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- Când l-am întrebat pe Popes-
cu de ce nu se duce la facultate,
mi-a spus cã vrea sã câºtige bani,
nu sã piardã timpul de pomanã.

CMYK CMYK

CMYKCMYK
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Pânã duminicã, se aflã
în desfãºurare, la Craio-
va, cel mai important
eveniment chinologic al
anului. Campionatul
Mondial al Câinilor de
Salvare, pe echipe, a fost
deschis, joi seara, printr-
o paradã a participanþi-
lor, aplaudatã la scenã
deschisã de craiovenii
care i-au aºteptat în
Centrul Vechi. Cei mai
bine antrenaþi câini din
lume se aflã, aºadar, în
oraºul nostru, putând fi
admiraþi la lucru în timp
ce participã la probe
impresionante, extrem de
dificile. De la organizare
ºi pânã la stãpânirea,
echilibrul ºi promptitu-
dinea câinilor la comen-
zile pe care le primesc,
totul este un spectacol
antrenant pentru public,
dar ºi unul foarte impor-
tant pentru concurenþi.
Vedetele de azi, dupã ce
pleacã din arena de
concurs, sunt certificate
sã participe la misiuni
reale de salvare de vieþi
omeneºti.
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De vreo 10 ani, mai exact odatã
cu teribilele inundaþii din aprilie
2006, când vatra istoricã a Rastu-
lui a fost pãrãsitã de localnici, în-
temeindu-se Rastul Nou, neferici-
rea nu a fost o toanã, ci o stare de
spirit. Santinela speranþei, în toþi
aceºti ani, a rãmas rãbdãtorul pri-
mar al comunei, Iulicã Siliºteanu,
un bãrbat ca bradul pe atunci, care
nu avea cum evita, la frãmântãrile
traversate, „viitura”. Sã constru-
ieºti o casã, sã pui un pom, sã-þi
aºezi o familie, e un numitor co-
mun în lumea teafãrã a Doljului,
nu doar a Rastului.

Astãzi, la Craiova
„Ziua„Ziua„Ziua„Ziua„Ziua
Familiei Ford”Familiei Ford”Familiei Ford”Familiei Ford”Familiei Ford”

A începutA începutA începutA începutA început
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Medicul chirurg Viorel Cerbules-
cu, de la Spitalul din Filiaºi, a fost
trimis în judecatã, în stare de arest
preventiv pentru comiterea infrac-
þiunii de luare de mitã. Dosarul s-a
înregistrat miercuri la Tribunalul
Dolj, iar joi instanþa a menþinut ºi
arestarea preventivã a inculpatului.
Medicul a fost prins în momentul
când restituia familiei unui pacien-
t ºpaga de 100 de euro pe care o
primise anterior pentru efectuarea
unei intervenþii chirurgicale ºi a fost
arestat pe 6 august a.c..
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Kuweitul vrea sã importe

din România vegetale

ºi lactate corespunzãtoare

cerinþelor consumatorilor
O delegaþie din Kuwait,

condusã de ministrul Lucrã-
rilor Publice, Agriculturii ºi
Relaþiilor cu Parlamentul,
Dr. Ali Saleh Al Omair, se
aflã în vizitã oficialã în
România, pânã astãzi, 27
august, pentru a prospecta ºi
a se informa asupra sectoru-
lui agricol, dar ºi pentru a
gãsi oportunitãþi de investi-
þii. “Din discuþiile ºi întâlni-
rile anterioare a reieºit
interesul firmelor din Kuweit
pentru mediul de afaceri din
România în contextul
relaþiilor existente între cele
douã þãri ºi în vederea
dezvoltãrii relaþiilor comer-
ciale cu produse agroalimen-
tare, în special pentru
creºterea exporturilor de
produse româneºti cãtre
Kuwait.(...) Existã interes
din partea mediului privat
din România de a exporta
ovine în statele arabe,
inclusiv în Kuwait. Partea
kuwaitianã este interesatã de
identificarea unor modalitãþi
de colaborare în sensul de a
achiziþiona produse agroali-
mentare care sã corespundã
cerinþelor consumatorilor ºi
de a constitui împreunã cu
parteneri din România
companii mixte. Domeniile
de interes sunt producþia
vegetalã, cea lactatã, creºte-
rea bovinelor ºi acvacultu-
rã”, se spune într-un comu-
nicat al MADR. Totodatã,
MADR anunþã cã delegaþiei
kuweitiene i s-a propus
vizitarea unor unitãþi de
producþie-procesare lactate,
procesare legume-fructe,
ferme de creºtere sturioni ºi
de creºtere bovine, unitãþi
care sunt situate în judeþele
Constanþa, Brãila, Buzãu,
Botoºani ºi Suceava.
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Prezent la o conferinþã organi-
zatã de Ministerul Comunicaþiilor
ºi pentru Societatea Informaþiona-
lã ºi Ministerul Culturii, Günther
Oettinger a vorbit despre securita-
tea digitalã în contextul dezvoltãrii
infrastructurii digitale europene ºi
a spus cã existã un pericol foarte
mare ca fluxul de date sã fie între-
rupt, sã fie distorsionat, sã fie dis-
trus, datele sã fie furate ºi mani-
pulate. “Rãzboaiele viitorului nu vor
mai fi purtate cu tancuri sau cu
suliþe, ci se vor purta în reþele. De
aceea importanþa siguranþei ciber-
netice este un foarte mare”, a spus
el, referitor la revoluþia tehnologi-
cã digitalã. “Viitorul digital va cu-
prinde nenumãrate platforme onli-
ne ºi reþele de socializare sau mo-
toare de cãutare. Întrebarea pe care
trebuie sã ne-o punem astãzi este -

„Principiul care trebuie sã rã-
mânã în România este urmãtorul,
în primul rând voi milita întotdeau-
na pentru desfiinþarea pensiilor
speciale. Am apreciat ºi apreciz
cã, în faþa legii, toþi trebuie sã fim
egali. Aceasta înseamnã sã ai un
salariu decent pentru a avea o pen-
sie decentã. Nu sunt de acord cu
pensii speciale pentru a crea ca-
tegorii privilegiate. Din aceastã
perspectivã ºi pentru administra-
þia publicã localã este de preferat
ºi de dorit sã ai salarii decente
pentru a avea pensii decente ºi sã
nu existe discrepanþe atât de mari
între salarizarea din administraþia

“Viitorul premier al României va avea
sânge liberal ºi mã uit în salã ºi vreau sã
cred, de asemenea, cã vom face în aºa fel
încât sã îi convingem pe români sã dea încã
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Comisarul european pentru economia ºi socie-
tatea digitalã Günther Oettinger a declarat ieri,
la Bucureºti, cã în reþelele de socializare nu sunt

controlate defãimãrile, minciunile, discursul
instigator la urã ºi atunci se pune întrebarea

dacã nu este nevoie de un control.

care este cadrul de reglementare
necesar pentru acest viitor digital.
(...) În zona digitalã, în reþelele de
socializare nu sunt controlate de-
fãimãrile, minciunile, discursul in-
stigator la urã ºi atunci întrebarea
care se pune este cã oare nu este
nevoie de un control al discursului
propagat pe internet, oare nu cum-
va trebuie sã se verifice dacã dis-
cursul propagat pe internet nu de-
genereazã, trebuie sã se gãseascã
un discurs la aceastã întrebare”, a
mai spus oficialul european.

Comisarul a vorbit ºi despre pi-
rateria online, spunând cã operele
pot fi furate de pe internet fãrã nici-
un fel de restricþii ºi descãrcate fãrã
niciun fel de rãspundere. Oettin-
ger a mai spus cã este necesarã o
legislaþie nouã pentru protejarea
drepturilor de autor. “Astãzi la ni-

vel european lucrãm la o legislaþie
nouã în domeniul drepturilor de
autor pentru cã suntem de pãrere
cã numai împreunã, numai dacã
vom avea o legislaþie, un cadru de
reglementare agregat la nivel eu-
ropean vom putea sã respectãm
toate aceste reguli în relaþia cu fir-
me precum Google sau YouTube”,
a spus comisarul.

Pe de altã parte, oficialul euro-
pean a vorbit despre potenþialul
“foarte mare” pe care îl are Ro-
mânia în domeniul digital ºi pe care

îl poate exploata. “România are în
domeniul digital un potenþial foar-
te mare pe care îl poate exploata
cu celelalte state membre, cu Co-
misia Europeanã pentru ca în final
sã se creeze o valoare adãugatã ºi
vã invit cu acest prilej sã fiþi de
partea noastrã pe acest drum al
digitalizãrii”, a spus comisarul Oet-
tinger, la o conferinþã organizatã
de Ministerul Comunicaþiilor ºi pen-
tru Societatea Informaþionalã ºi
Ministerul Culturii la Biblioteca
Centralã Universitarã.

Alina Gorghiu: Atâta vreme cât la Cotroceni este Klaus Iohannis,
niciodatã Liviu Dragnea nu va fi premier

Copreºedintele PNL Alina Gorghiu a declarat, vineri, la
Poiana Braºov, cã viitorul premier va avea “sânge liberal”,
afirmând cã, atât timp cât Klaus Iohannis este preºedinte,

Liviu Dragnea nu va fi premier.
o datã o lecþie usturãtoare stângii, ca în
2014. Este important sã credem cã au tre-
cut vremurile în care România se putea lã-
uda cã acceptã un prim-ministru condam-
nat definitiv. Vã asigur cã atâta vreme cât
la Cotroceni existã un preºedinte pe care
îl cheamã Klaus Iohannis, niciodatã Drag-
nea nu va fi premierul României”, a decla-
rat copreºedintele PNL Alina Gorghiu, la
Liga Aleºilor Locali, organizatã la Poiana
Braºov.

Alina Gorghiu a mai susþinut cã PNL nu
va guverna cu PSD, cerându-le aleºilor lo-

cali sã arate cã nu existã niciun blat PSD-
PNL. “Noi nu vom guverna cu PSD, sã în-
þeleagã cine are de înþeles lucrul ãsta”, a
spus Gorghiu. Copreºedintele PNL le-a pro-
mis liberalilor prezenþi în salã cã mare par-
te dintre ei se vor regãsi în guvenul liberal.
“Am certitudinea cã marea parte din guver-
nul liberal este în sala aceasta. Mare parte
dintre voi veþi fi parte a administraþiei cen-
trale de la miniºtrii secretari de stat ºi ºefi
de deconcentate pentru cã ºtiþi cum se face
o administraþie pentru progresul României”,
a mai spus Gorghiu.

Emil Boc: Primarii sã aibã salarii decente, sã poatã avea
pensii decente, nu pensii speciale

Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat, vineri, cã diferenþele dintre salarii-
le din administraþia centralã ºi localã trebuie reduse ºi cã primarii au nevoie

de salarii „decente” care sã le asigure o pensie mai mare, afirmând cã pensii-
le speciale creeazã dezechilibre.

centralã care este de douã, de trei
ori mai mare decât salarizarea din
administraþia localã. Despre aceste
principii vorbim nu neapãrat de-
spre cuantum”, a declarat prima-
rul municipiului Cluj, Emil Boc,
prezent la Liga Aleºilor Locali
PNL, la Braºov.

Emil Boc a refuzat sã explice
ce înseamnã „salariu decent”,
afirmând ca Guvernul „care gu-
verneazã în funcþie de resursele
pe care le are” ar trebui sã rãs-
pundã la aceastã întrebare. Libe-
ralul a mai spus cã nu este admi-
sibil sã existe diferenþe atât de mari
între salariile miniºtrilor, ale de-

putaþilor ºi cele din
administraþia localã.
“În momentul în
care noi am fãcut
salarizarea unitarã,
Banca Mondialã a
apreciat cã maxim
ce poate fi între ad-
ministraþia centralã
ºi restul administra-
þiilor sã fie între 15 ºi 20%, ma-
xim, dar nu de douã ori sau de
trei ori mai mare”, a mai spus fos-
tul premier.

Boc a spus cã dacã salariile ar
fi mai mari ºi pensiile ar creºte,
criticând pensiile speciale. „Acum

din nou se încearcã sectorial sã
creãm pentru X, Z, din nou se
face praf tot sistemul de salariza-
re ºi pensii din România. Cât timp
nu se va pãstra acest echilibru, din
nou vom avea acele dezechilibre
care erau în anii 2009-2010”.
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MIRCEA CANÞÃR

De vreo 10 ani, mai exact odatã
cu teribilele inundaþii din aprilie 2006,
când vatra istoricã a Rastului a fost
pãrãsitã de localnici, întemeindu-se
Rastul Nou, nefericirea nu a fost o
toanã, ci o stare de spirit. Santinela
speranþei, în toþi aceºti ani, a rãmas
rãbdãtorul primar al comunei, Iuli-
cã Siliºteanu, un bãrbat ca bradul
pe atunci, care nu avea cum evita,
la frãmântãrile traversate, „viitura”.
Sã construieºti o casã, sã pui un
pom, sã-þi aºezi o familie, e un nu-
mitor comun în lumea teafãrã a
Doljului, nu doar a Rastului. Iulicã
„Bebe” Siliºteanu a fãcut mai mult:
a vegheat la reîntemeierea Rastu-
lui, cu tot ce a presupus un aseme-
na proiect fãrã echivalent la nivelul
Doljului. S-a mai reîntemeiat Dioº-
tiul, dupã incendiul din ’38, dar a
fost o altã poveste. Fireºte, „Bebe”
Siliºteanu nu a fost singur, sã ne
înþelegem, ºi mulþi factori decidenþi,
din administraþia publicã a Dolju-
lui, ºi chiar centralã, i s-au alãtu-
rat, la el orice enumerare începând
cu Ion Prioteasa. ªi, când opera
strãdaniei a fost gata, putându-se
vedea cu ochii ceea ce numim o
nouã aºezare, cu toate utilitãþile ei,
începea deja sã moarã prematur, în
uitare, un film nãucitor cu erois-
mul lui „Bebe” Siliºteanu. În faþa
ingratitudinii a fãcut ceea ce facem,

de regulã, mulþi dintre noi: a mor-
mãit pentru sine, convins cã desti-
nul hãrãzit se executã ºi nu se co-
menteazã. La alegerile locale  din
acest an, „ai lui” de pânã mai ieri,
de la PSD Dolj, l-au considerat
obosit, ursuz, inactual ºi aºa mai
departe. Nu era singurul în aceastã
ipostazã. Au mai fost ºi alþii „so-
maþi” sã facã pasul înapoi. ªi unii
s-au conformat. Poate ºi trebuia.
Sau mai ºtii? „Bebe” Siliºteanu care
a vãzut apele Dunãrii cât casa, în
aprilie 2006, la Rast, ºi lumea satu-
lui jelind pe uliþele de altã datã, care
nu se mai identificau, a decis alt-
ceva. A recâºtigat funcþia de pri-
mar din partea PSRO, ºi încã 6 con-
silieri locali dintr-un total de 13. Cu
5 consilieri locali s-a ales PNL, iar
PSD cu numai 2. De la marginea
asta a lucrurilor a început scandalul
legat de desemnarea viceprimarului,
în persoana lui Arnãutu Cãtãlin Ci-
prian, un tehnician silvic de la PNL,
care candidase ºi pentru funcþia de
primar. Pentru a se reuºi aºa ceva,
prin înþelegeri altminteri obiºnuite,
negocieri numite, la nivelul lideri-
lor din teritoriu, dupã cele petrecu-
te în campania electoralã, au tre-
buit fãcute mai multe artificii. ªi s-
a retras pe rând, sprijinul politic
numiþilor Vlãdoi Teodor George,
Dunãvete Ion Ionuþ, Iovan Elena

Roxana, candidaþi la funcþia de con-
silieri locali pe lista PSD, care de-
veniserã, nu rebeli, dar aveau alt
punct de vedere. La 1 iulie a.c.,
Mateescu Doru ºi Marian Ungurea-
nu au depus cereri de retragere din
calitatea de consilier local ales /
supleant pe listele social-democra-
þilor, pentru alegerile locale din 5
iunie a.c.. Nu ne mai lungim cu
vorba. S-a ajuns în instanþã la Sec-
þia de Contencios Administrativ ºi
Fiscal a Tribunalului Dolj, care a
anulat – la plângerile reclamanþilor
Vlãdoi Florian, Dunãvete Ion Ionuþ
ºi Iovan Elena Roxana – hotãrârile
Consiliului Local Rast cu numerele
1, 2, 3, 4, 5, din 1 iulie 2016. Cum,
dintre toate hotãrârile Consiliului
Local Rast, enumerate, definitivã
este soluþia Tribunalului Dolj pri-
vind H.C.L. numãrul 2, cea prin
care se validase alegerea în funcþia
de consilieri, în Consiliul Local al
comunei Rast, a un numãr de 13
persoane, se prefigureazã, cã vom
avea, cât de curând, alegeri antici-
pate. Practic, Consiliul Local Rast
este dizolvat. ªi, totul dintr-o ina-
bilitate politicã. Moromeþian, Iuli-
cã Siliºteanu zâmbeºte de pe mar-
gine: „bã sunteþi deºtepti, dar vã
omoarã prostia”. O întrebare s-ar
putea pune: cine va suporta costul
alegerilor anticipate locale.

Un subiect impor-
tant a fost cel prezen-
tat de cãtre grl.  Con-
stantin Florea, co-
mandantul Inspectora-
tului de Jandarmi Ju-
deþean Dolj, referitor
la „infrastructurile cri-
tice”, din sistemul stra-
tegic naþional, cu co-
notaþii puternice de se-
curitate, un semnal de
asigurare a apãrãrii na-
þionale. „Putem face
incursiuni în istorie, în
ceea ce priveºte „in-
frastructurile critice”,
care fac parte, dacã
amintim de ceea ce s-a întâm-
plat  de-a lungul anilor,  de
„structuri indispensabile”, cu
referiri la asigurarea „spaþiului
protejat”. La începutul anilor
1990, a fost promovat acest
concept,  a luat amploare ºi
acum, de când facem parte din
structuri euro-atlantice, multipli-
carea ameninþãrilor ºi riscurilor
la adresa infrastructurilor criti-
ce, atrage noi mãsuri de sigu-
ranþã. De aceea, sunt necesare
imperative ale momentului, pri-
vind protecþia ºi  asigurarea

În urmã cu 100 de ani, în luna
august, România trecea din starea
de neutralitate, acceptatã la înce-
putul Primului Rãzboi Mondial
(1914), la cea de beligeranþã, tre-
când de partea Antantei, respin-
gând alianþa cu Puterile Centrale.
A fost o decizie care a marcat des-
tinul ROMÂNIEI. Au fost jertfe
de sânge, s-a cãzut pe fronturile
de luptã, nici acum nu se ºtie ce s-
a întâmplat cu cei declaraþi dispã-
ruþi, dar concluzia a fost una sin-
gurã: s-au dus lupte pentru þara de
acum. Ieri, la Cimitirul „Sineasca”
din Craiova a avut loc un moment
cu încãrcãturã, într-o liniºte depli-
nã, fãrã declaraþii, reprezentanþii
administraþiilor publice locale, ju-
deþene ºi ai Guvernului în teritoriu
au depus coroane de flori în me-
moria celor cãzuþi pe câmpul de
luptã în prima conflagraþie mon-

Colegiul Prefectural a dezbãtut probleme stringente
Ieri, a avut loc ºedinþa ordinarã a Cole-

giului Prefectural Dolj, unde s-au discutat
mai multe probleme, la care au participat
reprezentanþii instituþiilor deconcentrate,

iar câteva probleme au suscitat interesul
asistenþei. Mai mult, prefectul de Dolj a atras
atenþia asupra subiecte de interes comun ºi
a solicitat mãsuri urgente de rezolvare.

funcþionalitãþii, continuitãþii ºi
integritãþii instituþiilor ”, a pre-
cizat grl. Constantin Florea .

Este nevoie de rapoarte
În cadrul duscuþiilor, s-a mai

dat citire unui raport prezentat
de cãtre ºeful Gãrzii  de Mediu
Dolj, comisar ºef  Gheorghe
Cãlinoiu, prefectul judeþului
Dolj,  Nicolae Sorin Rãducan,
atrãgând atenþia asupra mãsu-
rilor care trebuie luate în ceea
ce priveºte supravegherea locu-
rilor unde sunt depozitate restu-

rile menajere, de-
oarece „am pri-
mit multe sesizãri
de  la  cetã þeni ,
mai ales din me-
diul rural, de ace-
ea aº dori sã ve-
rificaþi cum este
respectatã legis-
laþia ºi sã luaþi le-
gãtura ºi cu pri-
marii, cu atât mai
mult cu cât 41
dintre aceºtia sunt
noi în funcþie”.
La „diverse”, s-a
discutat despre
pregãtirea noului

an ºcolar, asigurarea alimentelor
venite de la Uniunea Europeanã
ºi despre starea agriculturii dol-
jene, dupã seceta din aceastã
varã. „Am înþeles, dupã ce s-
au prezentat situaþiile din teren,
cã peste 39.000 ha sunt afecta-
te de secetã, din 42 de localitãþi
din judeþ, ºi aºteptãm rapoarte-
le întocmite în acest sens, la ni-
velul instituþiei fiind numite,
prin ordin al Prefectului, douã
comisii ”, a mai precizat Nico-
lae Sorin Rãducan.

CRISTI PÃTRU

dialã, într-o manifestare organiza-
tã de cãtre Garnizoana Craiova.
Mai mult, astãzi, 27 august, efec-
tive ale Brigãzii 2 Infanterie „Rovi-
ne” vor trece, din nou „Carpaþii”,
în mod simboloc, în cadrul unui
marº tactic, cu desfãºurare în in-
tervalul 21:00 – 22:40, pe Valea Jiu-
lui. Este ceea ce simbolizeazã ani-
versarea unui centenar de cânt os-
taºii Armatei Române luau în stã-
pânire recãtorile din Munþii Carpaþi.
La încheierea operaþiunii tactice,
militarii Brigãzii 2 Infanterie „Ro-
vine” vor pãstra un moment de
reculegere, cu depunere de flori,
la monumentul închinat Generalu-
lui Dragalina, de la Lainici, unde
vor fi prezenþi cadre militare ºi în
retragere, respectiv membri ai Aso-
ciaþiei Naþionale „Cultul Eroilor -
Regina Maria” .

CRISTI PÃTRU

Onoare eroilor Primului Rãzboi MondialOnoare eroilor Primului Rãzboi MondialOnoare eroilor Primului Rãzboi MondialOnoare eroilor Primului Rãzboi MondialOnoare eroilor Primului Rãzboi MondialOnoare eroilor Primului Rãzboi MondialOnoare eroilor Primului Rãzboi MondialOnoare eroilor Primului Rãzboi MondialOnoare eroilor Primului Rãzboi Mondial
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Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile ºi au întocmit rechizitoriul
prin care au dispus trimiterea în
judecatã, în stare de arest preven-
tiv, a medicului chirurg Viorel Cer-
bulescu, de la Spitalul din Filiaºi,
pentru comiterea infracþiunii de
luare de mitã. Dosarul s-a înregis-
trat miercuri, 24 august a.c., la
Tribunalul Dolj, a intrat în camera
preliminarã, iar joi, 25 august, ju-
decãtorii au menþinut arestarea pre-
ventivã a inculpatului: „Constatã
legalitatea ºi temeinicia mãsurii
arestãrii preventive. În baza art.
207 alin. 4 din NCPP Menþine
arestarea preventivã a inculpatu-
lui CERBULESCU VIOREL. În

În perioada 23 - 26 august 23-
26 august a.c. s-a desfãºurat Faza
naþionalã a Competiþiei Naþionale de
Descarcerare ºi Acordare a Primu-
lui Ajutor Calificat, gãzduitã în acest
an de Centrul Tehnic Titu (CTT)
al Renault Technologie Roumanie.
La acestã competiþie au participat
13 Inspectorate pentru Situaþii de
Urgenþã (Alba, Argeº, Bihor, Bra-
ºov, Bucureºti-Ilfov, Cãlãraºi,
Dâmboviþa, Dolj, Iaºi, Maramureº,

Poliþiºti din cadrul Serviciului de
Investigare a Criminalitãþii Econo-
mice Dolj, cu sprijinul poliþiºtilor
din cadrul secþiilor de poliþie urba-
ne din cadrul Poliþiei municipiului
Craiova, împreunã cu reprezentanþi
ai Direcþiei Sanitar-Veterinare Dolj,
Direcþiei pentru Agriculturã Dolj,
Inspectoratul Teritorial de Muncã
Dolj ºi Comisariatul Judeþean pen-
tru Protecþia Consumatorilor Dolj
au organizat, joi, 25 august a.c., o
acþiune cu efective mãrite pentru
prevenirea activitãþilor ilegale ce se
comit în domeniul comercializãrii
legumelor ºi fructelor ºi în dome-
niul comercializãrii produselor ac-
cizabile, dupã cum au anunþat re-
prezentanþii IPJ Dolj. Acþiunea s-a

Razie printre comercianþiiRazie printre comercianþiiRazie printre comercianþiiRazie printre comercianþiiRazie printre comercianþii
din Sucpi ºi Marlorexdin Sucpi ºi Marlorexdin Sucpi ºi Marlorexdin Sucpi ºi Marlorexdin Sucpi ºi Marlorex

În urma unei razii de amploare desfãºuratã în centrele
comerciale Marlorex ºi Sucpi, pentru prevenirea activi-
tãþilor ilegale de comerþ, oamenii legii au aplicat amenzi
de peste 115.000 lei pentru neregulile constatate ºi au
confiscat mãrfuri în valoare de peste 5.500 lei, pentru

care deþinãtorii nu aveau documentele necesare.

desfãºurat în douã complexe co-
merciale din municipiul Craiova,
respectiv Sucpi ºi Marlorex, astfel
cã, în cadrul activitãþilor desfãºu-
rate, au fost efectuate verificãri ºi
controale la 48 persoane juridice.
“Ca urmare a abaterilor consta-
tate au fost aplicate 24 sancþiuni
contravenþionale de peste 115.000
lei; totodatã fiind dispusã confis-
carea a 3317 kg legume-fructe,
400 litri vin, 1500 ouã, produse
alimentare, pentru care nu s-au
putut prezenta documente de pro-
venienþã. Valoarea totalã a mãr-
furilor confiscate depãºeºte 5.500
lei”, a precizat agent ºef adjunct
Amelia Barbu, din cadrul Biroului
de presã al IPJ Dolj.

Medicul ºpãgar de la Filiaºi trimis în judecatãMedicul ºpãgar de la Filiaºi trimis în judecatãMedicul ºpãgar de la Filiaºi trimis în judecatãMedicul ºpãgar de la Filiaºi trimis în judecatãMedicul ºpãgar de la Filiaºi trimis în judecatã
ºi menþinut dupã gratiiºi menþinut dupã gratiiºi menþinut dupã gratiiºi menþinut dupã gratiiºi menþinut dupã gratii

Medicul chirurg Viorel Cerbulescu, de la Spi-
talul din Filiaºi, a fost trimis în judecatã, în stare
de arest preventiv pentru comiterea infracþiunii
de luare de mitã. Dosarul s-a înregistrat mier-
curi la Tribunalul Dolj, iar joi instanþa a menþinut

ºi arestarea preventivã a inculpatului. Medicul a
fost prins în momentul când restituia familiei unui
pacient ºpaga de 100 de euro pe care o primise
anterior pentru efectuarea unei intervenþii chi-
rurgicale ºi a fost arestat pe 6 august a.c..

baza art. 275 alin. 3 NCPP chel-
tuielile judiciare rãmân în sarcina
statului. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 de ore de la comuni-
care pentru inculpat ºi pentru par-
chet. Pronunþatã în ºedinþa din
camera de consiliu, azi,
25.08.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei. 

Reamintim cã, inculpatul, me-
dic cu vechime, a fost reþinut pe 5
august a.c., dupã ce a fost prins
în timp ce restituia suma de 100
de euro primitã drept ºpagã pen-
tru o intervenþie chirurgicalã fãcutã
la sfârºitul lunii iulie. „În fapt, de-
nunþãtorul a sesizat cã, la data de
27.07.2016, medicul a primit cei
100 de euro pentru a urgenta efec-

tuarea intervenþiei chirurgicale
asupra fiului sãu ºi, fiind nemul-
þumit de serviciile prestate, a soli-
citat restituirea sumei de bani. As-
tãzi (n.r. – vineri, 5 august), ca
urmare a întâlnirii dintre denun-
þãtor ºi medic, acesta a restituit
suma de bani primitã anterior cu
titlu de mitã”, se precizeazã într-
un comunicat al Direcþiei Genera-
le Anticorupþie (DGA). Potrivit
anchetatorilor, un bãrbat din Filiaºi,
care nu era asigurat medical, i-a
plãtit medicului Viorel Cerbulescu
100 de euro pentru a-l opera pe
fiul sãu. Medicul a luat banii, a fã-
cut intervenþia, însã când doljea-
nul a revenit cu fiul sãu la pansat,
medicul i-a spus cã nu poate sã-i

acorde alte servicii pentru cã nu
este asigurat. Doljeanul a fãcut
scandal, ºi-a cerut banii înapoi, însã
între timp a fãcut ºi un denunþ la
Serviciul Judeþean Anticorupþie
Dolj. Ofiþerii anticorupþie au luat
legãtura cu procurorul desemnat
de la Parchetul de pe lângã Tribu-
nalul Dolj, s-a deschis un dosar
penal în cauzã, fiind puse la punct
detaliile flagrantului. Pe 5 august
a.c., când medicul l-a chemat pe

tatãl copilului operat sã-i restituie
banii, echipa operativã l-a surprins
chiar în cabinetul sãu. Medicul a
fost condus la sediul Parchetului
de pe lângã Tribunalul Dolj, a fost
audiat, nu a recunoscut nimic, însã
procurorul de caz a dispus reþine-
rea sa pe o perioadã de 24 de ore
pentru luare de mitã. O zi mai târ-
ziu a fost prezentat instanþei de ju-
decatã care i-a emis mandat de
arestare pentru 30 de zile.

ISU Dolj pe podium la Competiþia
Naþionalã de Descarcerare

Echipajul de Descarcerare
al Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj
s-a clasat pe locul III la
finalul Competiþiei Naþionale
de Descarcerare ºi Acordare a
Primului Ajutor Calificat,
care tocmai s-a încheiat ºi la
care au luat startul 13
echipaje din þarã.

Mureº, Sibiu ºi Vâlcea), precum
ºi echipajele reprezentative ale Fa-
cultãþii de Pompieri - Academia de
Poliþie „Alexandru Ioan Cuza”,
ªcolii de Subofiþeri de Pompieri ºi
Protecþie Civilã „Pavel Zãgãnescu”
Boldeºti ºi Serviciului Protecþiei
Civile ºi Situaþiilor Excepþionale din
Republica Moldova, care s-au ca-
lificat dupã fazele zonale, desfãºu-
rate luna trecutã. Cele 13 echipaje
ºi-au arãtat mãiestria ºi îndemâna-
rea în douã probe: descarcerarea
din vehicule ºi acordarea primului

ajutor calificat. Echipajul pompie-
rilor doljeni a participat la proba de
„descarcerare din vehicule” iar
dupã prima zi a concursului s-a
clasat în primele patru loturi, alã-
turi de Inspectoratelor Mureº,
Dâmboviþa ºi Bucureºti – Ilfov. La
finalul competiþiei, echipajul ISU
Dolj s-a clasat pe locul al III-lea al
Competiþiei Naþionale de Descar-
cerare ºi Acordare a Primului Aju-
tor Calificat din cele 13 Inspecto-
rate pentru Situaþii de Urgenþã care
au luat startul.
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Noi modalitãþi de colectare ºi utilizareNoi modalitãþi de colectare ºi utilizareNoi modalitãþi de colectare ºi utilizareNoi modalitãþi de colectare ºi utilizareNoi modalitãþi de colectare ºi utilizare
a datelor din anchete socialea datelor din anchete socialea datelor din anchete socialea datelor din anchete socialea datelor din anchete sociale

· Propunerea este rezultatul unor ample consultãri cu toate
pãrþile interesate: producãtori, furnizori ºi utilizatori de date.

· Comisia urmãreºte punerea treptatã în aplicare a regula-
mentului-cadru, începând cu 2019.

Pe parcursul anului 2016  vân-
zãrile de aur au avut o evoluþie as-
cendentã. Trendul descrescãtor
multi anual al preþului aurului pare
ca s-a inversat. Cererea a crescut
datoritã riscurilor apãrute în pieþe-
le financiare, dar ºi ca urmare a
randamentelor mici sau parþial ne-
gative ale bondurilor guvernamen-
tale de pe pieþele dezvoltate euro-
pene. „De-a lungul timpului,  au-
rul s-a dovedit a fi una din cele mai
sigure forme de pãstrare a averi-
lor. În ciuda fluctuaþiilor de preþ,
valoarea aurului a adus stabilitate
portofoliului investiþional. Într-un
climat economic dificil sau insta-
bil, aurul este un activ de refugiu,
esenþial fiecãrui portofoliu. Mulþi
experþi recomandã ca un procent

Acest lingou  se bucurã de o mare apreciere, putând fi trans-
format în bijuterie. Alãturi de lingouri, iubitorii de aur  pot cum-
pãra de la BCR monede  Vienna Philharmonic în 4 variante (o
uncie, 1/2, 1/4 si 1/10 uncie), monede Krugerrand (Africa de Sud)
în 4 variante ºi  Ducat (Austria).

Compania Ford din Craiova
gãzduieºte astãzi un eveniment
pentru angajaþinostri ºi rudele
acestora, eveniment care se va
desfãºura sub egida „Ziua Fami-
liei Ford”. „Este pentru a doua
oarã când organizãm un astfel de
eveniment, primul având loc în
urmã cu 3 ani, în iulie 2013, în
contextul aniversãrii a 150 de ani
de la naºterea lui Henry Ford,
fondatorul companiei noastre.
Asadar, mâine (n.r astãzi), aºtep-
tãm aproape 3200 de angajaþi ºi
membri ai familiei acestora, pen-

Astãzi, la Craiova
„Ziua Familiei Ford”„Ziua Familiei Ford”„Ziua Familiei Ford”„Ziua Familiei Ford”„Ziua Familiei Ford”

tru care am pregatit tot felul de
surprize pentru adulþi ºi copii, in-
clusiv activitãþi sportive, recrea-
tive, test drive cu ultimele mode-
le Ford (inclusiv Focus RS, Mus-
tang GT, Edge ºi Mondeo Vigna-
le) si multe altele”, a precizat Ana
Maria Timiº, reprezentant Ford.
De asemenea, angajaþii ºi rudele
acestora, care ºi-au anuntat par-
ticiparea la acest eveniment, vor
avea posibilitatea sã viziteze fa-
brica, respectiv, secþiile Montaj
General, Caroserii& Presaj ºi Pro-
ducþie Motoare.

Comisia Europeanã a adoptat  sãptãmâna aceasta o
propunere de regulament privind noi modalitãþi integrate
de colectare ºi utilizare a datelor din anchete sociale.
Perfecþionarea bazei de date cu indicatori va permite o
mai bunã analizã a evoluþiilor sociale ºi, totodatã, reduce-
rea atât a costurilor suportate de statele membre pentru
efectuarea de sondaje, cât ºi a efortului respondenþilor.

Marianne Thyssen, comisarul
pentru ocuparea forþei de mun-
cã, afaceri sociale, competenþe

combinarea datelor din mai mul-
te surse.  Iniþiativa face parte
dintr-un program major de mo-
dernizare a statisticilor sociale,
derulat în strânsã cooperare cu
statele membre. Ea abordeazã
provocãrile tot mai mari din do-
meniu, printre care se numãrã

ºi mobilitatea forþei de muncã,
precum ºi pentru statistici eu-
ropene (EUROSTAT), a decla-

rat cã se face un pas important
în direcþia modernizãrii statisti-
cilor sociale. „Dar nu este vor-
ba despre cifre, este vorba de-
spre oameni. Politicile bune în-
cep cu date adecvate. Informa-
þiile de care avem nevoie în do-
meniul social trebuie sã fie cât
mai precise. Avem nevoie de
date mai actualizate, pe care sã
le primim cât mai rapid, pentru
a elabora politici sociale care sã
corespundã nevoilor reale din
prezent ale cetãþenilor euro-
peni.”, a subliniat Marianne
Thyssen.
Utilizarea tehnologiei
informaþiei

Regulamentul-cadru propus
va permite ca datele sã fie pu-
blicate mai repede, prin reduce-
rea termenelor de transmitere în
mai multe domenii. El va spori
comparabilitatea ºi coerenþa sta-
tisticilor sociale din UE ºi va fa-
cilita analiza comunã a fenome-
nelor sociale, pe baza unor noi
metode de anchetã. În final, va
fi disponibil un set de date mai
bogat ºi mai amplu, prin utiliza-
rea de autoritãþile naþionale de
statisticã a unor abordãri ºi me-
tode inovatoare, precum ºi prin

inovarea rapidã în materie de
metodologie ºi utilizare a tehno-
logiei informaþiei, disponibilita-
tea unor noi surse de date, apa-
riþia unor nevoi ºi aºteptãri noi
ale utilizatorilor de date, precum
ºi presiunea continuã asupra re-
surselor disponibile.

BCR  a tranzacþionat
3 tone de aur în 8 ani

Banca Comercialã Românã
(BCR)  a tranzacþionat 3
tone de aur în cei 8 ani de
când a început sã distribuie
aur prin unitãþile bãncii.
Lingourile oferite de BCR
sunt marca Munze Oster-
reich- produse de compania
elveþianã Argor Heraeus si
clasificate „good delivery”.

de 5-10% din portofoliul pe ter-
men lung al investitorilor privaþi sã
fie reprezentat de investiþia în aur
fizic. Sã nu uitãm cã cine are aur,
are întotdeauna bani. Aurul este o
valutã internaþionalã care se tranz-
acþioneazã 24/24 ore în lumea în-
treaga.” a declarat Laura Hexan,
ªef Departament Vânzãri Retail,
Pieþe Financiare.
Lingourile de 20g sunt solicitate
în perspectiva unei vânzãri ulterioare

Clienþii care cumparã aur la BCR
sunt în proporþie de 60% bãrbaþi,
cu vârsta între 30 ºi 50 de ani. Cele

mai cãutate produse sunt ducaþii
ºi lingourile de 10g. Cererea în
scop investiþional este în special
pentru lingouri de dimensiuni me-
dii  sau mari: 100g, 250g, 500g sau
1000g. Lingourile de 20g sunt so-
licitate mai ales în perspectiva unei
vânzãri ulterioare.  Un trend im-
portant îl reprezintã achiziþionarea
monezilor de aur pentru cadouri
pentru momente speciale cum ar
fi botezul, ziua de naºtere sau nun-
tã. Lingourile oferite de BCR sunt
marca Munze Osterreich - produ-
se de compania elveþianã Argor He-
raeus ºi clasificate   „good delive-
ry”. Avand puritatea 999.99%, ele
pot fi regãsite în urmãtoarele gra-
maje: 2g, 5g, 10g, 20g, 50g, 100g,
250g, 500g si 1000g. Cele de 5 si
10 g sunt lingouri „ KINEBAR”,
având ca design faimosul lipitan al
ºcolii spaniole de cãlãrie din Viena.
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Zi de zi vedem în mass-media
informaþii referitoare la ultima apli-
caþie a celor de la Nintendo – Po-
kemon. Un joc ce, iniþial, a presu-
pus ca toþi pokemonii sã fie prinºi
ºi anihilaþi. Ulterior, compania a
dorit doar sã fie învinºii liderii. Ul-
tima generaþie de joc Pokemon, a
patra, care ºi-a fãcut debutul în
2007, a introdus sistemul Wi-Fi
Connections. Sistemul acesta este
un fel de Internet ºi permite jucã-
torilor, pe lângã schimburi ºi lup-
te, posibilitatea de a face toate
acestea la nivel mondial ºi de a
comunica între ei. Acest sistem
este unul dintre cele mai inovatoa-
re lucruri pe care le-a avut de ofe-
rit Nintendo în ultimii ani.

Despre cât de nociv sau nu este
un astfel de joc am încercat sã
aflãm de la Mihail Jianu, psiholog
clinician cu drept de libera practi-
ca, atestat din anul 2006 de Cole-
giul Psihologilor din Romania,.

„Jocul poate duce la
o dependenþã periculoasã
mentalã”

Nu mai departe de joi, 25 august
a.c., fluxurile de media internaþio-
nale titrau cã, în Japonia s-a rapor-
tat primul caz de ucidere având
drept cauzã folosirea jocului în ca-
uzã. Concret, un bãrbat în vârstã
de 39 de ani, fermier, a fost arestat
dupã ce vehiculul sãu a lovit douã
femei pe un drum din oraºul To-
kushima din sud-vestul insulei Shi-
koku. El a declarat anchetatorilor
cã „juca Pokemon Go
game” în timp ce conducea.

O primã nedumerire a
noastrã este cum de a
reuºit aceastã aplicaþie sã
capteze atât de mulþi oa-
meni. „Aplicaþia este o
noutate în domeniul jocu-
rilor din spaþiul virtual, dã
impresia utilizatorului cã
participã activ la instala-
re, activare, participare
efectivã la capturarea lor
în mediul virtual-real. Mo-
dul cum îi afecteazã pe
utilizatori este dat de fap-
tul cã scade în primul
rând interacþiunea umanã,
scade gradul de empatie
ºi ºtirbirea comunicãrii”,
ne-a precizat Mihail Jia-
nu, psiholog clinician.

Isteria Pokemon

„Nu cred cã la noi va avea„Nu cred cã la noi va avea„Nu cred cã la noi va avea„Nu cred cã la noi va avea„Nu cred cã la noi va avea
un impact devastator acest joc”un impact devastator acest joc”un impact devastator acest joc”un impact devastator acest joc”un impact devastator acest joc”

Întreaga lume este cuprinsã de o nouã cursã contracro-
nometru. Cea de a prinde ºi neutraliza pokemoni. Jocul
este o francizã media controlatã de Nintendo ºi creatã de
Satoshi Tajiri în anul 1996, perfecþionatã acum la cele mai
înalte cote. Numele Pokemon este o abreviere a cuvinte-
lor Pocket Monsters, ce în traducere înseamnã monºtri
de buzunar. Despre implicaþiile majore pe care le poate
avea noua aplicaþie asupra tinerilor am încercat sã aflãm
detalii pertinente de la Mihail Jianu, psiholog clinician,
fin cunoscãtor al psihicului uman datoritã lucrului perma-
nent cu generaþia tânãrã, în special.

Mai mult, „Pokemon Go se rãs-
pândeºte într-o formã «contagioa-
sã», jocul poate duce la o «depen-
denþã periculoasã mentalã» mai
ales la copii cu o personalitate în
devenire ºi în formarea caracteru-
lui”, a mai punctat Mihail Jianu.
Iluzia câºtigului

Ca orice joc virtual care se res-
pectã ºi acesta dã competitorilor
iluzia unui câºtig direct. ªi aici lu-
crurile stau cu totul altfel, dupã
cum ne relevã Mihail Jianu. „Ju-
cãtorii considerã cã au multe de
câºtigat de la acest joc, dar în rea-
litate au mai multe de pierdut. Bu-
curia evervescentã, trãirea unor
emoþii de moment ºi implicarea-
conectarea din timpul jocului, gra-
dul de atenþie ºi concentrare sunt
crescute asupra jocului se numãrã
ca efecte psihologice pozitive.
Dependenþa, gradul scãzut de co-
municare, stima de sine scãzutã,
empatia diminuatã, gândirea pasi-
vã sunt câteva din efectele negati-
ve. Creºterea gradului de violenþã
ºi a angoaselor, ruperea de realita-
tea cotidianã ºi diminuarea respon-
sabilitãþiilor la copii sunt nocive pe
timp îndelungat.”
„O manipulare amestecatã cu
dependenþa de nou”

Jucãtorii nu sunt hipnotizaþi,
este vorba doar de o manipulare
amestecatã cu dependenþa de nou,
ne mai declarã Mihail Jianu. Aces-
ta mai aratã cã, ceea ce hrãneºte
în mod consecvent creierul uman

sunt curiozitatea, motivaþia ºi lu-
crurile/jocurile noi. În acest mod,
pare sã fie explicatã nedumerirea
de cum este posibil sã fie atras cre-
ierul nostru aºa de uºor în aseme-
nea jocuri virtuale.

„Stã în firea omului sã încerce,
sã fie curios ºi sã fie egoist, dato-
ritã egoismului omenirea a evoluat
aºa de mult. Sã respectãm regulile
ºi principiile sociale. Orice abuz nu
este recomandat. Nu cred cã la noi
va avea un impact devastator acest
joc, deoarece suntem mult mai
ancoraþi în realitatea cotidianã ºi
avem o inteligenþã emoþionalã cres-
cutã”, ne-a precizat psihologul
Mihail Jianu. O speranþã ar mai fi
totuºi. „Nu toþi oamenii devin pa-
sionaþi de acest joc. Este o nouta-
te acest joc deoarece îmbinã reali-
tatea cotidianã cu ceea virtualã”, a
psihologul Jianu.

Conotaþia tehnico-aplicativã
este mult mai prezentã

Dacã latura de influenþare a
psihicului poate fi abordatã în
plan deschis cu specialiºti, nu
acelaºi lucru se poate spune de
implicaþiile mai puþin declarate
ale aplicaþiei Pokemon. Sã amin-
tim cã utilizatorii vor trebui sã fie
conectaþi la GPS, la reþeaua de
date mobile a furnizorului de in-
ternet, la camera video a telefo-
nului mobil. Aºadar, jucãtorii vor
contribui din buzunarele proprii
la colectarea unor date ºi infor-
maþii spaþiale pentru care diver-
se instituþii cu responsabilitãþi
precise ar fi cheltuit sume enor-
me de bani. ªi dacã vorbim de o
întindere aproape planetarã a jo-
cului, mai devreme sau mai târ-
ziu, este clar cã pe lângã intere-

sul economic al crea-
torului mai existã ºi un
altul mai puþin vizibil.
O altã consecinþã a
folosirii aplicaþiei este
cã va duce la o creº-
tere a vânzãrilor de
smartphonuri. ªi aici
motivaþia este banalã:
jocul Pokemon este
mare consumator de
energie ºi doar tele-
foanele din noua ge-
neraþie sunt apte sã-l
ruleze foarte bine!
Deci, poftiþi la achizi-
þii de noi gadget-uri!

Un strigãt în pustiu
Mesajul academicia-

nul Ioan Aurel Pop,
rectorul Universitãþii

„Babeº-Bolyai”, în discursul recent
intitulat „Meseria de istoric la în-
ceputul mileniului al treilea” cu pri-
lejul deschiderii Congresului Naþi-
onal al Istoricilor Români este
elocvent pentru a descrie impac-
tul tehnologiei în viaþa umanã. „(...)
Rezultatul acestor demersuri
insistente din ultima vreme
este crearea de mecanisme
umane, de roboþi, de marione-
te uºor de manipulat, prin vot
ori prin alte mijloace. Oamenii
lipsiþi de culturã generalã ºi de ori-
zont artistic, oamenii capabili sã
rezolve doar probleme limitate,
oamenii care nu mai au capacita-
tea sã compare ºi sã ia decizii în
cunoºtinþã de cauzã alcãtuiesc ge-
neraþia „Google”, generaþia „Face-
book”, generaþia „SMS” sau toate
la un loc! Sunt oameni, în general,
inteligenþi, dar cu inteligenþa cana-
lizatã spre scopuri controlate de o
elitã maleficã. Elita clasicã a aces-
tei lumi pare abulicã, ameþitã, ador-
mitã, fãrã nerv ºi fãrã voinþã. Aici
nu este vorba despre conflictul din-
tre generaþii, nici despre mitul vâr-
stei de aur, nici despre nostalgia
tinereþii, ci de realism. Am fost
avertizaþi demult cã „somnul raþi-
unii naºte monºtri”. Nu demult, am
vãzut ciocane distrugând statui
mesopotamiene sau bombe nimi-
cind Palmyra! Ar fi bine sã veghem
cu toþii ca toate admirabilele des-
coperiri ºi invenþii ale lumii con-
temporane sã serveascã omului
creativ ºi creator, omului cercetã-
tor ºi omului moral, nu omului-ro-
bot, distorsionat ºi manipulat”, a
precizat între altele academicianul
Ioan Aurel Pop, rectorul Univer-
sitãþii „Babeº-Bolyai”.
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GEORGE POPESCU Un artist, o conºtiinþã civicãUn artist, o conºtiinþã civicãUn artist, o conºtiinþã civicãUn artist, o conºtiinþã civicãUn artist, o conºtiinþã civicã
De Mario Costantini

mã leagã o veche ºi du-
rabilã prietenie, finaliza-
tã, printre altele, într-o
expoziþie de sculpturã
gãzduitã la Galeriile de
artã din Craiova, cu mai
bine de un deceniu în
urmã.

Artist plastic, el este ºi
un admirabil portretist
(pãstrez acasã portretele
unor mari scriitori ce-au
fost, de-a lungul anilor,
subiecte ale unor con-
grese internaþionale or-
ganizate în localitatea sa
natalã  din apropierea
Pescarei, sub genericul
„Premio Internaþionale
Penne-Mosca”,  în t re
care Gunter Grass, Umberto Eco, David
Grosmann, Vincenzo Consolo).

Mario îmi scrie frecvent cu o sincerã

Încã sfârtecaþi
Bubuiturã, prãbuºire, vânt.
Între somn ºi vis
pãmântul se zgâlþâie,
casele se clatinã.
E cutremur.
Zidurile se prãbuºesc,
grinzi nu mai sunt,
n-ai timp
nici sã te dezmeticeºti,
nici dacã mai trãieºti.
Un ultim urlet,
o ultimã privire.
Praful acoperã
ochii ºi gura.
Lâncezeºte carnea.
S-a frânt totul.
Se aud suspine,
se plânge în hohote.
Gândurile,
calde încã,
pãtrund în
creierele celor de faþã.

Mario Costantini

admiraþie ºi nostalgie despre Craiova ºi
despre câþiva confraþi în ale artei pe care
i-a cunoscut aici, nutrind speranþa unei

reveniri, artistice ºi tu-
ristice.

Cochetând ºi cu poezia,
mi-a trimis recent o cule-
gere de versuri în care re-
gãsesc maturitatea unei
exemplare conºtiinþe civi-
ce pe care avusesem pri-
lejul sã i-o constat în di-
verse prilejuri la el acasã,
dar ºi aici, sub semnul
unui spirit de observaþie
asupra atâtor „nefãcute”,
edilitare ºi politice, de
care viaþa de fiecare zi nu
ne scuteºte.

Joi, mi-a trimis poemul
de mai jos scris sub im-
pulsul seismului din 2009,
de la L’Aquila, pe care el
ºi concitadinii sãi din Pen-

ne l-au simþit cutremuraþi ºi ale cãrei
ecouri se resimt acum, în urma noii ca-
tastrofe din zona Italiei Centrale.

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

În momentul de faþã, documentul se
aflã în custodia Bibliotecii de Manu-
scrise ºi Cãrþi Rare din cadrul Univer-
sitãþii Yale, din New Haven, Connecti-
cut. Datoritã vechimii ºi raritãþii sale,
foarte puþini oameni au avut pânã acum
ocazia sã îl studieze îndeaproape, scrie
Descoperã. Pânã acum, nicio editurã
din lume nu a primit permisiunea de a
face copii manuscrisului. Cu toate
acestea, dupã mai bine de 10 ani de
solicitãri, spaniolii de la Siloe au reu-
ºit, într-un final, sã obþinã acest be-
neficiu. Firma urmeazã sã realizeze
898 de copii, pe care le va pune la dis-

Ieri, s-a încheiat ultima probã a
Bacalaureatului , cea a profilului la
alegere. Au fost înscriºi peste 1.000
de candidaþi, la 15 discipline de
învãþãmânt, cele mai multe fiind la
Biologie, cu tot ceea ce þine de struc-
tura materiei (513), iar cei mai puþini,
numai un doritor, la Psihologie. Ca
orice zi de examen care „se respectã”,
nu puteau lipsi încercãrile de fraudã
ºi absenteismul. „În ultima zi, au
fost prezenþi 627 de tineri ºi au
absentat 221. S-a înregistrat un
eliminat, de la Centrul de Examinare
constituit la Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentarã, prins cu
telefonul mobil asupra sa. Au fost ºi
peste 400 de echivalãri, din anii trecuþi.
În aceastã ultimã zi, s-au prezentat 140
de candidaþi la anatomie ºi fiziologie
umanã, geneticã ºi ecologie, pe lângã
229 la biologie vegetalã ºi animalã, iar la
Geografie au fost 184”, a precizat prof.
Monica Sunã, secretar al Comisiei
Judeþene de Bacalaureat.

CRISTI PÃTRU

Manuscrisul Voynich, nedesifrat pânã
în prezent, va fi copiat pentru prima datã

Manuscrisul Voynich, o carte
din secolul al XV-lea scrisã

într-o limbã codificatã pe care
nimeni nu a putut-o descifra

pânã acum, urmeazã sã fie
copiat pentru prima datã.

Cercetãtorii sperã cã cele 900
de copii care vor fi puse în

circulaþie i-ar putea ajuta sã
obþinã rezultatele dorite.

poziþia publicului la preþul de 9.000 de
dolari/bucatã.

Existã numeroase teorii legate de ori-
ginea misteriosului manuscris. Una
dintre acestea menþioneazã faptul cã
el a fost realizat de cãlugãrul francis-
can ºi, totodatã ,,magicianul” Roger
Bacon, în secolul al XIII-lea, iar pen-
tru faptul cã a aruncat o ,,vrajã” asu-
pra cãrþii, monahul a fost încarcerat.

Alte teorii susþin cã lucrarea este ope-
ra lui Leonardo da Vinci sau chiar a
extratereºtrilor. Singura informaþie
certã care se ºtie despre document
pânã acum este cea rezultatã din data-
rea cu radiocarbon: cartea a fost re-
dactatã în perioada 1404-1438.

Manuscrisul a fost denumit dupã an-
ticarul lituanian Wilfrid Voynich, care
a susþinut cã a achiziþionat cartea în anul
1912 de la cãlugãrii iezuiþi din Italia.
Din acest moment, documentul începe
sã devinã cunoscut lumii întregi.

Conþinutul cãrþii este cu adevãrat
spectaculos. În paginile sale sunt nu-
meroase ilustraþii reprezentând plante
bizare, figuri umane ºi chiar constela-
þii. Toate acestea încadreazã un text
redactat într-o limbã pe care nimeni
nu a reuºit sã o descifreze pânã acum.
,,Ilustraþiile au adesea descrieri care
oferã indicii pentru a descifra codul
în care este scris textul. Acest lucru
s-a dovedit a fi însã doar o iluzie”,
declara în 2013 Reed Johnson, unul
dintre numeroºii autori care au publi-
cat pânã acum cãrþi despre Manuscri-
sul Voynich.

Cel mai probabil, bibliotecile impor-
tante ºi instituþiile de cercetare vor in-
tra în posesia celor 898 de copii ale
celebrei cãrþi. Noi va trebui, însã, sã
ne mulþumim consultând documentul
pe internet.

Din nou,
absenteism la ultima

probã a BAC-ului
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Este pentru prima datã când un
oraº est-european gãzduieºte o
competiþie atât de importantã pen-
tru lumea chinologicã mondialã.
Campionatul Mondial al Câinilor de
Salvare, pe echipe, ce se desfãºoa-
rã zilele acestea la Craiova, se bu-
curã de o participare numeroasã.
Nu mai puþin de 22 de echipe de
salvare au sosit în Bãnie ºi aspirã
la titlul mondial - Japonia (cam-
pioana Asiei), Belgia, Cehia, Dane-
marca, Finlanda, Franþa, Germa-
nia, Italia, România, Suedia ºi Un-
garia. Acestea vor concura în pa-
tru probe de concurs: obedienþã/
dexteritate, cãutare în dãrâmãturi,
proba de urmã ºi proba de cãutare
persoane.

„Timp de patru zile, Craiova este
primul oraº est-european care or-
ganizeazã un campionat mondial al
Federaþiei Chinologice de Salvare.
Este a doua reuºitã în topul cam-
pionatelor, a fost mai fost un alt
campionat mondial cu 24 de echi-
pe. Acum sunt 22 de echipe parti-
cipante, iar Craiova se situeazã
foarte bine din punct de vedere or-
ganizatoric. Poziþia în clasament le
conferã dreptul de diferite misiuni
speciale. De altfel, sunt prezente
la Craiova foarte multe echipe cam-
pioane ºi vice-campioane mondia-
le. Putem sã spunem cã am reuºit
sã atragem spuma mondialã a echi-
pelor canine utilitare”, a declarat

Pânã duminicã, se aflã în desfãºurare, la Cra-
iova, cel mai important eveniment chinologic al
anului. Campionatul Mondial al Câinilor de
Salvare, pe echipe, a fost deschis, joi seara,
printr-o paradã a participanþilor, aplaudatã la
scenã deschisã de craiovenii care i-au aºteptat în
Centrul Vechi. Cei mai bine antrenaþi câini din
lume se aflã, aºadar, în oraºul nostru, putând fi
admiraþi la lucru în timp ce participã la probe
impresionante, extrem de dificile. De la organiza-
re ºi pânã la stãpânirea, echilibrul ºi promptitu-
dinea câinilor la comenzile pe care le primesc,
totul este un spectacol antrenant pentru public,
dar ºi unul foarte important pentru concurenþi.
Vedetele de azi, dupã ce pleacã din arena de
concurs, sunt certificate sã participe la misiuni
reale de salvare de vieþi omeneºti.

Liviu Ionescu, manager general al
evenimentului de la Craiova, care
se desfãºoarã sub tutela Federaþiei
Chinologice Internaþionale (FCI).

Eveniment
de anvergurã mondialã

O surprizã plãcutã este partici-
parea a multor rase de câini, pe
lânã cele obiºnuite la astfel de con-
cursuri - ciobãnesc german ºi la-
brador - sunt prezente ºi rase de
câini de vânãtoare, ciobãneºti aus-
tralieni, ciobãneºti de cireadã, mo-
loºi, hovawart.

”Un campionat mondial înseam-
nã o mobilizare foarte mare cu toa-
te structurile statului ºi membrii

Centrului Naþional de Educare Ca-
ninã. Asta înseamnã 150 de volun-
tari implicaþi, instituþii ale statului
care au venit cu logisticã. Au fost
foarte mulþi reprezentanþi ai orga-
nismele internaþionale chinologice
care au vrut sã vadã ºi Craiova,
Oltenia, sub aspectul turistic. Au
vãzut o Craiovã culturalã, dar ºi
foarte mulþi iubitori de animale care
au venit ºi au aplaudat la scenã
deschisã pe toþi concurenþii”, a mai
spus Liviu Ionescu.

Programul este unul maraton. În
fiecare dimineaþã, startul în com-
petiþii se dã la ora 8.00. La ora
12.00 se ia o pauzã pânã la ora
17.00, apoi reîncepe pânã la 20.00.

Probele au loc simultan în patru
zone, care au fost stabilite împre-
unã cu comisia Federaþiei Chino-
logice Internaþionale (FCI), încã din
luna februarie. Baza sportivã de la
Cârcea este locul de desfãºurare
al probei de obedienþã ºi dexterita-
te; în zona morii vecii, de la Liceul
de Chimie, se desfãºoarã proba de
cãutare în dãrâmãturi; lângã Aero-
port, la vechea unitate militarã, este
proba de cãutare persoane, în zona
de pãdure; vizavi de Aeroport, pe
acel câmp, este locul unde se
desfãºoarã proba de urmã.

Câinii salvatori,
aplaudaþi din tribune

Ieri, pe stadionul de la Cârcea
(baza sportivã fiind foarte apreciatã
de organizatori ºi participanþi), s-a
desfãºurat prima parte a probei de
obedienþã ºi dexteritate. Evoluþia
câinilor de salvare a fost extrem
de spectaculoasã, fiind încurajatã
ºi aplaudatã de spectatorii care au
înfruntat soarele stând în tribune
pânã la final.  Organizatorii ne-au
explicat cã exerciþiile prin care trec
câinii sunt atent analizate ºi notate

foarte minuþios în funcþie de re-
acþiile acestora. Fiecare echipã,
formatã din trei câini cu conduc-
torii lor ºi un cãpitan, a trebuit sã
treacã prin mai multe încercãri.
Câinii au fost testaþi în proba de

comandã la distanþã, li s-a verifi-
cat capacitatea de intrare în spaþii
închise (au trecut printr-un tub cu
pânzã în capãt) ºi capacitatea de a
trece peste obstacole (palisada).
Douã elemente foarte importante
pentru a testa echilibrul psihologic
al câinilor au fost traversarea scã-
rii (aºezatã orizontal) ºi a bârnei
mobile.

„Fiecare specialitate are dificul-
tatea ei. Nu poþi sã le compari, sunt
lucruri diferite, specilitãþi diferite.

Fiecare are puncte aparent uºoare
ºi puncte grele. Cert este cã, în una-
nimitate, de la observatori, repre-
zentanþi ai FCI ºi pânã la partici-
panþi, au spus cã toate zonele din
România sunt foarte grele. Sunt

ºase arbitri foarte exigenþi pentru
cã vorbim de un campionat mon-
dial, asta ºi pentru cã urmãtorul pas
sunt misiunile reale. Dacã nu avem
un câine pregãtit sã acþioneze în
astfel de condiþii reale înseamnã cã
ne îmbãtãm cu apã rece”, a mai
spus Liviu Ionescu, unul dintre cei
mai buni traineri din România.

Echipele de salvare sunt evaluate
de cei mai buni ºase arbitri din
lume: Detlef Kühn din Germania
(arbitru coordonator), Alois Rus-
segger (Austria), Anatoly Trub-
chaninov (Ucraina), Walter Hof-
fmann (Germania), Patrick Villar-
dry (Franþa) ºi Peter Reding (El-
veþia).

Echipa naþionalã a României
aspirã la titlul mondial

Echipa de concurs a României
este una dintre cele mai tinere, deºi
conductorii câinilor au experienþã,
participând la campionate mondia-
le, chiar la ultima ediþie din 2015
când au obþinut ºi calificarea la ur-
mãtorul campionat de misiuni.
„Exemplarele canine sunt însã ti-
nere. Ele sunt la primul campionat
mondial ºi le þin pumnii. Aº vrea sã
cred cã presiunea faptului cã sun-
tem gazde nu se simte pe umerii
lor ºi sã le transmitã câinilor. Sunt
zone extrem de mari, dificile ºi este
imposibil, pe o zonã de 50.000 de
metri pãtraþi, sã zici cã ai fãcut an-
trenament pe terenul tãu. Arbitrul
poate pune obiectele oriunde, totul
este contra-cronometru, în 20 de
minute trebuie sã intervii, sã gã-
seºti ºi sã salvezi ºi sã scoþi victi-
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Liviu
Ionescu
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi RADU ILICEANU

Centrul Naþional de Educare Caninã este singurul club din Ro-
mânia care a realizat ºi organizeazã cele mai importante eveni-
mente chinologice mondiale: Campionatul Mondial al IRO al Câi-
nilor de Salvare – Craiova, 2009; Congresul mondial chinologic
„IRO Symposium 2013”, Bucureºti; Campionatul Mondial al FCI
de Salvare, pe echipe – „FCI WCH of Rescue Dog Teams” – Craio-
va, 2016. Datoritã acestui fapt, România a devenit a cincea þarã
din lume care reuºeºte sã organizeze toate tipurile de evenimente
mondiale chinologice.

mele din zonã. Aºadar, este o pre-
siune psihologicã ºi mai mare pen-
tru echipa României”, a mãrturisit
Liviu Ionescu.

Echipa naþionalã a României este
coordonatã de Radu Marin
ºi este formatã din Carmen
Popescu, cu labradorul re-
triever Oscar Liguard;
Ovidiu Ionescu, cu ciobã-
nescul belgian Life Trasil-
vana;  Mihnea Stãnescu,
cu ciobãnescul belgian Jo-
ker Taz. Câinele de rezer-
vã a fost desemnat labrado-
rul retriever Neky Liguard.
România participã la secþi-
unea TOP, ceea ce presu-
pune cã echipele trebuie sã
treacã prin toate probele de
concurs.

Cutremurul a îndoliat
echipa Italiei

Drama cu care se confruntã Ita-
lia, în urma seismului care a fãcut
peste 260 de victime, mai ales cã
27 de participanþi sunt din Penin-
sulã, a îndoliat ºi Campionatul

Mondial al Câinilor de Salvare. De
altfel, peste echipamentul alb cu
care au intrat în concurs, conduc-
torii italieni au legat, pe braþ, pan-
glica de doliu.

 „Organizaþia noastrã a mers cu
câini de salvare în zonã, chiar ºi în
acestã dimineaþã a continuat cãu-
tãrile. Sunt 60 de câini de salvare
acolo. La cutremurul din 2009, am

participat cu 110 echipe de câini.
La acest campionat suntem pre-
zenþi cu cinci echipe atât pentru
probele de urmã, pentru dãrâmã-
turi ºi obedienþã. Organizarea este

foarte bunã, stadionul este perfect,
pistele de cãutare, de asemenea.
Sprijinul oferit de voluntari este
foarte important. Este o mare con-
curenþã aici pentru cã sunt echipe
bune din foarte multe þãri. Câinii
de salvare sunt esenþiali în astfel

de cazuri pentru cã nici un alt in-
strument nu are posibilitatea de
detectare a unui câine, care îºi
foloseºte mirosul”, ne-a mãrturisit
Bruno Piccinelli.

Acesta este liderul echipei naþi-
onale a Italiei ºi are o vastã experi-
enþã în domeniu, ocupându-se de
instruirea câinilor de salvare din

anul 1972. Pânã acum a antrenat
peste 1000 de câini ºi a participat
la multe misiuni de salvare reale
în Mexic, El Salvador, Armenia,
Turcia.

Echipele utilitare au fost
la un pas sã plece

în Peninsulã
La aflarea tragicei veºti

legate de cutremur, s-a pus
chiar problema anulãrii com-
petiþiei de la Craiova ºi mo-
bilizarea tuturor echipelor
pentru a participa la acþiu-
nile de salvare din oraºul
Amatrice.

„Toatã lumea s-a gândit la
tragedia prin care trec oame-
nii de acolo. Cutremurul s-a
produs chiar înaintea cam-

pionatului mondial. Sunt foarte
multe echipe care deja acþioneazã
acolo, la faþa locului. ªi noi am fost
la un pas sã întrerupem Campio-
natul Mondial ºi plecãm toþi, cele
22 de echipe, plus liderii lor, aco-
lo. Dar s-a stabilit de cãtre foru-
mul mondial cã, în acest moment,
cei care au ajuns acolo au un con-
trol asupra situaþiei. ªi Campiona-
tul Mondial se poate desfãºura în
bune condiþii”, ne-a mãrturisit Li-
viu Ionescu.

La misiuni reale, tot la un cu-
tremur, a participat ºi echipa naþi-

onalã a Japoniei, condusã de Hon-
da Ken. „Este foarte important sã
participãm la astfel de concursuri,
având în vedere cã, în Japonia, se
produc foarte multe cutremure ºi
în orice moment trebuie sã fim

pregãtiþi pentru misiuni de salvare.
La noi în þarã se organizeazã
frecvent concursuri, în fiecare an
poþi sã participi la douã-trei com-
petiþii. În urmã cu cinci ani, am
participat la acþiuni de salvare
dupã cutremurul de la Fukushi-
ma”, a spus acesta.

Mai sunt douã zile de
competiþii. Intrarea este liberã

România a început sã participe
la competiþii de nivel internaþional
din anul 1994. În 2000, a avut pri-
ma prezenþã la un campionat mon-
dial ºi a ajuns în calificãri. „Atunci
nu aveam pretenþii de top, de ima-
gine la nivel chinologic. ªi astãzi,
în România, este o activitate rela-
tiv nouã, comparativ cu alte þãri
care au tradiþie de 100 de ani în
chinologia de salvare. Noi am avut
doar câteva exemplare canine care
au fãcut performanþã. Uºor-uºor,
în ultimii 15 ani Craiova a început
sã aibã un cuvânt de spus în lu-

mea chinologicã
mondialã. În
2000 am obþinut
calificãri, dreptul
de a participa la
misiuni reale, am
ºi fost în misiuni
reale, fapt pentru
care am ºi parti-
cipat la Campio-
natul Mondial,
am organizat
C a m p i o n a t u l
Mondial al Câini-
lor de Salvare la
individual în
2009, iar acum
C a m p i o n a t u l

Mondial al Câinilor de Salvare pe
echipe”, a explicat Liviu Ionescu.

Evenimentul ce se desfãºoarã în
aceste zile este considerat cel mai
important al anului pe probleme de
dresaj utilitar. Acest campionat se

Bruno
Piccinelli

Honda
Ken

organizeazã din doi în doi ani ºi
toatã lumea chinologicã mondialã
este cu ochii pe Craiova, fiind o
ocazie bunã sã monitorizeze orga-
nizarea, nivelul de pregãtire al câi-
nilor. ªi pentru cã mai sunt douã
în care câinii pot fi admiraþi, vã
recomandãm sã nu pierdeþi aceas-
tã unicã ocazie. Evoluþia câinilor
este absolut impresionantã, þinând
cont de faptul cã îi veþi urmãri în
acþiune pe campionii mondiali, an-
trenaþi sã salveze oameni. De abi-
litãþile lor extraordinare depind, în
multe cazuri extreme, vieþile oame-
nilor. Intrarea pe baza sportivã de
la Cârcea este gratuitã, la fel ºi în
celelalte locuri de concurs. Cere-
monia de închidere are loc dumi-
nicã, începând cu ora 10.00, pe
acelaºi stadion, când vor fi anun-
þaþi ºi noii campioni.
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- Cu capul în nori, coord. Sorin Doro-
banþu ºi Mircea Moº (8+)

11:00 – 13:00, Teatrul Colibri:
- Sand Art School, coord. Mariana Pa-

chis (14+)
- Shadows in the fire light, coord. Marin

Fagu (8+)

Spectacole
Centrul Vechi, Piaþa Fraþii Buzeºti
18:00 – A different player,Papito, Spania

(all ages)
19:00 – Rumpelstilzchen, Tru-

pa Algol, Constanþa, România(4+)
20:00 - Cufãrul magic, Comp.

Soso ºi Nuþi, Arad, România (4+)
21:00 – Lãcomia Dragonului, Tru-

pa Algol, Constanþa, România(4+)
22:00 - Teatru pe roþi: Poveºti

cu clowni, Comp. Soso ºi Nuþi,
Arad, România (all ages)

23:00 – Angels & Demons–
Show Foc, Comp. MAG, Bucu-
reºti, România (all ages)

Parcul Nicolae Romanescu,
zona Foiºor

18:00 - New Orleans Cool
Cats,Valentino’s Jazz Puppets, Ma-

cedonia (family)
19:00 – Wonderwool, Bigolis Teatre, Spa-

nia (all ages)
20:00 –El Circo Mas Pequeño del Mun-

do, Teatro de Titeres y Maronetas Colibri,
Venezuela (all ages)

21:00 – Les Enfants,
TRAÜT Companyia
d’espectacles S.C.P, Spa-
nia (all ages)

Cartier Rovine
18:00 - Greierele ºi fur-

nica, Marionet Studio,
Arad, România (3+)

19:00 – Degeþica ºi
peripeþiile ei, Comp.
D’Artamy, Bucureºti,
România (3+)

20:00 – The Rock, Uça-
neller Kuklaevi, Tur-
cia(5+)

21:00 – A(U)MOR,
Marionet Studio, Arad,
România (10+)

Face painting - 18:00 – 20:00, Cartier
Rovine

Caravana de joacã –17:00 – 18:00, Par-
cul Nicolae Romanescu, zona Foiºor, co-
ord. Oana Popa

Expoziþii
10:00 - 18:00 - Expoziþie Poveºti la fe-

reastrã by Sorin Dorobanþu, Bogdan Tzigan,
Nuþi Dorobanþu - Biblioteca Judeþeanã Aman

10:00 - 18:00 - Expoziþie Sens of creation by
Lucian Bãbeanu - Biblioteca Judeþeanã Aman

10:00 – 18:00 – Expoziþie Puppet’s Mee-

ting- Centrul Multifuncþional

Arte plastice
10:00 – 13:00 / 19:00 – 22:00 – Craiova

Graphic by Daniela Bãlan - Centrul Vechi

Arte vizuale
10:00 – 13:00 – Photo Puzzle by Bogdan

Dãnescu - Centrul Vechi

Proiecþii video – Piaþa William Shake-
speare

21:00 – Fire of love in sand art, coord.
Mariana Pachis, Bucureºti, România

22:00 - Filme de scurt metraj de animaþie,
Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã Craiova

FESTIVFESTIVFESTIVFESTIVFESTIVALUL PUPPALUL PUPPALUL PUPPALUL PUPPALUL PUPPEEEEETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETTTTT
Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016Ediþia a III – a, Fire Edition - Craiova, 25 august – 1 septembrie 2016

Venezuela (all ages)
21:00 - Matty Sloe,

Ort-Iki Puppet and Street
Theatre, Ungaria (4+)

22:00 - Les Enfants,
TRAÜT Companyia d’es-
pectacles S.C.P, Spania
(all ages)

Parcul Independenþei
(lângã Liceul de Arte Ma-
rin Sorescu)

17:00 – A different
player,Papito, Spania (all
ages)

18:00 – Greierele ºi
furnica, Marionet Studio,
Arad, România (3+)

19:00 –4x4, Little Tes-
ta, Spania (all ages)

20:00 - Rumpelstil-

zchen, Trupa Algol,
Constanþa, România
(4+)

21:00 - The Rock,
Uçaneller Kuklaevi,
Turcia(5+)

22:00 - Distracþie
cu Romeo ºi  Nea
Alecu, Eduard San-
du, Bucureºti, Ro-
mânia (6+)

Teatrul Colibri –es-
planadã

17:00 - New Or-
leans Cool Cats,Valen-
tino’s Jazz Puppets,
Macedonia (family)

18:00 – Marionete
în concert, Comp. Tã-
râmul Poveºtilor –

Dollo, Arad, România (3+)
19:00 – Matty Sloe, Ort-Iki Puppet and

Street Theatre, Ungaria (4+)
20:00 – A different player,Papito, Spania

(all ages)
21:00 - 4x4, Little Testa, Spania (all ages)

Face painting - 18:00 – 20:00, Teatrul
Colibri – esplanadã

Caravana de joacã –18:00 – 20:00,
Centrul Vechi, Piaþa Fraþii Buzeºti, coord.
Oana Popa

Expoziþii
10:00 - 18:00 - Expoziþie Poveºti la fe-

reastrã by Sorin Dorobanþu, Bogdan Tzigan,
Nuþi Dorobanþu - Biblioteca Judeþeanã Aman

10:00 - 18:00 - Expoziþie Sens of crea-
tion by Lucian Bãbeanu - Biblioteca Jude-
þeanã Aman

10:00 – 18:00 – Expoziþie Puppet’s Mee-
ting- Centrul Multifuncþional

Arte plastice
10:00 – 13:00 / 19:00 – 22:00 – Craiova

Graphic by Daniela Bãlan - Centrul Vechi

Arte vizuale
10:00 – 13:00 – Photo Puzzle by Bogdan

Dãnescu - Centrul Vechi

Proiecþii video – Centrul Vechi, Piaþa Fra-
þii Buzeºti

21:00 – Sand and Firebird, coord. Mari-
ana Pachis, Bucureºti, România

22:00 - Filme de scurt metraj de anima-
þie, Centrul de Limbã ºi Culturã Polonezã
Craiova

Special Moment - Centrul Vechi, Piaþa
Fraþii Buzeºti

23:00 –The Power of Fire – Show Foc,
Comp. MAG, Bucureºti, România

Sâmbãtã,Sâmbãtã,Sâmbãtã,Sâmbãtã,Sâmbãtã,
27 august 201627 august 201627 august 201627 august 201627 august 2016

Ateliere de creaþie
11:00 – 13:00, Casa Bãniei:
-  Jocurile focului,coord. Graþiela ªtefan

Ene ºi Oltea Clara Dãrângã Rãsnovanu (5+)
- Mânuþe dibace, coord. Corina Matei,

Irina Matei (5+)

- Creative origami workshop, coord. An-
dreea Ionescu (6+)

11:00 – 13:00, Parcul Romanescu, zona
Foiºor:

- Stones, puppets and fire, coord.Geo
Dinescu (5+)

Duminicã,Duminicã,Duminicã,Duminicã,Duminicã,
28 august 201628 august 201628 august 201628 august 201628 august 2016

Ateliere de creaþie
11:00 – 13:00, Casa Bãniei:
-  Jocurile focului,coord. Graþiela ªtefan

Ene ºi Oltea Clara Dãrângã Rãsnovanu (5+)
- Mânuþe dibace, coord. Corina Matei,

Irina Matei (5+)
- Creative origami workshop, coord. An-

dreea Ionescu (6+)
11:00 – 13:00, Parcul Romanescu, zona

Foiºor:
- Stones, puppets and fire, coord.Geo

Dinescu (5+)
- Cu capul în nori, coord. Sorin Doro-

banþu ºi Mircea Moº (8+)
11:00 – 13:00, Teatrul Colibri:
- Sand Art School, coord. Mariana Pa-

chis (14+)
- Shadows in the fire light, coord. Marin

Fagu (8+)
- Atelier de miºcare scenicã pentru actori

profesioniºti, Up & Down Expression, co-
ord. Sergiu Ionuþ Anghel

11:00 – 13:00, Grãdina Botanicã:
- Micul marionetist, coord. Laura ºi Adam

Boboc(5+)
- Laboratorul creativ, coord. Andreea

Melinescu (5+)

Spectacole
Piaþa Mihai Viteazu
17:00 – Teatru pe roþi: Poveºti cu clowni,

Comp. Soso ºi Nuþi, Arad, România (all ages)
18:00 – The Rock, Uçaneller Kuklaevi,

Turcia(5+)
19:00 – Wonderwool, Bigolis Teatre, Spa-

nia (all ages)
20:00 – El Circo Mas Pequeño del Mun-

do, Teatro de Titeres y Maronetas Colibri,
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Copiii, cei mai încântaþi
dintre spectatorii paradei

Unul dintre cele cinci elemente
ale naturii, focul – considerat ºi cel
mai important factor care a influ-
enþat evoluþia societãþii umane din
cele mai vechi timpuri pânã azi – a
dat tema celei de-a III-a ediþii a
Festivalului „Puppets Occupy
Street”, organizat de Teatrul pen-
tru Copii ºi Tineret „Colibri”, cu
sprijinul Primãriei ºi Consiliului
Local Municipal Craiova. Câteva
mii de craioveni de toate vârstele,
dar îndeosebi copii, au participat,
joi seara, la deschiderea oficialã a
evenimentului.

„Puppet’s Parade” a pornit,
aproape de ora 21.30, din zona
blocului S200, dupã salva de tun
a artiºtilor spanioli de la TRAUT
Companyia d’espectacoles S.C.P.
ºi Bigolis Theatre, îndreptându-se
agale spre Piaþa „Mihai Viteazul”.
Un „TIR alegoric” cu elemente
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O salvã de tun a anunþat, joi seara, la Craio-
va, deschiderea oficialã a Festivalului „Pup-
pets Occupy Street” – Fire Edition, jovialilor
invitaþi spanioli costumaþi în soldaþi urmându-
le, într-o deja tradiþionalã paradã ce traverseazã
centrul oraºului, un car alegoric din care au
þâºnit scântei, artiºti pe picioroange, pãpuºi
gigantice ºi un dragon... fumegând! Dupã „Pup-
pet’s Parade”, Piaþa „Mihai Viteazul” s-a
transformat în scenã pentru un spectaculos vi-
deo mapping pe clãdirea Palace ºi un captivant
show cu foc, în care îngeri ºi demoni s-au lup-
tat pentru a stãpâni flacãra, urmate de un con-

cert rock. ªi pentru cã focul înseamnã nu nu-
mai cãldurã, purificare ºi dinamism, ci ºi pasiu-
ne ºi iubire, seara s-a încheiat cu îndemnul or-
ganizatorilor la cât mai multã dragoste... Pânã
pe 1 septembrie, Festivalul „Puppets Occupy
Street” îi bucurã pe craiovenii de toate vârste-
le cu spectacole de teatru ºi magie, concerte,
ateliere de creaþie, expoziþii, videoproiecþii cu
filme de animaþie, caravane de joacã ºi face pain-
ting ºi câte ºi mai câte surprize. Majoritatea se
desfãºoarã în aer liber – în cartiere, în parcuri ºi
grãdini ale oraºului ºi în centrul vechi –, iar ac-
cesul publicului este gratuit.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

steampunk, „echipat” cu butoaie
din care polizoarele au scos o ploaie
de scântei, pãpuºi supradimensio-
nate ºi tot felul de personaje din
lumea fantasticului imaginate de ti-
nerii scenografi Oana Micu ºi Ti-
beriu Toitan, artiºti pe picioroange
ºi un dragon scoþând pe nãri nu

flãcãri, ci fum, s-au înºiruit în ine-
dita paradã. Ajunsã în centrul ora-
ºului, a lãsat loc unor momente ºi
mai spectaculoase!

Jonglerii cu flãcãri ºi scântei,
în centrul oraºului

„8 zile de vis”, cu numeroase
surprize, a anunþat la microfon ac-
triþa Geo Dinescu cã urmeazã la
Craiova, mulþumind publicului cã
participã în numãr atât de mare la
evenimentul de deschidere a aces-
tei ediþii incendiare „Puppets Oc-
cupy Street”. Un impresionant vi-
deo mapping pe clãdirea Palace, re-
alizat de artistul Marin Fagu, toto-
datã autorul imnului festivalului, i-a
introdus pe cei prezenþi în lumea
plinã de magie ºi suspans a poveº-
tilor în care binele înfruntã rãul ºi
învinge întotdeauna. Ascunzând în-
dãrãtul flãcãrilor sale taine ºi sem-
nificaþii surprinzãtoare, focul a ars
la propriu în mâinile artiºtilor în
show-ul care a urmat. Jongleriile
cu flãcãri ºi scântei ºi elementele

pirotehnice îmbinate într-un scena-
riu original, în care povestea focu-
lui a pornit de la omul peºterii ºi a
ajuns la cel modern, au creat o at-
mosferã incendiarã pentru public.

Deºi fascinaþi de momentul ar-
tistic, craiovenii n-au fost lãsaþi sã
uite cã focul înseamnã ºi pasiune
ºi iubire. „Iubiþi-vã mult! Dragos-
tea e în voi!”, i-a îndemnat Geo

Dinescu. „Azi trãim într-o lume de
foc / În care nu mai avem loc (...)
Hai cu toþii sã suflãm / Focul sã-l
împrãºtiem / Flacãra s-o domolim
/ ªi sã-n-vãþãm sã ne iubim” au
fost versurile special compuse de
actriþa Nuþi Dorobanþu, din Arad,
ºi cântate, la final, de artiºti ºi pu-
blic deopotrivã.

***
Festivalul „Puppets Occupy

Street” aduce la Craiova, pânã pe

1 septembrie, 11 trupe ºi artiºti
din 11 þãri ºi peste 220 de eve-
nimente. Numai în acest wee-
kend îi puteþi vedea, în diverse
zone ale oraºului, pe invitaþii de
la Teatro de Titeres y Marione-
tas Colibri (Venezuela), TRAUT
Companyia d’espectacoles
S.C.P., Bigolis Theatre, Papito
(Spania), Valentino’s Jazz Pup-

pets (Macedonia), Ucaneller
Kuklaevi (Turcia), Ort-Iki Pup-
pet and Street Theatre (Ungaria).
Li se alãturã artiºti din Bucureºti,
Arad, Constanþa ºi Craiova. Pro-
gramul complet al evenimentului se
regãseºte atât pe site-ul Teatrului
pentru Copii ºi Tineret „Colibri”,
www.teatrulcolibri.ro, cât ºi pe
pagina de Facebook https://
www.facebook.com/PuppetsOc-
cupyStreet/.

culturãculturãculturãculturãculturã
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Prim-ministrul ungar Viktor
Orban propune crearea unui ar-
mate europene ºi spune cã se-
curitatea ar trebui sã fie o prio-
ritate în cadrul Blocului comu-
nitar. Cu ocazia unei conferinþe
de presã organizatã înaintea
Summitului Grupului Visegrad
(V4) de la Varºovia, premierul
ungar a prezentat o serie de pro-
puneri referitoare la viitorul po-
liticilor UE privind economia,
securitatea ºi sistemul instituþi-
onal. Premierul de la Budapesta
a declarat cã securitatea ar tre-
bui sã devinã o prioritatea în ca-
drul Blocului comunitar. De ase-
menea, liderul ungar a mai pro-
pus ca instituþii precum Consi-

ªTIRI

ªTIRI

Explozie la o secþie de poliþie

din Turcia: Mai mulþi morþi

ºi rãniþi dupã un atentat

cu maºinã-capcanã
O maºinã-capcanã a

explodat în faþa unei clãdiri
a poliþiei din oraºul Cizre
situat în sud-estul Turciei,
incidentul soldându-se cu
mai mulþi morþi ºi rãniþi.
Din primele informaþii, opt
poliþiºti au fost uciºi în
deflagraþie ºi cel puþin 45 de
oameni au fost rãniþi.
Explozia a avit loc la 7.00
dimineaþa -ora localã (6.00
ora României), potrivit BBC.
Agenþia de stat Anadolu
anunþã, citând surse din
cadrul securitãþii, cã mili-
tanþii Partidului Muncitori-
lor din Kurdistan ar fi
detonat maºina-capcanã.
Joi, ministrul turc de
Interne, Efkan Ala, a acuzat
grupul de atacarea unui
convoi în care se afla liderul
opoziþiei din Turcia, Kemal
Kilicdaroglu.

Minerii aflaþi în grevã în Bolivia

l-au rãpit ºi ucis pe ministrul

adjunct de Interne
Ministrul adjunct de

Interne din Bolivia, Rodolfo
Illanes, a fost ucis de mineri
aflaþi în grevã dupã ce fusese
rãpit de aceºtia, informeazã
presa localã. El a fost bãtut
pânã când a decedat. Guver-
nul anunþa anterior cã
oficialul, în vârstã de 56 de
ani, fusese rãpit ºi cã risca sã
fie torturat în localitatea
Panduro, situatã la o distan-
þã de 160 de kilometri de
capitala La Paz. Protestele
minerilor care cer schimbãri
legislative au cauzat mai
multe blocaje rutiere în
aceastã sãptãmânã. Aceºtia
susþin cã au fost þinta unor
focuri de armã trase de
poliþie.

Cel puþin 22 de morþi dupã

ce un autobuz a cãzut

într-un râu, în Nepal
Cel puþin 22 de oameni au

murit dupã ce un autobuz a
cãzut într-un râu, în centrul
Nepalului, anunþã autoritãþi-
le locale. 16 persoane au fost
salvate dupã accidentul
produs în satul Chandi
Bhanjyang, situat în provin-
cia Chitwan, a declarat
viceguvernatorul districtual,
Chet Narayan Ghimire.
Bilanþul încã provizoriu al
accidentului este de cel puþin
22 de morþi, dar operaþiunile
pentru scoaterea corpurilor
din autobuz continuã.
Accidentele rutiere sunt
frecvente în Nepal, în princi-
pal din cauza infrastructurii
deficitare.

Turcia ar putea renunþa la acor-
dul cu Uniunea Europeanã privind
imigraþia în cazul în care nu vor fi
eliminate pânã în octombrie vizele
de cãlãtorie pentru cetãþenii turci
în spaþiul comunitar, avertizeazã
premierul turc, Binali Yildirim.
“Vrem ca partenerii noºtri din Uni-
unea Europeanã sã înþeleagã cã a
venit vremea sã asume o respon-
sabilitate mai mare în problema
imigraþiei. Este esenþial ca acordul
privind liberalizarea vizelor sã in-
tre în vigoare pânã la sfârºitul lunii
octombrie. Dacã acordurile de
readmisie ºi eliminarea vizelor pen-

Artileria turcã a bombardat
combatanþi kurzi aflaþi în nordul
Siriei, unde Ankara desfãºoarã o
operaþiune militarã de anvergurã,
acuzându-i pe aceºtia cã nu res-
pectã o înþelegere cu Statele Unite
privind retragerea. Joi, Turcia a
trimis un nou convoi de blindate
în Siria, la o zi dupã izbucnirea unei
ofensive a rebelilor sirieni pe care
a suþinut-o ºi care a permis eva-
cuarea reþelei Stat Islamic din lo-
calitatea Jarabulus. Prin aceastã

Exerciþiile navale ruso-chineze
vor avea loc în Marea Chinei de
Sud, în perioada 12-19 septem-
brie, a declarat purtãtorul de cu-
vânt al Ministerului chinez al Apã-
rãrii, Wu Qian. “Operaþiunile de-
fensive comune vor fi obiectivul
principal al acestui exerciþiu în lar-
gul mãrii”, a declarat Wu Qian, ci-
tat de site-ul Ministerului Apãrãrii
chineze. Potrivit oficialului chinez,
Rusia ºi China vor avea o serie de
conferinþe în Zhanjiang, provincia
Guandong din sudul Chinei, în pri-
vinþa efecturãrii unor exerciþii mi-
litare ºi asupra stabilirii planului ºi
mãsurilor de protejare a mijloace-

Premierul ungar VPremierul ungar VPremierul ungar VPremierul ungar VPremierul ungar Viktor Orban propuneiktor Orban propuneiktor Orban propuneiktor Orban propuneiktor Orban propune
ºi el crearea unei armate europeneºi el crearea unei armate europeneºi el crearea unei armate europeneºi el crearea unei armate europeneºi el crearea unei armate europene

liul European ºi Comisia Euro-
peanã ar trebuie sã se întoarcã
la îndeplinirea “rolurilor origina-
le”. Orban a adãugat cã UE ar
trebuie sã urmeze politicile “deja
testate”, cum ar fi politica agri-
colã sau cea de coeziune, însã
migraþia ºi chestiunile sociale nu
ar trebui sã fie gestionate la ni-
vel european. Blocul Comunitar
a eºuat sã reacþioneze la provo-
cãrile în planul politicii externe,
cum ar fi conflictul din Ucraina,
migraþia sau terorismul, potrivit
premierului ungar. Pe lângã pre-
mierii din Ungaria, Slovacia,
Cehia ºi Polonia, la summitul V4
urmeazã sã participe ºi cancela-
rul german Angela Merkel.

Rusia ºi China vor organiza exerciþii navale
în Marea Chinei de Sud

lor de comunicare ºi oferirea de
suport logistic. “Ambele pãrþi au
explorat locul în care vor fi efec-
tuate exerciþiile navale ºi infras-
tructura asociatã acestora”, a adã-
ugat Wu Qian. Potrivit cãpitanului
Vladimir Matveiev, ºef de suport
informaþional al Districtului Mili-
tar din Est al serviciilor de presã,
Flota rusã din Pacific ºi cea chi-
nezã se vor concentra asupra mã-
surilor de asigurare a protecþiei
ambarcaþiunilor navale ºi susþine-
rea unei operaþiuni la care vor par-
ticipa autovehicule de luptã ce se
pot deplasa pe uscat ºi prin apã în
Marea Chinei de Sud.

Turcia bombardeazã miliþiile kurde
din nordul Siriei, unde Ankara desfãºoarã

o operaþiune militarã de anvergurã
operaþiune, Turcia
urmãreºte, de ase-
menea, sã opreascã
expansiunea kurdã la
frontiera sa cu Siria,
în timp ce Partidul
Uniunii Democratice
(PYD), principala
miliþie kurdã din Si-
ria, care beneficiazã
de susþinerea milita-
rã americanã, îºi ex-
tinde teritoriul. For-
þele turce au deschis
focul joi asupra com-
batanþilor PYD, dupã
ce serviciile de infor-

maþii au remarcat faptul cã ei avan-
seazã pe teren în pofida unei pro-
misiuni a Staleor Unite potrivit cã-
reia ei ar fi urmat sã se retragã,
potrivit agenþiei Anadolu. Agenþia
a mai comunicat, citând surse din
cadrul securitãþii, cã intervenþia
turcã asupra combatanþilor PYD va
continua pânã când aceºtia vor în-
cepe sã se retragã. Potrivit Anado-
lu, PYD a ocupat ºapte sate înce-
pând de miercuri, profitând de re-
tragerea Stat Islamic.

Premierul turc avertizeazã UE: Turcia
nu va mai limita migraþia spre UE
dacã nu obþine eliminarea vizelor

tru cetãþenii turci nu intrã în vigoa-
re, Europa se va confrunta cu un
risc major”, a declarat Binali Yildi-
rim dupã întrevederea pe care a
avut-o la Istanbul cu premierul Bul-
gariei, Boiko Borisov. Nu este pri-
ma datã când Turcia ameninþã cã
va renunþa la acordul cu UE pri-
vind imigraþia. Pe 15 august, mi-
nistrul turc de Externe, Mevlut
Cavusoglu, semnala cã Turcia va
renunþa la acordul cu Uniunea Eu-
ropeanã privind limitarea imigraþiei
dacã cetãþenii turci nu vor primi,
începând din luna octombrie, vize
de cãlãtorie în spaþiul comunitar.
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Anunþul tãu!
SC JIUL SA Craiova, Str. Calea

Bucureºti nr.1, jud. Dolj J16/19/1991,
CUI RO2308342. CONVOCATOR. In
baza Actului Constitutiv al SC JIUL
SA ºi a prevederilor Legii nr. 31/1990
republicatã, Administratorul Unic al
SC JIUL SA Craiova, cu sediul în
Craiova, Str. Calea Bucureºti nr.1,
jud. Dolj, având numãr de ordine în
Registrul Comerþului Dolj J16/19/
1991 ºi având Cod Unic de Inregis-
trare RO2308342, convoacã Aduna-
rea Generalã Extraordinarã a Acþi-
onarilor (AGEA) SC JIUL SA, la se-
diu societãþii, în data de 03.10.2016,
ora 11. Ordinea de zi pentru AGEA
este urmãtoarea: 1.Aprobarea
cuantumului ºi a celorlalte condiþii
pentru contractarea unui credit
bancar de la CEC Bank SA, în ve-
derea refinanþãrii creditului de in-
vestiþii existent, contractat la Garanti
Bank SA. 2. Diverse discuþii cu acþi-
onarii. La AGEA a SC JIUL SA vor
putea participa ºi vor putea vota toþi
acþionarii înregistraþi în Registrul
Acþionarilor la sfârþitul zilei de
29.09.2016 – data de referinþã. Parti-
ciparea la AGEA se face în nume
propriu sau prin reprezentanþi man-
dataþi prin procurã specialã, în con-
diþiile Legii nr. 31/1990 republicatã.
Modelul se poate procura de la se-
diul societãþii începând cu data de
22.09.2016. Procurile speciale vor fi
depuse la sediul societãþii în origi-
nal pânã la data de 19.09.2016 iar la
intrarea în salã pentru participarea
la ºedinþã, acþionarii ºi reprezentanþii
lor se vor legitima cu carte de iden-
titate, buletin de identitate sau cu
paºaport. In cazul neîntrunirii con-
diþiilor de validare, AGAE a SC JIUL
SA se convoacã pentru data de
04.10.2016, la aceeaºi ora, în acelaºi
loc ºii cu aceeaþi ordine de zi, data
de referinþã rãmânând aceeaºi.
Administrator Unic, Opriº Florin.

Anunþul tãu!
Primãria Municipiului Craio-

va, prin SC Salubritate Craiova
SRL, va efectua, în perioada
03.09.2016-06.09.2016, în funcþie
de condiþiile meteorologice exis-
tente, lucrãri de dezinsecþie pe
raza municipiului Craiova (luciu
de apã ºi spaþii verzi). Lucrarea
de dezinsecþie pentru combate-
rea insectelor dãunãtoare se va
face prin pulverizare aerianã. Se
va folosi pentru dezinsecþie sub-
stanþa din grupa a III-a de toxici-
tate Supertox , avizatã de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii. Conform fi-
ºei de securitate a produsului,
soluþiile de lucru utilizate nu sunt
periculoase pentru mediu ºi nu
prezintã niciun pericol pentru
oameni, animale, peºti ºi pãsãri.

S.C. ARVA SA anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul:
AMPLASARE STAÞIE BETOA-
NE MOBILÃ, propusã a fi am-
plasatã în Municipiul Craiova,
Calea Severinului, nr. 54, jude-
þul Dolj. Informaþiile privind pro-
iectul propus pot fi consultate
la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova,
str. Petru Rareº, nr.1, ºi la se-
diul S.C. ARVA S.A. judeþul Dolj,
municipiul Craiova, Calea Se-
verinului, nr. 54, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00- 16.30
ºi vineri între orele 8.00- 14.00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, strada Petru Rareº,
nr. 1, fax : 0251/ 419.035, mail:
office@apmdj.anpm.ro.

Anunþul tãu!
S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

doreºte achiziþionarea de servicii
de expertizã tehnicã de speciali-
tate, cu expert autorizat auto, de
pe lângã Tribunalul Dolj. Informa-
þii suplimentare se pot obþine la nu-
mãrul de telefon 0251/414.660.

Comuna Cârcea anunþã pu-
blicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul
“MODERNIZAREA REÞELEI DE
DRUMURI LOCALE IN COMUNA
CÂRCEA,JUDEÞUL DOLJ“, pro-
pus a fi amplasat în Comuna Câr-
cea, Jud. Dolj.  Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi con-
sultate la sediul APM Craiova,
str. Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul
Primãriei Cârcea, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8,00-16,30 ºi
vineri între orele 8,00-14,00. Ob-
servaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Craiova, str.
Petru Rareº nr. 1.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu se-
diul în strada Jieþului nr. 19, pri-
meºte înscrieri pentru anul ºco-
lar 2016 – 2017 în perioada 22
august - 2 septembrie 2016, la
urmãtoarele discipline: canto
clasic, muzicã uºoarã, muzicã
popularã, pian, vioarã, chitarã,
orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), dans clasic
(balet), actorie, picturã, graficã,
artã cinematograficã, regie-te-
atru. Examenul de admitere, în
anul I, se va desfãºura în perioa-
da 5 – 9 septembrie 2016. Rela-
þii la telefon 0251 – 413371; în-
tre orele 09,00 – 15,00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.
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Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

POSTLICEALA  ECOLOGICÃ „SF. ªTEFAN”=
=   POSTLICEALA   MEDICALÃ   EUROPEANÃ
(AUTORIZATÃ  +  ACREDITATÃ  + ATESTATÃ)

ªCOLARIZEAZÃ  PENTRU ROMÂNIA ªI  EUROPA:
         Asistenþi  Medicali  Generaliºti – A.M.G.
         Asistenþi  Medicali  de  Farmacie – A.M.F.
     CONDIÞII  SPECIFICE  ºi  NOUTÃÞI:
-Se pot asigura locuri de muncã din timpul scola-

rizãrii (ex. în Germania, limba se invaþã în 3 ani, în
þarã sau în practica din Germania),

-Se face practicã ºi în alte þãri (ex. în acest an,  în
Spania, la Valencia, cu 30 de elevi),

-Taxa de ºcolarizare realã: 2300 lei  la AMF ºi
2500 lei la AMG (pentru toate cheltuileile norma-
le, inclusiv plata practicii în spitale),

-Taxa se plãteºte în 6 rate ºi se poate reduce
prin burse,

-Avem bazã materialã completã, profesori de spe-
cialitate ºi un renume  obþinut în cei 17 ani de acti-
vitate, cu peste 2750 de absolvenþi.

==============================================================
       Înscrierile se fac de luni pânã vineri, între

10: 00  ºi  18:00, la  sediul nostru din clãdirea “B”
a ªcolii “Elena Farago”,  fosta  Scoala  nr. 34 din
Craioviþa, lângã PECO pe Calea Severinului.

 www.scoalaecologica.ro + paginile de  FACEBOOK,
Tel. 0251.420534

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

TÎRGUL EN GROS
MARLOREX OFERÃ SPRE

ÎNCHIRIERE SPAÞII
DE DEPOZITARE ªI BOXE

FRIGORIFICE.
RELAÞII LA TELEFON:

0740/106.066.

OFERTE SERVICIU
DJ - organizez evenimente
pentru onomasticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajãm mecanic auto. Tele-
fon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste marochi-
nãrie. Telefon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-33
ani, permis conducere: en-
glezã începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fizicã in-
dependentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploaelauren-
tiu@yahoo.com. Cuplurile ale-
se vor primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane cu Clio,
în Craiova ºi judeþul Dolj. Te-
lefon: 0770/333.559
Fotografiez, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez
calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decomandate
toate îmbunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã Catargiu, teren 400
mp sau schimb. Telefon:
0761/049.374; 0753/626.631.
Vând (schimb) casã locuibi-
lã comuna Periºor + anexe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp, liva-
dã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã comuna Pie-
leºti, judeþul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon: 0723/
447.493.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând lot 500 mp – Craiova,
cartier ªimnicu de Jos, utili-
tãþi- la DJ, cadastru. Telefon:
0744/ 563.823.
Zonã centralã, teren 760 mp,
utilitãþi + casã demolabilã. Te-
lefon: 0724/309.640.
Vând teren intravilan 4200 m,
cadastru, pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova schimb –
apartament + diferenþa. Tele-
fon: 0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 convenabil,
avantajos pentru programul
Rabla. Telefon: 0728/272.925
- Craiova.

Vând Dacia 1310 pentru pro-
gramul Rabla. Telefon: 0770/
333.559.

STRÃINE
Vând auto Volvo Break înscris
în Bulgaria. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Înmatri-
culatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la telefon:
0764/779.702; 0767/453.030.
Vând bicicletã damã, giurgiu-
vele vopsite, cu geamuri, pre-
sã hidraulicã mase plastice,
2 butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând Robot patiserie (Plane-
taria) 3 funcþii, aþã cusut go-
blen. Telefon: 0752/236.667.
Vând 2 TV Color Nei, Royal,
telecomandã, defecte - 100
RON. Telefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu jug,
pretabil terase, grãdini. Tele-
fon: 0729/033.903.
Vând doi cãþei, lup frumoºi
strada Bibescu Nr. 2A. Tele-
fon: 0729/059.942.
Vând bicicletã copii, bicicletã
damã, cadru bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ mic. Te-
lefon: 0351/181.202.
Calorifere fontã, aspirator, te-
lefon mobil EBODA, cutii pãs-
trare armament mic ºi cartu-
ºe, piese Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo 205, pan-
tofi, bocanci noi. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 arzãtoare gaze pen-
tru sobã ºi diverse scule aº-
chietoare. Preþ negociabil. Te-
lefon: 0351/809.908.

Vând avantajos, lãmâi, canis-
trã, piese Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând cort 4 persoane, 2 com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (douãsprezece) ta-
burele din material melaminat.
Telefon: 0728/911.350.
Vând macrame bej gheme
mari ºi gheme mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând arbore motor nou Da-
cia 1600, arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5 locuri. Tele-
fon: 0745/589.825.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând cãrucior din lemn cu roa-
te cu ºinã imitaþie, dimensiuni-
le 1x0,50 m, butelii aragaz vo-
iaj 5 litri. Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/233.140.

Vând televizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapuse Roma-
neºti, maºinã de cusut Ilea-
na. Telefon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã, ghive-
te baie, coº de þeavã pentru
centrale, cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/153.551.
Vând maºinã cusut, frigider, ºifo-
nier, canapea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/298.240.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 came-
re, Aeroport, cu garsonierã,
plus diferenþã. Telefon:
0766/425.114.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã Doljana.
Telefon: 0770/413.319.
Ofer spre închiriere aparta-
ment ultracentral, complet
mobilat 2 camere decoman-
date, microcentralã, aer con-
diþionat, igienã ºi liniºte depli-
nã. Telefon: 0722/ 956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craiova,
situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde gãsiþi biju-
terii lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/ob-
iect. Telefon: 0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Tocmai umilitã de CFR Cluj, în
campionat, scor 1-5, Astra a gãsit
resurse nebãnuite de a realiza o
mare surprizã: victorie cu 1-0, joi

LIGA EUROPA

Astra, puþin scontat, a acces în grupe, unde sorþiiAstra, puþin scontat, a acces în grupe, unde sorþiiAstra, puþin scontat, a acces în grupe, unde sorþiiAstra, puþin scontat, a acces în grupe, unde sorþiiAstra, puþin scontat, a acces în grupe, unde sorþii
i-au hãrãzit adversare rezonabile. La fel ºi Steleii-au hãrãzit adversare rezonabile. La fel ºi Steleii-au hãrãzit adversare rezonabile. La fel ºi Steleii-au hãrãzit adversare rezonabile. La fel ºi Steleii-au hãrãzit adversare rezonabile. La fel ºi Stelei

Configuraþia completã a grupelor
GRUPA A: Manchester Utd, Fenerbahce, Feyenoord, Zorya

Lugansk;
GRUPA B: Olympiakos, APOEL Nicosia , Young Boys, Astana;
GRUPA C: Anderlecht, St. Etienne, Mainz, Qabala;
GRUPA D: Zenit, Alkmaar, Maccabi Tel Aviv, Dundalk;
GRUPA E: Viktoria Plzen, AS Roma, Austria Viena, ASTRA;
GRUPA F: Ath. Bilbao, Genk, Rapid Viena, Sassuolo;
GRUPA G: Ajax, Standard Liege, Celta Vigo, Panathinaikos;
GRUPA H: ªahtior Doneþk, Braga, Gent, Konyaspor;
GRUPA I: Schalke, Salzburg, FC Krasnodar, Nice (Fra);
GRUPA J: Fiorentina, PAOK Salonic, Liberec, Qarabag;
GRUPA K: Inter Milano, Sparta Praga, Southampton, Hapoel

Beer Sheva;
GRUPA L: Villarreal, STEAUA, FC Zurich, Osmanlispor.

Rezultatele complete din play-off
West Ham – Astra 0-1        (în tur 1-1)
Qarabag – IFK Goteborg 3-0 (0-1)
Brondby – Panathinaikos 1-1 (0-3)
Liberec – AEL Larnaca 3-0 (1-0)
Rosenborg - Austria V. 1-2 (1-2)
Grasshopper – Fenerbahce 0-2 (0-3)
Partizani T. – FK Krasnodar 0-0 (0-4)
BATE – Astana 2-2 (0-2)
Genk – Lokomotiva Zagreb 2-0 (2-2)
PAOK Salonic - Dinamo Tb. 2-0 (3-0)
Sparta Praga – Sonderjyske 3-2 (0-0)
Alkmaar – Vojvodina 0-0  (3-0)
Anderlecht – Slavia Praga 3-0 (3-0)
Osmanlispor – Midtjilland 2-0 (1-0)
Shkendija – Gent 0-4 (1-2)
Maribor – Qabala 1-0 (1-3)
Steaua Roºie – Sassuolo 1-1 (0-3)
Hajduk Split – Maccabi TA 2-1, 3-4 l.d.
St. Etienne – Beitar 0-0 (2-1)
Olympiakos – Arouca (Por) 2-1 pr. (1-0)
ªahtior Doneþk – Istanbul BB 2-0 (2-1)
Rapid Viena – Trencin (Slc) 0-2 (4-0)
Celor 22 de echipe calificate din aceste meciuri

li s-au alãturat, ieri, la tragerea la sorþi a grupelor,
10 formaþii din play-off-ul Ligii Campionilor ºi al-
tele 16 calificate din oficiu.

searã, la Londra, contra lui West
Ham, ºi calificare în grupele Ligii
Europa. În turul de la Giurgiu sco-
rul fusese egal, 1-1. Unicul gol al

partidei din capitala englezã a fost
reuºit de Filipe Teixeira, în minutul
45. Silviu Lung a fãcut o partidã
excepþionalã, în special în partea se-

cundã. Este pentru al
doilea an consecutiv
când Astra o eliminã pe
“ciocãnari” din Euro-
pa. În grupele compe-
tiþiei era deja calificatã
Steaua, venitã din play-
off-ul Ligii Campioni-
lor, scor 0-6 la general
cu alþi englezi, cei de la
Manchester City.

Cele douã au avut parte, ieri,
de o tragere la sorþi mai mult de-
cât acceptabilã. plasatã în ultima
urnã valoricã, campioana din

Giurgiu va juca în Grupa E, alã-
turi de cehii de la Viktoria Plzen,
AS Roma ºi Austria Viena. De cea-
laltã parte, Steaua, aflatã în urna
a doua, va avea de înfruntat, în
Grupa L, pe spaniolii de la Villar-
real, pe elveþienii de la Zurich ºi
pe turcii de la Osmanlispor. La cea
din urmã evolueazã ºi fostul ste-
list, Raul Rusescu.

Meciurile vor debuta în 15 sep-
tembrie, Astra urmând sã întâl-
neascã, acasã, pe Austria Viena,
iar Steaua, în deplasare, pe Os-
manlispor.

LIGA CAMPIONILOR

Barca – City, Real – Dortmund si Bayern – Atletico,
încleºtãrile de top din faza grupelor

Joi searã a avut loc tragerea la
sorþi a grupelor Ligii Campionilor,
iar cel mai aºteptat duel pare a fi
cel dintre Barcelona ºi Manches-
ter City, dat fiind ºi faptul cã, teh-
nicianul englezilor, Pep Guardio-
la, va reveni pe Camp Nou, locul
unde a cunoscut gloria atât ca ju-

GRUPA A:  PSG, Arsenal, Basel, Ludogoreþ;

GRUPA B: Benfica, Napoli, Dinamo Kiev, Beºiktaº;

GRUPA C: Barcelona, Man. City, Monchengladbach, Celtic;

GRUPA D: Bayern, Atletico, Eindhoven, Rostov;

GRUPA E: ÞSKA Moscova, Leverkusen, Tottenham, Monaco;

GRUPA F: Real Madrid, Dortmund, Sporting, Legia Varºovia;

GRUPA G: Leicester, Porto, Bruges, Copenhaga;

GRUPA H: Juventus, Sevilla, Lyon, Dinamo Zagreb.

Meciurile vor debuta în 13 septembrie.

cãtor, cât ºi ca antrenor. O altã
dublã de înaltã þinutã se anunþã ºi
cea dintre Real Madrid, deþinãtoa-
rea trofeului,  ºi Borussia Dor-
mund. Totodatã, vom avea în faza
grupelor ºi reeditarea semifinalei
ediþiei trecute, dintre Bayern Mun-
chen ºi Atletico Madrid. Câºtig de

cauzã au avut atunci spaniolii. Un
afiº interesant are ºi meciul PSG
– Arsenal, într-o grupã din care
mai fac parte, pe lângã Basel, bul-
garii de la Ludogoreþ, la care ac-
tiveazã Moþi, Prepeliþã ºi Keºeru.
Pe de altã parte, Chiricheº are
parte de o grupã destul de acce-

sibilã, Napoli urmând sã întâlneas-
cã Benfica, Dinamo Kiev ºi Be-
ºiktaº. Celãlalt român prezent în

competiþie, Mãþel, de la Dinamo
Zagreb, se va bate cu Juventus,
Sevilla ºi Lyon.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Dacia Brãila

– ASU Poli Timiºoara / 18:30, 21:00 – FOT-
BAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara – CFR Cluj,
Pandurii – Steaua / 2:00 – FOTBAL Argenti-
na: San Lorenzo – San Martín.

DIGI SPORT 2
12:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-

miu al Belgiei: antrenamente ºi calificãri /
16:45, 18:15 – CURSE DE MAªINI – GP2 Se-
ries, GP3 Series: cursele 1 / 19:00 – FOTBAL
Italia: Lazio – Juventus / 21:15, 23:15 – FOT-
BAL Spania: Real Madrid – Celta, Leganes –
Atl. Madrid.

DIGI SPORT 3
18:00 – FOTBAL Rusia: Zenit – Perm / 20:00

– FOTBAL Spania: Eibar – Valencia / 21:45 –
FOTBAL Italia: Napoli – Milan.

DIGI SPORT 4
18:00 – FOTBAL Franþa: Dijon – Lyon / 21:00

– ATLETISM – Etapã din “Liga de Diamant” /
4:15 – CURSE DE TURISME – Indycar.

DOLCE SPORT 1
15:00 – FOTBAL – Liga a II-a: Dacia Brãila

– ASU Poli Timiºoara / 18:30, 21:00 – FOT-
BAL – Liga I: ACS Poli Timiºoara – CFR Cluj,
Pandurii – Steaua.

DOLCE SPORT 2
12:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-

miu al Belgiei: antrenamente ºi calificãri / 17:00

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
– RUGBY – SuperLiga Naþionalã: Dinamo –
Poli Iaºi / 19:15, 21:15, 23:15 – FOTBAL Spa-
nia: Eibar – Valencia, Real Madrid – Celta, Le-
ganes – Atl. Madrid.

DOLCE SPORT 3
16:45 – CURSE DE MAªINI – GP2 Se-

ries: cursa 1 / 18:00 – FOTBAL Rusia: Ze-
nit – Perm / 23:00 – TENIS (F) – Turneul de
la New Haven.

DOLCE SPORT 4
18:15 – CURSE DE MAªINI – GP3 Series:

cursa 1 / 19:15 – FOTBAL Spania: Osasuna –
Sociedad.

SPORT.RO
15:00, 16:15, 20:30, 22:00 – MINIFOTBAL –

Campionatul European: cele douã semifinale,
finala micã ºi finala mare.

EUROSPORT 1
12:30 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Ma-

rele Premiu de varã de la Hakuba / 14:30, 17:00,
19:30 – FOTBAL Anglia: Tottenham – Liver-
pool, Watford – Arsenal, Hull – Man. United.

EUROSPORT 2
13:30 – CURSE DE MAªINI – Eurocupa Re-

nault: cursa 1 / 14:45 – MOTOCICLISM – Cam-
pionatul Mondial de anduranþã / 16:30, 19:30
– FOTBAL Germania: Dortmund – Mainz,
Monchengladbach – Leverkusen / 21.30 –
MOTOCICLISM – CM de anduranþã / 2:00 –
FOTBAL SUA/Canada: Philadelphia  – Kan-
sas City.

LOOK TV
2:00 – FOTBAL Argentina: San Lorenzo –

San Martín.
LOOK PLUS
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: ACS Poli

Timiºoara – CFR Cluj, Pandurii – Steaua.
Duminicã

DIGI SPORT 1
12:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov –

Dunãrea Cãlãraºi / 15:00 – FORMULA 1 – Marele
Premiu al Belgiei: cursa / 18:00, 21:00 – FOTBAL –
Liga I: CS U Craiova – Viitorul, Astra – Voluntari /
0:00, 2:00 – FOTBAL Argentina: River Plate –
Banfield, Lanus – Boca Juniors.

DIGI SPORT 2
10:30, 11:30, 12:30 – CURSE DE MAªINI – GP3

Series, GP2 Series – cursele 2 ºi Supercupa Po-
resche / 15:30, 19:00 – FOTBAL Belgia: Club Brug-
ge – Standard Liege, Anderlecht – Gent / 21:15,
23:15 – FOTBAL Spania: Bilbao – Barcelona, Vil-
larreal – Sevilla.

DIGI SPORT 3
16:00 – FOTBAL Franþa: Bordeaux – Nantes /

19:00 – FOTBAL Italia: Inter – Palermo / 21:45 –
FOTBAL Franþa: Monaco – Paris SG.

DIGI SPORT 4
19:15 – FOTBAL Spania: Alaves – Gijon / 21:45

– FOTBAL Italia: Fiorentina – Chievo.
DOLCE SPORT 1
12:30 – FOTBAL – Liga a II-a: FC Braºov –

Dunãrea Cãlãraºi / 15:00 – FORMULA 1 – Marele

Premiu al Belgiei: cursa / 18:00, 21:00 – FOTBAL –
Liga I: CS U Craiova – Viitorul, Astra – Voluntari.

DOLCE SPORT 2
10:30, 11:30, 12:30 – CURSE DE MAªINI – GP3

Series, GP2 Series – cursele 2 ºi Supercupa Pores-
che / 15:30, 18:00 – FOTBAL Anglia: West Brom
– Middlesbrough, Man. City – West Ham / 21:15,
23:15 – FOTBAL Spania: Bilbao – Barcelona, Vil-
larreal – Sevilla.

DOLCE SPORT 3
19:15 – FOTBAL Spania: Las Palmas – Granada.
DOLCE SPORT 4
19:15 – FOTBAL Spania: Alaves – Gijon.
EUROSPORT 1
12:30 – CURSE DE MAªINI – Supercupa Po-

resche / 13:15 – CURSE DE MAªINI – Seria Blan-
cpain Sprint / 16:00 – CICLISM – Turul Spaniei:
etapa a 9-a / 22:00, 0:00 – FOTBAL SUA/Canada:
New York RB – New England, Portland – Seattle.

EUROSPORT 2
12:00 – CURSE DE MAªINI – Eurocupa Re-

nault: cursa a 2-a / 14:00, 15:00 – MOTOCROS –
Campionatul Mondial / 16:30, 18:30 – FOTBAL
Germania: Hertha – Frankfurt, Hoffenheim – RB
Leipzig.

LOOK TV
15:30 – FOTBAL Belgia: Club Brugge – Stan-

dard Liege / 18:00, 21:00 – FOTBAL – Liga I: CS U
Craiova – Viitorul, Astra – Voluntari / 0:00 – FOT-
BAL Argentina: River Plate – Banfield.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL Belgia: Anderlecht – Gent.
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1. Dinamo 5 3 2 0 10-4 11
2. Steaua 4 3 1 0 7-2 10
3. Pandurii 5 2 3 0 6-3 9
4. Craiova 5 3 0 2 9-7 9
5. Botoºani 5 2 1 2 10-7 7
6. Voluntari 5 2 1 2 9-6 7
7. CSM Iaºi 4 2 1 1 6-3 7
8. Viitorul 5 2 1 2 6-6 7
9. Gaz Metan 5 2 1 2 5-6 7
10. Chiajna 5 2 0 3 2-7 6
11. Astra 5 1 1 3 6-12 4
12. CFR Cluj 5 2 2 1 9-5 2
13. ASA 5 0 0 5 3-11 -6
14. ACS Poli 5 1 0 4 6-15    -11
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Liga I – etapa a 6-a

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

Gaz Metan s-au disputat asearã.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV
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Liceul Tehnologic Auto  în parteneriat cu Academia de Fotbal „Gicã
Popescu” organizeazã selecþie  la fotbal, pentru copiii nãscuþi în anul
2004, 2005 ºi  2006  în vederea înscrierii în anul ºcolar 2016-2017.

Înscrierile se vor face la secretariatul Liceului Tehnologic Auto
din Bld. Decebal nr.105, Craiova în zilele de 30 ºi 31.08.2016 iar se-
lecþia se va desfãºura în ziua de joi 01.09.2016 pe baza sportivã a
liceului, între orele 10.00-11.00 ºi 17.00-18.00.

Relaþii suplimentare la telefoanele  0722446702 ºi  0766758885.

Antrenorul Universitãþii Craiova,
Gheorghe Mulþescu, a declarat, ieri,
în conferinþa de presã premergãtoa-
re meciului cu Viitorul, cã echipa sa –
spre deosebire de confruntarea de la
Timiºoara, în care s-a pus accent pe
ofensivã – va trebui sã facã de aceas-
tã datã un joc complet, în care sarci-
nile defensive sã fie bine fãcu-
te, deoarece oamenii lui Hagi au
depãºit perioada mai slabã din
startul campionatului.

„Meciul cu Viitorul este unul
periculos. Au început greu se-
zonul, dar lucrurile s-au aºezat
între timp. Toþi jucãtorii lui Hagi
au ABC-ul fotbalului. La Iaºi au
dominat tot meciul. Dacã la Ti-
miºoara am pus accent pe ofen-
sivã, acum va trebui sã facem
un joc complet, iar sarcinile de
apãrare sã fie bine fãcute. Vom
aborda o partiturã puþin diferi-
tã, ne vom concentra sã facem
un meci complet”, a spus Mul-
þescu, care nu poate miza la
acestã partidã pe Bãluþã, indis-
ponibil trei sãptãmâni dupã vi-
zita în Banat.

Despre faptul cã Bancu ºi Mate-
iu sunt mai puþin utilizaþi decât în
sezonul trecut, antrenorul ªtiinþei a
zis: “Trebuie înþeles cã jucãtorii nu
sunt maºini, sunt oameni. Sportivii
trec prin diverse forme. Bancu face
eforturi sã revinã în vârf de formã,
iar eu îl sprijin. De la o zi la alta va fi
mai bun ºi astfel va fi un câºtig pen-
tru echipã. În ceea ce-l priveºte pe
Mateiu, el nu a jucat cu Poli întrucât
am avut o abordare mai ofensivã, mi-
zând pe un singur mijlocaº central.
Aºadar a evoluat mai puþin din raþi-
uni tactice, dar ºi datoritã concuren-
þei în linia medianã”

În ceea ce priveºte meciul cu Ti-
miºoara (2-3, luni), Mulþescu consi-
derã cã acesta “a explodat din punct
de vedere al greºelilor de arbitraj.
Pentru noi ar fi fost extrem de impor-
tant sã fim pe primul loc, sã ajungem
în vârf. A fost prima ocazie pe care
am avut-o, dar cred cã nu va fi singu-
ra. Revenind la joc: în repriza întâi
puteam avea 3-0, ºi a fost 1-0 pentru
ei. Luãm gol dintr-un penalty care nu
a fost, s-a vãzut clar cã între cei doi
(n.r. Acka ºi Bãrbuþ) contactul a fost
cu 20 de cm în afara careului. În par-
tea secundã l-am urcat pe Zlatinski
mai sus ºi am întors rezultatul. Mai
mult Rocha a avut golul de 3-1 în
vârful bocancului, dar a fost oprit
pentru un ofsaid inexistent. Apoi, am
fost egalaþi dintr-un penalty care
putea sã nu se dea. În minutul 90,
Gustavo a ratat cu toatã poarta în
faþã, iar la Ivan nu se dã penalty ºi
pierdem dupã o greºealã în lanþ a
echipei noastre. Eu consider cã pu-
team câºtiga chiar ºi aºa.. E ºi vina
noastrã cã nu am învins“, a conchis
Mulþescu.

Universitatea Craiova – Viitorul
Stadion: Extensiv, duminicã, ora 18:00, Digi 1, Dolce 1, Look TV
Formaþii probabile
Craiova: Calancea – Popov, Kay, Acka, Vãtãjelu – Rocha, Zlatinski, Bancu – Ivan,

Rambe, Mãzãrache. Antrenor: Gheorghe Mulþescu.
Viitorul: Buzbuchi – Benzar, Þâru, Boli, Cr. Ganea – R. Marin, Nedelcu, Purece – Vînã,

Chiþu, Nimely. Antrenor: Gheorghe Hagi.

Tehnicianul a vorbit ºi despre “episodul Timiºoara”, acolo unde Universitatea s-a
înclinat la începutul acestei sãptãmâni, la capãtul unei partide în care s-a considerat
defavorizatã net de cãtre arbitrajul lui Robert Dumitru.

Vãtãjelu, în nota antrenorului
La rându-i, ºi cãpitanul Bogdan

Vãtãjelu a afirmat cã partida cu Viito-
rul va fi una grea, marºând ºi el pe
ideea cã dobrogenii au început mai
slab, însã ºi-au revenit pe parcurs:
„Avem un meci greu cu Viitorul în care

ne vom bate pentru cele trei puncte.
Ei nu au început aºa bine campiona-
tul, dar ºi-au revenit pe parcurs. Toa-
tã sãptãmâna am lucrat pentru a le
contracara jocul. Rezultatul de la Ti-
miºoara a fost un duº extem de rece.
Nu este prima datã când ne ajutã re-
zultatele sã ne îndeplinim obiectivul,
dar nu ne ajutãm noi. ªi când luptam
pentru Europa, cu Iaºi, campionatul
trecut, la fel au stat lucrurile. Oricum,
suntem la început de sezon, iar mate-
matic este posibil sã urcãm în clasa-
ment, de ce nu pânã pe locul 1“.

Explicaþiile lui Marcel Popescu
Prezent de asemenea la conferin-

þã, managerul general al ªtiinþei, Mar-
cel Popescu, a explicat atitudinea
clubului la finalul meciului de la Ti-
miºoara, când alb-albaºtrii au decis,
de comun acord cu finanþatorul Mi-
hai Rotaru, sã nu participe la flash-
interviuri, ca prostest la maniera de
arbitraj. Amintim, Rotaru a intrat apoi
în direct la Digi Sport Special,  având
o discuþie mai mult decât aprinsã cu
moderatorul emisiunii, Vali Moraru,
care a spus cã intrviurile trebuiau
onoraste, în contextul în care trustul
la care activeazã plãteºte pentru asta,
dar ºi cã Digi a salvat de la faliment
fotbalul românesc.

„Suntem datori cu câteva precizãri
privitoare la atitudinea pe care am
avut-o la finalul meciului de la Timi-
ºoara. Nu avem nimic cu media, cu
trusturile de televiziune, dar nu pu-
tem fi de acord ca Vali Moraru sã facã
aprecieri care dilueazã acest liant. Nu
Digi a salvat Liga 1. Procentual parti-
cipã cu 40%. Nu Digi este salvatorul
fotbalului românesc, ci investitorii

privaþi ºi comunitãþile locale. Pentru
cã toþi fac sacrificii pentru a rãmâne
în competiþie ºi a oferi spectacol. În
opinia mea, aprecierile de la finalul
unui meci trebuie sã fie în aceeaºi
notã. Nu douã televiziuni sã vadã
într-un fel (n.r. Dolce ºi Look) acþiu-
nile, iar în cealaltã parte sã fie ironii ºi

interpretãri de altã manierã. Cât
priveºte prezenþa noastrã la flash-
urile de la final este o obligativi-
tate pe care trebuie sã o respec-
tãm. Nu am sfidat televiziunile,
trusturile de presã, nu am vrut sã
le aducem un afront telespecta-
torilor. Dar trebuia într-un fel sã
tragem un semnal de alarmã, pen-
tru cã astfel nu se poate merge pe
un drum corect.

Normal ar fi ca dupã meciul de
la Timiºoara sã fie luate mãsuri în
arbitrajul românesc. Eu am con-
dus Universitatea Craiova ºi în ul-
tima perioadã de glorie a clubu-
lui. ºi vã spun cã Universitatea
trebuie sã înveþe o ultimã lecþie:
sã joace 11 contra 14, aºa cum de
nenumãrate ori se întâmpla în tre-
cut ºi câºtigam”, a spus preºedin-

telele Craiovei.

O nouã achiziþie, croatul Renato
Kelic. „Sunt fericit cã voi juca

pentru Universitatea“
Universitatatea l-a prezentat oficial,

ieri, pe fundaºul croat Renato Kelic. „
Am venit la Universitatea, un club
mare, cu o istorie bogatã în spate ºi
sunt foarte fericit. Pânã sã ajung la
Craiova am mai fost de douã ori în
România, cu Slovan Liberec. Am ju-
cat contra lui CFR Cluj ºi Dinamo Bu-
cureºti. Îmi doresc sã joc cât mai bine
ºi sã ajut echipa sã îºi îndeplineascã
obiectivele”, a declarat Kelic, care va
purta tricolul cu numãrul 6.

Nãscut în 31 martie 1991 la Vin-
kovci, Kelic a început fotbalul la ju-
niorii grupãrii din prima ligã croatã,
Cibalia. A fost cumpãrat de formaþia
Slovan Liberec, câºtigând titlul de
campion al Cehiei în sezonul 2011-
2012. A jucat apoi în Italia, pentru
Padova, ºi în Ungaria, la Akademia
Puskas. A fost cãpitanul Croaþiei la
toate nivelurile importante de juniori,
de la U16 la U21, strângând în total
45 de selecþii.

Andrei Ivan, convocat
la naþionala de tineret

Atacantul Universitãþii, Andrei
Ivan, a fost convocat pentru dubla
cu Luxemburg ºi Danemarca, partide
ce deschid campania de calificare la
CE Under 21, din 2017. Cu Luxem-
burg, România va juca în 2 septem-
brie, la Mediaº, în timp ce disputa
contra nordicilor va fi patru zile mai
târziu, la Aalborg.

 Renato Kelic
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