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Domnului profesorDomnului profesorDomnului profesorDomnului profesorDomnului profesor, cu dragoste , cu dragoste , cu dragoste , cu dragoste , cu dragoste :::::

S-a nãscut, ºi-a petrecut co-
pilãria ºi a deprins tainele în-
vãþãturii în comuna Urzicuþa. A
devenit un dascãl deosebit, in-
spector, director al Colegiului
Naþional „Fraþii Buzeºti” din
Craiova mai bine de un dece-
niu ºi acum porneºte într-o
nouã aventurã, din postura de
director adjunct al Colegiului
Naþional Militar „Tudor Vladimi-
rescu”din Craiova. A reprezen-
tat cu mândrie aceastã comuni-
tate, mãrturie stând rezultate-
le deosebite obþinute de-a lun-
gul unei cariere excepþionale, a
rãspuns Prezent la fiecare întâl-
nire cu fiii satului, iar Primãria
ºi Consiliul Local Urzicuþa au
decis sã-i acorde titlul de cetã-
þean de onoare al comunei. Este
vorba despre profesorul Zamfi-
ricã Petrescu, Doru, cum îl ºtiu
oamenii prin sat, aflat în cen-
trul sãrbãtorii organizate de
autoritãþile locale, sâmbãtã, de
Ziua Comunei Urzicuþa.
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O zi nu doar maiO zi nu doar maiO zi nu doar maiO zi nu doar maiO zi nu doar mai
lungã, câtlungã, câtlungã, câtlungã, câtlungã, cât
sugestivã, pentrusugestivã, pentrusugestivã, pentrusugestivã, pentrusugestivã, pentru
Angela Merkel!Angela Merkel!Angela Merkel!Angela Merkel!Angela Merkel!

Astãzi se cunosc deja rezul-
tatele alegerilor regionale de
ieri, din landul Mecklenburg-
Pomerania occidentalã. ªi ele
pot valida sau invalida sondajul
de vineri, 26 august a.c., care
plasa Alternativa pentru Ger-
mania (AfD), partid de extremã
dreaptã pe locul trei, cu 21%
lângã creºtini democraþi (CDU),
aceºtia cu 20%, partidul Ange-
lei Merkel, ºi la 7 procente în
urma social-democraþilor
(SPD). La un an, dupã ce Ange-
la Merkel ºi-a asumat o insoli-
tã politicã migraþionistã...

350.000 de lei350.000 de lei350.000 de lei350.000 de lei350.000 de lei
pentrupentrupentrupentrupentru
chioºcurile dinchioºcurile dinchioºcurile dinchioºcurile dinchioºcurile din
Târgul MunicipalTârgul MunicipalTârgul MunicipalTârgul MunicipalTârgul Municipal

Noul FordKA+,Noul FordKA+,Noul FordKA+,Noul FordKA+,Noul FordKA+,
prezentat  înprezentat  înprezentat  înprezentat  înprezentat  în
premierã la Redpremierã la Redpremierã la Redpremierã la Redpremierã la Red
Bull SoapboxBull SoapboxBull SoapboxBull SoapboxBull Soapbox
RaceRaceRaceRaceRace

La început deLa început deLa început deLa început deLa început de
toamnã,în Piaþatoamnã,în Piaþatoamnã,în Piaþatoamnã,în Piaþatoamnã,în Piaþa
din Cetate, sedin Cetate, sedin Cetate, sedin Cetate, sedin Cetate, se
numãrã bobocii!numãrã bobocii!numãrã bobocii!numãrã bobocii!numãrã bobocii!

Ieri, o zi însoritã în comuna
Cetate, motiv pentru ca sutele de
comercianþi sã ia cu asalt piaþa din
localitate. Oferta era mai diversi-
ficatã ca oricând. Legumele erau
la preþuri aproape modice, în ma-
rea lor majoritate nu depãºeau 1
sau 2 lei kilogramul. Cereale din
plin, pãsãri ºi purcei asemenea,
dar mai ales o vitalitate a localni-
cilor, molipsitoare ºi reconfortan-
tã. Toamna îºi intrã, încet ºi si-
gur, în drepturile sale. Viile sunt
aproape gata de cules, porumbul
din câmp ajunge acum în hamba-
rele localnicilor...
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Asociaþia Magistraþilor
din România cere demiterea
ministrului Justiþiei Raluca Prunã

Asociaþia Magistraþilor din
România (AMR) îi cere pre-
mierului Dacian Cioloº demite-
rea Ralucãi Prunã din funcþia
de ministru al Justiþiei, susþi-
nând cã temele din agenda
ministerialã “nu au legãturã
cu obiectivele sistemului
judiciar a cãror atingere trebuie
sã constituie un subiect priori-
tar”.  “Asociaþia Magistraþilor
din România (AMR) solicitã
domnului Dacian Cioloº, Prim
– Ministrul României, elibera-
rea de îndatã din funcþie a
doamnei Raluca Alexandra
Prunã care – prin recomandã-
rile pe care le formuleazã, cu
nesocotirea evidentã ºi gravã a
pricipiilor în lipsa cãrora nu
pot fi definite ºi dezvoltate
valorile statului democratic – a
probat cã nu înþelege rolul ºi
locul justiþiei în societate, de
vreme ce temele propuse a fi
dezbãtute ºi detaliate de doam-
na ministrul Raluca Alexandra
Prunã, ca parte a agedei
ministeriale ori a celei persona-
le, nu au legãturã cu obiective-
le sistemului judiciar a cãror
atingere trebuie sã constituie
un subiect prioritar”, transmite
asociaþia printr-un comunicat
de presã. Magistraþii susþin cã
între ministrul Justiþiei ºi
corpul de magistraþi “sunt
diferenþe ireconciliabile”,
precizând cã “în cele aproxi-
mativ zece luni de mandat,
doamna ministrul Raluca
Alexandra Prunã a generat, ca
rezultat al numeroaselor poziþii
inacceptabile, lipsite de funda-
ment, exprimate de la înãlþi-
mea funcþiei asumate, fãrã a
înþelege impactul acestora în
societate ºi, mai ales, consecin-
þele ce se rãsfrâng asupra
imaginii sistemului judiciar, o
rupturã adâncã între funcþia
publicã ocupatã ºi corpul de
magistraþi, dovedind, în aceste
condiþii, cã nu mai existã
niciun remediu pentru reintra-
rea în parametri unei stãri de
normalitate”.
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Lista entitãþilor care au risipit
fondurile contribuabililor a fost fã-
cutã publicã de Agenþia Naþionalã
pentru Achiziþii Publice, la cere-
rea MEDIAFAX. Fondurile din bu-
getul naþional se dovedesc cel pu-
þin la fel de vulnerabile ca acelea
structurale sau rambursate de
Comisia Europeanã. O demon-
streazã analiza realizatã de ME-
DIAFAX care relevã faptul cã,
numai în 2015, 108 instituþii pu-
blice sau cu capital majoritar de
stat, care au fost autoritãþi con-
tractante în cadrul unor proceduri
de achiziþie, au fãcut greºeli.

Cu predilecþie spitalele din þarã,
care nu au departamente mari de
experþi în achiziþii publice, deþin
locurile fruntaºe în materie de gre-
ºeli în atribuirea banilor publici.
Astfel, aproximativ 300 de con-
tracte de achiziþii publice, perfec-
tate de autoritãþi administrativ-te-
ritoriale în ultimii doi, trei ani, în
baza vechii legislaþii, a Ordonan-
þei 34/ 2006, au ajuns în atenþia
justiþiei ºi a organismelor naþiona-
le de control. În speþã, Agenþia

Alegeri parlamentare 2016 :Alegeri parlamentare 2016 :Alegeri parlamentare 2016 :Alegeri parlamentare 2016 :Alegeri parlamentare 2016 :
Fiecare candidat ALDE la parlamentareFiecare candidat ALDE la parlamentareFiecare candidat ALDE la parlamentareFiecare candidat ALDE la parlamentareFiecare candidat ALDE la parlamentare
va dona partidului câte 63.000 de leiva dona partidului câte 63.000 de leiva dona partidului câte 63.000 de leiva dona partidului câte 63.000 de leiva dona partidului câte 63.000 de lei

Liderii ALDE au decis sã cearã fiecã-
rui candidat la alegerile parlamentare

din 11 decembrie câte 63.000 de lei, echi-
valentul a 14.000 de euro, ºi 10 salarii
minime brute pe economie organizaþii-
lor judeþene pentru fiecare candidat la

funcþia de deputat sau senator.
”În ºedinta grupurilor reunite

ale parlamentarilor ALDE, desfã-
ºuratã în data de 03 septembrie
la Neptun, s-au adus la cunoº-
tinþa reprezentanþilor ALDE din
Legislativ deciziile adoptate de
Comisia de fuziune a Alianþei Li-
beralilor ºi Democraþilor (ALDE),

care a stabilit în ºedinþa din data
de 30 august 2016 o serie de mã-
suri cu privire la organizarea ºi
pregãtirea precampaniei ºi cam-
paniei electorale de la finalul anu-
lui”, se aratã într-un comunicat
de presã al formaþiunii condusã
de Cãlin Popescu Tãriceanu ºi Daniel Constantin.

O primã decizie se referã la cri-
teriile pe care trebuie sã le înde-
plineascã un candidat ALDE la
funcþia de deputat sau senator.
Aceºtia trebuie sã aibã o bunã pre-
gãtire profesionalã ºi expertizã în
domeniile profesionale în care au
activat. În privinþa parlamentari-
lor în funcþie se va þine cont de
activitatea politicã ºi parlamenta-
rã. ”O altã decizie se referã la
modul de finanþare al partidului,
în perioada campaniei electorale.
Astfel, contribuþia pe care fiecare
organizaþie judeþeanã ºi fiecare

parlamentar ALDE vor trebui sã o
asigure pentru campania electoralã
conform prevederilor Legii nr.
334/2006 privind finanþarea acti-
vitãþii partidelor politice ºi a cam-
paniilor electorale, republicatã, va
fi de 10 salarii de bazã minime
brute pe economie pentru fiecare
candidat la funcþia de deputat sau
de senator, contribuþia fiecãrei or-
ganizaþii judeþene, respectiv de
63.000 lei (60 de salarii minime
brute pe economie), contribuþia
fiecãrui candidat la funcþia de de-
putat sau senator”, se mai aratã
în documentul ALDE.

Sancþiuni de milioane pentru instituþiile
care au cheltuit prost banii publici

108 instituþii de stat din România, care au fãcut
achiziþii publice au fost sancþionate cu sute de milioa-
ne lei pentru greºeli în cazul procedurilor de achizi-

þie, unele de câte cinci ori în aceeaºi procedurã.

Naþionalã pentru Achiziþii Publice
(ANAP), instituþie îndrituitã sã
consiliere ºi sã monitorizeze, dar
ºi sã sancþioneze autoritãþile în
cazul procedurilor de achiziþie
publicã, a aplicat amenzi de zeci
de mii de lei, uneori ºi câte trei
amenzi pentru tot atâtea greºeli
fãcute în cadrul aceluiaºi contract.
Nu au fost luate în calcul litigiile
care au ajuns în Contencios –
Administrativ sau pe rolul altor
instanþe, dar nici acelea care vi-
zau bani din fonduri nerambursa-
bile europene. În colimator au in-
trat strict autoritãþi, nu ºi compa-
nii particulare care au accesat ba-
nii publici respectivi.

”Agenþia Naþionalã pentru Achi-
ziþii Publice nu deþine informaþii
cu privire la numãrul proceselor
care au ca obiect nerespectarea
prevederilor legale în materie de
achiziþii publice, instanþele de ju-
decatã neavând obligaþia de a
transmite aceste informaþii cãtre
instituþia noastrã. (...) Instituþia
noastrã nu a elaborat ºi nu inten-
þioneazã sã elaboreze o listã a ope-

ratorilor economici care au creat
probleme în cadrul procedurilor
de achiziþii publice, în prezent ne-
existând un temei legal în acest
sens”, a precizat, la solicitarea
MEDIAFAX, Agenþia Naþionalã
pentru Achiziþii Publice.

De la aceeaºi sursã am intrat
în posesia listei cu autoritãþile con-
tractante sancþionate contraven-
þional de ANAP pe parcursul anu-
lui 2015.”În listã nu au fost inclu-
se autoritãþile contractante sanc-
þionate doar cu avertisment ºi au-
toritãþile contractante care au or-
ganizat proceduri de atribuire pen-
tru copntracte de achiziþii publice
finanþate din fonduri europene,
întrucât instituþia noastrã nu apli-

cã sancþiuni în aceste situaþii, în
aceste cazuri, rapoartele de con-
trol sunt transmise, spre valorifi-
care, autoritãþilor de management
din proiectele cu fonduri europe-
ne”, a transmis Bogdan Puºcaº,
directorul ANAP.

Lista instituþiilor amendate de
ANAP reprezintã vârful icebergu-
lui, tocmai fiindcã nu conþine ple-
iada de instituþii mari ºi mici care
au fentat procedurile de achiziþii
publice din proiectele cu fonduri
europene dar care au încãput cum-
va pe agenda DNA sau DIICOT.
Astfel, lista are în top câteva spi-
tale din teritoriu care au fost prin-
se cã au încãlcat legea ºi de câte
cinci ori în aceeaºi procedurã.
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Consilierii municipali au avut
spre aprobare, în ultima ºedinþã,
un proiect de hotãrâre prin care
s-a rectificat bugetul de venituri
ºi cheltuieli al SC Pieþe ºi Târ-
guri. Printre altele, pe lista de in-
vestiþii a fost inclusã ºi construc-
þia a 20 de chioºcuri-tip pe care
conducereea pieþelor urmeazã sã
le ofere comercianþilor spre în-
chiriere odatã cu terenul din Târ-
gul Municipal.

 „Lista de investiþii ºi cuantu-
mul ei se face în funcþie de veni-
turile pe care societatea le are. În
prezent, la sfârºitul anului, am
mutat un punct de lucru, târgu
municipal, unde existã doar un
teren neamenajat. Conducerea
anterioarã a fãcut demersuri în
vederea scoaterii la licitaþie a te-
renurilor în vederea construirii de
chioºcuri. Au venit doar doi par-
ticipanþi, prin urmare am consi-
derat cã este necesar ca SC Pieþe
sã vinã cu iniþiativa de a construi
chioºcuri pe modelul stabilit de
CLM Craiova”, a explicat, în ple-

Dupã florile ºi gardul viu care dispar de pe domeniul
public, a venit rândul pietriºului care se foloseºte la repa-
raþia strãzilor. Sâmbãtã seara, în jurul orelor 19.30, poliþiº-
tii locali din cadrul Secþiei Ordine Publicã ”Romaneºti” –
Poliþia Localã a Municipiului Craiova, în timp ce efectuau
serviciul de patrulare pe bulevardul „Romanescu” – strada
Râului, au observat o camionetã, cu numãrul de înmatri-
culare DJ – 96 – BAN, ce avea ca încãrcãturã materiale de
construcþii. Pietriºul respectiv era din cel care se foloseºte
la lucrãrile ce se deruleazã în zonã. „În urma efectuãrii
procedurilor de identificare a rezultat cã aceºtia se numesc
P.O. , în vârstã de 57 ani ºi fiul acestuia P.A.E., în vârstã
de 33 ani, ambii domiciliaþi în Craiova, care au recunoscut
verbal cã pietriºul a fost încãrcat din grãmezile aflate pe
bulevardul Romanescu”, a precizat Tavi Mateescu, direc-
torul Poliþiei Locale Craiova. Cele douã persoane, împreu-
nã cu autoutilitara ºi încãrcãtura, au fost conduse ºi pre-
date pe bazã de proces-verbal la Secþia nr. 2 Poliþie Craio-
va, în vederea continuãrii cercetãrilor impuse de lege.

Prinºi la furat de nisip pe strada „Râului”

350.000 de lei pentru chioºcurile350.000 de lei pentru chioºcurile350.000 de lei pentru chioºcurile350.000 de lei pentru chioºcurile350.000 de lei pentru chioºcurile
din Târgul Municipaldin Târgul Municipaldin Târgul Municipaldin Târgul Municipaldin Târgul Municipal

Conducerea SC Pieþe ºi Târguri Craiova a luat decizia
sã investeascã în construcþia a 20 de chioºcuri-tip pe care
sã le punã la dispoziþia comercianþilor. Aceste construcþii
vor fi oferite la pachet cu terenul pe care aceºtia îl vor
închiria în noul Târg Municipal al Craiovei.

nul de luna trecutã, Claudiu Nea-
goe, administratorul SC Pieþe ºi
Târguri Craiova.
„Le oferim o garanþie
comercianþilor cã târgul
nu se va mai muta”

Potrivit acestuia, iniþiativa are
cu mai multe avantaje pentru SC
Pieþe ºi Târguri. Pe de o parte,
societatea va funcþiona mai bine,
iar pe de altã parte ºi modul de
eliberare a documentaþiei pentru
spaþiile respective va fi mai uºor.

„Un alt aspect ar fi cã toate
chioºcurile vor arãta la fel ºi nu
va face fiecare proiectul sãu
dupã cum va considera. Mai este
ºi motivul cã le oferim o garanþie
comercianþilor ºi tuturor celor
care sunt interesaþi sã vinã ºi sã
liciteze la un chioºc, în târgul res-
pectiv, cã nu se va mai muta.
Foarte multã lume este reticentã
de teama cã se va muta ºi rãmâ-
ne cu investiþia fãcutã”, a expli-
cat Neagoe. „Trebuie sã luaþi în
calcul cã este vorba de o investi-

þie destul de mare, durata de via-
þã a unei construcþii provizorii,
conform legislaþiei, este între 8
ºi 12 ani. Este greu sã vii ºi sã
licitezi un teren, apoi sã ridici un
chioºc ºi, dupã aceea, sã întâm-
pini probleme în CL cã nu mai
trebuie prelungit, cã de ce pre-
lungim...”, a mai spus acesta.

Toate construcþiile
vor arãta la fel

Administratorul Pieþelor i-a asi-
gurat pe consilierii locali cã, în
general, prelungirea contractelor de
închiriere a spaþiilor din pieþele cra-
iovene se face transparent, fãrã sã
fie cineva favorizat în vreun fel.

„De câte ori am prelungit un
contract de închiriere, ca sã nu
defavorizãm ºi sã nu creadã cine-
va cã am favorizat pe cei cãrora
le-am prelungit, întotdeauna am
avut terenuri libere pe care le-am
scos la licitaþie pentru a crea po-
sibilitatea ºi altor agenþi economici

sã vinã ºi sã participe la licitaþii”,
a menþionat Claudiu Neagoe.

Pentru construcþia celor 20 de
spaþii comerciale, conducerea SC
Pieþe ºi Târguri a estimat o sumã
de 350.000 de lei, bani care au fost
prevãzuþi în bugetul de anul aces-
ta. Chioºcurile vor fi confecþio-

nate la fel, dupã modelul stabilit
ºi aprobat de CLM Craiova.

Tot prin proiectul de hotãrâre de
luna trecutã, consilierii municipali
au aprobat o sumã de 30.000 de
lei, de la bugetul propriu, pentru
alimentarea cu energie electricã a
Târgului Municipal.
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„Mã înclin în faþa lui...”
În prima sâmbãtã a lunii septem-

brie, când vara nu se lasã dusã, iar
toamna bate, încã rãbdãtoare, pe
la uºi, a devenit deja tradiþie ca în
comuna Urzicuþa sã fie zi de sãr-
bãtoare. Ziua Comunei Urzicuþa,
desfãºuratã sub titlul „Cununa
Grâului”, i-a adunat ºi acum, sâm-
bãtã, 3 septembrie a.c., pe local-
nici, mai întâi la Cãminul Cultural,
unde manifestãrile au început cu
o festivitate deosebit de emoþionan-
tã. Fiul al comunei Urzicuþa, pro-
fesorul Zamfiricã Petrescu, in-
spector de fizicã, timp de 6 ani ºi
jumãtate, director al Colegiului
Naþional Fraþii Buzeºti din Craiova
timp de alþi 12 ani ºi jumãtate, cu
zeci de generaþii de tineri cãrora
le-a desluºit tainele fizicii, a primit
titlul de cetãþean de onoare al co-
munei Urzicuþa. “Este prima sâm-

Vizibil emoþionatã, Marga Grigorescu, învãþãtoarea lui Zamfiricã
Petrescu, Doru, cum îi spun localnicii din Urzicuþa, îºi aminteºte de
elevul ei ºi se mândreºte cã a ajuns tot dascãl ºi chiar unul de excepþie:
„Când am venit aici, ca tânãrã absolventã, în urmã cu 52 de ani,
Doru mi-a fost elev, în prima promoþie. Era un bãiat timid, cuminte,
ascultãtor... De câte ori îl vãd sunt emoþionatã, parcã e acelaºi elev al
meu... ºi sunt mândrã cã a devenit un dascãl deosebit. E important sã
ai încredere în învãþãtor ºi în profesori pentru cã ei îþi ghideazã primii
paºi în viaþã. Îmi amintesc ºi acum cã, în ziua în care a luat la facul-
tate, tatãl lui a venit la mine ºi mi-a spus... Sunt astfel de momente de
bucurie, în care vezi cã eforturile au dat roade...”.

Domnului profesor, cu dragoste:

Zamfiricã Petrescu, cetãþean de onoareZamfiricã Petrescu, cetãþean de onoareZamfiricã Petrescu, cetãþean de onoareZamfiricã Petrescu, cetãþean de onoareZamfiricã Petrescu, cetãþean de onoare
al comunei Urzicuþaal comunei Urzicuþaal comunei Urzicuþaal comunei Urzicuþaal comunei Urzicuþa

S-a nãscut, ºi-a petrecut copilãria ºi a de-
prins tainele învãþãturii în comuna Urzicuþa. A
devenit un dascãl deosebit, inspector, director
al Colegiului Naþional „Fraþii Buzeºti” din Cra-
iova mai bine de un deceniu ºi acum porneºte
într-o nouã aventurã, din postura de director
adjunct al Colegiului Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu”din Craiova. A reprezentat cu
mândrie aceastã comunitate, mãrturie stând

rezultatele deosebite obþinute de-a lungul unei
cariere excepþionale, a rãspuns Prezent la fie-
care întâlnire cu fiii satului, iar Primãria ºi Con-
siliul Local Urzicuþa au decis sã-i acorde titlul
de cetãþean de onoare al comunei. Este vorba
despre profesorul Zamfiricã Petrescu, Doru,
cum îl ºtiu oamenii prin sat, aflat în centrul sãr-
bãtorii organizate de autoritãþile locale, sâm-
bãtã, de Ziua Comunei Urzicuþa.

bãtã din luna septembrie, ºi aºa
cum a devenit deja tradiþie, sãr-
bãtorim Ziua Comunei Urzicuþa.
Ca în fiecare an, încercãm sã-i
evidenþiem pe fiii satului cei care
au plecat de aici cu capul sus ºi
ne-au fãcut mândri prin activita-
tea lor. Astãzi vreau sã vã anunþ
cã Primãria ºi Consiliul Local
Urzicuþa au hotãrât sã acorde ti-
tlul de cetãþean de onoare profe-
sorului Zamfiricã Petrescu. Mã
înclin în faþa lui pentru tot ceea
ce a fãcut pentru învãþãmântul
doljean, iar rezultatele remarcabi-
le obþinute de-a lungul carierei
sale le ºtiþi cu toþii”, a spus pri-
marul comunei Urzicuþa, Florea
Grigorescu, în deschiderea fes-
tivitãþilor, apoi l-a invitat în faþã pe
profesorul Zamfiricã Petrescu pen-
tru a-i înmâna diploma ºi placheta
ce stau mãrturie a recunoºtinþei

comunitãþii. Iar emoþiile nu s-au
sfârºit aici. Pentru cã profesorul
Petrescu a þinut sã-i mulþumeascã
primului sãu dascãl, nimeni altci-
neva decât soþia primarului comu-
nei: „doamna Marga Grigorescu
mi-a pus tocul în mânã, cã asta
foloseam pe vremea aceea, ºi vreau
sã-i mulþumesc”, ºi i-a dãruit un
coº cu flori.
„Aici mi s-a pus prima datã
tocul în mânã...”

„În primul rând vreau sã vã
mulþumesc pentru aprecieri. Eu
aici m-am nãscut, aici am copilã-
rit ºi, aºa cum spuneam, aici mi s-
a pus pentru prima datã tocul în
mânã. Am învãþat în ºcoala asta,
pe care mãs bucur sã o vãd reno-
vatã, aranjatã ºi implicatã în tot
felul de proiecte. Amintirile din
copilãrie sunt vii... Îmi aduc amin-
te de bãlþile în care ne scãldam,
de stadion, unde bãteam mingea
ºi mã bucur sã vãd schimbãri ma-
jore în comunã, de fiecare datã
când revin acasã. Am avut parte
de oameni deosebiþi, de dascãli
care mi-au îndrumat paºii, iar eu,
la rândul meu, am încercat ace-
laºi lucru cu generaþiile care mi-
au trecut prin mânã în cei ºase ani
ºi jumãtate cât am fost profesori
de fizicã, dar ºi în cei 12 ani ºi
jumãtate petrecuþi ca director la
Colegiul Naþional Fraþii Buzeºti.
Acum, de la 1 septembrie mai
exact, pot spune cã mã întorc la
prima mea iubire, întrucât voi fi
director adjunct al Colegiului
Naþional Militar. Este o onoare
deosebitã sã fiu astãzi aici, vã
mulþumesc ºi sã ºtiþi cã eu le spun

tuturor cã sunt de la þarã, de la
Urzicuþa...”, a spus profesorul
Zamfiricã Petrescu. A þinut sã-i
mulþumescã ºi soþiei, Genelia Pe-
trescu, o prezenþã discretã ºi un
profesor de biologie cu rezultate
strãlucite, pentru sprijinul acordat,
pentru faptul cã îl susþine ºi, mai

mult decât atât, îl însoþeºte în
aceastã nouã provocare, la Cole-
giul Naþional Militar „Tudor Vladi-
mirescu”.
Investiþiile în comunã
nu se vor opri

La manifestãri au fost prezenþi
atât primari din comunele înveci-
nate, cât ºi reprezentanþi ai admi-
nistraþiei publice judeþene, cei doi
vicepreºedinþi ai Consiliului Jude-
þean Dolj, Alina Tãnãsescu ºi Cos-
min Vasile ajungând la Urzicuþa în-
soþiþi de deputatul Ion Cãlin, care a

þinut sã-l felicite atât pe Florea Gri-
gorescu, primarul comunei, cât ºi
pe profesorul Zamfiricã Petrescu.
„Am venit sã vã felicit pe toþi, pri-
marul, consiliul local, pentru aceas-
tã întâlnire tradiþionalã cu fiii sa-
tului, pentru cã este o pildã pentru
cei tineri. Vreau sã le urez la mulþi

ani ºi oamenilor din Urzicuþa, de
ziua comunei, pentru cã ei meritã
un nivel de trai ridicat, tot ce s-a
fãcut pânã acum pentru ei este, ºi
ºtiu cã investiþiile nu se vor opri
aici”, a spus deputatul Ion Cãlin.
Cei doi vicepreºedinþi ai Consiliului
Judeþean Dolj au mulþumit ºi ei pen-
tru invitaþie ºi au recunoscut meri-
tul primarului Florea Grigorescu de
a nu se da bãtut niciodatã: „este
mereu la uºa noastrã, încercând sã
mai depunã un proiect, sã mai ob-
þinã o finanþare...”.

ªi întrucât Cãminul Cultural ar
fi fost neîncãpãtor, pe stadionul
„Florea Martinovici” din comunã
a fost organizat un spectacol de
zile mari, pentru ca localnicii sã se
bucure de ziua lor. Ansamblurile de
dansuri populare din localitate, dar
ºi din comunele învecinate, inter-
preþi consacraþi precum Sanda
Argint, Liviu Dicã, Olguþa Berbec,
Valentin Andrei, Paula Butuºinã sau
Manuela Motocu, i-au încântat pe
cei prezenþi ºi i-au ridicat la joc
pânã târziu în noapte, Adi de la
Vâlcea fiind cel care a încheiat sãr-
bãtoarea. Însã ultima surprizã, care
a stârnit ropote de aplauze, a fost
un foc de artificii care a luminat
cerul minute bune. Promisiunea
primarului Florea Grigorescu ºi a
Consiliului Local Urzicuþa este cã
vor continua ºi investiþiile în loca-
litate, dar ºi sãrbãtorile.
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MIRCEA CANÞÃR

Astãzi se cunosc deja rezul-
tatele alegerilor regionale de
ieri, din landul Mecklenburg-
Pomerania occidentalã. ªi ele
pot valida sau invalida sonda-
jul de vineri, 26 august a.c.,
care plasa Alternativa pentru
Germania (AfD), partid de ex-
tremã dreaptã pe locul trei, cu
21% lângã creºtini democraþi
(CDU), aceºtia cu 20%, par-
tidul Angelei Merkel, ºi la 7
procente în urma social-de-
mocraþilor (SPD). La un an,
dupã ce Angela Merkel ºi-a
asumat o insolitã politicã mi-
graþionistã, deschizând fron-
tierele pentru valurile de re-
fugiaþi sirieni, afgani ºi ira-
kieni, blocaþi prin gara Buda-
pesta sau pe rutele Balcani-
lor, care au însumat peste un

milion de persoane, cancela-
rul german este destul de izo-
lat în opþiunea sa. Din primã-
vara acestui an, prin acordul
convenit între Uniunea Euro-
peanã cu Turcia, fluxul s-a
redus ºi doar 300.000 de ce-
reri de azil sunt aºteptate.
Alegerile din landul Pomera-
nia sunt considerate un test
sau mãsura în care cancelarul
plãteºte preþul politic al deci-
ziei sale. Partidul populist ºi
anti-imigraþionist AfD – Alter-
nativa pentru Germania – nu
a existat în urmã cu patru ani.
Dar la alegerile regionale din
luna martie a.c., a obþinut
12,5% în Rhenania-Palatinat;
15,1% în Baden Wurttem-
burg, devansând SPD ºi
24,2% în Saxa Anhalt, locul

doi dupã CDU. Angela Mer-
kel nu va schimba politica sa,
spun analiºtii, deºi chestiunea
refugiaþilor a polarizat socie-
tatea. Se denunþã deja „imi-
graþia incontrolabilã” ºi Sig-
mar Gabriel, liderul social-de-
mocraþilor, contracandidatul
potenþial al Angelei Merkel,
anul viitor, la funcþia de can-
celar, a reluat sintagma „limi-
telor atinse”. O logicã existã
în gestul Angelei Merkel,
deºi UE este divizatã pe
chestiunea primirii de refu-
giaþi, la un an dupã decizia
germanã de a deschide porþi-
le. De altfel, politica migraþi-
onistã germanã se distinge
frapant de cea a restului Eu-
ropei. Potrivit Oficiului Fede-
ral pentru Migranþi ºi Refu-

giaþi (BAMF) Germania are
un milion de refugiaþi din
2015, iar anul acesta se aº-
teaptã la circa 300.000 de so-
licitãri. Un nou val ar urma sã
vinã la sfârºitul verii. Politica
porþilor deschise este mult
mai complexã. Germania pro-
cedeazã deja la clasarea sosi-
þilor. Are o problemã demo-
graficã imensã ºi anteprizele
germane au nevoie de mânã
de lucru calificatã. Potrivit sãp-
tãmânalului „Der Spiegel”,
care citeazã o sursã din minis-
terul finanþelor, statul federal
va pune la dispoziþia landuri-
lor suma de 93,9 miliarde euro
la orizontul lui 2020 (pentru
cursuri de limbã – 5,7 miliar-
de euro ºi pentru formare –
4,6 miliarde euro) alocaþiile so-

ciale ridicându-se ºi ele la 25,7
miliarde euro. Reticente la pri-
mirea de strãini rãmân landu-
rile ex-RDG. Tema principalã
a oricãrei dezbateri politice, rã-
mâne politica migraþionistã. ªi
capacitatea Europei de a primi
noi valuri de refugiaþi, fãrã a se
uita de imigranþi clandestini,
este apropiatã de limitele ei,
asigura Donald Tusk. Într-o
conferinþã de presã comunã cu
preºedintele Comisiei Euro-
pene, Jean Claude Juncker, în
marja summitului G20 de la
Hangzhou, Donald Tusk a spus
cã „suntem între realism ºi
pragmatism”, dar oricât de
nuanþat s-ar exprima, nu se
poate înþelege decât un singur
lucru, ºi anume acela cã (...)
„gata”. Mai mult nu se poate.

Prin mãsura adoptatã medicii
cetãþeni ai unui stat terþ, titulari
ai Cãrþii Albastre a UE eliberatã
în România sau de un alt stat
membru al UE, membri ai Cole-
giului Medicilor din România, pot
exercita profesia fãrã concurs în
primii 2 ani numai în regim sala-
rial în unitãþile sanitare care în-

Medici din state terþe UEMedici din state terþe UEMedici din state terþe UEMedici din state terþe UEMedici din state terþe UE
vor putea profesa în Româniavor putea profesa în Româniavor putea profesa în Româniavor putea profesa în Româniavor putea profesa în România

Din cauza deficitului tot mai mare de personal, cu care se
confruntã spitalele din toatã þara, s-a luat decizia de a facilita
accesul medicilor, cetãþeni ai unui stat terþ UE, care solicitã
sau sunt titulari ai Cãrþii Albastre a UE, în scopul exercitãrii
profesiei pe teritoriul României. Mãsura vine în completarea
Strategiei Naþionale pentru Resursa Umanã din Sãnãtate - al
cãrei accent cade pe retenþia medicilor în þarã - ºi care va fi
publicatã la începutul lunii octombrie.

registreazã un deficit minim de
30% din necesarul de medici
specialiºti confirmaþi în specia-
litatea solicitantului. Dupã expi-
rarea termenului de 2 ani, înca-
drarea medicilor în alte unitãþi
sanitare publice decât cele men-
þionate se face numai prin exa-
men/concurs.

În cazul farmaciºtilor, Cole-
giul Farmaciºtilor din România
întocmeºte ºi elibereazã cardul
profesional european de farma-
cist, cu respectarea prevederi-
lor europene în materie. De ase-
menea, existã noi dispoziþii cu
privire la libera prestare a servi-
ciilor farmaceutice care se apli-
cã farmaciºtilor cetãþeni ai unui
stat membru al UE, ai unui stat
aparþinând SEE sau ai Confede-
raþiei Elveþiene.

Mecanism de alertã
S-au introdus ºi mecanisme de

alertã, prin intermediul cãrora au-
toritãþile ºi instituþiile competente

din România informeazã toate ce-
lelalte state membre cu privire la
medicii ºi farmaciºtii cãrora li s-a
restrâns sau interzis de cãtre auto-
ritãþile sau instanþele judecãtoreºti
sã desfãºoare, pe teritoriul Româ-
niei, în întregime sau în parte, chiar
ºi cu caracter temporar, activitãþi-
le profesionale.

Ordonanþa de Urgenþã adoptatã

sãptãmâna trecutã transpune în le-
gislaþia naþionalã Directiva 2013/55/
UE pentru modificarea Directivei
2005/36/CE privind recunoaºterea
calificãrilor profesionale.

Ministerul Sãnãtãþii va elabora
normele de aplicare a acestui act
normativ împreunã cu organizaþii-
le profesionale de profil.

RADU ILICEANU

Singurele documente necesa-
re la înscrierea copiilor la grãdi-
niþã sau ºcoalã sunt adeverinþa
medicalã de la medicul de familie
ºi avizul epidemiologic. Analize
suplimentare pot fi cerute de me-
dicul de familie doar în cazul în
care existã simptome de boalã in-

Analizele medicale nu sunt necesare pentru
înscrierea copiilor la grãdiniþã sau ºcoalã

fecþioasã la copil.
Ministerul Sãnãtãþii ºi Ministe-

rul Educaþiei au stabilit anul tre-
cut printr-un ordin comun docu-
mentele medicale necesare la în-
scrierea, frecventarea sau termi-
narea unui ciclu de învãþãmânt în
România. Aceste documente nu

prevãd rubrici pentru rezultatele
analizelor medicale.

Potrivit specialiºtilor, sunt câ-
teva elemente esenþiale pe care
pãrinþii ar trebui sã le cunoascã
pentru a lua decizii ºi a acþiona în
mod responsabil pentru sãnãtatea
copiilor lor. Prezenþa nazala ºi/sau
faringianã a stafilococilor sau
pneumococilor este frecventã ºi
nu reprezintã în sine un pericol
pentru sãnãtatea copilului. Cu alte
cuvinte, nu necesitã un tratament
antibiotic.

Testele/analizele medicale pen-
tru grãdiniþã nu sunt solicitate în
mod expres prin niciun document

oficial sau act normativ. Ele nu
au valoare epidemiologicã, adica
nu pot fi interpretate aºa încât sã
dea indicaþii asupra unui pericol
real la care sunt expuºi ceilalþi
membri ai comunitãþii ºcolare în
care intrã respectivul copil.

Abuzul de antibiotice,
un pericol tot mai mare

Efectuarea acestor teste/ana-
lize, interpretate în mod superfi-
cial, deschide posibilitatea unui
abuz - administrarea de antibioti-
ce fãrã ca aceasta sã fie cu ade-
vãrat necesarã. Consecinþele sunt
nefaste: perturbarea florei micro-

biene normale a copilului care
primeºte antibiotic, respectiv se-
lectarea de germeni rezistenþi la
antibiotice ce pot fi ulterior trans-
miºi mai departe în comunitate.

Autoritãþile sanitare au preci-
zat cã este foarte important ca in-
stituþiile din domeniul sanitar, uni-
tãþile ºcolare ºi medicale sã infor-
meze corect populaþia despre lip-
sa beneficiilor unor asemenea tes-
tãri. La fel de important este sã
nu încurajeze folosirea antibioti-
celor pentru „eradicarea” unor
germeni care existã în organism
în mod normal.

RADU ILICEANU
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Dupã o varã destul de bogatã în
legume, zarzavat, cereale ºi fruc-
te, iatã cã a venit ºi toamna mult-
aºteptatã de locuitorii comunei
Cetate. O localitate aºa cum ne-
am obiºnuit: plinã de oameni gos-
podari, cãrora timpul le este hãrã-
zit cu o bunã organizare, ce þine
de flerul fiecãruia. Lucru dovedit
prin sutele de case puse la punct,
cu grãdini pline de savoare ºi curþi
bine îngrijite.
Duminica, prilejul unei reîntâlniri

Vremea foarte frumoasã din ul-
timele zile a fãcut ca localnicii din
Cetate sã iasã cu mic, cu mare, la
piaþã. Un loc unde, pe lângã a-þi
face cumpãrãturilor, ai prilejul sã-
þi împãrtãºeºti gândurile multora
dintre cunoscuþi, pe care altfel nu
ai ocazia sã-i întâlneºti prea uºor.
Intrând în piaþa acoperitã, parcã
eºti în mijlocul unei armate fãrã
comandant. Sute de voci, mai ri-
dicate sau mai coborâte, ºuºoteli,
saluturi ferme venite din piepturile

La început de toamnã, în Piaþa din Cetate,La început de toamnã, în Piaþa din Cetate,La început de toamnã, în Piaþa din Cetate,La început de toamnã, în Piaþa din Cetate,La început de toamnã, în Piaþa din Cetate,
se numãrã bobocii!se numãrã bobocii!se numãrã bobocii!se numãrã bobocii!se numãrã bobocii!

Ieri, o zi însoritã în comuna Cetate, motiv
pentru ca sutele de comercianþi sã ia cu asalt
piaþa din localitate. Oferta era mai diversifi-
catã ca oricând. Legumele erau la preþuri
aproape modice, în marea lor majoritate nu
depãºeau 1 sau 2 lei kilogramul. Cereale din
plin, pãsãri ºi purcei asemenea, dar mai ales
o vitalitate a localnicilor, molipsitoare ºi re-

confortantã. Toamna îºi intrã, încet ºi sigur,
în drepturile sale. Viile sunt aproape gata de
cules, porumbul din câmp ajunge acum în
hambarele localnicilor, iar cazanele au fãcut
ca fructele sã fie transformate într-o þuicã
ademenitoare. Rachiul va ieºi un pic mai în-
colo, dupã ce comina din struguri va fi gata
de a fi coaptã.

unor þãrani ce nu se sperie prea
uºor de provocãrile vieþii, strângeri
de mânã sãnãtoase, semn cã natu-
ra i-a înzestrat cu aptitudini fizice
de invidiat, dau senzaþia cã eºti într-
un furnicar uman, cum doar în târ-
gurile de la cîmpie mai gãseºti.
„Munca” de peste an, vândutã
aproape pe nimic

Cei din Cetate spun despre mar-
fa ce-o expun cã este „munca” lor
de peste an. Ba chiar cînd merg
la câmp sã vadã cum se prezintã
porumbul ºi dacã zilele urmãtoare
îºi cheamã rudele ºi vecinii sã-l cu-
leagã, spun simplu: anul ãsta se
face „muncã”! Unii dintre ei fac
loc în hambare noii recolte ºi ies
cu grâul ºi porumbul  vechi la vân-
zare. Preþul este de 10 lei baniþa.
Gãsim ºi mazãre, la 18 lei baniþa.
Cum acest an agricol are toate ºan-
sele sã fie unul foarte mulþumitor
pentru localnici, se prefigureazã o
scãdere a preþului la purcei. Ieri,
de pildã, un grãsun de 3 luni se

vindea cu 70 de lei ºi chiar mai
puþin. Echivalentul a 4 sau 5 pa-
chete de þigãri!

Ne-a uimit când am vãzut pre-
þuri de 1 sau 1,5 lei la foarte mul-
te produse vândute. Castraveþii –
1 leu, cartofii – 1 leu, ardeiul gras
– 1,50 lei, ceapa ºi vinetele – 1
leu, roºiile – 2,3 ºi 3 lei, brânza –
10 lei. Portbagajele autoturisme-
lor au fost umplute pânã la refuz
cu aceste bunãtãþi ale pãmântu-
lui,un cernoziom de cea mai bunã
calitate.
Fumul grãtarelor cu mici a
acoperit piaþa

Dupã timpul petrecut printre
comercianþi, localnicii nu-ºi refu-
zã plãcerea de a gusta câþiva miti-
tei ºi o bere, cã doar pânã la prânz
mai sunt ceasuri bune. La doar 1,5
lei un mic, important este ca berea
sã fie foarte rece, iar partenerii de
vorbã sã fie printre amici.

ªi, iatã cum, o nouã sãptãmânã
se apropie cu paºi repezi peste
comuna Cetate. Grijile oamenilor
de aici nu sunt nici mai multe, nici
mai puþine decât ale altor semeni.
Viaþa curge printre bucurii ºi ne-
cazuri, cu gânduri spuse ºi nespu-
se, cu inima strânsã, atunci când
sufletul le este la copiii lor, plecaþi
peste mii de kilometri în cautarea
unui destin mai fericit. Cetatea, o
comunã cu mult dezvoltatã eco-
nomic înainte de 1989, când zeci
de autobuze duceau oamenii la
muncã la fabricile de produse tex-
tile ºi alimentare din Calafat, în-
cearcã sã-ºi menþinã aceeaºi aurã
de localitatã sãnãtoasã ºi cumva
atentã în a nu pierde pariul cu ea
însãºi.
„Graurii” – duºmanii samatocului!

Un singur lucru pare sã le tul-
bure tihna celor din comuna Ceta-
te: „graurii”, cum li se mai zice prin
pãrþile locului. Cum viile sunt atent
îngrijite, oamenii trecînd cu sapa
de 2-3 ori pe rânduri, iar strugurii
par sã fie plini de zaharuri, zborul,
dar mai ales popasul fãcut de sto-
lurile uriaºe de grauri stricã liniº-
tea localnicilor. Bãtãile în tot felul
de tinichele improvizate cu scopul
de a alunga intruºii dau ceva spe-
ranþe, dar numai pentru viile din
vatra satului. Pentru cele de la
câmp orice arsenal conceput este
inutil. Ce-o rãmâne, rãmâne, se
consoleazã localnicii. Sunt con-
ºtienþi cã mai mult nu pot face. Cu
toate acestea, se prefigureazã o
producþie mulþumitoare de struguri
ºi un samatoc, aºa cu doar aici, în
Cetate, se mai produce.
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Ford a fost prezent pentru pri-
ma oarã la Red Bull Soapbox
Race, unde va expune în premie-
rã noul model Ford KA+.  Red
Bull Soapbox Race este o cursã
de maºini mai puþin obiºnuitã, mai
exact un Grand Prix al maºinilor
artizanale, fãrã motor, al cãror
combustibil este curajul, gravita-
þia, dar ºi puþin Red Bull. Aflat la
a doua ediþie în România, eveni-
mentul Red Bull Soapbox Race,
s-a desfãºurat anul acesta la Cluj-
Napoca, în parcul Colina.

Noul model Ford KA+ , o ma-
ºinã de mici dimensiuni, compac-
tã, vine cu o nouã înfãþiºare mult
mai dinamicã, un consum mult mai
eficient ºi un spaþiu interior ex-
trem de generos pentru cinci per-
soane, fiind o alternativã foarte
atractivã pentru cumpãrãtorii din
România care îºi doresc o maºi-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Noul FordKA+, prezentat  înNoul FordKA+, prezentat  înNoul FordKA+, prezentat  înNoul FordKA+, prezentat  înNoul FordKA+, prezentat  în
premierã la Red Bull Soapbox Racepremierã la Red Bull Soapbox Racepremierã la Red Bull Soapbox Racepremierã la Red Bull Soapbox Racepremierã la Red Bull Soapbox Race

Noul modelFord KA+  a fost prezentat în weekend, în premie-
rã, la Cluj-Napoca, în cadrul celei de a doua ediþii a Red Bull
Soapbox Race. Red Bull Soapbox Race este un eveniment de
curse de maºini artizanale care funcþioneazã pe bazã de curaj ºi
gravitaþie, la care sunt aºteptaþi sã participe mulþi tineri. Ford
KA+ oferã spaþiu interior generos, eficienþa consumului de com-
bustibil ºi dinamica plãcutã a ºofatului la un preþ convenabil.

nã elegantã ºi bine echipatã. „Ne
dorim sã atragem tinerii în proce-
sul de cumpãrare a modelului
KA+ ºi de aceea, ne-am gandit
ca Soapbox Race este evenimen-
tul ideal pentru a expune în pre-
mierã în România, acest model,
care se alãturã gamei Ford de
autoturisme de mici dimensiunisi
ºi care oferã o alternativã nouã
pentru cumpãrãtorii care doresc
un autoturism stilat, bine echipat
ºi de înaltã calitate”, a declarat
Attila Szabo, director general
Ford România.

21 de spaþii de depozitare
pentru obiecte mici în habitaclu

Clienþii din România pot co-
manda acest model începând
cu aceastã lunã, iar primele
unitãþi vor ajunge în þarã in
aproximativ 30 de zile; noul

Ford KA+ este un hatchback
cu 5 uºi bazat pe platforma glo-
balã Ford pentru autoturisme de
mici dimensiuni ºi oferã spaþiu
generos pentru cinci persoane.
„KA+ este puþin mai scurt de-
cât Fiesta, dar este cu 29 de
milimetri mai înalt, cu un inte-
rior optimizat care oferã cel mai
mare spaþiu în zona capului
pentru pasagerii din faþã ºi spa-
þiu pentru picioare pentru pa-
sagerii din spate în clasa din
care face parte. KA+ este un
autoturism foarte practic,
având un portbagaj cu capaci-
tate de 270 de litri – suficient
pentru douã valize mari – plus
plierea 60/40 a  banchetei spa-
te ºi 21 de spaþii de depozitare
pentru obiecte mici în habita-
clu”, se precizeazã într-un co-
municat de presã.

Toate modelele KA+
oferã un finisaj inteligent

Zonele de depozitare includ
MyFord Dock în centrul panoului
de bord, care permite pasagerilor
sã depoziteze, monteze ºi încarce
dispozitive mobile precum telefoa-
ne ºi sisteme de navigaþie, precum
ºi spaþii de depozitare în portierele
din faþã care pot susþine o sticlã
de 1 l, o sticlã de  0.5l ºi o umbrelã
micã. Un spaþiu de depozitare as-
cuns  lacapãtul panoului de bord
este accesibil doar când uºa ºofe-
rului este deschisã, permiþând as-
cunderea obiectelor valoroase. „In-
spirându-se din cel mai recent lim-
baj de design Ford, exteriorul sti-
lat, bine proporþionat, are o grilã
trapezoidalã distinctã montatã la
înãlþime cu faruri mari, care se con-
tinuã pe capotã. Toate modelele
KA+ oferã un finisaj inteligent, in-
tegrat, cu detalii cromate pentru
grila din faþã, iar barele de protec-
þie, mânerele portierelor ºi oglinzi-
le exterioare au aceeaºi culoare ca
ºi caroseria”, se mai spune în co-
municat.

Temporizare variabilã dublã
Interiorul are un finisaj granu-

lat atrãgãtor pe panoul de bord ºi
materiale ornamentale contempo-
rane rezistente, cu o culoare sti-
latã cenuºiu închis. Accentele
cromate distinctive sunt aplicate
în zone tactile cu vizibilitate spo-
ritã precum mânerele de deschi-
dere a portierelor, butoanele de
control al consolei centrale ºi fan-

tele de ventilaþie. „Noul KA+ are
o gamã de grupuri motopropul-
soare simplificate bazate pe noul
motor pe benzinã eficient Dura-
tec de 1,19l. Disponibil în versi-
uni de 70 CP ºi 85 CP, motorul
de 1,19 l este derivat din aceeaºi
gamã ca motorul de 1,25 l dispo-
nibil pentru Fiesta ºi are tempo-
rizare variabilã dublã indepen-
dentã a arborelui cu came care
sporeºte performanþa, eficienþa
consumului de carburant ºi redu-
ce emisiile”, susþin reprezentan-
þii Ford.

Noul KA+ a fost dezvoltat pentru
a asigura o dinamicã agilã
Combinat cu o transmisie ma-

nualã cu cinci viteze standard,
motorul de 1,19 l a fost construit
pentru a oferi eficienþã ºi mane-
vrabilitate, cu o plajã largã a cu-
plului  ce face ca autoturismul sã
fie uºor ºi plãcut de condus atât
în oraº cât ºi la drum lung. Anve-
lopele cu rezistenþã redusã la ru-
lare ºi detalii aerodinamice îmbu-
nãtãþite, precum bara de protec-
þie faþã ºi deschiderile grilei con-
tribuie de asemenea la eficienþa
îmbunãtãþitã. “Ambele opþiuni de
motor au emisii  CO

2
 de 114 g/

km ºi un consum mixt de carbu-
rant de 5,0 l/100 km (56,5 mpg).
Noul KA+ a fost dezvoltat pen-
tru a asigura o dinamicã agilã ºi a
fi uºor de condus, satisfãcând
aºteptãrile ridicate ale clienþilor
europeni”, s-a mai subliniat în
comunicatul de la Ford .
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Despre Oriana Fallalci sunt puþine lucruri
de spus, personalitatea sa fiind de-acum
consacratã nu doar în lumea mediaticã in-
ternaþionalã, ci ºi în cea a activiºtilor pentru
justiþie, socialã ºi nu numai, ca ºi în mai dis-
putatele cercuri ale literaturii. Am scris în
mai multe rânduri despre câteva dintre cãr-
þile ºi, mai precis, despre poziþiile pe care
acestea le-au propus ºi le-au impus, mai de
fiecare datã de o manierã „scandaloasã”. Cu
adolescenþa sa petrecutã în rândurile rezis-
tenþei antifasciste nu de parte de Florenþa,
crescuse, în mod firesc, în spiritul valorilor
„de stânga”, ceea ce a determinat-o sã se
aventureze, la maturitatea carierei jurnalisti-
ce, sã înfrunte, în interviuri atipice, trans-
formate aproape toate în cãrþi de succes,
figuri politice nu mai puþin singulare în am-
bientul politicii mondiale, de la Indira Gandhi
la ayatolahul Mohammad Reza Pahlavi, de
la Golda Meir ºi Yasser Arafat la Deng Xia-
oping, lech Walesa ºi Miammar Gadhafi.

Târziu, mai ales dupã acel eveniment cru-
cial al istoriei de azi – ºi poate de mâine –
survenit la 11 septembrie în SUA, unde de
altfel se ºi stabilise, ºi urmare cãruia a scris
poate cea mai „scandaloasã” operã a sa, La
Rabbia e l’Orgoglio („Furie ºi Orgoliu”),
septuagenara atunci jurnalistã avea sã-ºi de-
canteze ºi crezurile-i ideologice. Al cãror

deces, se ºtie, fusese deja decretat de mai
mulþi dintre gânditorii de la sfârºitul mile-
niului trecut. Iatã ce declara într-una dintre
ultimele sale interviuri:

Ergo, termenii Dreapta ºi Stânga sunt
pentru mine douã stãtute ºi învechite expre-
sii la care recurg doar din obiºnuinþã sau
din convenienþã verbalã. ªi, aºa cum spun
în ’Puterea Raþiunii”, în ambele vãd doar
douã echipe de fotbal ce se deosebesc prin
culoarea tricourilor purtate de jucãtorii lor
dar care, în substanþã, joacã acelaºi joc.
Jocul de a prinde mingea Puterii. Însã nu
Puterea de care e nevoie spre a guverna:
Puterea care îi foloseºte ei înseºi. Care se
istoveºte pe sine însãºi în sine însãºi.

Cât de exactã este o astfel de evaluare în
termenii unei judecãþi evaluatoare mi se pare
superfluu de explicat, iar spectrul politicii
de pe întregul Mapamond oferã surse impe-
cabile. Poate doar comparaþia Politicii cu
Sportul ar mai avea nevoie de ceva nuan-
þãri, fie ºi pentru motivul cã în anturajul ce-
lui din urmã, jocul în dimensiunea sa ludicã
e dotat cu reguli precise ºi, pe deasupra, ºi
cu un arbitraj care, cel puþin principial, nu
îngãduie nicio derogare de la spiritul lor.

Antijihadismului ei din cartea mai sus ci-

tatã nu i-a lipsit o dimensiune profeticã ºi
tocmai aceasta a stârnit un val de critici ºi
de neobiºnuit scandal tocmai în Franþa, adi-
cã în þara ce-avea sã sufere, peste puþin un
deceniu de la decesul Orianei Fallaci, de pe
urma unei gherile în numele lui Allah. Am
descris atunci într-un articol (a se vedea
„Scandalul unei profeþii (Oriana Fallaci de-
spre filfizonii francezi ºi sinuciderea Euro-
pei”) ºi despre reacþia sa la solicitarea unor
colegi din Hexagon în care, disociind Fran-
þa de hoarda de intelectuali autolivraþi ca eli-
tiºti, îi lichida lideralmente pe cei din urmã
cu argumente fãrã drept de apel, în stilu-i
ce-o fãcuse celebrã constând într-un mixaj
dintre pamflet ºi parabolã livrescã. „Dacã
eºti un vierme de mãtase – nota ea – ºi te
prinde molusca mori în cursul unei singure
nopþi.”

Nu mai reiau aici întreaga „poveste”, adi-
cã scandalul cu un final în net avantaj pen-
tru autoarea „Furiei ºi orogoliului” confir-
mat dupã atentatele ce-au zguduit Franþa la
ani distanþã de la moartea ei. Ceea ce mi se
pare interesant ºi instructiv în contextul de-
acum al profeþiilor sale este replica pe care
i-a dat-o încã în îndepãratul 8 octombrie
2001, un alt imens jurnalist italian, cu nu
mai puþine aventuri mediatice prin lume, mai
ales în Orientul Îndepãrtat ºi în cel Mijlociu

ºi, ca fapt divers, un coleg ºi prieten al ei
de-o viaþã. El îi replica atunci amicei asezo-
nate într-un zgârie nori din New York cã -
“rabbia e odio” non ci aiuteranno a sconfig-
gere il terrorismo.

Textual, Tiziano Terzani, într-o scrisoare
ce-avea sã concureze în celebritate cartea
Orianei, îi rãspunde astfel: ªi tu, Oriana,
punându-te în primul rând al acestei crucia-
de contra tuturor celor ce nu sunt ca tine
ori care-þi sunt antipatici, crezi între-adevãr
cã ne oferi salvarea? Salvarea nu e în furia
sa învrãjbitã, nici în calculata campanie mi-
litarã pe care o numeºti, ºi ca s-o faci mai
acceptabilã, Libertate de duratã. Ori tu gân-
deºti cã violenþa ar fi cel mai bun mod de a
înfrânge violenþa? De când e lumea lume n-
a existat nici un singur rãzboi care sã fi adus
sfârºitul tuturor rãzboaielor. Nu va fi nici
acesta. Ceea ce se întâmplã acum e nou.
Lumea tocmai schimbã atomul…”

Un adevãr, într-adevãr profetic, rãmâne,
totuºi, de la Oriana Fallaci, chiar dacã cel
Absolut, atât de des invocat de politicienii
semidocþi ori de o fetidã inteligenþã, anume
acela de prindere a mingii Puterii vânate pen-
tru uzul propriu ºi împotriva oricãror reguli.
Ale jocului. Deloc sportiv, câþ mai curând
de poker în care virtutea cea mai cãutatã
rãmâne cacealmeaua.

Jihadul ºi o confruntare jurnalisticã uitatãJihadul ºi o confruntare jurnalisticã uitatãJihadul ºi o confruntare jurnalisticã uitatãJihadul ºi o confruntare jurnalisticã uitatãJihadul ºi o confruntare jurnalisticã uitatã

Procedura de depunere a dosa-
relor cadrelor didactice va avea loc
în perioada 1 – 20 septembrie ºi
are ca scop constituirea Corpului
profesoral al CJE Dolj, pentru dis-
ciplinele cuprinse în organigramã:
Matematicã (cls. IV-XII), Fizicã
(VI-XII), Chimie (VII-XII), Bio-
logie (VII-XII) ºi Informaticã (V-
XII). Selectarea se va face între
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În Craiova se va desfãºura, în perioada
7-9 septembrie, Simpozionul ªtiinþific al In-
ginerilor Români de Pretutindeni – SINGRO
, manifestare ºtiinþificã desfãºuratã o datã la
doi ani ºi ajunsã la cea de-a XII- ediþie. Ac-
þiunea este organizatã de cãtre Asociaþia
Generalã a Inginerilor din România (AGIR)
în colaborare cu Universitatea din Craiova –
Facultatea de Inginerie Electricã. Evenimentul
din Cetatea Bãniei are loc în contextul sãr-
bãtoririi a 65 de ani de învãþãmânt superior
electrotehnic la Craiova, iar tema este „So-

Simpozion ºtiinþific al inginerilorSimpozion ºtiinþific al inginerilorSimpozion ºtiinþific al inginerilorSimpozion ºtiinþific al inginerilorSimpozion ºtiinþific al inginerilor
din România, la Craiovadin România, la Craiovadin România, la Craiovadin România, la Craiovadin România, la Craiova

luþii pentru un oraº inteligent”. Sunt mai multe
teme care vor fi luate în dezbatere: „Infras-
tucturã ºi mijloace de transport în comun ºi
individual, monitorizarea traficului ºi parcã-
rilor” ; „Infrastructurã ºi mijloace pentru
comunicaþii”; „Energia verde – producere,
gestionare, utilizare”; „Alimentarea cu apã –
distribuþie, gestionare”; „Deºeuri menajere
– colectare, reciclare, gestionare”; etc. Co-
mitetul ºtiinþific este compus din Prof.as-
.dr.ing.Mihai Mihãiþã (preºedinte al AGIR),
prof.univ.dr. Cezar Ionuþ Spînu (rector al

Universitãþii din Craiova),
prof.univ.dr.  Marian
Ciontu (decan al Facul-
tãþii de Inginerie Electri-
cã din cadrul Universitã-
þii din Craiova), precum
ºi din preºedinþi ai unor
sucursale teritoriale ale AGIR. Comitetul de
organizare, din partea AGIR – Sucursala Dolj
– este format din prof.univ.dr.  Gheorghe
Manolea – preºedinte, dr.ing.  Traian Chi-
ºu (vicepreºedinte), ºef lucrãri dr.ing.  La-

urenþiu Alboteanu  (secretar), dr.ing.
Mihnea Bãlteanu  , ºef lucrãri dr.ing.  ªte-
fan Buzatu, prof.ing.  Tatiana Bãlãºoiu,
membri în Biroul Dolj al AGIR.

CRISTI PÃTRU

Despre Centrul de Excelenþã (CJE)
Dolj,  în ultimii ani nu se poate vorbi de-
cât la superlativ, iar rezultatele stau do-
vadã. Pentru viitorul an ºcolar, s-a dema-

rat procedura de selecþie, atât pentru
elevi, cât ºi pentru cadrele didactice care
pot îndeplini criteriile de competenþã
cerute în asemenea ipostaze .

21 – 23 septembrie, iar doritorii
trebuie sã îndeplineascã mai multe
condiþii: curriculum vitae actuali-
zat, documente justificative pentru
activitatea de performanþã (parti-
cipanþi la fazele unor Olimpiade
Internaþionale, la cele ale unor con-
cursuri mondiale; competitori în
etapele naþionale ale Olimpiadelor
sau ale unor competiþii de anver-

gurã internaþionalã; premiile câºti-
gate de cãtre copii la fazele judeþe-
ne ale Olimpiadelor ) .

Program strict de selecþie
Nu numai pentru Corpul profe-

soral va urma selecþia , ci ºi pentru
elevi. Astfel, în perioada 12-30 sep-
tembrie, se va desfãºura procesul
de alegere a tinerilor, la disciplinele
amintite ºi pentru cadrele didacti-
ce, dupã un program bine stabilit:
12 – 26 septembrie, depunerea ce-
rerilor la secretariatul unitãþii de
învãþãmânt sau online la adresa
www.cjexdolj.ro/inscriere-2016 (o
noutate în acest sens), fiind admi-
sã solicitarea pentru o singurã dis-
ciplinã; pe 26 septembrie, vor fi
transmise, cãtre Inspectoratul ªco-
lar Judeþean Dolj, pe adresa inspec-
torului de specialitate, tabelele cu
cererile; 27 – 29 septembrie,
anunþarea pe site-urile ISJ Dolj ºi

CJE Dolj a listei cu unitãþile de în-
vãþãmânt unde va avea loc proce-
sul de selecþie; 30 septembrie este
data afiºãrii repartizãrii elevilor în
sãlile de concurs; 1 octombrie –
concursul de selecþie (în intervalul
orar 09:00 – 12:00); 3 octombrie –
anunþarea rezultatelor; a doua zi –
depunerea contestaþiilor; 6 octom-
brie – afiºarea rezultatelor finale; 8
octombrie – începerea cursurilor.
Totul se referã, pe obiecte de stu-
diu ºi clase la Matematicã (IV-XII),
Fizicã (VII-XII), Biologie (VII-
XII), Informaticã (VI-XII, X-XII).
Pentru anii de studiu rãmaºi sunt
alte date: 17 – 31 octombrie selec-
þia elevilor din cls. a VI-a la Fizicã;
Chimie – a VII-; Informaticã – a
V-a ºi a IX-a. Elevii din aceste cla-
se vor începe cursurile pe 12 no-
iembrie, dupã susþinerea concur-
sului de selecþie din 5 noiembrie ºi
rezolvarea contestaþiilor, care va
avea loc pe 10 în aceeaºi lunã.

Reguli pentru elevi
Elevii calificaþi la faza naþionalã

a Olimpiadelor sunt selectaþi în gru-
pe de excelenþã, fãrã a mai susþine
testarea, la disciplina la care au fost
calificaþi. În limita unui numãr de
maximum cinci copii/grupã, Comi-
sia Judeþeanã de selecþie poate apro-
ba selectarea în grupele de exce-
lenþã ºi a celor care au obþinut pre-
miile I,II,III sau menþiune la faza
judeþeanã a Olimpiadelor în anul
ºcolar 2015/2016. De asemenea, în
funcþie de rezultatul concursului
(numãr de participanþi, totalul ele-
vilor cu puntajul minim de 50% din
cel maxim, cel puþin opt elevi cali-
ficaþi), ISJ Dolj poate decide re-
configurarea grupelor pe discipli-
ne de învãþãmânt. În total, sunt 35
de locuri pentru elevi, cu minimu
de opt elevi ºi un maxim de 15 într-
o grupã.

CRISTI PÃTRU
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METEO

În mare
parte senin,averse
mai târziu, noaptea

luni, 5 septembrie - max: 33°C - min: 17°C

$
1 EURO ........................... 4,4559 ............. 44559
1 lirã sterlinã................................5,2880....................52880

1 dolar SUA.......................3,9870........39870
1 g AUR (preþ în lei)........168,2050.....1682050

Cursul pieþei valutare din 5 septembrie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii luni, 5 septembrie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile

RECOMANDÃRI TV
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Rãzbunãtorii:
Sub semnul lui Ultron

Se difuzeazã la HBO, ora 22:10

Doritor sã se retragã din activi-
tate ca Iron Man, Tony Stark îl
creeazã pe Ultron, un robot
dotat cu o uimitoare inteligenþã
artificialã. Acesta ar trebui sã
evalueze pericolele ºi sã con-
troleze armata de roboþi a lui
Stark, doar cã Ultron va declara
curând rãzboi rasei umane.
Dotat cu puteri nebãnuite ºi
invincibil în înveliºul sãu de
adamantium, robotul se arun-
cã împotriva New York-ului...

Taxi

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Belle Williams (interpretatã
de Queen Latifah) este un as
al vitezei. Conducând în
trombã pe strãzile New York-
ului, ea ºi-a câºtigat reputa-
þia de cel mai rapid sofer de
taxi din oraº. Acesta este,
însã, doar o micã parte din
adevãratul sãu vis: sã con-
ducã o maºinã de curse ºi sã
câºtige un raliu. Belle se aflã
deja aproape de a-ºi atinge
þinta, când este deturnatã din
calea sa de poliþistul Andy
Washburn...

Gabriel

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Un înger cãzut, Sammael, a cerut
ca 'lumea de mijloc' sã aparþinã
pãrþii întunecate. Cu ajutorul
acoliþilor sãi ameninþãtori ºi
înarmaþi, el a sufocat oraºul
întunecat ºi mohorât în vicii,
violenþe ºi cruzime. Victoria lui
Sammael este asiguratã - pânã
la sosirea lui Gabriel, ultimul
dintre cei ºapte arhangheli ai
Cerului. Gabriel este tânãr, puter-
nic ºi a devenit cel mai puternic...

sursa: cinemagia.ro

LUNI - 5 septembrie

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
10:00 Superconsumatorul (R)
11:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
12:00 Teleshopping
12:30 Post-meridian
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect! (R)
17:00 Garantat 100% (R)
18:00 Gãri de poveste
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Românii dupã Brexit
22:00 Poveste imoralã
23:10 Copiii vântului
2000, Italia, Aventuri, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:55 Vorbeºte corect! (R)
01:00 Poveste imoralã (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Gãri de poveste (R)
03:40 Post-meridian (R)
04:05 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Mic dejun cu un campion

(R)
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Edinburgh, oraºul

festivalurilor (R)
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:30 Cap compas (R)
14:10 5 minute de ºtiinþã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Fãrã compromisuri
2010
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Teatru TV
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Legile afacerilor
23:00 Locuri, oameni ºi comori

(R)
23:30 Replay
01:00 Dincolo de viitor
01:30 Drumul lui Leºe (R)
02:30 Cap compas (R)
03:00 La fix (R)
04:00 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu (R)
05:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
05:50 5 minute de ºtiinþã

TVR 2

07:25 Un tren numit Darjeeling
08:55 Cel mai lung drum
11:00 Aceeaºi Alice
12:45 Muntele magic
14:15 A fost odatã ca niciodatã
15:50 Magic Mike XXL
17:45 Pe platourile de filmare
18:15 Corul de bãieþi
20:00 Mildred Pierce
22:10 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
00:30 Fraþi vitregi
02:10 Autobuzul 657
03:45 Foxcatcher
06:00 Muntele magic

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Ce spun românii (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Taxi
2004, SUA, Acþiune, Comedie
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
00:00 Taxi (R)
2004, SUA, Acþiune, Comedie
02:00 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Îngerii lui Charlie (R)
2011, SUA, Acþiune
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relatiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
04:45 Vorbeºte lumea (R)

07:15 Ce spun românii (R)
08:15 Ursul Jack (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Mereu în offside
14:45 Bãrbaþii în negru II
16:30 La bloc
18:45 Un monstru la Paris
20:30 Danseazã cu mine
23:00 The Devil's Chair
00:30 Gabriel
02:45 Tatã în stil american
03:30 Cine A.M.
06:30 Aventurile lui Spider

Man

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Chefi la cuþite (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Alo, aterizeazã strãbunica!

(R)
1981, România, Comedie,

Familie
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Camera de râs
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Apel de urgenþã
21:30 SOS, Sãnãtatea mea
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Apel de urgenþã (R)
01:30 SOS, Sãnãtatea mea (R)
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:00 ªcoala.tv (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

League: Manchester United -
Bayern Munchen

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

League: Liverpool - Milan
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Nãscuþi campioni Viena:

"Inamicul României"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Champions

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Magazin UEFA Cham-

pions League
01:00 Nãscuþi campioni Viena:

"Inamicul României"
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Bessie

Se difuzeazã la HBO, ora 18:10

Queen Latifah o interpreteazã
pe Bessie Smith în filmul bio-
grafic ”Bessie” (HBO Films), în
regia lui Dee Rees. Filmul pre-
zintã evoluþia lui Bessie, de la
statutul de anonimat pânã la
titlul de ”regina muzicii blues”,
una dintre cele mai de succes
cântãreþe ale anilor ‘20 ºi le-
genda de azi. Aceastã premierã
HBO Films exploreazã cariera
remarcabilã a cântãreþei Bessie
Smith, ”regina muzicii blues”...

Un asasin nemilos

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Dupa ce partenerul sãu, Tom
Wynne, ºi familia lui sunt
omorâþi de periculosul asa-
sin Rogue, rãzbunarea devi-
ne o obsesie pentru agentul
FBI Jack Crawford, a cãrui
viaþã se transformã într-un
coºmar din cauza remuºcã-
rilor. Rogue iese din ascun-
zãtoare pentru a-ºi regla
conturile cu mafia chine-
zeascã ºi bandele Yakuza,
moment propice pentru o
confruntare finalã între nele-
giuit ºi agent...

Rãzbunare cu stil

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Harry, un curator de artã, cautã
sã se rãzbune pe ºeful sãu,
într-o manierã surprinzãtoare:
va încerca sã îl convingã sã
cumpere un tablou fals de
Monet. Are însã nevoie de
ajutorul unei femei frumoase,
dispusã sã fie momeala. Nicole
pare sã fie candidata perfectã,
dar Harry devine rapid ferme-
cat de ea...

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 6 septembrie

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Românii dupã Brexit (R)
10:00 Gãri de poveste (R)
11:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
12:00 Teleshopping
12:30 Post Meridian
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Dosar România
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Românii dupã Brexit
22:00 Poveste imoralã
23:10 Serenadã la New York
2007, SUA, Comedie, Dramã
00:55 Vorbeºte corect!
01:00 Poveste imoralã (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Post Meridian (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Deportaþii (R)
09:00 Fãrã compromisuri (R)
2010
09:50 Cartea cea de toate zilele
10:00 Documentar 360°-GEO

(R)
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:30 Dincolo de viitor (R)
14:10 5 minute de ºtiinþã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Handbal masculin
17:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:00 Ora de ºtiri (R)
19:00 Fãrã compromisuri
2010
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Anotimpul victoriei
2009, Comedie, Sport
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 Mad Men (R)
2007, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Legile afacerilor (R)
02:00 REVIZIE TEHNICA
06:00 Ora de ºtiri (R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 A fost odatã ca niciodatã
09:05 Corul de bãieþi
10:50 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
13:10 Fantastic 4
14:50 Hitchcock/Truffaut
16:10 Rãzboi în cuplu
18:10 Bessie
20:00 Ray Donovan
21:00 Banshee
22:00 Foxcatcher
00:15 Ramona
00:40 Totul pânã la bani
02:15 Terminator: Genisys
04:20 Femeia în negru 2:

Îngerul Morþii
06:00 Fantastic 4

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Ce spun românii (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Un asasin nemilos
2007, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
00:00 Un asasin nemilos (R)
2007, SUA, Acþiune, Thriller
02:00 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Îngerii lui Charlie (R)
2011, SUA, Acþiune
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In aºteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relaþiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Ce se întâmplã doctore ?
04:45 Vorbeºte lumea (R)

07:30 Un monstru la Paris (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Robbersonii ºi poliþia (R)
13:45 Danseazã cu mine (R)
16:15 La bloc
18:30 Bunã ziua, tristeþe
20:30 Rãzbunare cu stil
22:15 Iluzie americanã
00:15 Cel mai bun film 2
02:00 Tatã în stil american
02:45 Cine A.M.
06:15 Aventurile lui Spider Man

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Chefi la cuþite
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Chefi la cuþite (R)
03:15 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Apel de urgenþã (R)
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Cruciada copiilor
2006, Olanda, Aventuri, Familie,

Fantastic, Rãzboi
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Cruciada copiilor (R)
2006, Olanda, Aventuri, Familie,

Fantastic, Rãzboi
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
04:00 ªcoala.tv (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

League: Barcelona - Manches-
ter United

15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Cham-

pions League: Real Madrid -
Bayer Leverkusen

17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat Craiova:

"Bãtaie maximã"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Cham-

pions League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat Craiova:

"Bãtaie maximã"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - Panoramic cinematografic - Patria - 55555 septembrie septembrie septembrie septembrie septembrie
Coliziunea

Ora:  16:30; 21:00

Gen film: Acþiune

Cu: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben
Kingsley, Anthony Hopkins

Regizor: Eran Creevy

Marele Uriaº Prietenos
Ora: 14:00(3D, ro); 18:30(3D)

Gen film: Aventuri, Familie, Fantastic

Cu: Ruby Barnhill, Rebecca Hall, Penelope
Wilton, Mark Rylance, Jemaine Clement

Regizor: Steven Spielberg
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ªefi de coºmar 2

Se difuzeazã la HBO, ora 13:35

Dupã ce ºefi de coºmar a
devenit un hit al lui 2011,
sequelul porneºte de la o
premisã cât se poate de logi-
cã: sastisiþi sã mai asculte de
ºefi, Kurt (Jason Sudeikis),
Dale (Charlie Day) ºi Nick
(Jason Bateman) decid sã-ºi
fondeze propria afacere. Doar
cã un investitor (Christopher
Waltz) le dã lumea peste cap
anulându-le orice ºansã de
succes financiar.

Ultima redutã

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Last Stand spune povestea
lui Ray Owens (Arnold
Schwarzenegger), un ºerif
hotãrât sã þinã piept cu orice
preþ traficanþilor de droguri
care-ºi fac de cap pe teritoriul
sãu. Ray Owens este un ºerif
aflat în pragul pensionãrii,
care s-a resemnat sã lupte
împotriva infractorilor mãrunþi
ce opereazã în micul oraº
Sommerton Junction situat la
graniþa Statelor Unite ale
Americii cu Mexicul...

Cursa mortalã

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   20:30

În New York-ul anului 2020,
societatea post-industrialã se
confruntã cu o problemã ce
tinde sã scape de sub control:
creºterea fãrã precedent a
infracþionalitãþii. Pentru a aerisi
închisorile, precum ºi pentru
distracþia publicul larg prin
intermediul unor transmisiuni
televizate sângeroase, gardienii
pun bazele unei curse diabolice
de maºini între deþinuþi...

sursa: cinemagia.ro
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MIERCURI - 7 septembrie

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Românii dupã Brexit (R)
10:00 Dosar România (R)
11:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
12:00 Teleshopping
12:30 Post Meridian
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Românii dupã Brexit
22:00 Poveste imoralã
22:50 Cercul roºu
1970, Franþa, Crimã, Thriller
01:15 Vorbeºte corect!
01:20 Poveste imoralã (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Superconsumatorul (R)
03:40 Post Meridian (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:35 Garantat 100% (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imn

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Drumul lui Leºe (R)
09:00 Fãrã compromisuri (R)
2010
09:50 Cartea cea de toate zilele
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:30 Legile afacerilor (R)
14:10 5 minute de ºtiinþã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Handbal masculin
17:50 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Fãrã compromisuri
2010
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Telecinemateca
21:40 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
21:50 Poveºti citadine
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 Mad Men
2007, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie cu Adrian

Cioroianu
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Mic dejun cu un campion (R)
02:30 Locuri, oameni ºi comori (R)
03:00 La fix (R)
04:00 D'ale lu' Miticã (R)
05:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
05:50 5 minute de ºtiinþã
06:00 Ora de ºtiri (R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Rãzboi în cuplu
09:40 Bessie
11:30 Terminator: Genisys
13:35 ªefi de coºmar 2
15:20 Comoara
16:50 Reþeta dragostei
18:35 O potrivire perfectã
20:00 Magic Mike XXL
21:55 Femeia în negru 2:

Îngerul Morþii
23:35 Hitman: Agent 47
01:10  Cum sã supravieþuieºti

unei despãrþiri

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Ce spun românii (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Ultima redutã
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Îngerii lui Charlie
2011, SUA, Acþiune
00:00 Ultima redutã (R)
2013, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:00 Vorbeºte lumea (R)
04:45 Îngerii lui Charlie (R)
2011, SUA, Acþiune
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
19:00 Vieþi schimbate
20:00 Stadiul relaþiei: complicat
22:00 Puterea destinului
23:00 State de România
00:00 Clona (R)
01:00 Stadiul relaþiei: complicat

(R)
02:45 State de România (R)
03:30 Pentru cã te iubesc (R)
04:15 Ce se întâmplã doctore ?
04:45 Vorbeºte lumea (R)

07:15 Ursul Jack (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Danseazã cu mine (R)
14:15 Rãzbunare cu stil (R)
16:00 La bloc
18:15 Abracadabra
20:30 Marele Maestru
23:00 Ultimul rege al Scoþiei
01:30 Tatã în stil american
02:15 Cine A.M.
06:00 Aventurile lui Spider

Man

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Cursa mortalã
2008, SUA, Acþiune, SF, Thriller
22:30 Un show pãcãtos
23:00 Un show pãcãtos
01:00 Observator (R)
02:00 Revizie tehnicã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
09:45 Teleshopping
10:15 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bravo, ai stil! (R)
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort (R)
12:45 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Tycus, cometa ucigaºã
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Focus Magazin
00:30 Tycus, cometa ucigaºã

(R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF
02:30 Cireaºa de pe tort (R)
03:30 Epic Show
04:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevarul Live
06:15 Focus din inima Româ-

niei (R)
06:45 Teleshopping

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

League: Real Madrid - Valencia
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Cham-

pions League: Manchester
United - Real Madrid

17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat Târgoviº-

te: "Atenþie, bãieþi rãi!"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Cham-

pions League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat Târgoviº-

te: "Atenþie, bãieþi rãi!"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

Panoramic cinematografic - Modern - Panoramic cinematografic - Modern - Panoramic cinematografic - Modern - Panoramic cinematografic - Modern - Panoramic cinematografic - Modern - 55555 septembrie septembrie septembrie septembrie septembrie
Noi 3 sau nimic

Ora: 18:00; 20:00

Gen film: Comedie, Dramã

Cu: Kheiron, Gérard Darmon, Leila Bekhti

Regizor: Kheiron

La capãtul lumii

Ora: 14:00(ro); 16:00(ro)

Gen film: Animaþie

Cu: Christa Théret, Antony Hickling,
Féodor Atkine

Regizor: Rémi Chayé
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Anunþul tãu!
R.A.A.D.P.F.L. Craiova, prin

Centrul Multifuncþional Craiova
scoate la licitaþie publicã deschi-
sã în vederea închirierii urmãtoa-
rele spatii disponibile: a) spaþii
moderne de birouri, cu suprafeþe
cuprinse intre 20 si 58 de m.p.,
având incluse o serie de facilitãþi
precum: instalaþii moderne de
funcþionare de ultimã generaþie,
spaþii comune de tip oficiu, salã
multifuncþionalã dotatã corespun-
zãtor, locuri de parcare gratuitã.
Birourile se gãsesc în incinta Cen-
trului de Dezvoltare Tehnologicã
ºi Excelenþã în Afaceri ºi a Cen-
trului de Sprijin al IMM-urilor ºi
Institutelor de Cercetare ºi Inova-
re. b) spaþii de birouri, spaºâþii ex-
poziþionale, de depozitare ºi de
alimentaþie publicã - în incinta
Centrului Multifuncþional Craiova.
Documentaþia necesarã se pro-
curã de la Centrul Multifuncþio-
nal Craiova, str. Târgului, nr. 26,
etaj 2, camera E211. Licitaþia va
avea loc la aceeaºi adresã în fie-
care zi de luni, miercuri ºi vineri,
h 12:00. Relaþii suplimentare:
www.centrulmultifunctionalcraiova.ro
ºi 0769.268690.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cu-
plul lucreazã împre-
unã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon
la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul
drumului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane
cu Clio, în Craiova ºi
judeþul Dolj. Telefon:
0770/333.559
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
Vând casã în Meli-
neºti-Dolj, strada Prin-
cipalã, lângã liceu. Te-
lefon:0760/161.033.
Vând casã modestã
- 1400 mp, Leamna
de Sus, lângã biseri-
cã. Telefon: 0740/
330.526
Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
0761/049.374; 0753/
626.631.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp. In-
formaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna Li-
povu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier ªim-
nicu de Jos, utilitãþi-
la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/ 563.823.
Zonã centralã, teren
760 mp, utilitãþi +
casã demolabilã. Te-
lefon: 0724/309.640.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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

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

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

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

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

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300
convenabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

Vand Seat Ibiza,
roºu, an fabricaþie
2008, 1.4 benzinã, 4
uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã,
geamuri electrice,
oglinzi electrice, pilot
automat, stare impe-
cabilã. Preþ 3900
euro, negociabil. Te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând în Cimitirul Un-
gureni (zona Eroilor)
parcela G, rândul 4,
plaþul 4-mormânt-
construit din ciment
ºi cu gard de fier, 3/
1,5 m, cu douã locuri
suprapuse. Tele-
fon:0745/601.438
sau 0740/012.173.
Vând TV Color D
102 cm, pat meca-
nic, centralã Bosch,
sobã teracotã, cãru-
cior handicap, polizor
2500 W, diafilm,
schelã metaicã. Tele-
fon: 0768/083.789.
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii,
aþã cusut goblen. Te-
lefon: 0752/236.667.
Vând 2 TV Color Nei,
Royal, telecomandã,
defecte - 100 RON. Te-
lefon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchie-
toare. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
809.908.

Vând car bãtrânesc
cu jug, original, preta-
bil terase, grãdini. Te-
lefon: 0729/033.903.
Vând doi cãþei, lup
frumoºi strada Bi-
bescu Nr. 2A. Tele-
fon: 0729/059.942.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, ca-
dru bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, as-
pirator, telefon mobil
EBODA, cutii pãstra-
re armament mic ºi
cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite, combi-
nã muzicalã Stereo
205, pantofi, bocanci
noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600,
arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canis-
tre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând 12 (douãs-
prezece) taburele
din material mela-
minat. Telefon:
0728/911.350.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

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

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Ofer spre închiriere
apartament ultracen-
tral, complet mobilat 2
camere decomanda-
te, microcentralã, aer
condiþionat, igienã ºi li-
niºte deplinã. Telefon:
0722/ 956.600.

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

Acordãm credite
pensionarilor ºi sala-
riaþilor cu venituri mi-
nime. Telefon: 0768/
885.255.
CONDOLEANÞE
Colegii din cadrul
secþiei canal- CAO
deplâng decesul
fulgerãtor al cole-
gei, ing. CRISTINA
ªTEFÃNESCU ºi
sunt alãturi de fa-
milia îndoliatã.
Colectivul Direc-
þiei tehnice din ca-
drul CAO deplân-
ge decesul cole-
gei, ing. CRISTINA
ªTEFÃNESCU ºi
transmite sincere
condoleanþe fami-
liei îndoliate.
Colectivul Compa-
niei de Apã Oltenia re-
gretã decesul fulge-
rãtor al colegei, ing.
CRISTINA ªTEFÃ-
NESCU ºi este alã-
turi de familia greu în-
cercatã. Dumnezeu
s-o odihneascã în
pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Satelitul celor de la CS U
Craiova a plecat cu stângul în
actuala ediþie de campionat,
cedând, scor 1-2, vineri sea-
rã, în deplasare, în faþa celor
de la ACS ªirineasa, echipã
ajunsã în aceastã varã în ulti-
mul eºalon naþional, dupã un
baraj cu Tractorul Cetate (5-4
la general).

Pentru alb-albaºtrii a punctat
Buzan, în minutul 21, în vreme
ce golurile vâlcenilor, în fapt o
“dublã”, au fost semnate de Sã-
raru (16, 44).

Tehnicianul Corneliu Papu-
rã a mizat pe urmãtorii: L. Po-
pescu – Marcu, Cioinac, Cio-
cotealã, Ionescu – Hodea (Lui-

Start neconvingãtor pentru Universitatea II ºi FiliaºiStart neconvingãtor pentru Universitatea II ºi FiliaºiStart neconvingãtor pentru Universitatea II ºi FiliaºiStart neconvingãtor pentru Universitatea II ºi FiliaºiStart neconvingãtor pentru Universitatea II ºi Filiaºi
cã 46), Dinu, Buzan – Constan-
tinescu (Geanimu 60), A. Po-
pescu, Burlacu (Enache 64).

Pe de altã parte, ACSO Filiaºi
a fost þinutã în ºah, pe “Chimia”,
de formaþia secundã a celor de
la Concordia Chiajna, 0-0.

Gigi Ciurea a abordat par-
tida cu formula: Mogoºanu –
Orban (Cãle 46), Bãlaºa, Lupu,
Neacºu (Cimpoieru 77) – Mo-
raru (Borhot 77), Bogdanovici
– Calu, Borneci, Tãnase – Fo-
tescu.

Din aceastã serie face parte
ºi ACS Podari, care însã nu a
evoluat.  Oamenii lui Florin
ªoavã ar fi trebuit sã întâlneas-
cã, în propriul fief, pe SCM Pi-

teºti, numai cã partida a fost re-
programatã pentru 20 septem-
brie, deoarece argeºenii au avut
trei juniori plecaþi la loturile na-
þionale ºi au solicitat amânarea.

Celelalte rezultate: FC Vo-
luntari II – CS Mioveni II 2-
2 ,  Flacãra Moreni – Atletic
Bradu 1-1, Sporting Roºiori –
Urban Titu 2-1, FCM Alexan-
dria – FC Aninoasa 0-0. Stea-
ua Bucureºti II a stat.

Runda viitoare (10 septem-
brie, ora 17:00), echipele dol-
jene vor evolua dupã cum ur-
meazã: CS Universitatea II –
S t eaua  I I ,  SCM P i t e º t i  –
ACSO Filiaºi, FC Aninoasa –
ACS Podari.

Simona Halep (5 WTA) s-a ca-
lificat, sâmbãtã searã, în optimile
Openului american, la capãtul unui
meci, greu, în compania sportivei
maghiare Timea Babos (34 WTA),
scor 6-1, 2-6, 6-4. Pentru un loc
în manºa viitoare, Halep se va bate,
desearã, cu jucãtoarea spaniolã
Carla Suarez-Navarro (12 WTA),
care a depãºit-o cu 6-4, 6-3 pe
Elena Vesnina (Rusia, 20 WTA).

Va fi a 11-a confruntare dintre
Halep ºi Suarez-Navarro. Cele
douã au câte cinci victorii în du-
elurile directe.

US Open: Halep a pãtruns în optimi, unde
o va avea ca oponentã pe Suarez-Navarro

ªapte dintre cele zece partide
au avut nevoie de set decisiv. Pe
suprafaþã rapidã, Halep a câºti-
gat cinci dintre cele ºase astfel
de dispute cu iberica. Unicul eºec
pe hard a fost în 2011, chiar în
singurul joc direct de la US Open,
din turul 2, scor 6-3, 2-6, 2-6.
Tot Suarez-Navarro a câºtigat ºi
cel mai recent joc, anul trecut,
în semifinalele turnelui de la
Roma, 2-6, 6-3, 7-5.

Anterior ciocnirilor de sâmbã-
tã, Halep, semifinalistã anul tre-
cut aici, le eliminase pe belgian-

ca Kirsten Flipkens (56 WTA) –
scor 6-0, 6-2 – ºi pe cehoaica
Lucie Safarova (44 WTA) – scor
6-3, 6-4, iar Suarez-Navarro pe
braziliana Teliana Pereira (136
WTA) – scor 6-0, 6-0 – ºi pe
sârboaica Jelena Jankovic (40
WTA) – scor 6-1, 6-4.

Cine va trece mai departe din-
tre Halep ºi Suarez-Navarro va
primi în sferturi, cel mai proba-
bil, replica liderului mondial Se-
rena Williams, care o va întâlni,
la noapte, pe Yaroslava Shvedo-
va (Kazahstan, 52 WTA).

Vicecampioana ediþiei trecu-
te, Viitorul Cârcea, s-a impus
cu 2-0, sâmbãtã, pe terenul lui
Danubius Bechet, în cel mai aº-
teptat meci al rundei cu numã-
rul 2 din Liga a IV-a. Nu la fel
de bine s-a descurcat ºi deþi-
nãtoarea titlului judeþean, Trac-
torul Cetate, care a reuºit doar
un 2-2 la Malu Mare, cu ªtiin-
þa din localitate. În schimb,
Metropolitan Iºalniþa a fãcut
scorul etapei, 6-1, “acasã”, cu
nou-promovata Ajax Dobro-

LIGA A IV-A – ETAPA A 2-A

Cârcea triumfã în derby-ul
cu Bechet, Cetate lasã

douã puncte la Malu Mare
teºti, acumulând astfel punctaj
maxim, prag atins ºi de Cârcea,
respectiv de Ostroveni – dupã
2-1 la Calafat.

Rezultatele complete: Lu-
ceafãrul Craiova – Arena Bulls
Preajba 5-3, Metropolitan Iºal-
niþa – Ajax Dobroteºti 6-1, Uni-
rea Leamna – Progresul Segar-
cea 0-2, ªtiinþa Malu Mare –
Tractorul Cetate 2-2, Dunãrea
Calafat – Recolta Ostroveni 1-
2, ªtiinþa Danubius Bechet –
Viitorul Cârcea 0-2.

Clasament
1. Cârcea 6 7. Bechet 3
2. Iºalniþa 6 8. Dobroteºti 3
3. Ostroveni 6 9. Malu Mare 1
4. Cetate 4 10. Preajba 0
5. Segarcea 3 11. Calafat 0

6. Luceafãrul 3 12. Leamna 0
Etapa viitoare: sâmbãtã, 10 septembrie – ora 11.00: Arena Bulls

Preajba – Metropolitan Iºalniþa, Ajax Dobroteºti – Unirea Leamna,
Progresul Segarcea – ªtiinþa Malu Mare, Tractorul Cetate – Dunãrea
Calafat, Recolta Ostroveni – Viitorul Cârcea, Luceafãrul Craiova –
ªtiinþa Danubius Bechet.

Astãzi
Grupa D: Georgia – Austria (19:00), Serbia – Irlanda, Þata Galilor – Moldova (ambele 21.45).
Grupa G: Albania – Macedonia, Israel – Italia, Spania – Liechtenstein (toate 21:45).
Grupa I: Croaþia – Turcia, Ucraina – Islanda, Finlanda – Kosovo (toate 21:45).

Mâine
Grupa A: Belarus – Franþa, Bulgaria – Luxemburg, Suedia – Olanda (toate 21:45).
Grupa B: Andorra – Letonia, I-le Feroe – Ungaria, Elveþia – Portugalia (toate 21:45).
Grupa H: Bosnia – Estonia, Cipru – Belgia, Gibraltar – Grecia (toate 21:45).

Asearã, dupã închiderea ediþiei
Grupa C: San Marino – Azerbaidjan, Cehia – Irlanda de Nord, Norvegia – Germania.
Grupa E: Danemarca – Armenia, Kazakhstan – Polonia, ROMÂNIA – Muntenegru.
Grupa F: Lituania – Slovenia, Slovacia – Anglia, Malta – Scoþia.

PRELIMINARII CM 2018 – EUROPA –
PRIMA ETAPÃ A FAZEI GRUPELOR

DIGI SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Preliminarii Cupa Mon-

dialã 2018: Croaþia –
Turcia.

DIGI SPORT 2
17:00 – FOTBAL ÎN

SALÃ – Liga I: Informati-
ca Timiºoara – Autoberga-
mo Deva / 19:00, 21:45 –
FOTBAL – Preliminarii
CM 2018: Georgia –
Austria, Israel – Italia.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL –

Preliminarii CM 2018:

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Spania – Liechtenstein.

DIGI SPORT 4
21:45 – FOTBAL –

Preliminarii CM 2018:
Ucraina – Islanda.

EUROSPORT 1
16:00 – CICLISM –

Turul Spaniei: etapa a 16-a
/ 19:00, 22:15, 2:15, 4:00 –
TENIS – US Open, la New
York: ziua a 8-a.

EUROSPORT 2
18:00, 20:30 – TENIS –

US Open, la New York:
ziua a 8-a.

LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA 1LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA 1LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA 1LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA 1LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA 1LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA 1LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA 1LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA 1LIGA A III-A – SERIA 3 – ETAPA 1
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Astãzi se împlinesc 68 de ani de la pri-
mul meci disputat de Universitatea Cra-
iova. Pe 5 septembrie 1948, U.N.S.R.
(Uniunea Naþionalã a Studenþilor din Ro-
mânia) Craiova, viitoarea CSU Craiova,
ªtiinþa Craiova ºi Universitatea Craiova,
disputa un amical pierdut în deplasare cu
CFR Filiaºi, scor 6-3. ªtirea, apãrutã în
ziarul „Înainte”, semnatã de Creþu S. „co-
respondent voluntar”, arãta astfel: „Pe
terenul sportiv din Filiaºi, a avut loc du-
minicã, 5 septembrie a.c. un match de
foot-ball între studenþii craioveni ºi echi-
pa C.F.R din localitate. De la început

Selecþionata Under-21 a Româ-
niei a învins formaþia similarã a
Luxemburgului cu scorul de 4-0
(3-0), pe stadionul ‘”Gaz Metan’”
din Mediaº, în preliminariile Cam-
pionatului European de fotbal pen-
tru tineret din 2017. Bogdan Þâru
(13) a deschis scorul cu o loviturã
de cap, din plonjon, la lovitura li-
berã executatã de Bumba. Acesta
din urmã a  majorat scorul în mi-
nutul 29, cu un ºut plasat la vin-
clu, din pasa lui Ioniþã. Finalul pri-
mei reprize a adus golul al treilea,
înscris de Alexandru Ioniþã II (45),
dupã o eroare a defensivei adver-
se. În repriza a doua, tricolorii nu

Naþionala de tineret a învins clar Luxemburgul, darNaþionala de tineret a învins clar Luxemburgul, darNaþionala de tineret a învins clar Luxemburgul, darNaþionala de tineret a învins clar Luxemburgul, darNaþionala de tineret a învins clar Luxemburgul, dar
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au primit penalty-uri, la Puºcaº ºi
Popadiuc. Ovidiu Popescu (75) a
marcat ultimul gol al echipei Ro-
mâniei, cu un ºut de la 25 de metri
la vinclu. Contra Luxemburgului,
selecþionerul Cristian Dulca a uti-
lizat formula: Cojocaru —Hodoro-
gea, Þâru, Miron, Olteanu —
Nedelcearu (Calcan 73), Ov. Po-
pescu — Pãun (Popadiuc 46), Al.
Ioniþã II, Bumba (Fl. Tãnase 59)
— Puºcaº.

În alt meci din Grupa a 5-a,
Danemarca a surclasat Þara Gali-
lor cu 4-0, în deplasare. În clasa-
mentul grupei a 5-a de calificare,
pe primul loc se aflã Danemarca,

cu 19 puncte (7 jo-
curi), urmatã de Ro-
mânia, 16 puncte (8
j), Þara Galilor, 12
puncte (8 j), Bulga-
ria, 11 puncte (7 j),
Luxemburg, 2 p (7
j), Armenia, 1 p (7
j). România va juca
urmãtorul meci mâi-
ne, cu Danemarca,
în deplasare, iar ul-
tima partidã va fi cu
Bulgaria, tot în deplasare, pe 11 oc-
tombrie. Danezii au câºtigat cu 3-
0 în noiembrie, la Giurgiu, iar bul-
garii s-au impus cu 2-0 la Târgu

Mureº. Câºtigãtoarea grupei la fi-
nalul campaniei se va califica di-
rect la Campionatul European, iar
cele mai bune 4 din 9 ocupante ale

locurilor secunde vor disputa un
play-off pentru a decide ultimele
douã selecþionate care vor merge
la Euro 2017, din Polonia.

Dupã startul ratat în actuala
ediþie a Ligii Elitelor, cu
înfrângeri în faþa echipelor
similare ale clubului Dinamo,
cele douã formaþii de juniori
ale Universitãþii Craiova n-au
convins nici în runda a doua, în
deplasare, câºtigând la limitã
în faþa Romanului ºi terminând
la egalitate cu Buzãul. La
under 19, LPS Roman –
Universitatea Craiova 0-1, gol
înscris de stoperul Ion Cãtãlin.
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Mugur Guºatu a utilizat
formula: Costoaie – Borþa,
Bãloi, C. Ion, Bogdan –
Stancu, Ivan – Cârlig, Bârzan,
Gunie – Rodeanu. Au mai
jucat: Pacionel, Marcov,
Popescu, Guºatu.

La Liga Elitelor under 17,
juniorii lui Mogoºanu au
încheiat la egalitate, scor 1-1,
cu Centrul de Excelenþã
Buzãu, echipã ce activeazã
sub egida FRF. Craiovenii au

deschis scorul prin Gârbiþã, de
la punctul cu var. Din minutul
50, oltenii au rãmas în 10,
Nichifor fiind eliminat. În
superioritate numericã, echipa
gazdã a reuºit egalarea.
Daniel Mogoºanu a folosit
formula:  Bobonete – Manea,
Constantinescu, Sima, Vadasis
– Dobre, ªerban, Gârbiþã,
Nichifor, Mihãilã – Zbona. Au
mai jucat: Niþuicã, Pacionel,
Cercel, Stãiculescu.

Ajunsã pentru a doua oarã consecutiv în
finala competiþiei gãzduite de Polonia, selecþi-
onata Under 17 a României, condusã de aceastã
datã de Gabriel Manolache, nu a reuºit sã re-
pete succesul de anul trecut. Tricolorii au fost
învinºi la limitã în ultimul act de Norvegia, scor
0-1. Echipa noastrã calificatã în finalã dupã ce
a trecut de Ucraina, 2-1 ºi de Georgia, 4-2 la
lovituri de departajare, a primit gol încã din
minutul 9 ºi nu a reuºit sã revinã pe tabelã
pânã la ultimul fluier al arbitrului. Mijlocaºul
Universitãþii Craiova, Vladimir Screciu, a fost
integralist în cele trei partide susþinute de micii
tricolori în Polonia. În meciul cu Norvegia au
evoluat: I. Rus - Kovari (80 Ivan), Þieranu,
Manolache, Petrice (63 Scarlat) - R. Chiriac
(53 Duminicã), Screciu, Casian (53 Ilie) - Tu-
caliuc (80 Mitracu), Sefer (cpt.), Chera (63
Burghele). Chiar dacã nu a câºtigat competi-
þia, echipei României i-a revenit titlul de cel
mai bun jucãtor. Antonio Sefer a primit trofeul
din partea organizatorilor.

În schimb, portarul Craiovei, Andrei Vlad,
nu a evoluat niciun minut în al doilea meci al
naþionalei pregãtite de Adrian Boingiu la tur-
neul internaþional 4-Nations, care are loc în
Suedia, contra echipei similare a Norvegiei.
Dupã victoria din meciul de debut, în care
au învins cu 1-0 echipa þãrii gazdã, tricolorii
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matchul s’a desfãºurat sub do-
minaþia feroviarã care s’au bu-
curat de o mai bunã condiþie fi-
zicã ºi pregãtire technicã. Goa-
lurile au fost marcate de Rade
(3), Merfu (1) ºi Mihãilã (2 în
propria-i poartã) pentru CFR Fi-
liaºi; iar pentru studenþi au mar-
cat Bãdescu 2 ºi Rãdulescu. S-
au remarcat în joc: Rada, Rui-
cu, Udrescu, Rãcãºanu ºi Tobã
dela CFR Filiaºi, iar dela UNSR:
Dumitrescu, Rãdulescu, Carliº
ºi Ozon”. Prima echipã aliniatã
în istoria sa de Universitatea

Craiova a fost: Dumitrescu - Rãdulescu,
Mihãilã, Carliº, Ozon, Serbii, Ilie, Mora,
Bãdescu, Tudor ºi Serghi, antrenor fiind
Nicolae Polojinski.

În istoria sa de 68 de ani, Universitatea
Craiova a câºtigat 4 titluri de campioanã, 6
Cupe ale României ºi a ajuns în semifinalele
Cupei UEFA, în 1983. Ultimul trofeu adju-
decat de alb-albaºtri dateazã de peste 23 de
ani, când Craioveanu ºi compania au ridi-
cat Cupa României, dupã finala cu Dacia
Unirea Brãila. În doi dintre cei 68 de ani de
istorie, ªtiinþa nu a activat în nicio divizie,
fiind dezafiliatã din structurile FRF.

Screciu, integralist în toate meciurile
de la Cupa Syrenka

au fost depãºiþi de naþionala scandinavã cu
scorul de 5-3, dupã ce la pauzã tabela a arã-
tat 2-1 pentru România. Adrian Boingiu i-a
folosit în acest meci pe Al. Costache – Chi-
fu, Bãluþã, C. Dima (cpt.), Truºescu – Dul-
ca, Vidrãsan – Cordea (64 G. Ganea), Mã-
þan (76 L. Gheorghe), Berci (64 Micovschi)
– Dumiter (87 Haruþ).
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