
clasare la pachet astfel:

-pachet CE Tr. Severin, CE Craiova ºi Depozit Iþalniþa-  garanþie
de participare 9800 lei

-pachet CE Tg- Jiu- garanþie de participare14900 lei
Licitaþia va avea loc în data de 17.08.2016, ora 10,00 la sediul Sucursalei,

în caz de neadjudecare va avea loc o a doua ºi cea de-a treia sedinþa de licita-
þie în data de 24.08.2016 ora 10.00, respectiv în data 31.08.2016 ora 10.00.

Relaþii suplimentare se pot obþine la  telefon 0251/307136,0251/307137
sau 0251/307132.

La licitaþie pot participa numai persoane juridice.
Garanþia pentru participare la licitaþie se va constitui prin virament cu

ordin de plata in contul RO33BRDE170SV83315801700, dechis la BRD
Craiova.

Pentru participare  la licitaþie solicitanþii vor depune la sediul vânzãto-
rului cel mai târziu 16.08.2016 ora 10.00 documentele solicitate prin in-
strucþiunile pentru ofertanþi.

Instrucþiunile pentru ofertanþi se pot procura de la sediul Sucursalei
ST Craiova, str. Brestei nr.5, Serviciul Comercial în baza unei cereri scrise
ºi achitarea contravalorii acestora în sumã de  10 lei, la casieria unitãþii.

 PRIMÃRIA COMUNEI CALARAªI, JUDEÞUL DOLJ

a n u n þ ã:

Primãria comunei Cãlãraºi organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea a 2 funcþii publice de execuþie vacante astfel:

     -  consilier juridic clasa I grad debutant, compartimentul
juridic, -1 post;

         -  inspector clasa I grad debutant compartimentul
financiar, -1 post,

 în data de 26.08.2016, ora 1000, proba scrisã ºi în 29.08.2016,
ora 1200 interviul.

          Dosarele se primesc în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial, Partea a III-a, la secretariatul
Primãriei comunei Cãlãraºi.

         Condiþiile de participare  la concurs ºi bibliografia se
gãsesc afiºate la sediul Primãriei comunei Cãlãraºi, jud. Dolj.

          Relaþii suplimentare se pot obþine la numarul de tele-
fon:0251379.052; 769251122,

e-mail:daniela_manda01@yahoo.ro, persoana de contact:
Manda Daniela, sau la secretariatul instituþiei.

OFERTE SERVICIU
DJ - organizez
evenimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºinis-
te marochinãrie.
Telefon:  0730/
584.449;  0722/
943.220.

Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã in-
dependentã în An-
glia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la cu-
rãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Pre-
þul drumului este
suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
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.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0724/167.883.
VÂND garsonierã
Craiova, Brazdã,
26.000 Euro. Tele-
fon: 0766/587.549.
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TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

joi, 28 iulie 2016

   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:

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semide-
comandat, 3 came-
re, 2 balcoane, îm-
bunãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, canali-
zare la poartã, teren
4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã
comuna Pieleºti, ju-
deþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Zonã centralã,  te-
ren 760 mp, utili-
tãþi + casã demo-
labi lã. Telefon:
0724/ 309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru ,
pomi fructiferi , vie la
10 km de Craiova
schimb – aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0727/ 884.205
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0 3 5 1 / 4 0 2 . 0 5 6 ;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
programul Rabla,
piese de schimb. Te-
lefon: 0742/382.449.
Vând DACIA 1300
convenabil, avanta-
jos pentru programul
Rabla. Telefon:
0728/272.925. Cra-
iova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând MATIZ, culoa-
re verde, stare  im-
pecabilã, AER con-
diþionat. Telefon:
0724/305.886.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând SEAT EXEO -
2010. Telefon: 0764/
529.339.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.

Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici . Telefon:
0785/ 959. 809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând pat dublu 2x2
m, 3 plapumi, saltea,
husã toate noi. Tele-
fon: 0773/849.388
Vând în cimitirul Un-
gureni - zona Eroilor
– parcela G rândul 4,
plaþul 4 mormânt din
beton, gard fier 3/
1,50 cu douã gropi
suprapuse. Telefon:
0740/012.173; 0745/
601.438.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti con-
venabil, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.

Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii meta-
lice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii
turist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, f.tolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Inchiriez una came-
rã la bloc la o per-
soanã de sex femi-
nin cu posibilitãþi de
platã a utilitãþilor
zona Materna. Tele-
fon: 0726/497.404.
MATRIMONIALE
Cãsãtorie mic handi-
cap 37 ani am locuin-
þã doresc la fel mic
handicap gr.2 fãrã
vicii. Telefon; 0351/
409.381.

DIVERSE
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.
Caut depanator ma-
ºinã de scris. Tele-
fon: 0251/415.586.
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SCM Universitatea Craiova a
fost invitatã la a 8-a ediþie a Me-
morialului “Elemer Tordai”,
care va avea loc în Sala Tran-
silvania din Sibiu, în perioada
25-28 august.

Alãturi de formaþia pregãtitã
de Vladimir Vuksanovic ºi gaz-
da CSU Sibiu, la competiþia de
pe malul Cibinului vor mai parti-
cipa campiona naþionalã CSM
Oradea, viccecampioana BC
Mureº, Dinamo Bucureºti ºi
BCM U Piteºti. Cele 6 team-uri
au fost împãrþite în douã grupe,
alb-albaºtrii urmând sã se due-
leze cu Oradea ºi Piteºti.

Programul întrecerii
Joi, 25 august: BCM U Piteºti

– SCM U Craiova (ora 17:00),
CSU Sibiu – Dinamo Bucureºti
(19:00).

Baschetbaliºtii craioveni, invitaþiBaschetbaliºtii craioveni, invitaþiBaschetbaliºtii craioveni, invitaþiBaschetbaliºtii craioveni, invitaþiBaschetbaliºtii craioveni, invitaþi
la un turneu memorial în Sibiula un turneu memorial în Sibiula un turneu memorial în Sibiula un turneu memorial în Sibiula un turneu memorial în Sibiu

Vineri, 26 august: CSM Ora-
dea – BCM U Piteºti (17:00),
CSU Sibiu – BC Mureº (19:00).

Sâmbãtã,  27 august:  BC
Mureº – Dinamo Bucureºti
(17:00), CSM Oradea – SCM U
Craiova (19:00).

Dupã terminarea partidelor din
grupe, duminicã, 28 august, se
vor disputa jocurile de clasa-
ment, finalele pentru locurile 5-
6 (ora 10:00), 3-4 (ora 12:00) ºi
1-2 (ora 14:00).

Marko
Marinovic, dat

ca ºi transferat
de SCM U

Zilele trecute a apãrut ºtirea
cã echipa craioveanã va parafa

mai mult ca sigur un acord cu
unul dintre cei mai importanþi
fundaºi din sezonul precedent,
sârbul Marko Marinovic. Con-
ducãtorul de joc a evoluat ulti-
ma oarã la Steaua CSM Exim-
bank Bucureºti, alãturi de care
a câºtigat medaliile de bronz,
dupã o finalã micã disputatã în
faþa lui U-BT Cluj. Stagiunea
precedentã, Marinovic a con-
tabilizat medii de 12.0 puncte,
5.1 pase decisive ºi 3.0 recu-
perãri.

Plavul a avut parte de o ca-
rierã fabuloasã. Câºtigãtor al Eu-
roCup în 2010, acesta a devenit
anul trecut ºi cel mai bun pasa-
tor din istoria competiþiei. Pe
plan internaþional, Marinovic a
participat cu naþionala Serbiei la
Campionatul Mondial din 2006,

desfãºurat în Japonia.
La nivel de club, Marko a mai

îmbrãcat maioul unor grupãri

precum Olimpija Ljubljana, Alba
Berlin, Steaua Roºie Belgrad sau
Valencia.

Simona Halep a repurtat un suc-
ces facil la debutul sãu în turneul
de la Montreal, dotat cu premii în
valoare de 2.4 milioane de euro.
Acceptatã direct în manºa secun-
dã, graþie statutului de favoritã 5,
constãnþeanca nu i-a lãsat prea
multe speranþe Dariei Gavrilova
(Australia, 45 WTA), de care dis-
pus, ieri dimineaþã, cu 6-2, 6-3,
într-un meci întins pe durata unei
ore ºi 18 minute.

În turul al treilea, al optimilor de
finalã, Halep, semifinalistã anul tre-
cut aici, va înfrunta învingãtoarea
meciului dintre Karolina Pliskova
(Cehia, 17 WTA) ºi Sara Errani

Halep, în optimile
de finalã la Montreal

(Italia, 25 WTA), disputat asearã.
Tot asearã, într-un meci din turul
doi, Monica Niculescu (61 WTA),
cealaltã reprezentantã a României
pe tablul de simplu, a dat piept cu
a 4-a jucãtoare a lumii, poloneza
Agnieszka Radwanska. Niculescu
a acces în aceastã fazã a întrece-
rii, dupã ce a învins-o, marþi sea-
rã, pe sportiva letonã Jelena Osta-
penko, scor 3-6, 7-5, 6-1.

La puþin timp dupã partida cu
Radwanska, Niculescu a jucat ºi
în turul doi al probei de dublu. Alã-
turi de Simona Halep, le-au avut
adversare pe ucrainencele Kateri-
na Bondarenko ºi Olga Savchuk.

Rezultate înregistrate marþi searã
Sparta Praga (Ceh) – STEAUA 1-1

Sural 35 / Stanciu 75

Ludogoreþ Razgrad (Bul) – Steaua Roºie Belgrad (Srb) 2-2

J. Cafu 43, Keºeru 76 / Katai 47, Kanga 66. La gazde, Cosmin Moþi a
fost integralist ºi a oferit asisst-ul la reuºita lui Claudiu Keºeru, venitã la 8
minute dupã intrarea sa pe teren. Tot la bulgari, Andrei Prepeliþã a rãmas
pe banca de rezerve.

BATE Borisov (Blr) – Dundalk FC (Irl) 1-0

Gordeychuk 71

Partizani Tirana (Alb) – FC Salzburg (Aus) 0-1

Soriano 71 pen.

Viktoria Plzen (Ceh) – Qarabag Agdam (Azb) 0-0

FK Rostov (Rus) – Anderlecht Bruxelles (Bel) 2-2

Ezatolahi 16, Poloz 60 pen. / Hanni 3, Tielemans 52. La oaspeþi, Alexandru Chipciu a jucat pânã în minutul 69.

Dinamo Zagreb (Cro) – Dinamo Tbilisi (Geo) 2-0

Soudani 39, Coric 42. La învingãtori, Alexandru Mãþel a fost rezervã neutilizatã.

ªahtior Doneþk (Ucr) – Young Boys Berna (Elv) 2-0

Bernard 26, Seleznyov 75

Ajax Amsterdam (Ola) – PAOK Salonic (Gre) 1-1

Dolberg 57 / Djalma 27

Asearã, dupã închiderea ediþiei: ASTRA – FC Copenhaga (Dan) / FK Astana (Kaz) – Celtic FC (Sco) /
Rosenborg BK (Nor) – APOEL FC (Cip) / FK AS Trencin (Slc) – Legia Varºovia (Pol) / Fenerbahce Istanbul
(Tur) – AS Monaco (Fra) / Olympiakos CFP (Gre) – Hapoel Beer Sheva (Isr).

Returul e programat sãptãmâna viitoare, în 2 ºi 3 august.

Astãzi: PANDURII – Maccani Tel Aviv (Isr) – ora
21:00 / KAA Gent (Bel) – VIITORUL – ora 21:30 /
AEK Larnaca (Cip) – Spartak Moscova (Rus) / Olek-
sandria (Ucr) – Hajduk Split (Cro) / Heracles Almelo
(Ola) – Arouca (Por) / Austria Viena (Aus) – Spartak
Trnava (Slc) / IFK Goteborg (Sue) – HJK Helsinki
(Fin) / Lokomotiva Zagreb (Cro) – Vorskla Poltava
(Ucr) / FK Jelgava (Let) – Beitar Ierusalim (Isr) /
Lille (Fra) – Qabala (Azb) / Zaglebie Lubin (Pol) –
Sonderjyske (Dan) / Slavia Praga (Ceh) – Rio Ave
(Por) / Torpedo Zhodino (Blr) – Rapid Viena (Aus) /
Birkirkara (Mal) – FK Krasnodar (Rus) / Istanbul BB
(Turcia) – Rijeka (Cro) / Grasshopper Zurich (Elv) –
Apollon Limassol (Cip) / FC Lucerna (Elv) – Sassuo-

LIGA EUROPA – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

lo (Ita) / Ankaraspor (Tur)
– Nomme Kalju (Est) /
Panathinaikos (Gre) – AIK
Fotboll (Sue) / Shkendija
(Mac) – Mlada Boleslav
(Ceh) / Vojvodina (Srb) –
Dinamo Minsk (Blr) /
Genk (Bel) – Cork City (Irl) / Hertha Berlin (Ger) –
Brondby (Dan) / Videoton (Ung) – Midtjylland (Dan)
/ AZ Alkmaar (Ola) – Giannina (Gre) / Aberdeen (Sco)
– Maribor (Sln) / Domzale (Sln) – West Ham (Ang) /
St. Etienne (Fra) – AEK Atena (Gre) / Admira Wacker
(Aus) – Slovan Liberec (Ceh).

Returul va avea loc joia viitoare.

DIGI SPORT 1
14:30  – FOTBAL – Meci

amical, “International Cham-
pions Cup”: Borussia Dortmund
– Manchester City / 21:00 –
FOTBAL – Liga Europa: Pandu-
rii – Maccabi Tel Aviv.

DIGI SPORT 2
18:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Toronto, în Canada:
ziua a 4-a.

DOLCE SPORT 2
19:30 – TENIS (F) – Tur-

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

neul de la Montreal, în Canada:
ziua a 4-a.

EUROSPORT 1
9:00, 14:30 – SNOOKER –

Openul Mondial, în China: eta-
pa a 4-a / 21:30 – FOTBAL –
Campionatul European feminin
UEFA U-19, în Slovacia: semi-
finale.

EUROSPORT 2
17:00 – FOTBAL – Campio-

natul European feminin UEFA
U-19, în Slovacia: semifinale.
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Liga Profesionistã de Fotbal a anunþat programul etapelor a treia ºi a patra din
Liga 1 Orange, precum ºi al optimilor Cupei Ligii Adeplast. Astfel, meciul Astra
Giurgiu – Universitatea Craiova se va disputa sâmbãtã, 6 august, de la ora 18.30.
În optimile Cupei Ligii, meciul CFR Cluj – Universitatea Craiova se va juca joi, 11
august, de la ora 18.30, în Gruia. Pe 15 august, de la ora 18.30, pe Extensiv, se va
desfãºura partida Universitatea Craiova – CSM Poli Iaºi, contând pentru etapa
a patra. Proxima partidã a ªtiinþei este luni, 1 august, de la ora 18:30, cu ASA
Târgu Mureº. Pentru acest meci, biletele pot fi comandate online, se gãsesc în
magazinele Domo, Germanos, Vodafone, Orange ºi OMV ºi se pot achiziþiona ºi
de la magazinul oficial al Universitãþii. La casele de bilete de la stadionul Exten-
siv, tichetele de acces la meci vor fi la vânzare duminicã ºi luni, de la ora 10. Preþul
biletelor pentru meciul Universitatea Craiova – ASA Târgu Mureº: peluza: 5 lei,
tribuna 2: 10 lei, tribuna 1: 15 lei, tribuna 0: 25 lei.

Deºi este poreclit “Smurd”, antrenorul
n-a “resuscitat” echipa din Bãnie, începându-ºi

mandatul cu un eºec
De la demararea proiectului CS

Universitatea Craiova, echipa i-a
avut antrenori, pe rând, pe Eric
Lincar, Ovidiu Stângã, Gabi Balint,
Jerry Gane, Sorin Cârþu ºi Emil
Sãndoi, apoi doar Emil Sãndoi,
Daniel Mogoºanu ºi, din vara
aceasta, Gigi Mulþescu. În ciuda
poreclei “Smurd”, dobânditã prin
renumele de antrenor care resus-
citeazã rapid echipele preluate chiar
ºi în plin sezon, Mulþescu este sin-
gurul tehnician care ºi-a iniþiat pe-
rioada ca strateg în Bãnie cu un
eºec. La polul opus se situeazã
cuplul Cârþu-Sãndoi, care nu nu-
mai cã au început cu o victorie
mandatul în duet la Universitatea,
ci nu au cunoscut gustul înfrân-
gerii preþ de o jumãtate de cam-
pionat, preluând echipa de pe ulti-
mul loc ºi aducând-o la finalul se-
zonului 2014-2015 pe locul 5. Pri-
mul a fost însã Eric Lincar, care a
stat pe banca tehnicã doar în star-
tul sezonului de Liga a II-a, iar la
primul meci în campionat Univer-
sitatea a remizat, scor 1-1, cu Glo-

1. Dinamo 1 1 0 0 4-1 3
2. Pandurii 1 1 0 0 2-1 3
3. Gaz Metan 1 1 0 0 2-1 3
4. Viitorul 1 1 0 0 1-0 3
5. Steaua 0 0 0 0 0-0 0
6. CSMS Iaºi 0 0 0 0 0-0 0
7. Botoºani 0 0 0 0 0-0 0
8. Craiova 1 0 0 1 1-2 0
9. Voluntari 1 0 0 1 0-1 0
10. Chiajna 1 0 0 1 0-2 0
11. Astra 1 0 0 1 1-4 0
12. CFR Cluj 1 1 0 0 2-0 -3
13 Rapid 0 0 0 0 0-0 -6
14. ASA 1 0 0 1 1-2 -6
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Liga I – etapa viitoare

CSMS Iaºi – Gaz Metan, vineri, ora 21
FC Botoºani – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 18.30
Dinamo – Rapid/ACS Poli, sâmbãtã, ora 21
Pandurii – Astra, duminicã, ora 17.30
Viitorul – Steaua, duminicã, ora 21
“U” Craiova – ASA, luni, ora 18.30
Concordia – FC Voluntari, luni, ora 21

ria Bistriþa. Urmãtorul antrenor,
Ovidiu Stângã, a debutat cu un
succes, 1-0 cu Olimpia Satu Mare,
urmat de alte 6 victorii care i-au
adus o serie excelentã “Olandezu-
lui” la începerea mandatului. La
rând a fost Gabi Balint, care a câº-
tigat primul meci în Bãnie cu 6-0
în faþa celor de la Minetul Motru,
iar seria victorioasã s-a oprit tot la
7 meciuri, ca ºi în cazul lui Stân-
gã. Jerry Gane a fost antrenorul
care nu a câºtigat niciun meci pe
banca Universitãþii, pe care a stat
doar 6 partide, în Liga I, însã nici
el nu a pierdut la debut, contabili-
zând un 1-1 cu Pandurii, în prima
etapã dupã promovare. A urmat
cea mai prolificã perioadã pentru
Craiova, cu cele 17 meciuri fãrã
eºec în campionat ale cuplului
Cârþu-Sãndoi, primul fiind cel cu
Oþelul, scor 1-0, pe “Ion Oble-
menco”. “Sorinaccio” a renunþat
dupã câteva etape din stagiunea
urmãtoare, 2015-2016, Sãndoi
continuând munca singur pânã în
iarnã. La primul meci în campio-

nat ca unic antrenor al Craiovei,
Sãndoi a avut parte de o victorie,
2-0 cu CSMS Iaºi. Din iarna tre-
cutã, tehnician la prima echipã a
fost avansat Daniel Mogoºanu,
care a început cu un succes, 2-0
pe teren propriu cu Petrolul.

Eºecurile neasumate,
cauza lipsei de longevitate?
Aºadar, deºi l-au despãrþit doar

câteva secunde de un start cu
dreptul, Mulþescu este primul teh-
nician al CS Universitatea Craiova
care îºi începe mandatul cu o în-
frângere. Frustrarea sa a fost mare
la finalul partidei cu Pandurii, iar
discursul a fost acid la adresa pro-
priei echipe. Poate aceasta este ºi
cauza lipsei sale de longevitate la

cârma echipelor pe care le-a an-
trenat: faptul cã nu-ºi asumã în-
frângerile ºi îºi criticã public jucã-
torii, pe care-i îndepãrteazã astfel.
„A fost sinucidere în direct”, „Nu
înþeleg nimic din ce se întâmplã”,
„În loc sã atacãm la poarta lor,
dãm pasã invers”, „Ne-am înscris
singuri golurile”, „Ce sã fac, m-
am descurcat cu ce am putut”,

„Sunt pur ºi simplu stupefiat”,
„Am antrenat altceva decât am
vãzut pe teren”, „Jucãtorii ºi-au
pierdut capul” sunt critici pe care
nu le-au adunat nici împreunã toþi
antrenorii CSU dinaintea lui Mul-
þescu. De fapt, singurul care a
aruncat eºecul pe seama echipei a
fost Cârþu, însã foarte rar ºi mult
mai „light” decât Mulþescu.
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