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- ªi Napoli ºi Prunea au plecat
din Craiova la Iaºi ºi alatãieri Ia-
ºiul “s-a plecat” la Craiova.
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Zeci de tineri din Europa,

Asia, Africa ºi America de
Nord s-au înscris anul aces-
ta la Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie din Cra-
iova. Studenþii sunt atraºi de
taxele de ºcolarizare mult
mai mici, dar ºi de diplome-
le de studiu recunoscute în
Uniunea Europeanã.
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Mai degrabã ineditã, dacã nu ºi
nãstruºnicã, propunerea purtãto-
rului de cuvânt al PNL, Adriana
Sãftoiu, ca fiecare dintre cei care
îºi doresc sã candideze pe listele
PNL, la alegerile parlamentare din
toamnã, sã compunã un „eseu”,
în care sã argumenteze de ce do-
resc sã ajungã în Parlament, a
stârnit o pseudo-polemicã. ªi sunã
cam aºa sugestia doamnei Adria-
na Sãftoiu, nu lipsitã de orice
schepsis: (...) Sã le cer tuturor
celor care vor sã candideze sã
scrie un eseu despre motivul pen-
tru care vor sã candideze...

AbsenteismAbsenteismAbsenteismAbsenteismAbsenteism
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probã aprobã aprobã aprobã aprobã a
BacalaureatuluiBacalaureatuluiBacalaureatuluiBacalaureatuluiBacalaureatului

Ieri, a avut loc cea de-a doua
probã a Examenului de Bacalau-
reat, sesiunea de toamnã, cea
prin care s-a urmãrit evaluarea
competenþelor lingvistice într-o
limbã de circulaþie internaþiona-
lã. Au fost înscriºi 215 la limba
englezã ºi 31 la limba francezã.
Au fost întregistrate 86 de ab-
senþe, cele mai multe fiind la „en-
glezã”. De astãzi, încep exami-
nãrile pe competenþe digitale,
desfãºurate în Colegiile Naþiona-
le „Elena Cuza”, „Carol I” ºi
„Fraþii Buzeºti”, precum ºi la
Colegiul Tehnic de Industrie Ali-
mentarã din Craiova. (C.Pãtru)

Tânãr condamnatTânãr condamnatTânãr condamnatTânãr condamnatTânãr condamnat
la închisoare cula închisoare cula închisoare cula închisoare cula închisoare cu
executare pentruexecutare pentruexecutare pentruexecutare pentruexecutare pentru
ºantaj ºi lovireºantaj ºi lovireºantaj ºi lovireºantaj ºi lovireºantaj ºi lovire

Divan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film FestivalDivan Film Festival
se va deschide,se va deschide,se va deschide,se va deschide,se va deschide,
sâmbãtã,sâmbãtã,sâmbãtã,sâmbãtã,sâmbãtã,
la Craiovala Craiovala Craiovala Craiovala Craiova
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Cântãreaþa

britanicã Joss

Stone va susþine

în premierã

un concert

în România
Cântãreaþã de muzicã soul

din Marea Britanie Joss
Stone va susþine un concert
în premierã pentru Româ-
nia, la Timiºoara, în data de
8 septembrie, ca parte a
turneului artistei “Total
World Tour”, evenimentul
fiind un proiect special al
Plai Festival din Timiºoara.
A fost numitã de cãtre
Billboard “Reggae Artist of
the Year” în 2015 si a fost
nominalizatã pentru trei
premii Grammy (Cel mai
bun artist nou, Cea mai
bunã performanþã vocalã
pop ºi Cel mai bun album
vocal pop), câºtigând Pre-
miul Grammy pentru Cea
mai bunã performanþã R&B
formatã dintr-un duet sau
un grup vocal în 2007. Joss
Stone (numele sãu real fiind
Joscelyn Eve Stoker), nãscu-
tã în Kent pe 11 aprilie 1987,
este o artistã complexa.
Aceasta a jucat ºi în serialul
“The Tudors/ Dinastia
Tudorilor”. Artista s-a
implicat în proiecte muzicale
precum Superheavy (cu Mick
Jagger, Damien Marley ºi
Rahman) sau Band Aid 20
(versiunea din 2004 a Band
Aid, concerte caritabile
iniþiate ºi organizate de cãtre
Bob Geldof din 1985),
dovedind implicare în cauze
sociale de amploare care pot
schimba în bine viaþa oame-
nilor. Pânã în 2013 cântã-
reaþa vânduse deja peste 11
milioane de albume la nivel
mondial ºi avea o avere
estimatã la zece milioane de
lire sterline. Stone este
prietenã cu prinþul William
ºi a participat la nunta
regalã din aprilie 2011.
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Organizaþiile PMP Maramureº,
Galaþi ºi Giurgiu i-au semnalat lui
Traian Bãsescu cã se confruntã cu
probleme legate de fuziunea dintre
PMP ºi UNPR. “Maramureº, Ga-
laþi, Giurgiu. Pentru Maramureº
este emisã o decizie, o discutãm”,
a conchis preºedintele PMP Tra-
ian Bãsescu.

Deputatul Nuþu Fonta (fost
UNPR) s-a arãtat nemulþumit cã
nu a fost numit preºedintele orga-
nizaþiei Maramureº. “În trei sãptã-
mâni, am venit de cinci ori la Bu-
cureºti sã constat cã primeºte co-
legul de la PMP decizia, deci ceva

Uniunea Naþionalã a Judecãto-
rilor din România ºi Asociaþia Ma-
gistraþilor i-au solicitat premierului
Dacian Cioloº sã retragã “de înda-
tã” proiectul de hotãrâre de guvern
iniþiat de ministrul Justiþiei prin care
se doreºte reinventarierea arhivei
SIPA ºi sã cearã ministrului Ralu-
ca Prunã sã facã public “în mod
transparent, complet ºi exact” ce
au fãcut comisiile anterioare cu
privire la aceastã arhivã. “Soluþi-
onarea problemelor generate de
moºtenirea SIPA, cu implicaþii gra-
ve asupra independenþei sistemu-
lui judiciar, nu poate fi fãcutã prin
ignorarea integralã a tuturor acþi-
unilor desfãºurate deja in ultimii
zece ani ºi nici prin legitimarea
implicitã a acþiunilor ilegale ale
acestui fost serviciu secret, aºa
cum doreºte actualul ministru al
Justiþiei, Raluca Alexandra Pru-
nã” se aratã într-un comunicat de
presã transmis de UNJR.
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Probleme legate de fuziunea dintre UNPR ºi

PMP ºi preluarea conducerii filialelor au fost fost
semnalate, miercuri, în cadrul CEX PMP, la

Maramureº, Galaþi ºi Giurgiu, preºedintele Tra-
ian Bãsescu transmiþându-le celor nemulþumiþi cã

fie acceptã deciziile, fie se despart.
nu se aºazã”, a susþinut deputatul
Nuþu Fonta, în CEX PMP. În re-
plicã, Traian Bãsescu a subliniat cã
“s-a aºezat”. „Ba, s-a aºezat. De-
cizia este datã, consideraþi cã s-a
aºezat”, i-a replicat Bãsescu.

Nuþu Fonta a afirmat cã “nu
este normal” ce se întâmplã. “Am
venit de cinci ori la Bucureºti sã
mi se spunã cã sunt preºedinte,
sã se confirme în presã cã sunt
preºedinte ºi apoi sã se schimbe,
cred cã nu este normal”, a in-
sistat Fonta. Traian Bãsescu i-a
spus deputatului Nuþu Fonta cã
fie acceptã decizia partidului fie

se despart. “Avem douã varian-
te: acceptaþi decizia luatã la vâr-
ful partidului conform mandatu-
lui dat sau dacã nu ne despãrþim.
La ultimul CEX s-a primit un
mandat prin care eu ºi cei doi

preºedinþi executivi eram manda-
taþi sã luãm decizii. Acolo unde
nu s-a rotunjit o înþelegere la ni-
vel local s-au luat decizii în con-
formitate cu mandatul primit”, a
susþinut Traian Bãsescu.

Magistraþii îi cer premierului sã retragã
proiectul privind reinventarierea arhivei SIPA

Uniunea Naþionalã a Judecãtorilor din România ºi
Asociaþia Magistraþilor îi cer premierului Dacian
Cioloº sã retragã proiectul de hotãrâre iniþiat de

ministerul Justiþiei, Raluca Prunã, privind reinventa-
rierea arhivei SIPA ºi transferarea cãtre alte instituþii

a informaþiilor “de interes operativ”.

“Intenþia Guvernului de a trans-
fera legal, inclusiv cãtre actualele
servicii de informaþii, aceste in-
formaþii «de interes operativ»,
culese de agenþii SIPA prin meto-
de securistice de poliþie politicã ºi
violare a drepturilor omului, este
un atac la independenþa justiþiei ºi

incalcã angajamentele luate de
România înainte de integrarea în
Uniunea Europeanã”, susþin ma-
gistraþii. Aceºtia o acuzã pe Ralu-
ca Prunã cã se are o modalitate
arongantã în care se raporteazã la
cererile magistraþilor.

SIPA, devenit ulterior Direc-
þia Generalã de Protecþie ºi Anti-
corupþie (DGPA), îºi are originea
în Serviciul Operativ, redenumit
Serviciul Independent Operativ,
fiind unul dintre primele servicii
secrete înfiinþat în România dupã
cãderea comunismului, în fe-
bruarie 1990.

“Creat iniþial pentru a asigura
monitorizarea informativ-operati-
vã a penitenciarelor, SIO a fost

transformat în Serviciul Indepen-
dent de Protectie ºi Anticorupþie
(SIPA) în anul 1997, pentru a fi
acuzat ulterior de faptul cã, lipsit
de control, acest serviciu spiona
judecãtori, procurori, avocaþi, jur-
naliºti ºi membri ai societãþii civi-
le care pledau pentru respectarea
drepturilor omului. (...) Aceastã
hotarare de guvern va permite
practic ca, dupa zece ani, institu-
þii ale statului sã foloseascã infor-
maþiile adunate în mod abuziv ºi
ilegal de SIPA, serviciu secret
desfiinþat în urma negocierilor
purtate de România în vederea
aderãrii la Uniunea Europeanã”, au
mai susþinut magistraþii.

Din acest motiv, magistraþii
spun cã înainte de a stabili ce
modificãri se aduc arhivei, “se
impune prezentarea unui raport
complet de catre Ministerul Jus-
tiþiei, care sã evidenþieze conclu-
ziile ºi responsabilitãþile tuturor
comisiilor care au funcþionat an-
terior pentru a cerceta ºi inventa-
ria aceastã arhivã”.

Ministrul Justiþiei, Raluca Pru-
nã, a anunþat în luna mai cã a pri-
mit mandat din partea CSAT pen-
tru a iniþia o hotãrâre de guvern
pentru a constitui o comisie care
sã inventarieze arhiva Serviciului
Independent pentru Protecþie ºi
Anticorupþie.
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MIRCEA CANÞÃR

Mai degrabã ineditã, dacã nu ºi nãstruº-
nicã, propunerea purtãtorului de cuvânt al
PNL, Adriana Sãftoiu, ca fiecare dintre cei
care îºi doresc sã candideze pe listele PNL,
la alegerile parlamentare din toamnã, sã
compunã un „eseu”, în care sã argumen-
teze de ce doresc sã ajungã în Parlament,
a stârnit o pseudo-polemicã. ªi sunã cam
aºa sugestia doamnei Adriana Sãftoiu, nu
lipsitã de orice schepsis: (...) Sã le cer tu-
turor celor care vor sã candideze sã scrie
un eseu despre motivul pentru care vor sã
candideze, încã o datã sau prima datã. Fãrã
sã fie ajutaþi de un consilier, de un prieten,
de google. Sã scrie ei, simplu, care cred
cã le este misiunea. Cu gramatica din do-
tare, fãrã sã fie obligaþi sã gloseze pe teme
filosofice, de moralã politicã (...). În lu-
mea politicã este cunoscut faptul cã anu-
miþi parlamentari sunt certaþi cu limba ro-

mânã, ºi dacã nu ar exista consilieri care
fac curat în textele lor, am avea niºte perle
de toatã frumuseþea în textele depuse la
Parlament”. În replicã, deputatul liberal
Diana Tuºa, i-a rãspuns, fãrã ironie, dar
acid, accentuând cã liberalii nu sunt „agra-
maþi, reduºi mintal sau asistaþi social”. Mai
mult, Diana Tuºa a extins provocarea, in-
vitând mai multe nume grele de la liberali
„sã se bage la un eseu”. Dacã admitem cã
parþial, atât Adriana Sãftoiu, extrem de
vocalã în spaþiul virtual, dar ºi Diana Tuºa,
au destulã îndreptãþire în meciul lor direct,
nevoie fiind pe scena politicã de figuri mai
puþin erodate ºi prea obiºnuite în comodi-
tate ºi în privilegii, nu aducem nimic nou,
într-o pseudo – polemicã, nu atât de cri-
cumstanþã, cât elevatã. Ceea ce nu înþele-
gem e altceva: de unde ºi pânã unde opþiu-
nea Adrianei Sãftoiu, nerespinsã de Diana

Tuºa, pentru... eseu? De ce nu o ºtire de
câteva rânduri, care sã respecte regulile
jurnalistice, de ce nu o relatare, o declara-
þie politicã articulatã, bine argumentatã, din
care sã se desprindã respectarea sau ne-
respectarea topicii sau regulilor gramati-
cale elementare? Cum adicã „vã bãgaþi la
un eseu”, fiindcã aºa sunã interogaþia
doamnei deputat Diana Tuºa? Nu e cam
straniu? Nu e ridicatã prea sus ºi inutil ºta-
cheta exigenþei? Nu ºtim câte esee au pu-
blicat de-a lungul timpului ºi Adriana Sãf-
toiu, vicepreºedinte cu comunicarea, ºi
Diana Tuºa, dar dacã tot se încumetã la
un asemenea test literar, sunt de-a drep-
tul... temerare. Cu examinatori extraºi, nu
din câmpul politic, sã le spunem obiectivi,
având de notat niºte „esee”, respectându-
se câteva din exigenþele speciei de prozã
literarã la graniþa cu literatura, pot apãrea

complicaþii. Se acordã adesea denumirea
de eseuri unor lucrãri al cãror subiect, for-
mã, dispoziþie, nu permit a fi clasate într-
un alt gen, mai bine determinat. De pildã,
cartea doamnei Adriana Sãftoiu, „Cronicã
de Cotroceni” (Ed. Polirom - 2015), bine
scrisã în general, poate cea mai exactã fres-
cã despre cei zece ani ai lui Traian Bãses-
cu la Palatul Cotroceni, este orice, dar nu
un eseu. Cât priveºte instituirea unui ase-
menea test – redactarea unui eseu -, pen-
tru viitorii candidaþi pe listele Partidului Na-
þional Liberal, tare ne e teamã cã exigenþa
este dificilã, din cale-afarã, dacã nu impo-
sibil de surmontat. Mult mai rezonabilã ar
pãrea obligativitatea revendicãrii fiecãrui
candidat de la o activitate concretã, co-
mensurabilã, prestatã un numãr de ani în
mediul privat sau bugetar, cu un compor-
tament civic, lipsit de fisuri.

Piaþa „1 Mai”, deºi are un vad
bun dat de vecinãtatea cu Spitalul
Judeþean, era cea mai murdarã din-
tre spaþiile agro-comerciale ale
Craiovei. Refacerea ei a preocu-
pat ºi administraþia Solomon, care
a avut prima tentativã de moderni-
zare. S-a venit chiar cu un studiu
de fezabilitate, în anul 2011, care
propunea o piaþã ultra-modernã, cu
multe spaþii comerciale ºi un re-
staurant la etaj. Datoritã planurilor
arhitecturale uºor futuriste, a fost
supranumitã „Piaþa OZN” a Cra-
iovei. A rãmas însã în hârtii pentru
cã s-a constatat cã era nevoie de
2.000.000 de lei, bani pe care SC
Pieþe ºi Târguri Craiova ar fi tre-
buit sã îi aloce din fonduri proprii.
Ceea ce nu era posibil.

Douã licitaþii ratate
ºi o negociere directã

Administraþia Olguþa Vasilescu
s-a preocupat de acestã piaþã, mer-
gând însã pe o altã variantã: con-

Firma care a concesionat terenul
fostei pieþe din cartierul „1 Mai” (vi-
zavi de Spitalul Judeþean) a degajat te-
renul de construcþiile vechi ºi urmea-
zã sã înceapã amenajarea propriu-zisã
a noului spaþiu agro-alimentar. Primã-

ria Craiova a solicitat ca piaþa sã aibã
spaþii pentru vânzarea de legume-fruc-
te, produse lactate, ouã ºi flori, 12 spa-
þii comerciale pentru alimente amba-
late, dar ºi o esteticã atrãgãtoare pen-
tru cumpãrãtori.

cesionarea terenului cãtre un pri-
vat care sã vinã ºi amenajeze spa-
þiul pe banii lui. Aºa a apãrut ideea
de prima piaþã privatã din oraº.
Autoritãþile locale au început de-
mersurile în 2014, când terenul de
1.241 de metri pãtraþi a fost scos
la licitaþie pentru concesiune. Pri-
ma licitaþie a avut loc în februarie
2014. S-a prezentat o singurã fir-
mã, SC Cuture by AMC SRL Cra-
iova ºi nu a putut fi adjudecatã. A
fost repetatã, conform legii, în
luna aprilie. Din nou s-a prezen-
tat o singurã societate, aceeaºi ca
la prima licitaþie. Cum nici acum
nu s-a putut adjudeca licitaþia, Pri-
mãria Craiova a procedat la con-
cesiunea terenului prin negociere
directã.

Concesiunea a fost aprobatã
în septembrie 2015

Negocierea directã pentru con-
cesionarea terenului a avut loc în
luna iunie 2015. De aceastã datã,

municipalitatea a avut de ales în-
tre douã oferte. Primãria Craiova
a propus un preþ de pornire la ne-
gociere de 3,07 lei pe metru pã-
trat pe lunã, SC Cuture by AMC a
oferit un preþ de 14 lei/mp/lunã ºi
SC Exflor SRL Craiova - 9 lei/mp/
lunã. Urmãrindu-se profitul atras
la bugetul local, a fost aleasã ofer-
ta mai mare, Cuture by AMC SRL
fiind concesionarul terenului de
1.214 metri pãtraþi al fostei pieþe.
În sedinþa din 18 septembrie
2015, consilierii municipali au
aprobat, aºadar, contractul de
concesiune cu SC Cuture by AMC
SRL Craiova.

Amplasamentul a fost degajat
de construcþii

Fosta piaþã „1 Mai” a fost des-
fiinþatã, iar amplasamentul sãu a
fost izolat de restul construcþiilor
din jur. Timp de aproape un an, pe
terenul cu pricina nu s-a miºcat

nimic. Pânã acum câteva zile, când
au început sã aparã primele sem-
ne de ºantier. Amplasamentul a fost
degajat de toate construcþiile exis-
tente, multe dintre ele impovizaþii
din tablã ruginitã. Nu se mai vede
nimic din fostele tarabe din care
se vindeau altãdatã legume ºi
fructe, în niºte condiþii foarte
proaste, ºi este de aºteptat ca fir-
ma care a concesionat sã treacã
acum la amenajarea noii pieþe.
„Pregãtim terenul pentru noua pia-
þã, iar construcþia va începe ime-
diat ce vom obþine autorizaþia de
construcþie”, ne-a declarat Mihai
Cristian Dogaru, administratorul
SC Cuture by AMC SRL Craiova.

12 spaþii comerciale
de categoria I ºi de lux

Potrivit contractului, concesi-
unea pe teren a fost încheiatã pe

un termen de 15 ani, timp în care
SC Cuture by AMC din Craiova
trebuie sã achite la bugetul local
o redevenþã totalã de 3,2 milioa-
ne de lei. Obligaþia acestei socie-
tãþi este sã construiascã de la
zero o piaþã nouã. Autoritãþile lo-
cale au stabilit, în contractul de
concesiune, ºi cum va arãta noul
spaþiu agro-comercial. Piaþa va
fi dominatã de o halã centralã,
care va fi destinatã pentru vân-
zarea de legume ºi fructe. De
asemenea, la parter, se vor gãsi
spaþii pentru comercializarea de
produse lactate ºi ouã. Comer-
cianþii de flori vor fi grupaþi într-
o zonã separatã. Proiectul pre-
vede ca noua piaþã sã aibã ºi un
numãr de 12 spaþii comerciale ºi
unitãþi de alimentaþie publicã, de
categoria I ºi de lux.

Estetica obligatorie
De altfel, Primãria Craiova a

solicitat administratorului sã in-
vesteascã ºi în estetica noii pieþe.
Autoritãþile cer concesionarului
SC Cuture by AMC SRL Craiova
sã realizeze o construcþie care sã
fie atrãgãtoare ºi interesantã din
punct de vedere arhitectural, astfel
încât sã ridice „gradul de civilizaþie
ºi confort” al zonei. Municipalita-
tea a prevãzut ºi cerinþe speciale
de acces în piaþã. În primul rând,
piaþa trebuie sã fie dotatã cu o
rampã cu înclinaþie de 8% pentru
accesul persoanelor cu dezabili-
tãþi. De asemenea, ºi cumpãrãto-
rilor trebuie sã li se asigure acce-
sul facil spre spaþiile de vânzare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, reprezentanþii
IPJ Dolj anunþau cã, poliþiºtii Sec-
þiei Nr. 7 Poliþie Ruralã Pleniþa ºi
procurorii Parchetului de pe lân-
gã Judecãtoria Bãileºti, au reþi-
nut, în cursul zilei de luni, 14
martie a.c., în baza ordonanþei
emise de procurorul de caz, pen-
tru 24 de ore, un tânãr de 23 de
ani din Pleniþa suspectat de co-
miterea infracþiunilor de ºantaj ºi
distrugere. În urma anchetei des-
fãºurate, oamenii legii au stabilit
faptul cã, pe 12 martie, în jurul
orei 23.30, Ionuþ Mîrtan, de 23
de ani, din Pleniþa, l-a ameninþat
pe Alin Mitroaica, de 17 ani, din
aceeaºi localitate, cã îl  va de-
nunþa organelor de poliþie pentru
sãvârºirea infracþiunii de condu-
cere fãrã permis, dacã nu îi va
remite suma de 500 lei. Ca sã nu
se aleagã cu dosar penal, tânãrul
de 17 ani i-a dat lui Mîrtan suma
de 400 lei. În plus, în aceeaºi sea-
rã, Ionuþ Mîrtan a distrus gea-

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã un craiovean în vârstã de 30
de ani este cercetat penal pentru co-
miterea infracþiunii de ultraj, dupã
un incident petrecut ieri dimineaþã,
în jurul orei 4.00, în apropierea
Cercului Militar. Conform poliþiºti-
lor, Andrei Anghel, de 30 de ani, a
înþepat cu un cuþit cauciucurile de
la douã autoturisme parcate în
zonã. A fost observat de un echipaj
de poliþiºti de la Biroul de Investi-

Poliþiºtii rutieri doljeni au conti-
nuat ºi marþi, pe principalele dru-
muri din judeþul Dolj, seria acþiuni-
lor preventive pentru creºterea gra-
dului de siguranþã rutierã. În atenþia
oamenilor legii s-au aflat pietonii
care traverseazã drumurile neregu-
lamentar, prin alte locuri decât cele
prevãzute de lege, dar ºi ºoferii care
se urcã la volan deºi au consumat
bãuturi alcoolice. În cadrul acþiuni-
lor, poliþiºtii au constatat 7 fapte de
naturã penalã precum ºi 139 de aba-
teri de naturã contravenþionalã, pen-
tru sancþionarea cãrora au aplicat
amenzi în valoare de aproape 33.000

Razie rutierã cu amenziRazie rutierã cu amenziRazie rutierã cu amenziRazie rutierã cu amenziRazie rutierã cu amenzi
de aproape 33.000 leide aproape 33.000 leide aproape 33.000 leide aproape 33.000 leide aproape 33.000 lei

lei. Dintre acestea, 28 de sancþiuni
au fost aplicate unor pietoni care
au traversat neregulamentar dru-
murile, iar alte 3 sancþiuni au fost
aplicate unor conducãtori auto de-
pistaþi sub influenþa bãuturilor al-
coolice. De asemenea, poliþiºtii ru-
tieri au reþinut în vederea suspen-
dãrii dreptului de a conduce 9 per-
mise de conducere, 6 dintre aces-
tea pentru consum de bãuturi al-
coolice la volan sau refuz de re-
coltare a probelor biologice în ve-
derea stabilirii alcoolemiei, a pre-
cizat purtãtorul de cuvânt al IPJ
Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Craiovean cercetat pentru ultraj dupã ceCraiovean cercetat pentru ultraj dupã ceCraiovean cercetat pentru ultraj dupã ceCraiovean cercetat pentru ultraj dupã ceCraiovean cercetat pentru ultraj dupã ce
ar fi ameninþat un poliþist cu cuþitular fi ameninþat un poliþist cu cuþitular fi ameninþat un poliþist cu cuþitular fi ameninþat un poliþist cu cuþitular fi ameninþat un poliþist cu cuþitul

Un craiovean de 30
de ani este cercetat
pentru comiterea
infracþiunii de ultraj,
dupã ce, ieri diminea-
þã, ar fi ameninþat cu
cuþitul un poliþist de la
Biroul de Investigaþii
Criminale din cadrul
IPJ Dolj. Cercetãrile
în cauzã au fost
preluate de procurorii
Parchetului de pe
lângã Judecãtoria
Craiova care trebuie
sã lãmureascã circum-
stanþele producerii
evenimentului. gaþii Criminale, care trecea prin zonã

cu un autoturism fãrã însemne,
agenþii fiind în þinutã civilã. Poliþiºtii
au coborât, s-au legitimat, iar cra-
ioveanul a început sã-i înjure ºi sã-
i ameninþe cu cuþitul. Poliþiºtii au
folosit spray-ul iritant-lacrimogen
ca sã-l imobilizeze pe bãrbat, care a
fost transportat la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova. Oa-
menii legii spun cã bãrbatul era agi-
tat ºi de aceea a fost nevoie sã fie
dus la unitatea medicalã. Ulterior a
fost audiat, pe numele sãu a fost

deschis dosar penal pentru comite-
rea infracþiunii de ultraj, iar cerce-
tãrile au fost preluate de Parchetul
de pe lângã Judecãtoria Craiova.
„Pe numele craioveanului a fost
întocmit dosar penal pentru comi-
terea infracþiunilor de ameninþare
ºi ultraj, cercetãrile fiind preluate
de un procuror al Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova, care
urmeazã sã dispunã mãsurile lega-
le în cauzã”, a precizat subcomi-
sar Alin Apostol, purtãtorul de cu-
vânt al IPJ Dolj.
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Tânãrul de 23 de ani, din comuna doljeanã
Pleniþa, arestat preventiv la jumãtatea lunii
martie sub acuzaþiile de ºantaj ºi distrugere,
a fost condamnat la 1 an ºi 7 luni închisoare
cu executare de Judecãtoria Bãileºti. Incul-
patul, care a fost menþinut în spatele gratiilor,
a declarat apel, primul termen fiind stabilit la

Curtea de Apel Craiova pe 27 octombrie a.c..
El i-a cerut 500 de lei unui consãtean, un mi-
nor în vârstã de 17 ani, ca sã nu-l „toarne” la
Poliþie, pentru cã îl vãzuse la volan, deºi nu
are permis de conducere. Mai mult, tânãrul a
vandalizat autoturismului altui localnic, care
a încercat sã-i ia apãrarea minorului.

mul portierei din faþã a unui au-
toturism Cielo, aparþinându-i lui
Ionuþ Mãtuºoiu, de 21 de ani, tot
din comuna Pleniþa, creând un
prejudiciu de 200 lei. Acest lu-
cru s-a petrecut, mai spun poli-
þiºtii, pentru cã Mãtuºoiu a în-
drãznit sã-i ia apãrarea minoru-
lui, apostrofându-l pe Mîrtan cã
i-a cerut bani. „În urma proba-
toriului administrat, anchetato-
rii au pus în miºcare acþiunea pe-
nalã pentru comiterea infracþiu-
nilor de ºantaj ºi distrugere faþã
de tânãrul de 23 de ani, care a
fost reþinut pentru 24 de ore ºi
introdus în arestul IPJ Dolj. În
cursul zilei de 15 martie a fost
prezentat Judecãtoriei Bãileºti cu
propunere de arestare preventivã,
propunere admisã de instanþã care
a emis pe numele inculpatului
mandat de arestare pe o perioadã
de 30 de zile”, ne-a declarat pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, sub-
comisar Alin Apostol.

A recunoscut comiterea
faptelor

Ionuþ Mîrtan a fost trimis în ju-
decatã, în stare de arest preven-
tiv, dosarul înregistrându-se la Ju-
decãtoria Bãileºti pe 7 aprilie a.c.
A recunoscut totul în faþa instan-
þei, a cerut sã beneficieze de pre-
vederile vizând reducerea cu o
treime a limitelor de pedeapsã, iar
pe 28 iunie a.c. a fost pronunþatã
sentinþa în dosar. Tânãrul a scã-
pat de acuzaþia de distrugere, dupã
ce Ionuþ Mãtuºoiu ºi-a retras
plângerea, iar pentru ºantaj ºi lo-
vire ºi alte violenþe a primit o pe-
deapsã totalã de 1 an ºi 7 luni în-
chisoare cu executare: „Condam-
nã pe inculpatul Mîrtan Ionuþ la
6 luni închisoare pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de lovire sau alte
violenþe faþã de persoana vãtã-
matã Bîrþan Aurelian Adrian. În
baza art. 207 alin. 1, 2 ºi 3 Cod
penal, cu aplicarea art. 396 alin.

2 ºi alin. 10 Cod proc. penalã,
condamnã pe inculpatul Mîrtan
Ionuþ la 1 an ºi 4 luni închisoare
pentru sãvârºirea infracþiunii de
ºantaj faþã de persoana vãtãma-
tã Mitroaica Gelu Alin. În baza
art. 371 Cod penal, cu aplicarea
art. 396 alin. 2 ºi alin. 10 Cod
proc. penalã, condamnã pe incul-
patul Mîrtan Ionuþ la 3 luni în-
chisoare pentru sãvârºirea infrac-
þiunii de tulburarea ordinii ºi li-
niºtii publice. Contopeºte pedep-
sele de 1 an ºi 4 luni închisoare,
6 luni închisoare ºi 3 luni închi-
soare, aplicate prin prezenta sen-
tinþã, pedeapsa cea mai grea fi-

ind de 1 an ºi 4 luni închisoare,
la care se adaugã un spor de o
treime din totalul celorlalte pe-
depse, respectiv 3 luni închisoa-
re, inculpatul urmând sã execute
pedeapsa rezultantã de 1 an ºi 7
luni închisoare, în regim de de-
tenþie”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Judecãtorii i-
au menþinut arestarea preventivã
ºi l-au obligat la 600 lei cheltuieli
judiciare cãtre stat. Sentinþa nefi-
ind definitivã, inculpatul a decla-
rat apel, care s-a înregistrat re-
cent la Curtea de Apel Craiova,
primul termen fiind stabilit pen-
tru 27 octombrie a.c.
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Ryanair, compania aerianã pre-
feratã a europenilor, a prezent zi-
lele trecute raportul lunar care con-
firmã cã Ryanair este în poziþia de
lider pentru atenþia acordatã clien-
þilor: 85% din peste 62.000 zbo-

Reprezentanþii ALDE Dolj con-
siderã cã mãrirea tarifelor RCA,
mergând pânã la dublare în cazul
persoanelor fizice sau triplare în
cazul firmelor nu este legitimatã
de realitatea economicã. Deputa-
tul Ion Cupã susþine într-un co-
municat de presã cã preþul majo-

Compania Electroputere Cra-
iova (EPT),  producãtor de
transformatoare, ºi-a bugetat
pentru 2016 vânzãri de 197 mi-
lioane lei, mai mari cu 31,77%
faþã de anul precedent. Compa-
nia vizeazã profit de 220.000 lei
pentru acest an, primul rezultat
pozitiv dupã anul 2000. În 2015,
compania a avut pierderi de
aproape 24 milioane lei ºi veni-
turi totale de 149,5 milioane lei,

Electroputere CraiovaElectroputere CraiovaElectroputere CraiovaElectroputere CraiovaElectroputere Craiova
vizeazã profit de 220.000 leivizeazã profit de 220.000 leivizeazã profit de 220.000 leivizeazã profit de 220.000 leivizeazã profit de 220.000 lei

pentru acest anpentru acest anpentru acest anpentru acest anpentru acest an
în creºtere cu 12,7% faþã de anul
precedent, potrivit raportului
anual pe exerciþiul financiar 2015.
Vânzãrile din România au adus
încasãri de 29 milioane lei, aproa-
pe duble faþã de anul trecut, în
timp ce vânzãrile pe piaþa exter-
nã au adus 120 milioane lei. Ca-
pitalizarea bursierã a Electropu-
tere, listatã pe piaþa alternativã
AeRO, este în prezent de 43,78
milioane lei (9,95 milioane euro).

Deputatul Cupã este îngrijorat
de mãrirea tarifelor RCA

rat al RCA nu reflectã nivelul scã-
zut al daunelor. „În acelaºi timp el
creazã marje de profit pentru asi-
guratori, nelegitime din punct de
vedere al rationalitãþii economice”,
mai susþine parlamentarul Cupã.
Liderul ALDE Dolj este îngrijorat
vizavi de preþul curselor cu taxi,

care ar putea creºte. „Pentru Cra-
iova (oraºul cu cele mai mici pre-
þuri la taximetre din þarã) creºte-
rea RCA ar putea însemna creºte-
rea semnificativã a preþului pe km
la cele 1800 de taximetre din oraº
ºi încetinirea procesului de schim-
bare a parcului de maºini. Prin

urmare, tot cetãþeanul simplu
din Craiova ar avea de sufe-
rit”, a subliniat Ion Cupã,
convins fiind cã la Craiova,
toatã lumea merge cu taxi.
Reprezentanþii ALDE Dolj
susþin totodatã cã înteleg pre-
ocuparea asiguratorilor pen-
tru creºterea numãrului de ac-
cidente dar reducerea aces-
tora nu va deveni realitate
odatã cu multiplicarea  con-
strângerilor financiare pentru
operatorii de transport din pia-
þa. „Credem cã doar printr-
un un dialog realist guvern-
transportatori-asiguratori
care sã þinã  seama, în prin-
cipal de interesele majoritare
se poate preveni un protest
generalizat al transportatori-
lor, protest care nu foloseºte
nimãnui”, se mai spune într-
un comunicat al ALDE Dolj.

Luna trecutã...
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ruri din iulie au ajuns la timp (co-
borâre uºoarã din cauza probleme-
lor de control al traficului aerian
în Marea Britanie, Germania ºi
Franþa, dar ºi a vremii rele din Eu-
ropa). Au fost mai puþin de douã

plângeri la o mie de clienþi ºi  mai
puþin de o plângere de bagaje la mia
de clienþi. La 99% dintre sesizãri
s-a rãspuns în mai puþin de 7 zile.
“Ryanair a transportat 11.300.000
de clienþi în luna Iulie, iar 85% din
cele 62.000 de zboruri ale noastre
au ajuns la timp, în ciuda proble-
melor de control a traficului aeri-
an din Marea Britanie, Germania
ºi Franþa, dar ºi a vremii rele din
Europa. Cu reþeaua noastrã de rute
extinsã ºi dezvoltãri adiþionale ale
programului “Always Getting Bet-
ter”, aflat în cel de-al treilea an,
Ryanair continuã sã ofere multe
altele decât doar tarifele cele mai
mici din Europa”, a spus Robin
Kiely, reprezentant Ryanair.
20% reducere pentru mai mult
de 2 milioane de locuri

Sãptãmâna trecutã compania
aerianã a lansat o vânzare promo-
þionalã specialã, valabilã o zi, cu
pânã la 20% reducere aplicatã pe
mai mult de 2,000,000 de locuri
din întreaga sa reþea de rute euro-
pene pentru cãlãtorii în perioada 16
August - 31 Octombrie 2016, asi-
gurându-le clienþilor economii ºi
mai mari la cãlãtoriile pe care le
planificã. “Aceastã promoþie e per-
fectã pentru toþi cei care cautã sã
îºi rezerve o escapadã economicã
târzie, iar noi am redus tarifele cu
20% pentru mai mult de 2,000,000
de locuri incredibile din reþeaua
noastrã de rute europene pentru
cãlãtorii în perioada 16 August -
31 Octombrie. Promoþia se va în-
cheia astãzi, 8 August, la miezul
nopþii, aºa cã invitãm clienþii sã

viziteze Ryanair.com pentru rezer-
vãri.”, a mai spus Robin Kiely.
De la anul, cursã spre Sicilia

Ieri, reprezentanþii companiei
Ryanair au anunþat o nouã rutã din
Bucureºti cãtre Palermo, cu o
frecvenþã de trei zboruri sãptãmâ-
nale, începând de la 28 martie
2017, prima dintre noile rute Rya-
nair din Bucureºti operate în ca-
lendarul de varã 2017 care urmea-
zã a fi anunþat curând în întregi-
me. Ryanair a sãrbãtorit noua sa
rutã, Bucureºti – Palermo, prin
scoaterea la vânzare a locurilor la
tarife începând de la 24.99 euro
pentru cãlãtorii în aprilie ºi mai
2017. Aceste locuri promoþionale
sunt disponibile acum pentru re-
zervãri pe pagina web Ryanair-
.com/ro, pânã la miezul nopþii, luni
(22 august). “Suntem bucuroºi sã
anunþãm o nouã rutã din Bucureºti

cãtre Palermo, cu un serviciu de
trei zboruri sãptãmânale începând
cu luna martie, prima dintre rutele
noastre operate din Bucureºti în
cadrul calendarului de varã 2017
ce urmeazã a fi dezvãluit curând
în întregime. Clienþii români ºi tu-
riºtii trebuie sã se aºtepte în conti-
nuare la noi îmbunãtãþiri, parte a
programului Ryanair “Always Get-
ting Better”, care include multe alte
rute noi, dezvoltãri digitale, noi in-
terioare ale aeronavelor ºi mai
multe tarife reduse. Pentru a sãr-
bãtori noua noastrã rutã, scoatem
la vânzare locuri din Bucureºti cã-
tre Palermo la tariful promoþional
de doar 24.99 euro, pentru cãlã-
torii în aprilie ºi mai, disponibile
pentru rezervãri pânã la miezul
nopþii, luni (22 august)...”, a subli-
niat Denis Barabas, Sales & Mar-
keting Executive CEE and Româ-
nia, Ryanair.
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Schimãrile demografice negati-
ve din judeþul Dolj nu sunt altceva
decât oglinda politicilor duse în
ultimul sfert de secol în þara noas-
trã. E drept, acolo unde primarii
au dat dovadã de ceva simþ orga-
nizatoric ºi civic lucrurile s-au miº-
cat mai bine. I-a ajutat cumva ºi
situarea localitãþilor pe raza unor
drumuri naþionale ºi europene,
care au fãcut comerþul mai renta-

bil. Sã nu omitem cã, dupã asaltul
hipermarketurilor asupra marilor
municipii ºi oraºe a venit, acum,
ºi rândul comunelor mai înstãrite.
Ziua de 15 august a.c. a fost, în
analizele financiare ale comerþului
european, una dintre datele de re-
ferinþã asupra a ceea ce poate în-
semna un volum de vânzãri în
mediul rural, mai cu seamã cã se-
zonul iulie-august înseamnã ºi ve-
nirea acasã a multor doljeni plecaþi
la lucru peste hotare.

Depopulare agresivã
Doljul avea la Recensãmântul

populaþiei ºi locuinþelor din 2011,
doar 660.544 de locuitori ºi fãcea,
astfel, parte din categoria judeþe-
lor aflate pe locul al treilea, dupã
intervalul 600.000 – 699.999 de
locuitori. Din acest total, mediul
urban însemna 344.037 de locui-
tori, din care Craiova avea 78%.
Cealaltã jumãtate, de 316.507 lo-
cuitori, locuieºte în mediul rural.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Potrivit datelor colectate
la Recensãmântul populaþiei
ºi locuinþelor 2011, în Dolj,
încã mai existã sate cu un
numãr de locuitori incredibil
de mic. Unele chiar cu douã
sau trei persoane, altele cu
câteva zeci.  Situaþia demo-
graficã este dezastruoasã ºi
pentru municipii ºi oraºe.
Nici Craiova nu reuºeºte sã
atingã pragul de 270.000 de
locuitori. Bãileºtiul ºi Cala-
fatul coboarã la 17.437
locuitori, respectiv la
17.336. Din totalul de
660.544 de persoane, cât
are întreg Doljul, aproape
jumãtate, 316.507, stau în
mediul rural. Din nefericire,
în multe dintre sate condiþii-
le sunt cu mult în urma a
ceea ce trebuia sã însemne
o comunitate specificã
aniilor în care trãim.

ªi, de aici, începe numãrãtoarea
inversã. Satul Bucicani din comu-
na Predeºti avea la recensãmântul
din 2011 ...doi locuitori, iar satul
Predeºtii Mici, mai mult cu unul!
În Melineºti, 8 persoane în satul
Valea Mare. În Brabova, satul Voi-
þa apare cu 22 de locuitori. Identic
numeric cu satul Fãget din comu-
na Breasta. Cu doi mai mulþi local-
nici la Bulzeºti, în satul Poienile.

Giurgiþa avea în satul Filaret doar
42 de suflete. Situaþie dramticã ºi
pe dealurile Greceºtiului. Aici, sa-
tul Grãdiºtea avea recenzate, în

2011, doar 34 de persoane!
Comune cu o populaþie nume-

roasã sunt Moþãþei, cu cele 6.935
de locuitori; Daneþi cu 6.257;
Amãrãºtii de Jos cu 5.520; Cã-
lãraºi cu 5.977; Ciupercenii Noi
cu 5.274; Cetate cu 4.781. Aces-
tea sunt, de altfel, ºi localitãþi unde
infrastructura tehnico-edilitarã a
cunoscut o evoluþie fireascã, gra-
þie unor primari ce au înþeles cã
doar comunitatea conteazã.

Comune cu peste
10 sate arondate

În rândul comunelor cu foarte
multe sate, locul întâi este deþinut
de localitatea Melineºti. Are în
structurã 13 sate! Unele, cum este
Valea Mare, au 8 locuitori, altele,
precum Ploºtina, au 23, Popeºti –
24, Muieruºu – 61 locuitori. Pe
locul secund întâlnim Argetoaia.
Aici, Argetoaia, Bãranu, Berbeºu,
Iordãcheºti, Leordoasa, Malumic,
Novac, Piria, Poiana Fântânii, Sal-
cia, Teascu din Deal ºi Ursoaia în-
sumeazã cele 12 sate componen-
te. Cine sã mai ia în seamã cã, ul-
timul sat precizat are doar 60 de
persoane iar altele nu depãºesc 75,
95 ºi 92 de locuitori!?

Comuna Bulzeºti are 1.590 de
persoane. Îi sunt arondate nu mai
puþin de 10 sate, dintre care Piscu
Lung are 20 de persoane, Poienile
– 24, Frãþila doar 53! O situaþie
mai aproape de normalitate se în-

tâlneºte la comuna Goieºti. Popu-
laþia sa totalã de 3.113 de locuitori
este aºezatã în cele 11 sate aparþi-
nãtoare. O treime locuieºte în sa-
tul Goieºti, iar restul este împãrþit

echilibrat în celelalte sate. Acelaºi
lucru se poate spune despre co-
muna Robãneºti, cu cele 2.395 de
persoane aºezate, cât de cât, într-
o pondere echilibratã, în cadrul
celor 6 sate aparþinãtoare. Tot aici
se poate înscrie ºi comuna ªimni-
cu de Sus. În cele 12 sate ale sale
trãiesc 4.627 de locuitori, reparti-
zarea teritorialã fiind una, în linii
mari, fireascã. Excepþie face satul
Jieni cu doar 39 de persoane.

Declinul demografic, problemã
de securitate naþionalã

Cum haina juridicã trebuie sã
îmbrace formele actuale la care
ajunge societatea în ansamblul sãu,
este evident cã actuala organizare
administrativ-teritorialã este în ne-
concordanþã cu realitatea de pe
teren. Demografia este o temã de
importanþã naþionalã pentru cu-
prinderea ei în Ghidul strategiei
naþionale de apãrare a þãrii pentru
perioada 2015-2019. La categoria
ameninþãrilor, riscurilor ºi vulne-
rabilitãþilor (ARV) declinul demo-
grafic este precizat la grupa ris-
curi de naturã socialã, alãturi de
emigraþia populaþiei active, defi-
cienþele din sistemele naþionale de

sãnãtate, educaþie ºi asistenþã so-
cialã ºi distorsiuni pe piaþa muncii.

În mediul rural, dupã cum bine
se ºtie, locurile de muncã aproa-
pe cã nu existã. Excepþie cele din

sectorul public al administraþiei
locale ºi câteva joburi în comer-
þul alimentar, prestãri servicii ºi
materiale de construcþii. Cã, foar-
te mulþi au plecat peste hotare,
pentru a-ºi câºtiga o pâine este o
altã realitate. Numãrul de cãsãto-
rii este în declin accentuat. Con-
secinþa directã este cã ºi natalita-
tea urmeazã acelaºi trend descen-
dent. Grav este cã, deºi acum, în
satele doljene încã mai sunt fami-
lii de pensionari cu venituri accep-
tabile, ce ºtiu sã se ºi gospodã-
reascã, când acestea persoane vor
trece în lumea celor drepþi, masa
monetarã din aceste localitãþi va
fi comprimatã la maximum. Sun-
tem curioºi ce analize financiare
riguroase folosesc retailerii fran-
co-germani, când iau decizia de a
deschide marketuri în comunele
doljene? ªi, mai ales, pe ce ori-
zont de timp au stabilit sã-ºi þinã
activitatea? Cum persoanele apte
de muncã nu au unde lucra, aici,
în mediul rural, iar viitorul dobân-
dirii, ulterior, a calitãþii de pensio-
nar al statului român, aºa cum
sunt acum pãrinþii lor, este aproape
inexistent, întrebãrile de mai sus
pot avea relevanþã.
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ªcoala Gimnazialã Specialã
„Sf. Mina” face parte din proce-
sul de învãþãmânt al judeþului Dolj,
cu tot ceea ce presupune acesta.
Sunt copii, care suferã de dizabi-
litãþi, în primul rând mentale, dar
care au gãsit, la ªcoala „Sf.
Mina”, un ajutor. „Ne-aþi prins în
plin efort de igienizare ºi dotare
cu tot ceea ce trebuie pentru vii-
torul an ºcolar. Am trecut inclu-
siv la recompartimentarea spaþii-
lor de cazare, în cãminul pe care

ªcoala Gimnazialã Specialã „Sf. Mina”
are o poziþie aparte în învãþãmântul ºcolar
, prin ceea ce înseamnã copiii, cu dizabili-
tãþi, cuprinºi în program eucaþional. An de
an se fac eforturi, sustenabile financiar din
partea Consiliului Judeþean Dolj, pentru tot
ceea ce înseamnã procesul ºcolar. Când nu
mai sunt fonduri se recurge la resursa de

bazã: cadre didactice, angajaþi ºi, când este
cazul, a copiilor instituþionalizaþi, care, atât
cât le permite condiþia, dau o mânã de aju-
tor. Nu lipseºte voluntariatul, chiar în aces-
te zile fiind prezenþi tineri care participã
la diverse acþiuni, fãrã vreo pretenþie ma-
terialã, inclusiv prin experienþã externã
(studenþi din Turcia).

sperãm sã-l dãm în funcþiune în
septembrie, iar , aici, Consililul Ju-
deþean Dolj ne-a acordat întregul
sprijin, ºi nu numai pentru acest
segment. Nu va mai fi vorba de
dormitoare cu multe paturi, ci se
va merge pe un spaþiu în care se
va arãta intimitatea. Am avut un
sprijin ºi din partea unor tineri,
studenþi ai Facultãþii de Arhitec-
turã a Universitãþii din Bucureºti,
care au fost voluntari. Estimãm
în jur de 50 de bãieþi ºi peste 10

fete, care vor locui în acest spa-
þiu. În total, cred cã avem peste
150 de copii care vor învãþa la noi.
În prezent, sunt 20 de adolescenþi
care locuiesc în acest spaþiu ºi
care ne-au ajutat ºi ne ajutã cu tot
ceea ce þine de gospodãrire. Am
avut tineri care au plecat în tabã-
rã de varã, la Cisnãdie, iar în tot
timpul absenþei lor cadrele didac-
tice ºi personalul angajat au venit
ºi ne-au ajutat, chiar dacã erau în
timpul concediului de odihnã ” a
precizat prof.  Eugenia Pascu, di-
rector al ªcolii „Sf. Mina”.

„De ce sã nu
le dãm copiilor
cu dizabilitãþi încã
o posibilitate?”

În clãdire ºi spaþiile aferente,
activitatea de reabilitare, renovare
sau cum s-o mai numi este în toi.
Peste tot, fiecare muncitor are ba
un cleºte în mânã, ba o ºurubel-
niþã, ba ..., totul pentru finaliza-
rea lucrãrilor. Fie angajaþi, fie
cadre diodactice, fie elevi cu to-
þii sunt ajutaþi de cãtre voluntari.
Unul mai frumos decât altul, in-
teligenþi ºi dispuºi la eforturi pen-
tru semenii aflaþi în dificultate.
„Suntem între aceºti copii, fiind-
cã vrem sã-i ajutãm. Pentru noi,
este o încântare sã lucrãm cu ei
ºi ºtiam, de la început, la ceea
ce ne înhãmãm, dacã nu cumva

este un termen mai dur. Suntem
studenþi de la Facultatea de Me-
dicinã a Universitãþii de Medici-
nã ºi Farmacie din Craiova ºi
avem lângã noi ºi colegi de la alte
instituþii de învãþãmânt superior
din þarã, inclusiv de la Arhitectu-
rã, prin  ªtefan Carapet, ajutat
ºi de fratele sãu, Bogdan, rãmas
în Craiova sã urmeze cursurile de
medicinã ”, a spus  Andreea Po-
deanu, studentã în anul II la UMF
Craiova. Lângã ea este colega
Ana Ahmet , care ne-a decla-
rat: „Facem parte din proiectul
„Onphanage Initiative România”
ºi suntem foarte bucuroºi sã fa-
cem parte din acesta. Lângã noi,
sunt prietenii din Ankara (Turcia),
dar nu trebuie sã uitãm ºi de or-
ganizatorul local , Sabrina Bãla-
ºa, cu voluntarii de lângã ea,
Oana Piþã ºi Ana Maria Cîþu.
Însã, sunt convinsã cã vã poate
da mai multe detalii prietena din
Turcia”. Nu a trecut foarte mult
pânã când, o tânãrã, venitã din
Ankara, pe numele sãu  Dilnur
Sevina, ne-a precizat: „Este pri-
mul an când ajung în þara dum-
neavoastrã, dar pot spune cã sunt
foarte mulþumitã. Îi vãd pe aceºti

copii, cu diverse probleme de
sãnãtate, care zâmbesc tot tim-
pul, ºtiind cã au, pe lângã ei, oa-
meni cu suflet. Pentru ei este o
parte de fericire. La noi, nu este
aºa, programele sunt altele, ºi nu
avem o comuniune cu cei aflaþi
în suferinþã, cum este aici, în
România, unde comunicarea non-
verbalã este cât se poate de
bunã”. Prea multe nu ar mai fi
despus decât: „Dacã un condam-
nat are dreptul la a II-a ºansã, de
ce sã nu le dãm copiilor cu diza-
bilitãþi încã o posibilitate? Mulþi
dintre ei provin din familii cu pro-
bleme. Pentru ei trebuie sã facem
orice sã le fie bine. Am primit,
înainte de a vorbi cu dumnea-
voastrã, vizita a doi fraþi – Bob-
by ºi Maria, care, finalizând cur-
surile ºcolare ºi depãºind ºi vâr-
sta, au fost mutaþi într-un cen-
tru pentru adulþi, dar au þinut sã
vinã sã ne mulþumeascã pentru
tot ceea ce am fãcut de-a lungul
timpului. Este o recompensã, în
primul rând moralã ” – Eugenia
Pascu. Prea multe nu se mai pot
spune în plus...

CRISTI PÃTRU

Au apãrut schimbãri, în ultimele
zile, în ceea ce priveºte managemen-
tul instituþiilor de învãþãmânt preu-
niversitar din Dolj. Sunt modificãri
prevãzute în metodologie, iar une-
le dintre ele au nãscut ºi, posibil,
dacã nu probabil vor mai naºte dis-
cuþii. Conform legislaþiei, detaºã-
rile pe posr pot fi fãcute, în intere-
sul învãþãmântului, dar numai pânã
la susþinerea unui concurs ºi nu mai
târziu de încheierea anului ºcolar
2016/2017. Astfel, la Colegiul Naþi-
onal Pedagogic „ªtefan Velovan” a

Schimbãri în ºcolile craiovene
fost schimbat din funcþia de direc-
tor prof.  Ionuþ Pãtularu¸ înlocuit
cu prof.  Vasile Voinescu, ex-in-
spector ºcolar, care va avea pe lân-
gã el o echipã formatã din cadre
ale instituþiei de învãþãmânt amin-
tite. La Colegiul „ªtefan Odoble-
ja”,  Aura Simion  a fost schim-
batã cu prof.dr.  Ion Daniel. La
Colegiul Naþional Economic
„Gheorghe Chiþu”, prof.  Dumi-
tru Iftimov a fost înlocuit cu prof.
Sorin Pîrlea, dar este propus pen-
tru manager la Liceul „Gheorghe

Bibescu”. O situaþie
mai aparte este la
ªcoala Gimnazialã
„Gheorghe Þiþeica”,
unde prof. Camelia
Buzatu  a fost înlo-
cuitã cu prof.  Ce-
rasela Cremene, o
parte din corpul pro-
fesoral nefiind de
acord cu decizia lua-
tã de conducerea
ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU
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Colegiul Naþional Pedagogic
”ªtefan Velovan” din Craiova
anunþã înfiinþarea unei clase a
V-a cu program intensiv de
predare a limbii engleze pentru
anul ºcolar 2016-2017.

Înscrierea elevilor în clasa a
V-a englezã intensiv se face pe
baza susþinerii ºi promovãrii
unui test de aptitudini ºi cunoº-
tinþe de limbã englezã.

Înscrierile se fac la secreta-
riatul Colegiului Naþional Peda-
gogic ”ªtefan Velovan” Craio-
va, în perioada  16 august – 25
august 2016. Testul se va or-
ganiza în data de 30 august
2016. Proba scrisã se va des-
fãºura în intervalul 9.00-10.00.
Elevii vor fi prezenþi în salã cu
30 minute înainte. Proba oralã
va începe la ora 11.00 con-
form planificãrii afiºate cu o zi
înaintea probei. Afiºarea rezul-
tatelor se va face în data de 30

O NOUÃ CLASÃ A V-A ENGLEZÃ INTENSIV
LA COLEGIUL NAÞIONAL PEDAGOGIC ”ªTEFAN VELOVAN”

august 2016, iar contestaþiile se
depun la secretariatul  Colegiul
Naþional Pedagogic ”ªtefan
Velovan” Craiova a doua zi dupã
afiºarea rezultatelor, în interva-
lul 9.00-11.00.

În cadrul Colegiului Naþi-
onal Pedagogic ”ªtefan Velo-
van” toate clasele cu program
intensiv de predare a limbii
engleze studiazã în tura I, di-
mineaþa.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Prins în caruselul vremii care trece ºi care,
parcã dând cu tifla zicerii profetice a Poetu-
lui, îmi amintesc, prin nu ºtiu ce conjunc-
turi incidentale, cã, dacã ar fi trãit, Marin
Mincu ar fi împlinit, la 28 august, 72 de ani:
o vârstã consideratã, pe o linie de principiu,
a deplinei maturitãþi creatoare. La plecarea
sa într-o lume a umbrelor, lãsându-ne celor
ce l-am cunoscut povara… suspinelor,
subliniam sentimentul tonifiant cultural pe
care l-am resimþit în cele douã decenii pe-
trecute în compania poetului, criticului ºi
teoreticianului Marin Mincu.

Un sentiment, observ, neîmpãrtãºit de
prea mulþi; ba chiar „imputabil” – drept ceva
contrafãcut, suspect în sine, prin urmare
„interesat”; opinie fals justificatã în seama
unor presupuse „tare” temperamentale ale
personalitãþii sale; în parte, da, minime indi-
cii de justeþe pot fi invocate în astfel de po-
ziþionãri; despre unele am mai scris, iar Min-
cu însuºi n-a obiectat nicicum, dupã cum
nici n-a intervenit vreodatã  în poziþiile asu-
mate de subsemnatul ori de vreun colabora-
tor al revistei „Paradigma” pe care a înfiin-
þat-o ºi pe care, împreunã, cu numeroase
osteneli ºi asidue sârguinþe, am oferit-o citi-
torului cu intenþia unei sistematici literare
eminamente axiologice.

E drept, îºi impusese ºi îºi educase, cu
acribie ºi, poate, chiar cu o anume acurate-
þe, un mod de prestaþie – ºi de prestanþã (apa-
rent, dar numai aparent, insidioasã, aºa-zi-
când bãþoasã!) – pe care mulþi s-au grãbit
s-o deconteze în seama unui narcisism ne-
temperat. În fond, nu-i exclus ca un minim
de adevãr sã persiste într-o astfel de jude-
catã, dar vizând mai curând o realitate de
naturã exclusiv psihologicã ºi, deci, necon-
vertibilã nemijlocit caracterologic. Da, Ma-
rin Mincu era, într-un fel destul de vãdit,
iconoclast; ºi nu era facilã convieþuirea, în

planul ideilor, al evaluãrilor, cu el, chiar dacã,
aºa cum cei câþiva, mulþi-puþini, ce i-au fost
mai apropiaþi nu-i pot nega disponibilitatea
sa la dialog, în baza argumentelor, despre
orice (operã, scriitor, metodã etc.)…

Am citit, pe când încã trãia, scria ºi com-
bãtea, dar ºi mai recent, dupã dispariþia sa
fizicã. câteva opinii, unele veritabile diatribe
(ignor, fireºte, ridicule emfaze pamfletare
vadimiste!) în care critici respectabili, feriþi
de suspiciunea „urechismului”, l-au con-
testat gãlãgios imputându-i o autoritate pe
care ºi-ar fi însuºit-o nemeritat. Dincolo de
maliþiozitatea evidentã, am dedus din astfel
de tari amendamente miezul unei regretabi-
le confuzii: patima pe care exegetul lui Ion
Barbu ºi-a cheltuit-o, în osârdie ºi în duratã,
în apãrarea unor concepte, opþiuni metodi-
ce, evaluãri etc., în numele unui drept de
proprietate a pãrut în mod oarecum exage-
rat un pur joc paternalist.

ªi e greu de negat realitatea acestei în-
crâncenãri a sa în revendicarea unor opþiuni
novatoare în critica autohtonã, însã mi se
pare cã s-a trecut ºi de o parte ºi de alta cu
nemeritatã uºurinþã peste gradul de fluidita-
te al acestei cazuistici „paternale” în materie
de artã; ºi, mai ales, în câmpul, permisiv, al
literaturii: cãci aici, ca ºi în artã, nu ne aflãm
pe culoarele ºtiinþei, în faþa uºilor accesibile
iniþiaþilor din laboratoare, pregãtiþi pentru teste
evaluatoare definitive, edificatoare, adicã. ªi
nici mãcar în vreun „atelier epistemologic”
lucrurile nu mai stau aºa cum ne sugerau
logicile tradiþionale: unica soluþie de agrement
în linia unor astfel de dispute ar trebui sã fie
echilibrul motivaþional de evaluat, la rându-
i, din perspectiva cotei de câºtig posibile a
unei dezbateri în câmpul mai larg de cerce-
tare ºi de evaluare a contribuþiilor.

ªi, în aceastã perspectivã, poziþionarea

apare încã mai sigurã: Marin Mincu a mar-
cat indiscutabil confruntarea din miezul lite-
raturii noastre din ultimele patru decenii de
o manierã mai importantã decât sunt unii
dispuºi sã accepte. Cã a indus, în spaþiul
autohton, direcþii ºi idei înnoitoare de pe fron-
tul italian într-un moment de fierbere, cu
radicalizãri conceptuale ºi de direcþie, este
pe cât de adevãrat pe cât el însuºi le-a asu-
mat ºi le-a divulgat.

ªi a fãcut-o cu aceeaºi motivare ºi ar-
doare cu care, în Italia ultimelor trei decenii
ale trecutului secol, a pre-determinat ºi im-
pus valori ale literaturii þãrii sale surclasând
rezistenþe ºi opacitãþi pe care astãzi cu difi-
cultate ni le putem imagina.

Nu ºtim ce rãmâne dupã noi când ne
mutãm din aceastã dimensiune, în afara unui
cerc, mai strâmt, vorba poetului, ori mai larg,
cum ne concedem amãgirii, de… amintiri.

Pentru cel ce-a ales – ori a fost ales – cu

aceastã funest-misterioasã „meserie” a scri-
sului, dilema devine încã ºi mai dramaticã.
Fiindcã, aºa cum se interogheazã un mare
scriitor italian, Antonio Tabucchi (ºi el dece-
dat prematur), într-o emoþionantã confesiu-
ne-elogiu al literaturii), scriem fiindcã ne e
fricã de moarte, sau ne e fricã de a trãi?

ªi una ºi alta. Scrisul devine, atunci, acea
dârã, urmã, pecete, prin care, în viaþã, ne
asumãm destinul unei treceri într-un dinco-
lo exclus oricãrei certitudini.

La 72 de ani, câþi ar fi avut astãzi, Marin
Mincu nu s-ar fi împãcat cu multe dintre în-
tâmplãrile noastre literare. ªi culturale, civi-
ce, poate. Cu siguranþã cã ºi-ar fi continuat,
cu consecvenþã, bãtãlia sa în verificarea unor
adevãruri marcate, uneori de inerþie, prea în
absolut. Însã nu vãd nimic maliþios, cu atât
mai puþin perdant, într-o astfel de bãtãlie. Cel
mult, o cutezanþã. În absenþa cãreia, timpul
înnoirii se suspendã, în aºteptare.

IN MEMORIAM MARIN MINCUIN MEMORIAM MARIN MINCUIN MEMORIAM MARIN MINCUIN MEMORIAM MARIN MINCUIN MEMORIAM MARIN MINCU

În ultimii ani, Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie din Craiova a de-
venit tot mai atractivã pentru studen-
þii din afara graniþelor mai ales prin
prisma faptului cã diploma de absol-
vire le oferã posibilitatea sã se anga-
jeze în spitalele europene. Un alt avan-
taj îl reprezintã taxa de ºcolarizare,

mai puþin de jumãtate faþã de ce în-
seamnã taxã de ºcolarizare pentru o
universitate vesticã.

Cei mai mulþi strãini, din Israel
Anul acesta, cei mai mulþi studenþi

strãini vin din Israel, nu mai puþin de

Studenþi de pe patru continente vin sã înveþe medicinã la CraiovaStudenþi de pe patru continente vin sã înveþe medicinã la CraiovaStudenþi de pe patru continente vin sã înveþe medicinã la CraiovaStudenþi de pe patru continente vin sã înveþe medicinã la CraiovaStudenþi de pe patru continente vin sã înveþe medicinã la Craiova
Zeci de tineri din Europa, Asia, Africa ºi America de Nord s-au înscris anul acesta la Univer-

sitatea de Medicinã ºi Farmacie din Craiova. Studenþii sunt atraºi de taxele de ºcolarizare
mult mai mici, dar ºi de diplomele de studiu recunoscute în Uniunea Europeanã.

29. Sunt urmaþi de studenþi din Grecia
(12), Italia (8), Irak (7) ºi Siria (6).  Tot la
Craiova vor studia în anul universitar
2016-2017 ºi tineri din Germania, Afga-
nistan, Franþa, Marea Britanie, Dane-
marca, Algeria, Egipt, Sudanul de Sud,
Africa de Sud, Nigeria, Statele Unite
ale Americii sau Sri Lanka.

Conform metodologiei pentru pri-
mirea la studii ºi ºcolarizarea cetãþe-
nilor strãini din state terþe UE în în-
vãþãmântul de stat ºi particular acre-
ditat din România, trebuie respecta-
te mai multe condiþii. Astfel, pot ac-
cede în sistemul naþional de învãþã-

mânt persoanele din state terþe UE
care au documente ce atestã cetãþe-
nia statului de provenienþã ºi care
solicitã înscrierea la studii în Româ-
nia pe cont propriu valutar. De ase-
menea, aceºtia trebuie sã deþinã acte
de studii eliberate de instituþii de în-
vãþãmânt recunoscute în þara de pro-
venienþã. În plus, o altã obligaþie este
aceea sã-ºi fi depus dosarul în ter-
menul stabilit ºi sã opteze pentru o
instituþie de învãþãmânt de stat sau
particular acreditatã ºi o specializare
sau un program de studii acreditatã.
Nu în ultimul rând, trebuie sã aibã
acceptul unitãþii sau instituþiei de în-
vãþãmânt unde doresc sã studieze.

Totodatã, în procesul de admitere
al cetãþenilor strãini la studii în insti-
tuþiile de învãþãmânt superior acredi-
tate din România se vor aplica o serie
de criterii de selecþie. În primul rând
se cere respectarea condiþiilor de eli-
gibilitate. Apoi, sunt luate în calcul
rezultatele obþinute pe parcursul stu-
diilor preuniversitare sau universita-
re. Conteazã apoi ºi activitatea aca-
demic a candidatului în domeniul de
cunoaºtere pentru care a optat. Nu în
ultimul rând, selecþia se face în func-
þie de capacitatea de ºcolarizare a in-
stituþiilor de învãþãmânt superior acre-
ditate ºi de alte criteria impuse de uni-
versitãþi prin metodologia proprie.

Conform calendarului de admite-
re a cetãþenilor strãini, în perioada 1-
8 septembrie a.c. este programatã
rezervarea locului de cãtre candidaþi

prin achitarea a jumãtate din taxa de
ºcolarizare aferentã programului de
studiu pentru care au optat. Apoi
între 26-28 septembrie a.c. se va des-
fãºura testul de limbã.

An pregãtitor pentru
a învãþa limba românã

Cetãþenii strãini din state terþe UE
sunt înscriºi în învãþãmântuluniver-
sitar ºi postuniversitar doar dupã
absolvirea anului pregãtitor sau pe
baza certificatului care atestã cunoaº-
terea limbii române. În timpul anului
pregãtitor îºi însuºesc cunoºtinþele
necesare de limba românã, precum ºi
cunoºtinþele specifice, correlate cu
profilul viitoarei pregãtiri (anatomie,
fizicã, chimie, desen tehnic), dacã
programul de studii este organizat în
limba românã. Durata cursului pre-
gãtitor pentru studii preuniversitare
ºi universitare de licenþã este de un
an ºcolar, iar pentru studii universi-
tare de masterat, doctorat ºi studii

postuniversitare de rezidenþiat este
de cel puþin ºase luni.

Examinarea poate fi fãcutã în insti-
tuþia de învãþãmânt superior la care
candidatul doreºte sã studieze, dacã
aceastã instituþie de învãþãmânt su-
perior desfãºoarã o specializare sau
program de studii de limba ºi literatu-
ra românã autorizat provizoriu acredi-
tat, ori în cadrul altei instituþii de învã-
þãmânt superior acreditate care des-
fãºoarã o astfel de specializare sau un
astfel de program de studii. În urma
acestei examinãri se va elibera un cer-
tificate de competenþã lingvisticã.

La programele de studii acredita-
te în care procesul didactic se desfã-
ºoarã în limbi strãine, UMF organi-
zeazã un test de limbã strãinã. Sunt
exceptate de la acest test persoanele
care provin din þãri unde limba ofi-
cialã a statului este limba în care se
þin cursurile ºi cele care deþin un
atestat lingvistic cu recunoaºtere
internaþionalã.

RADU ILICEANU
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La Conacul Bãlceºtilor din co-
muna Nicolae Bãlcescu, judeþul
Vâlcea, va avea loc, în perioada 19-
21 august, workshop-ul «Istoria în
miniaturã: Universul figurinelor
ºi „figuriniºtii” români». Eveni-
mentul este organizat de Consiliul
Judeþean Vâlcea, Memorialul „Ni-
colae Bãlcescu” ºi GRISCU – Gru-
pul de Istorie Culturalã din cadrul
Institutului de Cercetãri Socio-
Umane „C.S. Nicolãescu-Plopºor”
din Craiova, în parteneriat cu AMA-
IPMS România ºi cu susþinerea
sponsorilor machete.ro ºi xaba.ro.

Participã 11 artiºti: Cãtãlin Baltã,
Alexandru Dumitrescu, Dan Duþes-

111111 artiºti ºi un proiect unic în þarã:1 artiºti ºi un proiect unic în þarã:1 artiºti ºi un proiect unic în þarã:1 artiºti ºi un proiect unic în þarã:1 artiºti ºi un proiect unic în þarã:
„Istoria în miniaturã”„Istoria în miniaturã”„Istoria în miniaturã”„Istoria în miniaturã”„Istoria în miniaturã”

cu, Cristian Florescu, Lucian Grã-
dilã, Silviu Gurbãnescu, Cãlin Un-
gureanu (Bucureºti), Nicolae Mihai,
Bogdan Pãpuºe (Craiova), Ileana
Sãdean (Sibiu) ºi Valentin Purice
(Focºani). Programul va cuprinde o
miniexpoziþie cu lucrãrile participan-
þilor ºi ateliere de tehnici speciale
(pictarea unui chip cu vopsele de ulei
ºi acrilice, modelarea unui bonsai în
miniaturã, realizarea rocilor ºi a muº-
chiului de pãdure).

«Cei care s-au reunit în cadrul
acestui prim atelier sunt niºte pasio-
naþi de lumea modelãrii ºi pictãrii fi-
gurinelor, la scarã micã ºi foarte
micã. Arta în miniaturã pe care o

practicã depãºeºte, de multe ori, for-
ma unui simplu hobby. Sculptori sau
pictori, toþi se regãsesc în bucuria
cu care creeazã un microunivers cât
mai veridic. Permanent ucenici pe
un drum care nu poate fi decât al
mãiestriei, ei îºi forþeazã limitele, îºi
pun întrebãri, se documenteazã cât
mai riguros, cautã rãspunsuri ºi ºtiu
sã le gãseascã, chiar ºi atunci când
proiectele lor (aparent) eºueazã»,
spune tânãrul istoric ºi cercetãtor
craiovean Nicolae Mihai.

Potrivit acestuia, miza prezen-
tului proiect constã în reunirea
unor artiºti figuriniºti din toatã þara
ºi realizarea unui atelier intensiv „în

cadrul cãruia se vor prezenta pro-
iecte colective sau individuale, di-
ferite tehnici de picturã, uzare, care
stau la baza realizãrii unei minia-
turi istorice, figurine, bust, diora-
me istorice cu figurine la diferite
scãri (de la 28 mm la 200 mm)”.

«Istoria în miniaturã: Universul
figurinelor ºi „figuriniºtii” ro-
mâni» este primul proiect de acest
gen din þarã, organizatorii sperând
ca el sã constituie începutul unei
serii de întâlniri anuale, gãzduite de
Conacul Bãlceºtilor din Vâlcea.

Sâmbãtã, 20 august, programul
va începe la ora 11.00 cu un calup
de scurtmetraje balcanice la Cinema
Inspire, primul multiplex din Craio-
va, dotat cu ºase sãli de cinema in-
tegral digitale. Printre ele se numãrã
„O noapte în Tokoriki” (regia: Ro-
xana Stroe, 2016) – recent premiat
la festivalul de la Berlin ºi TIFF, un
film despre aniversarea unei adoles-
cente într-o discotecã ruralã pe rit-
muri arhicunoscute nouãzeciste,
„Oase pentru Otto” (regia: Matei-
Lucaci Grunberg, 2016) – o come-
die amarã amplasatã noaptea, la mar-
ginea civilizaþiei, unde douã prosti-
tuate diferite viseazã cu ochii des-
chiºi, ºi „Fiþi fericiþi! E un ordin”
(regia: Sinan Cetin, 2008) – o paro-
die plinã de umor despre clasa politi-
cã din Turcia.

Avanpremierã naþionalã
cu filmul câºtigãtor al Trofeului
Ursul de Argint la Berlinale 2016

„Bal-can-can” (regia: Darko Mi-
trevski, 2005), o comedie neagrã
plinã de aventuri ºi suspans care ne
poartã prin lumea interlopã din Bal-
cani în cãutarea cadavrului soacrei

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Divan Film Festival – unicul festival de film ºi
artã culinarã balcanicã – se va deschide în acest
weekend la Craiova, cu proiecþii ºi un concert
susþinut de Maria Rãducanu, una dintre cele mai
apreciate artiste din România. Evenimentele de
sâmbãtã ºi duminicã, 20 ºi 21 august, se vor des-
fãºura în Centrul Vechi ºi la Cinema Inspire
(Mercur Center), accesul publicului fiind liber.

În cazul în care va ploua, proiec-
þiile din aer liber vor fi gãzduite
de Teatrul „Colibri” (Calea Bu-
cureºti nr. 56). Cea de-a VII-a
ediþie a Divanului Degustãtorilor
de Film ºi Artã Culinarã – a cãrei
temã este „Poveºti urbane din

Balcani” – va continua apoi în Portul Cultural
Cetate, programul cuprinzând 10 filme de lung-
metraj (printre care animaþia „Zarafa” ºi filmul
pentru copii „Dumbrava minunatã”), 26 de scurt-
metraje balcanice ºi 3 filme de mediumetraj („Ma-
rilena de la P7”, „Ecaterina Teodoroiu” ºi „Bucu-
reºti”), concerte, masterclass-uri, demonstraþii de
gastronomie ºi un simpozion internaþional.

„O noapte în Tokoriki”

„Moarte în Sarajevo”

„Oase pentru Otto”

unui dezertor din armata macedo-
neanã, va fi proiectat de la ora
17.00, tot la Cinema Inspire. La ora
20.00, în Centrul Vechi al Craiovei
va avea loc deschiderea oficialã a
Divan Film Festival, urmatã de un
concert susþinut de Maria Rãduca-
nu – una dintre cele mai apreciate
artiste din România, care combinã
fado-ul cu jazz-ul ºi muzica tradiþi-
onalã româneascã.

„Moarte în Sarajevo” / „Death
in Sarajevo” (Serbia, 2016), fil-
mul câºtigãtor al Trofeului Ursul
de Argint ºi al Premiului FIPRESCI
la Berlinale 2016, va rula în avan-
premierã naþionalã în deschiderea
celei de-a VII-a ediþii a Divan Film
Festival. Potrivit organizatorilor
evenimentului, proiecþia va avea
loc în Centrul Vechi al Craiovei,
sâmbãtã, 20 august, de la ora
21.30, filmul urmând a fi reluat ºi
în programul din Portul Cultural
Cetate. «Cu „Moarte în Saraje-
vo”, celebrul regizor bosniac deþi-
nãtor al unui Oscar, Denis Tano-
vic, prezintã o alegorie a Europei
contemporane prin intermediul
poveºtii Hotelului Europa, un loc
plin de anarhiºti, politruci, carto-

fori, muncitori, demnitari ºi multe
alte personaje ale societãþii moder-
ne. La baza scenariului se aflã una
dintre piesele de teatru ale celebru-
lui activist politic Bernard-Henri
Levy», se menþioneazã într-un co-
municat de presã.

Duminicã – douã proiecþii
la Cinema Inspire

ºi alta în Centrul Vechi
Duminicã, 21 august, de la ora

11.00, la Cinema Inspire va rula

animaþia „Zarafa”, un film pen-
tru copii, care spune povestea re-
alã a primei girafe a Franþei ºi a
cãlãtoriei sale pline de peripeþii, cu
balonul, din Egipt pânã la grãdina
zoologicã din Paris. Documenta-
rul regizorului german de origine
turcã Fatih Akin, „Vedere de pe
pod: Sunetul Istanbulului” /
„Crossing the Brigde: The Sound
of Istanbul” (Turcia, 2005), care
ne poartã într-o coloratã cãlãtorie
muzicalã a oraºului situat pe douã
continente, va fi proiectat, de ase-
menea, de la ora 17.00, la Cinema

Inspire. De la muzicã tradiþionalã
la rock contemporan ºi melodiile
Madonnei, „Sunetul Istanbulului”
e un melanj complex ºi fermecã-
tor. Seara se va încheia cu pro-
iecþia filmului „Parada”, care va
începe la ora 21.30, în Centrul
Vechi. Filmul abordeazã într-o
cheie comicã problema homofo-
biei balcanice: niºte veterani de rãz-
boi din Balcani ajung sã asigure

securitatea unei parade gay din ca-
pitala Serbiei.

Portul Cultural Cetate: Master-
class-uri ºi un simpozion internaþio-
nal cu invitaþi din peste zece þãri

Din 22 august, Divanul Degus-
tãtorilor de Film ºi Artã Culinarã
va continua în Portul Cultural Ceta-
te, din comuna doljeanã Cetate, pânã
duminicã, 28 august, cu filme, con-
certe ºi demonstraþii culinare. Pri-
mul eveniment va avea loc chiar luni,
de la ora 19.00: un concert susþinut

de Marius Mihalache – muzicianul
care a reuºit sã dea unui instrument
tradiþional balcanic (þambalul) valen-
þe, subtilitãþi ºi rezonanþe incredibile,
rivalizând cu sonoritãþile specifice
muzicii clasice ºi jazzului.

Pe parcursul celor ºapte zile, aici
se vor mai desfãºura douã master-
class-uri – „Critica de film în era
digitalã” ºi „Înãuntrul camerei de
montaj”, susþinute de criticul de film
Dana Duma, respectiv de Aleksan-
dra Milovanovic, asistent universi-
tar la Universitatea de Arte din Bel-
grad. De asemenea, va avea loc a
IV-a ediþie a Simpozionului interna-
þional, cu tema „Viaþa urbanã din
Balcani”, la care ºi-au anunþat par-
ticiparea critici de cinema ºi profe-
sori universitari din Serbia, Bulgaria,
Albania, Italia, Marea Britanie, Croa-
þia, Grecia, Turcia, China, România
º.a. Cea de-a VII-a ediþie a festivalu-
lui va fi prezentatã de actriþa de tea-
tru Aida Economu, împreunã Adri-
an Teleºpan, fost producãtor TV ºi
autor al romanului „Cimitirul”.

În aceastã perioadã, camparea
în Portul Cultural Cetate va fi gra-
tuitã ºi se va face în limita locuri-
lor disponibile. Înscrieri – pe pagi-
na de Facebook a festivalului,
https://www.facebook.com/Di-
vanFilmFestival.

***
Divan Film Festival este un

eveniment anual, organizat de Fun-
daþia pentru Poezie „Mircea Dines-
cu” în colaborare cu Primãria
Municipiului Craiova ºi Consiliul
Judeþean Dolj, cu sprijinul Centru-
lui Naþional al Cinematografiei
(CNC), Institutului Cultural Român
(ICR) ºi Uniunii Cineaºtilor din
România (UCIN).
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Autoritãþile turce au emis ieri
douã decrete prin care au fost
demiºi alþi peste 2.000 de ofiþeri
de poliþie ºi sute de membri ai for-
þelor armate ºi ai autoritãþii pen-
tru tehnologia de comunicaþii
BTK, ca parte a mãsurilor imple-
mentate în urma loviturii de stat.
Persoanele demise sunt suspec-
tate cã ar fi avut legãturi cu orga-
nizaþia clericului musulman Fet-
hullah Gulen, acesta fiind acuzat
cã ar fi orchestrat lovitura de stat
eºuatã din data de 15 iulie, lucru
negat de Gulen. Decretele, publi-
cate în Monitorul Oficial al Tur-
ciei, includ de asemenea o decizie de a în-
chide autoritatea în domeniul telecomunica-
þiilor, dar ºi o altã decizie prin care preºedin-
tele primeºte dreptul sa-l numeascã pe ºeful
forþelor armate. Totodatã, Turcia a emis un
decret prin care 38.000 de persoane deþinu-
te vor fi eliberate condiþionat, într-o încer-
care de a crea spaþiu pentru miile de persoa-

 ªTIRI

 ªTIRI

Londra: Defecþiunea
ambasadorului adjunct
al Coreei de Nord

Coreea de Sud a anunþat, ieri,
defecþiunea ambasadorului adjunct al
Coreei de Nord în Marea Britanie, care
se gãseºte deja la Seul cu familia sa.
Ministerul Unificãrii a precizat cã Thae
Yong-Ho, numãrul doi al misiunii
coreene la Londra, a trecut în sud cu
soþia ºi fiul sãu. „Ei sunt sub protecþia
guvernului sud coreean ºi vor urma
procesul prevãzuit” instituþiile compe-
tente a declarat jurnaliºtilor purtãtorul
de cuvânt al ministerului Jeong Joan-
Hee. Acesta a refuzat sã devoaleze
itinerariul lui Thae Yong-Ho pentru a
defecta, invocând necesitatea protejãrii
þãrilor implicate. Defecþiuni ale diplo-
maþilor de talia lui Thae Yong-Ho sunt
rare. Un cotidian sud coreean care a
menþionat, marþi, defecþiunea, comen-
teazã presiunea Phenianului pentru a
reduce criticile comunitãþii internaþio-
nale la bilanþul Coreei de Nord în
materie de drepturile omului. În luna
aprilie a acestui an, 12 ospãtari ºi
managerul unui restaurant cu specific
nord coreean din China au defectat. În
luna iulie presa din Hong Kong, a
vorbit despre defecþiunea unui tânãr de
18 ani, aflat în vizitã în fosta colonie
pentru a aparticipa la un concurs de
matematicã. Pentru Ministerul Unificã-
rii, trecerea în sud a domnului Thae
reflectã pierderea încrederii a unei pãrþi
a elitei nord coreene în puterea de la
Phenian. Pentru toþi nord coreeni care
defecteazã noua viaþã în Coreea de Sud
debuteazã cu un lung program de
interviuri realizate de serviciile secrete
spre a se evita intruziunea spionilor
nord coreeni.

Un poliþist ºi doi
agresori au murit
într-un schimb de focuri
la periferia Moscovei

Indivizi cu arme de foc ºi topoare au
atacat agenþi de poliþie, ieri dupã-
amiazã, la periferia oraºului Moscova,
incidentul soldându-se cu moartea unui
poliþist ºi a doi atacatori. Doi indivizi
care aveau asupra loc arme de foc ºi
topoare au atacat agenþi de poliþie.
“Indivizi neidentificaþi care ar putea fi
din Caucaz au deschis focul la un baraj
al poliþiei din zona ªcelkovskoi, la
periferia esticã a Moscovei. Un poliþist a
fost ucis în atac, iar doi au fost rãniþi,
unul fiind în stare criticã. Cei doi
atacatori au fost împuºcaþi mortal de
poliþie”, a declarat un oficial rus citat
de agenþia Tass. Într-un alt incident,
miercuri la prânz, mai multe explozii ºi
schimburi de focuri au fost semnalate
în oraºul rus Sankt-Petersburg, în
timpul unei operaþiuni antiteroriste a
Serviciului Federal rus de Securitate
(FSB), potrivit unor surse citate de
agenþiile de ºtiri Sputnik ºi Interfax.
Mai mulþi membri ai unui grup terorist
islamist activ în Caucazul de Nord au
fost arestaþi în oraºul Sankt-Petersburg
în cadrul unei operaþiuni antiteroriste
coordonate de Serviciul Federal rus de
Securitate (FSB). Potrivit Interfax, în
timpul operaþiunilor în Sankt-Peters-
burg au fost auzite focuri de armã ºi
explozii, cel mai probabil controlate. În
Caucazul de Nord sunt active grupuri
teroriste separatiste cecene, dar ºi
militanþi ai reþelei teroriste Stat Islamic.

Reþeaua teroristã Stat Islamic, care ocu-
pã teritorii în principal în Siria ºi Irak, ar tre-
bui cooptatã pentru negocieri în scopul so-
luþionãrii conflictului din Orientul Mijlociu,
afirmã Owen Smith, candidat pentru postul
de preºedinte al Partidului Laburist britanic,
informeazã ziarul The Guardian. Întrebat în
timpul unei dezbateri televizate dacã organi-
zaþia fundamentalistã sunnitã ar trebui sã
participe la negocieri de pace în Orientul
Mijlociu, Owen Smith a declarat cã trebuie
implicaþi “toþi actorii” beligeranþi. “Eu am
participat timp de trei ani la procesul de pace
din Irlanda de Nord, am fost parte a echipei
de negociatori britanici (...). Opinia mea este
cã, în final, toate soluþiile la crizele internaþi-

Statele Unite au denunþat decizia “neferi-
citã” a Rusiei de a utiliza o bazã iranianã pen-
tru efectuarea de raiduri aeriene în Siria, ar-
gumentând cã ar fi o încãlcare a unei rezo-
luþii ONU, iar secretarul de Stat John Kerry
l-a sunat pe ºeful diplomaþiei ruse, Serghei
Lavrov, care a respins acuzaþiile. “Este o
decizie nefericitã a Rusiei, dar nu surprinzã-
toare. Cred cã este o continuare a unui mo-
del observat la Rusia, iar acum Iranul pare
sã ofere asistenþã directã pentru atacarea
organizaþiilor teroriste Stat Islamic ºi Fron-

Alþi peste 2.000 de ofiþeri de poliþie din TAlþi peste 2.000 de ofiþeri de poliþie din TAlþi peste 2.000 de ofiþeri de poliþie din TAlþi peste 2.000 de ofiþeri de poliþie din TAlþi peste 2.000 de ofiþeri de poliþie din Turcia,urcia,urcia,urcia,urcia,
demiºi în cadrul mãsurilor dupã lovitura de statdemiºi în cadrul mãsurilor dupã lovitura de statdemiºi în cadrul mãsurilor dupã lovitura de statdemiºi în cadrul mãsurilor dupã lovitura de statdemiºi în cadrul mãsurilor dupã lovitura de stat

ne care au fost arestate în urma tentativei de
loviturã de stat. Decretul prevede eliberarea
deþinuþilor care au de executat cel mult doi
ani de închisoare sau mai puþin ºi punerea
în libertate condiþionatã a celor care au exe-
cutat cel puþin jumãtate din pedeapsã. De-
cretul exclude persoanele care au comis
crime, violenþe domestice, abuz sexual, te-

rorism sau crime împotriva sta-
tului. Mãsurile nu se vor aplica
infracþiunilor comise dupã data
de 1 iulie 2016. Ministrul Justi-
þiei, Bekir Bozdað, a afirmat cã
aceastã acþiune va duce la elibe-
rarea a 38.000 de persoane, adã-
ugând cã nu e vorba de o gra-
þiere sau de amnistie, ci de eli-
berarea condiþionatã a deþinuþi-
lor.  În urma loviturii de stat au
fost reþinute peste 35.000 de
persoane, dintre care 17.000 au
fost plasate sub arest, iar alte
zeci de mii de persoane au fost
suspendate în cadrul unui am-

plu proces de epurare a sistemelor de justi-
þie, ordine, educaþie ºi militar din Turcia.
Preºedintele turc Tayyip Erdogan îl acuzã
pe Gulen cã a pus bazele unui organizaþii
care încearcã sã se infiltreze în instituþiile
de stat ºi sã construiascã o “structurã pa-
ralelã” scopul final fiind acela de a prelua
puterea în Turcia.

SUA denunþã decizia Rusiei de a utiliza o bazã
din Iran, argumentând cã s-a încãlcat o rezoluþie ONU

tul al-Nusra, dar, de fapt, sunt
vizate în principal poziþii ale opo-
ziþiei siriene moderate”, a reacþi-
onat Mark Toner, purtãtorul de
cuvânt al Departamentului de
Stat. Potrivit Sputnik News, se-
cretarul de Stat american, John
Kerry, l-a sunat marþi searã pe
ministrul rus de Externe, Serghei
Lavrov. Washingtonul argumen-
teazã cã ar putea fi vorba de o
încãlcare de cãtre Moscova a
Rezoluþiei ONU 2.231, care in-
terzice furnizarea, vânzarea ori
transferul unor avioane militare
în Iran. Ministrul rus de Exter-

ne, Serghei Lavrov, susþine cã nu s-a încãl-
cat nicio rezoluþie ONU, explicând cã Iranul
nu a primit nicio aeronavã militarã. “Aceste
avioane sunt utilizate de cãtre militarii ruºi
cu acordul Iranului, în cadrul unei operaþi-
uni antiteroriste lansate la solicitarea condu-
cerii Siriei”, a declarat Serghei Lavrov. Ofi-
ciali din cadrul Administraþiei Barack Oba-
ma au exprimat surprindere în legãturã cu
decizia Rusiei de a utiliza o bazã militarã din
Iran pentru a lansa raiduri aeriene în Siria.
Conform unor oficiali americani citaþi de

agenþia AP sub protecþia anonimatului, Mos-
cova discutase cu Teheranul încã de anul
trecut despre posibilitatea utilizãrii unei baze
militare iraniene pentru efectuarea de bom-
bardamente în Siria. Dar decizia Rusiei de a
utiliza brusc baza din Iran a fost surprinzã-
toare pentru Washington. Un alt oficial ame-
rican a declarat cã a fost o “decizie-surpri-
zã” a Rusiei, probabil luatã “în mod brusc”.
Bombardiere ºi avioane militare ruse au efec-
tuat, în premierã, raiduri în Siria dupã ce au
decolat de la o bazã aerianã din Iran, a anun-
þat marþi Ministerul rus al Apãrãrii. În acest
context, Rusia pare sã fi creat o alianþã cu
Iranul pentru efectuarea de raiduri aeriene
în Siria. Avioane militare ruse de tip Tupo-
lev-22M3 ºi Suhoi-34 au decolat marþi de
la baza aerianã iranianã Hamadan. Este pri-
ma datã când Rusia efectueazã raiduri aeri-
ene în Siria utilizând o bazã aerianã irania-
nã. Ministerul rus al Apãrãrii a transmis cã
bombardamentele au vizat poziþii ale reþelei
teroriste Stat Islamic ºi ale Frontului Al-
Nusra din provinciile siriene Alep, Idlib ºi
Deir al-Zour. Conform unor surse citate de
BBC, cel puþin 20 de civili au fost uciºi în
provincia sirianã Alep în urma raidurilor
aeriene ruse.

Reþeaua teroristã Stat Islamic ar trebui cooptatã
la negocieri, afirmã un politician britanic

onale sunt obþinute prin dialog, astfel cã, dacã
va fi sã încercãm sã gãsim o soluþie, trebuie
implicaþi toþi actorii beligeranþi. Dar, în acest
moment, reþeaua teroristã Stat Islamic nu
este interesatã de negocieri. La un anumit
moment, pentru a rezolva aceastã crizã, va
trebui sã aducem toate pãrþile la masa nego-
cierilor”, a afirmat Owen Smith, care cere
demisia liderului Partidului Laburist, Jeremy
Corbyn, ºi va concura într-un vot de con-
testare. Ulterior, pe fondul criticilor, Smith a
nuanþat: “Înainte de organizarea negocieri-
lor, organizaþia teroristã Stat Islamic trebuie
sã renunþe la violenþe, sã înceteze toate ac-
tele teroriste ºi sã se asume un angajament
pentru gãsirea unei soluþii politice”.
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O noapte la Muzeu:
Secretul Faraonului

Se difuzeazã la HBO, ora 14:55

Pregãtiþi-vã pentru cea mai sãlba-
ticã ºi plinã de aventuri Noapte la
Muzeu din câte au fost, cu Larry
Daley (Ben Stiller) cãlãtorind în
jurul pãmântului, unind persona-
jele favorite cu altele noi ºi îmbar-
cându-se într-o cãutare epicã
pentru a salva magia înainte de a
dispãrea pentru totdeauna. Când
exponatele Muzeului de Istorie
Naturala din New York, care prind
viaþã în timpul nopºii, încep sã se
comporte ciudat...

Întâlnire cu surprize

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Claire ºi Phil Foster sunt un
cuplu cât se poate de obiºnuit a
cãror viaþã conjugalã a devenit
o imensã rutinã. Ca sã mai con-
dimenteze lucrurile, Claire ºi
Phil au inventat "întâlnirea de
sâmbãtã seara", când cei doi
merg la film ºi apoi la restaurant.
O încurcãturã cu o rezervare îi
face sã se dea drept altcineva,
iar din acel moment necazurile
nu le vor mai da pace. Urmãririle
prin tot oraºul ºi emoþiile la
capãtul (greºit) al unei arme de
foc îi vor face sã-ºi aducã…

Combinaþie periculoasã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   23:15

Ann (Amy Locane) este o tânãrã
care încearcã sã îºi refacã viaþa
dupã ce ºi-a pierdut copilul intr-
un accident de maºinã. Ea se
îndrãgosteºte de ºarmantul Tom
Baker, dar exact când pãrea cã
totul îi merge bine situaþia lui Ann
se complicã într-un mod îngrozi-
tor. ªeful lui Tom, Carl, o roagã
pe Ann sã aibã grijã de fetiþa lui,
Katie, cât timp el se ocupã de
internarea mamei acesteia...

sursa: cinemagia.ro
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07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
07:55 Sporturi
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
09:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
09:30 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
10:00 De joi pânã joi (R)
11:00 Jocurile Olimpice Rio 2016

(R)
12:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
13:00 Telejurnal
14:00 Jurnal Olimpic
14:30 Jocurile Olimpice Rio 2016

(R)
15:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
18:00 Lozul cel mare
18:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:00 Telejurnal
20:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
23:30 Mãrturii pentru viitor (R)
00:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
01:40 Documentar
02:10 Charlot vrea sã se însoare
02:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
06:15 Charlot chiriaºul favorit
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie (R)
08:55 Sporturi
09:00 Trandafirii sãlbatici (R)
2009, Canada, Dramã
09:50 5 minure de ºtiinþã
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:20 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor (R)
15:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
16:30 Naturã ºi aventurã (R)
17:00 Documentar 360°-GEO
18:10 Jocurile Olimpice Rio 2016
18:20 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
20:00 Videoterapia (R)
21:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
00:00 Poveºti de istorie (R)
00:35 Jocurile Olimpice Rio 2016
04:45 Jocurile Olimpice Rio 2016
05:00 Ferma (R)
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:35 Doamna America
09:00 Anne de la Green Gables
10:30 Concursul de ºah
11:55 San Francisco 2.0
12:40 Star Wars: Trezirea Forþei
14:55 O noapte la Muzeu:

Secretul Faraonului
16:35 Legenda din Longwood
18:15 Goosebumps: Îºi facem

pãrul mãciucã
20:00 Autovãtãmare
21:00 Eu, Earl ºi sfârºitul ei
22:45 Mad Max: Drumul furiei
00:45 Un tãrâm ciudat
02:35 Lumea e a mea
04:15 Nuntaºi de închiriat
06:00 O noapte la Muzeu:

Secretul Faraonului

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Mesaj din Vietnam
1993, SUA, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Întâlnire cu surprize
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:45 Întâlnire cu surprize (R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie
02:15 Mesaj din Vietnam (R)
1993, SUA, Dramã
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Clona (R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Trandafirul negru
20:00 Iarna rãzbunãrii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Iarna rãzbunãrii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?
06:00 Pentru cã te iubesc (R)

08:15 Ce spun românii
09:15 La bloc (R)
11:45 Robbersonii ºi poliþia (R)
13:45 Povestea lui Esther

Costello (R)
16:00 La bloc
18:15 Pe chei
20:30 Erin Brockovich
23:15 Combinatie periculoasã
01:15 Erin Brockovich (R)
03:30 Cine A.M.
06:45 Pe chei (R)

PRO CINEMA

10:00 Mireasã pentru fiul meu
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi!
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 iUmor
22:30 Insula iubirii
02:30 Observator special (R)
03:00 iUmor (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Roata norocului (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 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:00 Arma supremã
2010, Hong Kong, China,

Acþiune, Dramã, Istoric, Thriller
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:30 Pastila de râs (R)
04:00 Cu capul în nori (R)
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu
08:45
Focus din inima României (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Aceastã lehamite
1994, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Aceastã lehamite (R)
1994, România, Comedie
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 La TV (R)
2015, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

League: Manchester United -
Real Madrid

15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Galatasaray - AC Milan
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
20:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Posibile furtuni cu
fulgere în formare

dupã-amiazã
joi, 18 august - max: 33°C - min: 18°C

$
1 EURO ...........................4,4732 ............. 44732
1 lirã sterlinã................................5,1755....................51755

1 dolar SUA.......................3,9691........39691
1 g AUR (preþ în lei)........171,4223.....1714223

Cursul pieþei valutare din 18 august 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Anunþul tãu!
În conformitate cu prevederi-

le art. 1 din Regulamentul-cadru
privind stabilirea principiilor gene-
rale de ocupare a unui post vacant
sau temporar vacant corespunzã-
tor funcþiilor contractuale si a cri-
teriilor de promovare în grade sau
trepte profesionale imediat supe-
rioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fon-
duri publice, aprobat prin Hotara-
rea nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotarârea de Gu-
vern nr.1027/2014, Direcþia Jude-
þeanã de Pazã ºi Servicii Dolj  or-
ganizeazã concurs la sediul din str.
Constantin Lecca, nr. 32, pentru
ocuparea a cinci posturi de paz-
nic vacante în regim contractual,
pe perioadã nedeterminatã din ca-
drul Serviciului Pazã. Concursul
pentru ocuparea postului vacant
va consta în 3 etape succesive,
dupã cum urmeazã: - selecþia do-
sarelor de înscriere; - proba scri-
sã  -13.09.2016 ora 10,oo; - inter-
viul – 16.09.2016 ora 10,oo. Potri-
vit art.3 din acelasi Regulament-
cadru, in vederea participãrii la
concurs, candidatul trebuie sa în-
deplineasca urmãtoarele condiþii:
Condiþii generale: a) are cetãþenia
românã, cetãþenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparþinând Spaþiului
Economic European ºi domiciliul
în România; b) cunoaºte limba
românã, scris ºi vorbit; c) are vâr-
sta minimã reglementatã de pre-
vederile legale; d) are capacitate
deplinã de exerciþiu; e) are o stare
de sãnãtate corespunzãtoare
postului pentru care candideazã,
atestatã pe baza adeverinþei me-
dicale eliberate de medicul de fa-
milie sau de unitãþile sanitare abi-

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
litate; f) îndeplineºte condiþiile de
studii ºi, dupã caz, de vechime sau
alte condiþii specifice potrivit ce-
rinþelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului
ori contra autoritãþii, de serviciu
sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite
cu intenþie, care ar face-o incom-
patibilã cu exercitarea funcþiei,
cu excepþia situaþiei în care a in-
tervenit reabilitarea. Condiþii
specifice: - studii medii cu diplo-
ma de bacalaureat ºi atestat de
agent de securitate; Dosarele de
înscriere la concurs se vor de-
pune pânã pe data de 02.09.2016,
la sediul Direcþiei Judeþene de
Pazã ºi Servicii Dolj din str. Con-
stantin Lecca, nr. 32. Informaþii
suplimentare ºi bibliografia se
pot obþine de la Directia Judetea-
na de Paza si Servicii Dolj, Com-
partiment Resurse Umane-per-
soanã de contact, Brãiloiu Lenu-
þa, la telelefon  0251/415841.

C.N.T.E.E. “Transelectrica”
S.A., Bucureºti – Sucursala de
Transport Craiova, cu sediul în
mun. Craiova, str. Brestei nr. 5, jud.
Dolj, scoate la concurs urmatoa-
rele posturi vacante: - 1 post de
“inginer principal” (duratã nede-
terminatã) la Serviciul Mentenan-
ta, mun. Craiova, str. Brestei nr. 5,
jud. Dolj; - 1  post de  “economist
principal” (duratã  nedeterminatã)
la Serviciul  Patrimoniu,  Adminis-
trativ, mun. Craiova, str. Brestei nr.
5, jud. Dolj. Relaþii suplimentare se
pot obþine la numãrul de telefon
0251/307115; 0251/307117.

SC FOTBAL CLUB U. CRAIO-
VA S.A.- în faliment, CUI 14725165,
prin lichidator judiciar  AGENÞIA DE
INSOLVENÞÃ SPRL, cu sediul în
Bucureºti, Str. B. P. Haºdeu, nr. 12,
sector 5, Organizeazã vânzarea
prin licitaþie publicã în data de
14.09.2016, ora 13.00,  la sediul lichi-
datorului judiciar a bunului imobil
TEREN INTRAVILAN suprafaþã
10353 mp, situat în Craiova, str.
Calea Severinului, nr. 27 B, nr. cad.
21038, CF Craiova nr. 51121. Preþ
de pornire: 536.700 lei+TVA. Dacã
bunul nu se va adjudeca, licitaþia se
va relua în aceleaºi condiþii, pânã la
adjudecare în data de 21.09.2016,
28.09.2016, 05.10.2016. Documen-
taþia iînscrierii la licitaþie (inclusiv do-
vezile de platã a garanþiei ºi caietu-
lui de sarcini) se va depune la se-
diul lichidatorului judiciar cu cel
puþin 24 ore înainte de data organi-
zãrii licitaþiei. Informaþii suplimenta-
re la sediul lichidatorului judiciar sau
la telefon 021.319.45.56 sau -
www.agentiadeinsolventa.ro.

ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul în
strada Jieþului nr. 19, primeºte în-
scrieri pentru anul ºcolar 2016 –
2017 în perioada 22 august - 2 sep-
tembrie 2016, la urmãtoarele disci-
pline: canto clasic, muzicã uºoarã,
muzicã popularã, pian, vioarã, chi-
tarã, orgã, acordeon, instrumente
de suflat (saxofon), dans clasic (ba-
let), actorie, picturã, graficã, artã ci-
nematograficã, regie-teatru. Exa-
menul de admitere, în anul I, se va
desfãºura în perioada 5 – 9 septem-
brie 2016. Relaþii la telefon 0251 –
413371; între orele 09,00 – 15,00 sau
pe www.scoalacornetticraiova.ro.
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Anunþul tãu!
ANUNÞ PUBLIC PRIVIND DE-

CIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC
CEZ DISTRIBUTIE SA anunþã pu-
blicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre
ARPM Craiova pentru proiectul „Im-
plementare sIstem de masurare in-
teligent în municipiul Craiova, zona
central (parþial) ºi Sãrari, propus a
fi amplasat în Municipiul Craiova.
1. Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul  ARPM Craio-
va, strada Petru Rareº, nr. 1, în zile-
le de L-V, între orele 9 – 14, precum
ºi la urmãtoare adresã de internet
www.arpmdj.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/ob-
servaþii la proiectul deciziei de în-
cadrare pânã la data de 26.08.2016.

Primãria comunei Þuglui, jud.
Dolj, organizeaza concurs  pentru
ocuparea postului contractual  va-
cant de BIBLIOTECAR, grad pro-
fesional II conform H.G. nr. 286/2011
în cadrul  Primãriei comunei Tuglui,
judeþul Dolj, compartimentul cultu-
rã -sport. Condiþii specifice de par-
ticipare: Studii superioare absolvi-
te cu diplomã de licenþã. Minim 5
ani vechime în muncã. Concursul
se organizeazã la sediul Primãriei
comunei Þuglui , jud. Dolj în data de
09.09.2016 orele 10,00 – Proba scri-
sã ºi în data de 12.09.2016, orele
10,00 – Interviul. Dosarele de în-
scriere la concurs se vor depune
la sediul Primãriei comunei Þuglui
(la secretarul comisiei de concurs)
în termen de 10 de zile lucrãtoare
de la data afiºãrii anunþului (ulti-
ma zi de depunere fiind 01.09.2016,
orele 16.00). Relatiile suplimenta-
re: la telefon 0251/350 205, persoa-
nã de contact: Ghindeanu Alina
Amelia -  secretar.

Anunþul tãu!
SC Informaticã Feroviarã SA

– Agenþia de Informaticã Craiova,
scoate la vânzare prin licitaþie pu-
blicã deschisã echipamente pen-
tru tehnica de calcul ºi alte active
defecte, pentru care s-a obþinut
aprobarea de scoatere din funcþi-
une, valorificarea ºi casarea. Lici-
taþia va avea loc la data de
05.09.2016, ora 10, la sediul unitã-
þii din Bd. Decebal, nr. 1, Craiova,
telefon/fax 0251-412608. Caietul
de sarcini, activele scoase la vân-
zare ºi preþurile de începere a lici-
taþiei pot fi consultate la sediul
unitãþii noastre începând cu data
de 29.08.2016. Pot participa per-
soane fizice sau juridice, care pînã
la deschiderea licitaþiei vor depu-
ne la comisia de licitaþie chitanþa
de achitare de 15% din preþul de
începere a licitaþiei echipamente-
lor pe care intenþioneazã sã le achi-
ziþioneze. Conform legislaþiei în vi-
goare, dacã nu se îndeplinesc con-
diþiile minime de realizare a licita-
þiei, aceasta se va repeta astfel: a
doua licitaþie în data de 12.09.2016,
ora 10; a treia licitaþie în data de
19.09.2016, ora 10.

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.



Pentru fosta profesoarã MILANA
CODREªI, la o lunã de la plecarea în
Cer (18.07.2016) . Te-ai stins puþin câte
puþin, sub privirile noastre neputincioa-
se. Te-am iubit prea mult, dat te-am
pierdut. Azi nu mai eºti cu noi, dar vei
fi întotdeauna în
sufletele noastre.

Dumnezeu sã te
odihneascã în pace
ºi liniºte, scumpa
noastrã soþie, mamã
ºi bunicã!

OFERTE SERVICIU
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la
telefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste ma-
rochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cuplul
lucreazã împreunã la
curãþenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de tele-
fon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi pe
email-ul lor toate detalii-
le. Preþul drumului este
suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.

Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase. Te-
lefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament în
Balº, ultracentral, etaj
1, 100 mp, 3 camere,
2 balcoane. Preþ:
33000 Euro. Telefon:
0720/813.742.

CASE
Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
0761/049.374;0753/
626.631.
VÂND casã pretabil fir-
mã, policlinicã, vis-a-
vis de Spitalul nr.1. Te-
lefon: 0757/014.140.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând casã Craiova,
str. Drumul Jiului 5 ca-
mere, încãlzire centra-
lã sau schimb cu apar-
tament. Telefon: 0746/
498.818.
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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.

Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând lot 500 mp – Cra-
iova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi- la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Zonã centralã, teren
760 mp, utilitãþi + casã
demolabilã. Telefon:
0724/309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – apar-
tament + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0770/333.559.

STRÃINE
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirec-
þie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã mase plastice, 2
butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând doi cãþei, lup fru-
moºi strada Bibescu
Nr. 2A. Telefon: 0729/
059.942
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, tablouri Sfinþi,
85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare.
Preþ negociabil. Tele-
fon: 0351/809.908.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia.
Telefon: 0251/416.455.
Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând macrame bej ghe-
me mari ºi gheme mici.
Telefon: 0785/959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.

Vând 12 (douãspreze-
ce) taburele din mate-
rial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând bicicletã copii 4-5
ani – 50 lei, televizor
Goldstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Roma-
neºti convenabil, maºi-
nã de cusut Ileana. Te-
lefon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr decizii de
compensare prin
puncte ANRP. Telefon:
0749/316.195.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2
camere, Aeroport, cu
garsonierã, plus dife-
renþã. Telefon: 0766/
425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Tele-
fon: 0351/423.493.

CONDOLEANÞE
Promoþia 1961 a Li-
ceului Fraþii Buzeºti
Craiova, anunþã cu
durere încetarea din
viaþã dupã o lungã
ºi grea suferinþã a
colegului lor ingi-
ner RADU MIRCEA
JIANU. Sincere
condoleanþe soþiei
Anca ºi copiilor.
Dumnezeu sã-l
odihneascã în liniº-
te ºi pace! Colecti-
vul Fraþii Buzeºti.
Prof.dr. Corneliu
Sabetay.
COMEMORÃRI

Azi se împlinesc
14 ani de la dece-
sul celui ce a fost

PREDATU ION.
Regrete eterne.
Gabi ºi Gelu Manea.
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Deºi pornea net cu ºansa a
doua, vicecampioana mondialã,
Olanda, a trecut la pas, marþi,
scor 32-23 (21-11) de gazda Bra-
zilia. Dacã batavele terminasesã
Grupa B pe ultimul loc calificabil
(4), sud-americancele s-au pre-
zentat la acest meci din postura
de câºtigãtoare ale Grupei A,
dupã ce bãtuserã, printre altele,

Australia nu i-a
lãsat nicio ºansã
Lituaniei, meda-
liata cu argint de
la ultimul CE,
scor 90-64, ieri,
în primul sfert de
finalã. Adversara
din semifinale a
reprezentativei
de la Antipozi s-
a decis în
aceastã diminea-
þã, odatã cu dispitarea
“rãzboiului” dintre Serbia ºi
Croaþia. În celelalte sfer-

Aur Argint Bronz Total
1. SUA  28   28   28   84
2. Marea Br.  19   19   12   50
3. China  17   15   19   51
4. Rusia  12   12   14   38
5. Germania  11    8    7   26
6. Italia   8    9    6   23
7. Olanda   8    3    3   14
8. Franþa   7   11   11   29
9. Australia   7    8    9   24
10. Japonia   7    4   18   29
…………………….................................…………………………
42. ROMÂNIA   1    1           2    4
Pânã acum, 69 de naþiuni (din 206) au luat medalii la Rio.

Top 10 clasament pe medalii
dupã 11 zile (pânã ieri dimineaþã)

Baschet (m): Australia trece la scor
de Lituania, în primul sfert de finalã

turi, asearã, Spania a luptat
cu Franþa, iar Statele Unite
cu Argentina.

Handbal (f): Olanda – Franþa ºi Norvegia –Handbal (f): Olanda – Franþa ºi Norvegia –Handbal (f): Olanda – Franþa ºi Norvegia –Handbal (f): Olanda – Franþa ºi Norvegia –Handbal (f): Olanda – Franþa ºi Norvegia –
Rusia, partidele din semifinaleRusia, partidele din semifinaleRusia, partidele din semifinaleRusia, partidele din semifinaleRusia, partidele din semifinale

Norvegia ºi surclasaserã Româ-
nia (26-13). Pentru un loc în
marea finalã, Olanda a aflat ulte-
rior se va bate cu Franþa, care a
revenit de la 5-12 (la pauzã), iar
mai apoi de la 11-18, ºi a câºti-
gat, dupã prelungiri, contra Spa-
niei, 27-26 (23-23 în timpul re-
gulamentar). În al treilea sfert de
finalã, unul sutã la sutã nordic,

Norvegia s-a distrat cu Suedia,
33-20 (19-7). Adversara scandi-
navelor din penultimul act va fi
Rusia, care a depãºit cu 31-27
(18-14) pe Angola.

Olanda ºi Franþa vor juca în
aceastã searã, de la 21:30, iar
Norvegia ºi Rusia, la noapte, de
la 2:30.

În întrecerea bãieþilor –
campioana, prima

în top 4
Naþionala Franþei a învins,

ieri, Brazilia, scor 34-27, ºi a
devenit prima echipã calificatã
în semifinale. “Cocoºii”, cam-
pioni olimpici ºi mondiali en-ti-
tre, au rezolvat jocul în partea
secundã, dupã 16-16 la pauzã.
Francezii ar putea da mai de-
parte peste Germania, campio-
na europeanã, dacã aceasta va
fi trecut asearã de Qatar. În ce-
lelalte sferturi s-au întâlnit Da-
nemarca  cu Slovenia ºi Croaþia
cu Polonia.

Englezii de la Manchester City
au dat o adevãratã reprezenta-
þie, marþi searã, pe Arena Naþio-
nalã, umilind Steaua cu 5-0, în
prima manºã a play-off-ului Li-
gii Campionilor. În afara altor
numeroase oportunitãþi, britani-
cii au ratat ºi douã lovituri de
pedeapsã, prin Kun Aguero (min.
8 ºi 21), jucãtor care însã, apoi,
s-a revanºat cu vârf ºi îndesat,
trecându-ºi în cont un hat-trick,
în minutele 41, 78 ºi 89. Au mai
punctat David Silva (13), res-
pectiv Nolito (49).

Steaua:  Niþã – Enache,
Tamaº, Toºca, Momcilovic –
Achim (Bourceanu 46), Muniru
(Ov. Popescu 67) – A. Popa, N.
Stanciu, Hamroun – Golubovic

LIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – MANªA TUR

City îi aplicã o corecþie teribilã Stelei
(Tudorie 46). Antrenor: Lauren-
þiu Reghecampf.

Man. City: Caballero -   Za-
baleta (Sagna 69), Stones, Ota-
mendi, Kolarov (Clichy 75) – D.
Silva, Fernandinho – Nolito, De
Bruyne (Fernando 80), Sterling
– Aguero. Antrenor: Pep Guar-
diola.

Celelalte rezultate consem-
nate marþi:  FC Copenhaga
(Dan) – APOEL Nicosia (Cip) 1-
0 (Pavlovic 43), Dinamo Zagreb
(Cro) – FC Salzburg (Aus) 1-1
(Rog 76 pen. / Lazaro 59; Ale-
xandru Mãþel a fost integralist
la gazde), Ajax (Ola) – FK Ros-
tov (Rus) 1-1 (Klaassen 38 pen.
/ Noboa 13), Young Boys Berna
(Elv) – Monchengladbach (Ger)

1-3 (Sulejmani 56 / Raffael 11,
Hahn 67, Rochat 69 aut.).

Asearã au avut loc partidele:
Ludogoreþ (Bul) – Plzen (Ceh),
Celtic (Sco) – Hapoel Beer She-
va (Isr), Dundalk (Irl) – Legia
Varºovia (Pol), Porto (Por) –
Roma (Ita), Villarreal (Spa) –
Monaco (Fra).

Returul are loc sãptãmâna vii-
toare. Câºtigãtoarele merg în
grupele competiþiei, iar învinse-
le în grupele Ligii Europa.

Sunt calificate direct în
grupele UCL urmãtoarele
echipe: Real Madrid (Spa), Bar-
celona (Spa), Atletico Madrid
(Spa), Leicester City (Ang), Ar-
senal (Ang), Tottenham (Ang),
Bayern Munchen (Ger), Dort-

mund (Ger), Leverkusen (Ger),
Juventus (Ita), Napoli (Ita), Ben-
fica (Por), Sporting (Por), Pa-
ris SG (Fra), Lyon (Fra), ÞSKA

Moscova (Rus), Dinamo Kiev
(Ucr), Eindhoven (Ola), Bruges
(Bel), Basel (Elv), Beºiktaº
(Tur), Sevilla (Spa).

DIGI SPORT 1

18:30 – FOTBAL – Liga I:
ACS Poli Timiºoara – FC
Botoºani / 21:15 – FOTBAL –
Liga Europa: Astra – West Ham.

DIGI SPORT 2

18:00, 2:00 – TENIS (M) –
Turneul de la Cincinnati, în
SUA: ziua a 4-a.

DOLCE SPORT 1

18:30 – FOTBAL – Liga I:
ACS Poli Timiºoara – FC
Botoºani.

DOLCE SPORT 2

18:00 – TENIS (F) – Turneul

Astãzi: Astra – West Ham
(Ang), ora 21:15 / FK Astana
(Kaz) – BATE Borisov (Blr) / Di-
namo Tbilisi (Geo) – PAOK Salo-
nic (Gre) / Sonderjyske (Dan) –
Sparta Praga (Ceh) / FK Krasno-
dar (Rus) – Partizani Tirana (Alb)
/ Midtjylland (Dan) – Osmanlispor
(Tur) / IFK Goteborg (Sue) –
Qarabag Agdam (Aze) / AEK Lar-
naca (Cip) – Slovan Liberec (Ceh)
/ Austria Viena (Aus) – Rosenborg
BK (Nor) / Slavia Praga (Ceh) –
Anderlecht Bruxelles (Bel) / FK
Qabala (Aze) – NK Maribor (Sln)
/ Maccabi Tel Aviv (Isr) – Hajduk
Split (Cro) / Istanbul BB (Tur) –
ªahtior Doneþk (Ucr) / Panathi-
naikos Atena (Gre) – Brondby IF

LIGA EUROPA –
PLAY-OFF – MANªA TUR

(Dan) / Fenerbahce Istanhul (Tur)
– Grasshopper Zurich (Elv) / Lo-
komotiva Zagreb (Cro) – KRC
Genk (Bel) / Vojvodina Novi Sad
(Ser) – AZ Alkmaar (Ola) / KAA
Gent (Bel) – KF Shkendija (Mac)
/ Sassuolo Calcio (Ita) – Steaua
Roºie Belgrad (Ser) / FC Arouca
(Por) – Olympiakos (Gre) / FK
Trencin (Slc) – Rapid Viena
(Aus).

Partida Beitar Ierusalim (Isr) –
Saint-Etienne (Fra) s-a disputat
asearã.

Manºa secundã este programatã
sãptãmâna viitoare

Echipele câºtigãtoare ale
acestor duble avanseazã în faza

grupelor, alãturi de cele 10 for-
maþii eliminate din preliminariile
Ligii Campionilor ºi de alte 16
calificate din oficiu, Ath. Bilbao
(Spa), Celta Vigo (Spa), Man-
chester Utd (Ang), Southamp-
ton (Ang), Schalke (Ger), Mainz
(Ger), Inter Milano (Ita), Fio-
rentina (Ita), Braga (Por), Nice
(Fra),  Zenit  St .  Petersburg
(Rus), Zorya Luhansk (Ucr),
Feyenoord (Ola), Standrad Lie-
ge (Bel), FC Zurich (Elv) ºi Ko-
nyaspor (Tur).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

de la Cincinnati, în SUA: ziua a 4-a.

TVR 1

15:30, 18:30, 20:00, 2:30 –
JOCURILE OLIMPICE, la Rio de
Janeiro, în Brazilia: ziua a 13-a.

TVR 2

15:00, 18:20, 21:00, 0:35 –
JOCURILE OLIMPICE.

TVR 3

14:30, 6:00 – JOCURILE
OLIMPICE.

LOOK PLUS

18:30 – FOTBAL – Liga I:
ACS Poli Timiºoara – FC
Botoºani.

JOCURILE OLIMPICEJOCURILE OLIMPICEJOCURILE OLIMPICEJOCURILE OLIMPICEJOCURILE OLIMPICEJOCURILE OLIMPICEJOCURILE OLIMPICEJOCURILE OLIMPICEJOCURILE OLIMPICE
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1. Dinamo 4 3 1 0 9-3 10
2. Steaua 3 3 0 0 6-1 9
3. Craiova 4 3 0 1 7-4 9
4. Pandurii 4 2 2 0 6-3 8
5. Voluntari 4 2 0 2 9-6 6
6. CSM Iaºi 3 2 0 1 6-3 6
7. Viitorul 4 2 0 2 6-6 6
8. Gaz Metan 4 2 0 2 5-6 6
9. Astra 4 1 1 2 5-7 4
10. Botoºani 3 1 0 2 5-7 3
11. Chiajna 4 1 0 3 1-7 3
12. CFR Cluj 4 1 2 1 4-4 -1
13. ASA 4 0 0 4 3-10 -6
14. ACS Poli 3 0 0 3 3-8     -14

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 5-a

Joi - restanþã
ACS Poli Timiºoara – FC Botoºani 18:30

Vineri
CSM Poli Iaºi – Viitorul 21:00
Sâmbãtã
ASA Tg. Mureº – Concordia 18:00
Steaua – Dinamo 21:00
Duminicã
FC Voluntari – Pandurii 18:00
CFR Cluj – Astra 20:30
Luni
Gaz Metan – FC Botoºani 18:30
ACS Poli Timiºoara – CS U Craiova 21:00

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CMYKCMYK

CMYKCMYK

Universitatea Craiova a pornit
excelent în noul campionat, acumu-
lând 9 puncte în primele patru run-
de, zestre care, pentru a fi depãºitã,
trebuie sã ne întoarcem în timp nu
mai puþin de 14 ani. Atunci, mai exact
în debutul stagiunii 2002-2003, echi-
pa fanion a Olteniei strângea 10
puncte: 3-1 (a) cu Astra Ploieºti, 3-
2 (d) cu FCM Bacãu, 3-1 (a) cu
Steaua ºi 2-2 (d) cu FC Argeº. Erau
vremuri tulburi pentru ªtiinþa, care
venea dupã un sezon în care îºi pier-
duse toþi jucãtorii importanþi, plecaþi
cu fostul finanþator Gigi Neþoiu la
rivala de moarte, Dinamo. Antolo-
gicã râmâne partida cu FC Naþio-
nal, din ultima etapã a sezonului
2001-2002. Cu o victorie pe “Ion
Oblemenco”, vizitatorii ºi-ar fi asi-
gurat titlul de campioanã, în dau-
na aceleiaºi Dinamo. N-au obþinut-
o (1-2), iar pentru prima datã în
istoria fotbalului românesc ºi, pro-
babil, mondial, suporterii unei echi-
pe gazde i-au susþinut frenetic pe
adversari, huiduind copios, la fie-
care atingere de balon, jucãtorii pro-
priei formaþii, care, deºi purtau pe
piept emblema Universitãþii Craio-
va, semnaserã deja cu Dinamo.

În anul 2002 a avut loc ºi o reor-
ganizare a clubului, Universitatea
Craiova trecând sub numele de FC
Universitatea Craiova SA. Noul
patron era Dinel Staicu.

Revenind la cele petrecute în
startul sezonului 2002-2003, deºi
plecase ca din puºcã, pentru ca mai
apoi sã înregistreze un lanþ de 9
meciuri fãrã înfrângere (între eta-
pele 19 ºi 27), record stagional,
Craiova, cu Sorin Cârþu la timonã,
avea sã se claseze la final doar pe
locul 7 ºi suferea încã o decepþie
pricinuitã de Dinamo, care îi sufla
ultimul loc ce ducea în Cupa UEFA

HANDBAL (F)

Bogdan Burcea, înaintea Cupei Craiova:Bogdan Burcea, înaintea Cupei Craiova:Bogdan Burcea, înaintea Cupei Craiova:Bogdan Burcea, înaintea Cupei Craiova:Bogdan Burcea, înaintea Cupei Craiova:
“V“V“V“V“Vrem sã legãm cât mai bine relaþiile de joc”rem sã legãm cât mai bine relaþiile de joc”rem sã legãm cât mai bine relaþiile de joc”rem sã legãm cât mai bine relaþiile de joc”rem sã legãm cât mai bine relaþiile de joc”

Antrenorul echipei femi-
nine de handbal a SCM
Craiova, Bogdan Burcea, ºi
portarul Mirela Paºca, au
prefaþat, ieri, în cadrul unei
conferinþe de presã, a 10-a
ediþie a turneului Cupa Cra-
iova, pe care echipa din
Bãnie îl va gãzdui de mâine
ºi pânã duminicã. Vor mai
participa HCM Rm. Vâlcea,
CSU Danubius Galaþi ºi HC
Dunãrea Brãila.

„Turneul va fi important pentru noi, privind pregãti-
rea. Nu ne intereseazã rezultatele, vrem sã legãm cât
mai bine relaþiile de joc. Vreau sã precizez cã deciziile
privind jucãtoarele care au venit ºi cele care au rãmas
în lot au fost exclusiv opþiunile mele. Am încercat sã
cooptãm sportive care ºtiu cum sunt meciurile grele.
Avem un lot valoros, chiar dacã nu este numeros. Având
destule achiziþii nu vom putea avea un lot omogen într-
o perioadã scurtã. A contat ºi lipsa de la antrenamente a
jucãtoarelor Valentina Ardean Elisei ºi Laurisa Landre,

convocate la lotul naþional.
Pentru nivelul actual de pre-
gãtire sunt mulþumit”, a
spus Bogdan Burcea.

„Sper sã fie un sezon mult
mai bun decât anul trecut,
sper sã ne închegãm mult
mai bine ºi le aºteptãm ºi pe
fete sã întregim echipa. Este
o motivaþie în plus, avem un
lot mult mai bun ºi sper sã
obþinem obiectivul dorit”, a
afirmat ºi Mirela Paºca:

Program
Vineri: SCM CRAIOVA – HCM. Rm. Vâlcea (ora

17:30), HC Dunãrea Brãila – CSU Danubius Galaþi
(ora 19:30).

Sâmbãtã: HC Dunãrea Brãila – HCM. Rm. Vâlcea
(ora 17:30), SCM CRAIOVA – CSU Danubius Galaþi
(ora 19:30).

Duminicã: HCM. Rm. Vâlcea – CSU Danubius
Galaþi (ora 10:00), SCM CRAIOVA – HC Dunãrea
Brãila (ora 12:00).

Ce s-a întâmplat ºi de atunci încoaceCe s-a întâmplat ºi de atunci încoaceCe s-a întâmplat ºi de atunci încoaceCe s-a întâmplat ºi de atunci încoaceCe s-a întâmplat ºi de atunci încoace
doar la golaveraj.

În 2003-2004, Craiova obþine 7
puncte în primele patru runde ºi în-
cheie campionatul în imediata veci-
nãtate a podiumului, pe 4. Aceasta
nu avea sã anunþe nicicum ce s-a
petrecut în sezonul urmãtor, când
Universitatea (3 remize în primele 4
partide) a retrogradat dupã 41 de ani
neîntrerupþi pe prima scenã.

ªtiinþa, cu Adrian Mititelu finan-
þator, avea sã promoveze încã din
primul an, devansând cu 3 puncte
în ierarhia Seriei a 2-a pe Unirea
Urziceni.

În 2006-2007, Universitatea (5
puncte în primele 4 runde) avea
sã termine pe un loc la mijlocul
clasamentului, pe 9. Pe aceeaºi
poziþie avea sã încheie Craiova ºi
anul urmãtor (2007-2008), deºi a
început dezastruos, cu doar 3
puncte din 24 posibile, obþinute
chiar în runda inauguralã, dupã un
4-0 cu Farul Constanþa. În 2008-
2009 Craiova a obþinut 7 puncte
în primele patru jocuri, iar la final
a sosit pe 7. A urmat un sezon
2009-2010 slab (4 puncte în pri-
mele 4 etape), la capãtul cãruia alb-
albaºtrii au avut emoþii cu retro-
gradea pânã cãtre final. Au înche-
iat pe locul 13, cu doar douã “lun-
gimi” peste prima echipã aflatã sub
linia supravieþuirii, Pandurii.

În stagiunea 2010-2011, “U”
(douã puncte în primele 4 etape)
avea sã retrogadeze din nou ºi timp
de doi ani avea sã disparã de pe
harta fotbalisticã a þãrii, dupã ce a
fost dezafiliatã de FRF din toate
competiþiile, ca urmare a unor pro-
cese “stufoase” în care a fost im-
plicat finanþatorul.

În 2013-2014 clubul pleacã la
drum în Liga a II-a, unde a luat
startul ºi o echipã nouã înfiinþatã

cu sprijinul municipalitãþii, CS U
Craiova. Aceasta promoveazã în
elitã, în timp ce concitadina renun-
þã în plin campionat.

CS U va câºtiga apoi palmare-
sul, iar în primul sezon în elitã,
început cu douã puncte în pri-
mele 4 etape, va încheia pe locul
5, dupã ce a înregistrat o serie
fenomenalã de 19 partide fãrã
eºec, din etapa a 7-a pânã în a
25-a. Sãndoi ºi Cârþu antrenau
atunci echipa.

În precedentul sezon, Craiova
a început tot cu douã puncte în
primele 4 etape, terminând pe 8 ºi
ratând astfel accederea în play-off.

În play-out a încheiat a doua, la
egalitate de puncte cu liderul Iaºi,
ºi a irosit, la meciurile directe, o
prezenþã în preliminariile Europa
League, dupã ce Dinamo ºi ASA
n-au avut drept de participare.

În actualul sezon, alb-albaºtrii
au început cu un eºec la Pandurii,
1-2 (d), dupã care au trecut, pe
rând, de ASA – 2-1 (a), de cam-
pioana Astra – 2-1 (d) ºi de Poli
Iaºi – 2-0 (a).
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