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- Vãtraiul, Popescule, este
foarte util nevestei mele; îl folo-
seºte pentru cãrbunii din sobã ºi
când vin eu acasã beat.
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Se împlinesc 168
de ani de când
pompierii militari
au dat mãsura
curajului lor, în tot
acest timp deve-
nind o armã care
impune respect.
Pentru cã pompie-
rii luptã în fiecare
zi pentru a-i ajuta
ºi salva pe ceilalþi.
Tocmai pentru a le
mulþumi pentru
activitatea desfãºu-
ratã, dar ºi pentru
a-i saluta ºi premia
pe cei mai buni
dintre ei, precum
ºi pe voluntarii
care fac acest lucru
din plãcere, ieri, în
sala mare a Prefec-
turii Dolj, a fost
organizatã o festi-
vitate deosebitã,
cu prilejul Zilei
Pompierilor din
România. Repre-
zentanþii adminis-
traþiei publice
locale ºi judeþene
le-au mulþumit
pentru tot ceea ce
fac în fiecare zi ºi
le-au urat sã revinã
sãnãtoºi din fiecare
misiune.
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Francois Hollande:Francois Hollande:Francois Hollande:Francois Hollande:Francois Hollande:
Am impresiaAm impresiaAm impresiaAm impresiaAm impresia
cã mã aflu acasã,cã mã aflu acasã,cã mã aflu acasã,cã mã aflu acasã,cã mã aflu acasã,
în România!în România!în România!în România!în România!

Considerând ca reciproc uti-
lã vizita preºedintelui Francois
Hollande la Bucureºti, nu ne ha-
zardãm deloc, doar cã facem o
evaluare incompletã. Bine pre-
gãtitã, dupã toate aparenþele,
vizita a avut menirea sã îl re-
branºeze pe preºedintele fran-
cez la o realitate de netãgãduit,
pe care a ºi mãrturisit-o: „Ro-
mânia nu este o þarã ca ºi
oricare alta. Avem rãdãcini
comune ºi avem multe legã-
turi. Am impresia cã mã aflu
acasã, în România”.

SãptãmânaSãptãmânaSãptãmânaSãptãmânaSãptãmâna
EuropeanãEuropeanãEuropeanãEuropeanãEuropeanã
a Mobilitãþii,a Mobilitãþii,a Mobilitãþii,a Mobilitãþii,a Mobilitãþii,
sãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiovasãrbãtoritã la Craiova

Îngrijiri la domiciliu,Îngrijiri la domiciliu,Îngrijiri la domiciliu,Îngrijiri la domiciliu,Îngrijiri la domiciliu,
un serviciu gratuitun serviciu gratuitun serviciu gratuitun serviciu gratuitun serviciu gratuit
oferitoferitoferitoferitoferit
de DGASPC Doljde DGASPC Doljde DGASPC Doljde DGASPC Doljde DGASPC Dolj

Craiovenii pot beneficia de ser-
vicii de îngrijire la domiciliu oferi-
te de Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dolj,
prin intermediul unui personal de
profil, atent selecþionat. Serviciile
se acordã de luni pânã vineri, în
intervalul 8.00-16.00. Ajutor pen-
tru activitãþile de bazã ale vieþii zil-
nice, dar ºi cele pentru activitãþile
instrumentale, cum ar fi prepara-
rea hranei, efectuarea de cumpã-
rãturi ºi facilitarea deplasãrii în
exterior sunt câteva dintre servi-
ciile oferite de DGASPC. ªi totul
cu titlu gratuit!

Peste 6.700 de abonaþi
Proiect-pilotProiect-pilotProiect-pilotProiect-pilotProiect-pilot
de colectarede colectarede colectarede colectarede colectare
selectivãselectivãselectivãselectivãselectivã
a deºeurilora deºeurilora deºeurilora deºeurilora deºeurilor
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Ministrul Sãnãtãþii: În doi ani ºi
jumãtate ar trebui sã poatã fi
construite spitalele regionale

Vlad Voiculescu, ministrul
Sãnãtãþii, a declarat, în cadrul
ZF Health &Pharma Summit
2016, organizat de Ziarul
Financiar, cã cele trei spitale
regionale din Craiova, Cluj ºi
Iaºi ar trebui sã fie construite
în doi ani ºi jumãtate, capaci-
tatea lor fiind de pânã în 1.000
de paturi. “Este vorba despre
cele trei spitale regionale, în
Iaºi, Cluj ºi Craiova care sunt
discutate ºi agreate cu Comi-
sia Europeanã. Pânã voi pleca
din mandat vom avea temele
de abordare ºi apoi pregãtirea
proiectelor tehnice ºi, dacã
facem lucrurile cum trebuie,
cel târziu în a doua parte a
anului urmãtor vom avea
licitaþiile. (...) În principiu, în
doi ani ºi jumãtate ar trebui sã
poatã fi construite spitalele”, a
declarat Voiculescu.

Ministrul Sãnãtãþii a mai
anunþat cã spitalele vor fi de
tip generalist ºi ar urma sã
aibã o capacitate de sub 1.000
de paturi, deºi “aceastã
numãrãtoare a paturilor este
uºor contraproductivã. E o
gândire de acum zece ani ºi la
un moment dat trebuie sã
facem o schimbare”, a precizat
Voiculescu.

Investiþiile în spitale noi ºi
înlocuirea infrastructurii
învechite din sistemul medical
sunt principalele mãsuri care
ar trebui luate pentru a
reconstrui încrederea pacienþi-
lor în sistemul de sãnãtate
românesc, spune ministrul
Voiculescu. „Este necesar ca
în aceastã þarã sã se constru-
iascã spitale noi, în ultimii 25
de ani s-a construit un singur
spital de stat, limitãrile þin de
infrastructura învechitã. (...)
Nemulþumirea pacientului a
contat relativ puþin ºi ne-a
adus în situaþia de astãzi.
Feedeback-ul va fi fãcut dupã
ce pacientul iese din spital
prin SMS sau prin email”.

Transportatorii rutieri cer Guver-
nului îngheþarea tarifelor RCA la ur-
mãtoarea ºedinþã de Guvern ºi ame-
ninþã, joi, cu un protest care va scoa-
te în stradã 5.000 de vehicule în Bu-
cureºti ºi alte 100.000 în þarã, anunþã
Vasile ªtefãnescu, preºedintele CO-
TAR. Reprezentanþii transportatorilor
doresc mãsuri pe termen scurt ºi
anume îngheþarea tarifelor RCA la
valorile medii din raportul Milliman.
„Dacã preþul de referinþã e aprobat
nu cred cã mitingul va mai avea loc”,
a declarat Vasile ªtefãnescu.

„Considerãm cã un RCA, care e
obligatoriu ºi are o componentã so-
cialã, ar trebui sã aibã ºi trebuia sã
aibã o modalitate de calcul extrem
de transparentã ºi publicã, ceea ce
nu s-a întâmplat pânã acum. Nu e
transparent ºi public, atunci sã exis-
te o referinþã datã de stat într-un fel
sau altul”, susþine Radu Dinescu,
secretar general al Uniunii Naþionale

François Hollande, în România: TFrançois Hollande, în România: TFrançois Hollande, în România: TFrançois Hollande, în România: TFrançois Hollande, în România: Trebuie sãrebuie sãrebuie sãrebuie sãrebuie sã
gãsim soluþii pentru securitatea frontierelorgãsim soluþii pentru securitatea frontierelorgãsim soluþii pentru securitatea frontierelorgãsim soluþii pentru securitatea frontierelorgãsim soluþii pentru securitatea frontierelor
Preºedintele Franþei, François

Hollande, a declarat, ieri, la Palatul
Cotroceni, cã, în cadrul summmit-
ului UE 27 de la Bratislava, trebuie
gãsite soluþii pentru securitatea fron-
tierelor, precizând cã a discutat cu
preºedintele Klaus Iohannis despre
aspecte de securitate. Potrivit lui
Klaus Iohannis în cadrul discuþiilor
au fost atinse ºi “dosare sensibile”,
invocând o abordare “foarte con-
structivã” privind aderarea Româ-
niei la spaþiul Schengen.

Principiile Schengen ºi protecþia
frontierelor trebuie sã ducã la pro-
tecþia femeilor ºi bãrbaþilor din in-
teriorul acestor frontiere, a spus
Hollande. El a adãugat cã, la Bratis-
lava, trebuie gãsite soluþii pentru pro-
tecþia acestora ºi cã a discutat cu
preºedintele Klaus Iohannis despre
apãrarea europeanã.

Hollande a mai spus cã “împre-
unã cu România punem bazele unei
apãrãri comune”. Combaterea te-
rorismului necesitã o nouã aborda-
re în ceea ce priveºte securitatea, a
mai spus el, adãugând cã “ne aflãm
într-un moment strategic”.

Majoritatea þãrilor europene fac
parte din NATO, însã este necesarã
ºi o capacitate proprie de apãrare, o
industrie de apãrare ºi mijloacele care
îi permit sã acþioneze, a declarat
marþi preºedintele francez Francois
Hollande la Bucureºti. ”Þãrile euro-
pene fac parte, majoritatea, din
NATO ºi trebuie sã rãmânem ºi sã
participãm la acþiunile NATO, sã ne
asumãm rolul fiecare, însã în cadrul
acestei alianþe ºi Europa trebuie sã
se organizeze, nu se poate baza pe
capacitãþile unei puteri exterioare,

Europa trebuie sã aibã capacitatea
de apãrare, industria necesarã ºi mij-
loacele care îi permit sã acþioneze”,
a declarat preºedintele francez într-
o conferinþã de presã comunã cu
preºedintele român Klaus Iohannis
la Palatul Cotroceni.

Hollande a mai spus cã trebuie
sã ne asigurãm în cadrul Alianþei cã
Europa este apãratã ºi cã poate sã
rãspundã la ameninþãri. UE trebuie
sã fie autonomã în alegeri într-o ast-
fel de situaþie, a spus oficialul fran-
cez, subliniind cã Franþa este ata-
ºatã spiritului NATO, dar ºi auto-
nomiei. “Cred cã toate þãrile euro-
pene vor sã aibã aceastã poziþie în
Alianþã. Am fost la summit-ul NATO
la care a participat ºi domnul Io-
hannis ºi s-a degajat din discuþii
aceastã linie strategicã”, a spus
Francois Hollande. 
Iohannis: În cadrul discuþiilor au
fost atinse ºi “dosare sensibile”

Preºedintele Klaus Iohannis a
spus, la rândul sãu, cã apãrarea eu-
ropeanã este o temã foarte impor-
tantã ºi cã securitatea externã tre-
buie garantatã. “Avem foarte multe
programe ºi proiecte NATO ºi ceea
ce se doreºte nu este o concurenþã
sau o înlocuire, ci o sinergie între
iniþiativele europene ºi iniþiativele
NATO în beneficiul ºi unora ºi al-
tora”, a spus Iohannis.

Preºedintele Klaus Iohannis a de-
clarat, ieri, în conferinþa de presã
comunã cu preºedintele Franþei
Francois Hollande, cã în cadrul dis-
cuþiilor au fost atinse ºi “dosare sen-
sibile”, invocând o abordare “foar-
te constructivã” privind aderarea la

spaþiul Schengen ºi precizând cã
România se simte sprijinitã de Fran-
þa în acest demers.

“În chestiunea Schengen, Româ-
nia este aproape de Franþa. Am dis-
cutat aceastã chestiune astãzi cu pre-
ºedintele Hollande ºi cred cã acest
demers se înscrie într-un demers
foarte solid ºi sustenabil în cadrul
UE. Tot vorbim despre viitorul UE
ºi atunci cred cã este important sã
ne punem întrebarea: ce aºteaptã eu-
ropeanul de rând, cetãþeanul de rând
de la UE? ªi eu cred cã aºteaptã douã
lucruri, prosperitate ºi securitate.
Chestiunea securitãþii externe ºi in-
terne este evident nu doar în atenþia
cetãþenilor europeni, ci este în ace-
laºi fel în atenþia noastrã, a politicie-
nilor. România din momentul de faþã
nu este încã membrã a spaþiului
Schengen ºi aºa trebuie sã ne îngri-
jim noi singuri de graniþele noastre”,
a spus preºedintele Klaus Iohannis.

De asemenea, preºedintele a spus
cã România a fãcut faþã foarte bine
crizei migraþiei, lucru care aratã cã
ºtie foarte bine cum sã apere graniþa
externã a Uniunii Europene ºi Româ-
nia acþioneazã de mult timp ca un
membru de facto al spaþiului Schen-
gen fiind implicatã în toate formatele
care se preocupã de spaþiul Schen-
gen ºi de securitatea graniþelor.

“Este în beneficiul Uniunii ca Ro-
mânia sã vinã cu expertiza ei în acest
spaþiu. Evident cã din motive practi-

ce, acest lucru nu se poate realiza
probabil dintr-odatã. (...) Trebuie sã
facem cât de curând demersurile
potrivite la Bruxelles pentru a benefi-
cia toatã lumea de securitatea aero-
porturilor româneºti, adicã Programul
PNR- securitatea în aeroporturi, este
la standardele cele mai înalte europe-
ne ºi ar fi benefic pentru toatã lumea
ca acest pas sã se facã cu cât mai
repede cu atât mai bine. Ar fi în be-
neficiul evident al schimbului econo-
mic reciproc, ar fi în beneficiul turis-
mului. (...) Pe scurt, da, ne simþim
sprijiniþi de Franþa”, a spus Iohannis.

Cei doi înalþi demnitari au discu-
tat ºi despre pregãtirea summit-ului
UE-27 de la Bratislava, Iohannis pre-
cizând cã Bucureºtiul va participa
substanþial si activ la dezbatere pen-
tru gãsirea de soluþii care sã ducã la
recâºtigarea încrederii cetãþenilor în
UE, iar România ºi Franþa au abor-
dãri comune. Preºedintele Iohannis
a declarat cã rezultatul summit-ului
trebuie sã fie o acþiune solidarã, co-
munã, a celor 27 de state care sã
determine o Uniune coezivã, flexibi-
lã ºi mai aproape de cetãþeni.

ªeful statului a mai spus cã vizita
de stat a preºedintelui Franþei este o
“puternicã reconfirmare” a relaþiei ºi
cã, la finalul discuþiilor, se poate vorbi
despre “un parteneriat strategic
aprofundat”, “excepþional”, cu re-
zultate tangibile, prin proiecte pre-
cum Laserul de la Mãgurele.

Decorat cu Ordinul Naþional ‘’Steaua României’’ în rang de Colan
Preºedintele Klaus Iohannis l-a decorat pe omologul sãu francez,

Francois Hollande, cu Ordinul Naþional ‘’Steaua României’’ în rang de
Colan, cea mai înaltã distincþie a statului român. Decoraþia a fost acor-
datã la propunerea ministrului de Externe, Lazãr Comãnescu, ‘’în semn
de înaltã apreciere pentru contribuþia personalã la dezvoltarea relaþiilor
de prietenie ºi colaborare dintre România ºi Republica Francezã, pen-
tru înþelegerea ºi interesul manifestate faþã de istoria ºi cultura româ-
neascã’’. Decretul a fost publicat luni seara în Monitorul Oficial.
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a Transportatorilor Rutieri din Ro-
mânia (UNTRR). Astãzi, reprezen-
tanþii transportatorilor vor discuta cu
Guvernul ºi Consiliul Concurenþei
articolul legat de tariful de referinþã,
urmând sã asiste la audierea condu-
cerii Autoritãþii de Supraveghere Fi-
nanciarã de cãtre Comisia de buget
ºi finanþe ºi Comisia de transport din
Senatul României, susþine Augustin
Hagiu, preºedintele de onoare al Fe-
deraþiei Operatorilor Români de
Transport (FORT).

Guvernul va discuta un act nor-
mativ care completeazã legislaþia
RCA. „Aceastã ordonanþã care apa-
re dupã 20 de ani rezolvã multe pro-
bleme, mai puþin problema tarifului
actual. Deci, pe termen scurt nu re-
zolvã nimic”, a declarat Vasile ªte-
fãnescu. Guvernul poate limita tari-
fele RCA conform Legii Concuren-
þei 21/1996, modificatã ºi comple-
tatã în 2016, susþin reprezentanþii

transportatorilor într-un comunicat
de presã. „Guvernul are posibilita-
tea tehnicã sã dea aceastã limitare
tehnicã cu avizul Consiliului Concu-
renþei”, a declarat Radu Dinescu,
secretar general UNTRR.

Reprezentanþii transportatorilor
avertizeazã cã existã posibilitatea ca
multinaþionalele de transport sã fie
nevoite sã îºi mute sediul în alte þãri,
unde taxele sunt mult mai ieftine.
„Cei mici se uitã la Bulgaria, iar cei
mari, care lucreazã pentru multina-
þionale se uitã la Germania, Luxem-
burg, Slovacia (...) Aceste multina-
þionale din transport pleacã uºor ºi
ele pentru cã au prezenþã în toate
þãrile (...) Guvernul ºi Parlamentul,
dacã nu iau o mãsurã cu efect ime-
diat, pun în pericol real dezvoltarea
economicã a României”, susþine
Radu Dinescu.

În þãri precum Bulgaria sau Spa-
nia, taxa pe cap tractor este între 800

ºi 1.000 de euro, iar cea de taxi de
aproximativ 300 de euro, în timp ce
în România se va plãti 5.000 de euro
taxa pe cap tractor BO, susþine Du-
mitru Blaga, preºedintele Asociaþiei
Operatorilor de Transport Rutier
„Apulum” în cadrul conferinþei de
presã premergãtoare protestului na-
þional împotriva majorãrii preþului la
asigurãrile RCA pentru transporta-
torii rutieri.

Transportatorii vor declanºa pro-
testul anunþat mâine dacã nu va exis-
ta o înþelegere în privinþa tarifului de
referinþã. „Noi ne pregãtim în conti-
nuare pentru protestul din data de
15. (...) Trebuie sã înþeleagã cã nu
vom da nici un pas înapoi dacã mâi-
ne, în ºedinþa de guvern, nu va fi
trecut acel tarif de referinþã. Fãrã
tarif de referinþã noi nu rezolvãm
nimic pe termen scurt”, a adãugat
Vasile ªtefãnescu, preºedinte
UNTRR.
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Francois Hollande:Francois Hollande:Francois Hollande:Francois Hollande:Francois Hollande:
Am impresia cã mã aflu acasã, în România!Am impresia cã mã aflu acasã, în România!Am impresia cã mã aflu acasã, în România!Am impresia cã mã aflu acasã, în România!Am impresia cã mã aflu acasã, în România!

MIRCEA CANÞÃR
Considerând ca reciproc utilã

vizita preºedintelui Francois Hol-
lande la Bucureºti, nu ne hazardãm
deloc, doar cã facem o evaluare
incompletã. Bine pregãtitã, dupã
toate aparenþele, vizita a avut me-
nirea sã îl rebranºeze pe preºedin-
tele francez la o realitate de netã-
gãduit, pe care a ºi mãrturisit-o:
„România nu este o þarã ca ºi
oricare alta. Avem rãdãcini co-
mune ºi avem multe legãturi.
Am impresia cã mã aflu acasã,
în România”. Am avut sentimen-
tul, la un moment dat, cã ambasa-
dorul României la Paris, Luca Ni-
culescu, fost jurnalist agreabil, a
putut sã-l informeze pe preºedin-
tele Francois Hollande cu faptul cã
toponimia francezã a impregnat
peisajul strãzilor din Bucureºti, în-
cepând cu Napoleon al III-lea, care,
deºi în umbrã pe cerul Franþei, a
rãspândit strãlucire pe cerul Româ-

niei – þara pe care a scos-o din ur-
zeala trecutului, prin unirea Mol-
dovei cu Valahia, pentru a o face
sã intre indivizibilã în arcanele vii-
torului – Charles de Gaulle, trecând
pe lângã Carol Davila ºi jurnalistul
de la TV 5, Jean Louis Calderon,
ucis în zilele sângeroase din de-
cembrie 1989. Sau cum la începu-
tul secolului al XX-lea, Carmen
Sylva, George Bibescu, Elena Vã-
cãrescu ºi marele diplomat ºi om
de litere George Bengescu ºi-au
vãzut operele încununate de Acade-
mia Francezã. ªi exemplele pot
continua la nesfârºit. Parisul a fost
dintotdeauna, pentru România, soa-
rele care a fãcut sã încolþeascã, în
sânul ei, germenii civilizaþiei. Inte-
resantã s-a dovedit alocuþiunea lui
Francois Hollande, din toate punc-
tele de vedere. Mai exact, bine ca-
libratã. A fost reamintitã dimensiu-
nea istoricã, dar ºi economicã a

relaþiilor bilaterale, menþionându-se
cele 450 de întreprinderi franceze
care se aflã în România, creând
aproape 100.000 de locuri de mun-
cã. Parteneriatul acesta se va am-
plifica, amintitã fiind ºi cooperarea
universitarã, Franþa constituindu-
se în prima destinaþie a studenþilor
români în cadrul programului Eras-
mus. „Vine din francofonia pe
care o împãrtãºim”, a mai spus
Francois Hollande. Cu ocazia Cen-
tenarului, de peste doi ani, sunt
prevãzute ample manifestãri în ca-
drul unui sezon încruciºat. Oricât
ar pãrea de paradoxal, pragmatis-
mul francez bate, momentan, ro-
mantismul francez. N-a fost timp
pentru evocarea terasei cafenelei
„La Flore”, pe bulevardul „Saint-
Germain-des-Pres”, ambianþa pre-
feratã de Cioran, care se întâlnea
cu Camus ºi alþi prieteni. O cafe-
nea frecventatã cândva de Verlai-

ne, Rimbault ºi Mallarme ºi ceva
mai târziu de Andre Gide, Ernest
Hemingway ºi mulþi alþii. Franþa de
atunci era una romanticã. Dar as-
tãzi? Parisul este neliniºtit, totalmen-
te, ameninþat ca niciodatã de tero-
rism. Mulþi francezi s-au radicali-
zat. E o problemã. Dupã fada edi-
þie G20 de la Hangzhou (4-5 sep-
tembrie), ziariºtii francezi se întrea-
bã retoric în privinþa politicii exter-
ne a Parisului. Pare bizar. Existã
riscuri pentru securitatea Europei,
foaia de parcurs franco-germanã,
împãrtãºitã ºi de premierul italian,
Matteo Renzi, are deja, înþelegem,
ºi acceptul Bucureºtiului, înaintea
summit-ului de la Bratislava, adicã
România va sprijini iniþiativa de a
se constitui o armatã europeanã.
În privinþa eternei amânãri cu spa-
þiul Schengen, România este spri-
jinitã de Franþa, deºi se comportã
ca un membro de facto al acestui

spaþiu, deþinând ºi propria experti-
zã. Aceleaºi promisiuni. Dupã „Bre-
xit”, tandemul franco-german se
aflã la conducerea Uniunii Europe-
ne, cu deplinã autoritate. Franþa,
prima putere militarã a Uniunii Eu-
ropene, opineazã cã miniºtrii de
Apãrare, adicã ºi cel al României,
se vor întâlni mai des de acum îna-
inte. S-a vorbit de politici comu-
ne, ale Bucureºtiului ºi Parisului.
Discuþiile pe dosare sensibile, ºi
amintim Ucraina, au avut profun-
zime. Cert este cã ºi Bucureºtiul
ºi Parisul doresc o Uniune Euro-
peanã mai coezivã, mai pragmati-
cã, mai flexibilã în procedee, mai
apropiatã de cetãþeni. Chiar dacã
rezultatele vizitei urmeazã sã fie
comensurabile în timp, Francois
Hollande ºi-a cucerit gazdele, în-
deosebi la Braºov, unde a sugerat
cã înþelege limba românã. ªi, în
egalã mãsurã, pe români.

Munca „la negru” reprezintã un
fenomen des întâlnit în economia
româneascã, nefiind fiscalizatã,
angajatul fiind lipsit de protecþia
pe care i-o oferã legea. Din ce în
ce mai des a apãrut sindromul
„munca la gri”, conform cãruia
angajatorii încheie contracte de
muncã pe salariul minim garantat,
cealaltã parte a remuneraþiei, pânã
la salariul „în mânã”, nefiind fis-
calizatã sau încheie contracte de
muncã „part-time”, disimulând o
activitate de cel puþin opt ore, pen-
tru a supune fiscalizãrii doar sala-
riul corespunzãtor normei de mun-
cã prevãzutã în contractul indivi-
dual, nu cel corespunzãtor timpu-
lui real de lucru.

Efectele negative ale acestei
forme „negre” se regãsesc în tot
ceea ce înseamnã bugetul asigu-
rãrilor sociale. În România, se
constatã mai multe date oficiale,
care nu ne fac mândri: conform
eurobarometrului „Undeclared
Work in The European Union” –
publicat în mai 2013 de Comisia
Europeanã, 48% din respondenþii
români apreciazã cã riscul ca in-
stituþiile statului sã identifice ve-
nituri salariale nedeclarate este
foarte scãzut.Printre obiectivele

Aºa cum se ºtie, s-a dat startul concursului pentru
ocuparea funcþiilor de director ºi de director adjunct
în instituþiile de învãþãmânt preuniversitar. Metodolo-
gia este cât se poate de clarã. „La acest concurs se
pot prezenta toate cadrele didactice care îndeplinesc

Peste 200 de posturi de
director ºi director adjunct,
disponibile în Dolj
condiþiile legii. În Dolj sunt 194 de posturi de director
disponibile ºi 73 de adjunct. Din 2008 nu s-au susþi-
nut concursuri. Dacã rãmân posturi neocupate, in-
spectorul general poate numi, având ºi avizul Consi-
liului de Administraþie al inspectoratului ºcolar jude-
þean, o persoanã pe funcþia de conducere, dar pânã
cel târziu la sfârºitul anului ºcolar. Cei care participã
la concurs ºi nu obþin punctajul aferent sau care nu se
prezintã nu mai pot primi numire pe post. Din 13 sep-
tembrie a început înscrierea, care se va finaliza pe 2
octombrie”, a declarat prof.  Lavinia Elena Craio-
veanu, inspector general al Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU
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evaziunii fiscaleevaziunii fiscaleevaziunii fiscaleevaziunii fiscaleevaziunii fiscale
În perioada 16 iunie – 23 septembrie, se

desfãºoarã o activitate intensã pentru com-
baterea fraudei, parteneri fiind Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF) ºi Inspecþia Muncii, ambele prin

structurile teritoriale. Se merge pe com-
baterea muncii „la negru”, în primul rând,
dar ºi pe alte aspecte. În judeþul Dolj, re-
zultatele sunt încurajatoare, în ceea ce
priveºte verificãrile ºi controalele.

generale ale activitãþii, se regãseº-
te „prevenirea formelor de mun-
cã nedeclaratã ºi subdeclaratã ºi
de fraudã fiscale ce favorizeazã
crearea paralelã a unor surse fi-
nanciare neînregistrate în eviden-
þele contabile destinate plãþii
„muncii la negru” ºi a „muncii
subdeclarate”.

Colaborare intensã între instituþii
Dacã vorbim strict de teritoriul

nostru, datele sunt cât se poate de
ample. «Protocolul este unul la ni-
vel naþional, între ANAF, prin Di-
recþia Regionalã Antifraudã Fisca-
lã nr.4 Tg. Jiu, ºi Inspecþia Mun-
cii, prin, în speþã, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Dolj. A fost ºi
este o colaborare interinstituþiona-
lã între cei care  colaboreazã în
acest demers, iar, pe lângã unitãþi-
le cuprinse în program, am avut
întreg sprijinul ºi al altor instituþii
ale statului, cu prerogative în acest
sens. Noi, la Dolj, în afarã de as-
pecte legate de „Relaþii de Muncã”
, am inclus ºi verificãri în ceea ce
priveºte „Securitatea ºi Sãnãtatea
în Muncã”, inspectorii de speciali-
tate fiind tot timpul pe teren. Re-
zultatele sunt grãitoare în acest
sens», a menþionat Cãtãlin Mo-

hora, inspector-ºef al Inspectora-
tului Teritorial de Muncã Dolj.

Situaþia controalelor efectuate în
perioada 24 iunie – 13 septembrie
de inspectorii ITM, împreunã cu

specialiºtii ANAF,
se prezintã astfel:
11 acþiuni în teren,
cu aplicarea a
zece amenzi con-
t r a v e n þ i o n a l e
(88.500 de lei) ºi
opt avertismente;
patru persoane
care lucrau fãrã
forme legale de

angajare au fost depistate; trei so-
cietãþi comerciale au refuzat  sã
punã la dispoziþia inspectorilor de
muncã documentele solicitate, fie-

care fiind sancþionat contravenþi-
onal cu 10.000 de lei; 30 de defi-
cienþe constate, pentru care s-au
dispus remedieri, iar lista este foar-
te lungã – angajatorul nu a trans-
mis în registrul general de eviden-
þã a salariaþilor, anterior începerii
activitãþii, contractul individual de
muncã; neprevederea, de cãtre an-
gajator, în contractele individuale
de muncã cu timp parþial, reparti-
zarea orarului de lucru; lipsã con-
trol medical; lipsã instruire pe
SSM; blocarea cãilor de acces etc.

CRISTI PÃTRU
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Cu prilejul sãrbãtoririi a 168 de
ani de la istorica bãtãlie de la 13
septembrie 1848, când pompie-
rii militari bucureºteni sub co-
manda cãpitanului Pavel Zãgã-
nescu, au dat dovadã de spirit de
sacrificiu ºi de un legendar
eroism, ieri, în sala mare a Pre-
fecturii Dolj a fost organizatã o
festivitate deosebitã, pentru a
marca Ziua Pompierilor din Ro-
mânia. Bucurându-se de o mare
încredere în rândul populaþiei,
pentru cã îºi fac mereu datoria,
cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii “Oltenia” al Judeþului Dolj
au primit felicitãri ºi din partea
oficialitãþilor locale ºi judeþene.

Prefectul judeþului, Nicolae
Sorin Rãducan, care este ºi pre-
ºedintele Comitetului Judeþean
Situaþii de Urgenþã, a subliniat
modul profesionist în care pom-
pierii îºi îndeplinesc toate misiu-
nile, reuºind astfel sã devinã un
corp de elitã în care oamenii au
mare încredere. „În aceastã zi cu
o deosebitã însemnãtate, doresc
sã vã asigur de întreaga mea con-
sideraþie pentru curajul ºi devo-
tamentul de care daþi dovadã ºi

Pompierii doljeni au sãrbãtoritPompierii doljeni au sãrbãtoritPompierii doljeni au sãrbãtoritPompierii doljeni au sãrbãtoritPompierii doljeni au sãrbãtorit
168 de ani de misiuni salvatoare168 de ani de misiuni salvatoare168 de ani de misiuni salvatoare168 de ani de misiuni salvatoare168 de ani de misiuni salvatoare

Demersurile cu finanþare obþinutã prin Programul Operaþional Regio-
nal, derulate prin intermediul Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã
Sud-Vest Oltenia începând cu anul 2009, au condus la procurarea unui
numãr total de 64 de autospeciale de diverse tipuri, cu o valoare totalã de
aproape 17 milioane de euro, destinate celor cinci Inspectorate pentru
Situaþii de Urgenþã din judeþele Dolj, Gorj, Mehedinþi, Olt ºi Vâlcea, 15
dintre aceste echipamente revenind ISU „Oltenia“ al judeþului Dolj.

Se împlinesc 168 de ani de când pompie-
rii militari au dat mãsura curajului lor, în
tot acest timp devenind o armã care impu-
ne respect. Pentru cã pompierii luptã în fie-
care zi pentru a-i ajuta ºi salva pe ceilalþi.
Tocmai pentru a le mulþumi pentru activita-
tea desfãºuratã, dar ºi pentru a-i saluta ºi
premia pe cei mai buni dintre ei, precum ºi

pe voluntarii care fac acest lucru din plãce-
re, ieri, în sala mare a Prefecturii Dolj, a
fost organizatã o festivitate deosebitã, cu
prilejul Zilei Pompierilor din România. Re-
prezentanþii administraþiei publice locale ºi
judeþene le-au mulþumit pentru tot ceea ce
fac în fiecare zi ºi le-au urat sã revinã sãnã-
toºi din fiecare misiune.

vã transmit multã sãnãtate, pu-
tere de muncã ºi succes în înde-
plinirea nobilei ºi generoasei
meniri. La mulþi ani!” a spus
prefectul judeþului Dolj, Nicolae
Sorin Rãducan.

La rândul sãu,
Ion Prioteasa, preºe-
dintele Consiliului
Judeþean Dolj, a fe-
licitat cadrele ºi con-
ducerea ISU Dolj,
evidenþiind faptul cã
meritele ºi calitãþile
dovedite în activita-
tea desfãºuratã au
fost recunoscute, în
acest an, prin înmâ-
narea Drapelului de
Luptã al unitãþii. „În
fiecare an, data de
13 septembrie ne
prilejuieºte come-
morarea unui mo-
ment istoric de o în-
semnãtate cu totul
aparte prin semnificaþiile sale,
dar ºi celebrarea unor valori
care, de-a lungul timpului, i-au
definit ºi cãlãuzit în misiunea lor
pe membrii unui veritabil corp

de profesioniºti. Astãzi, marcãm
Ziua Pompierilor din România,
în amintirea dramaticei confrun-
tãri din Dealul Spirii, un simbol
pentru curajul ºi spiritul de sa-
crificiu cu care înaintaºii noºtri
ºi-au pus vieþile în slujba idea-
lurilor unei întregi naþiuni, în
timpul Revoluþiei din 1848.
Atunci, ostaºii conduºi de cãpi-
tanul Pavel Zãgãnescu au lup-
tat cu fermitate împotriva unui
inamic mult mai numeros, dând
astfel mãsura eroismului ºi teme-
ritãþii. Aceleaºi calitãþi le regã-
sim astãzi, repetându-se discret,
zi de zi, în fiecare acþiune pe care
pompierii ºi-o asumã ºi o duc la
îndeplinire. Un trecut onorant
este respectat, în prezent, de ca-
drele ºi conducerea Inspectora-
tului pentru Situaþii de Urgenþã
«Oltenia», prin activitatea des-
fãºuratã la standarde de excelen-
þã ºi recunoscutã, în acest an, la

cel mai înalt nivel, prin înmâ-
narea Drapelului de Luptã al
unitãþii. La ceas aniversar, vã
rog sã primiþi expresia deplinei
aprecieri pentru toate eforturile
pe care le depuneþi în beneficiul
comunitãþii doljene, alãturi de
sincere urãri de sãnãtate, putere
de muncã ºi mult succes în toate
misiunile pe care le veþi înde-
plini“, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, Ion
Prioteasa.
Cupe ºi medalii pentru
cei mai buni

La festivitatea organizatã la
Palatul Administrativ cu prilejul
Zilei Pompierilor din România au
participat ºi viceprimarul muni-
cipiului Craiova, Adrian Cosman,
vicepreºedinþii Consiliului Jude-
þean, Alina Elena Tãnãsescu ºi
Cosmin Vasile, subprefectul de

Dolj, Simona Moise, „maestru de
ceremonii” fiind inspectorul ºef
al ISU „Oltenia” al judeþului Dolj,
colonelul Constantin Florea, care
a dat citire ordinelor de înaintare
în gradul urmãtor înaintea înde-
plinirii stagiului minim a trei ofi-

þeri ºi patru
subofiþeri din
cadrul unitãþii,
remarcaþi pen-
tru activitatea
d e s f ã º u r a t ã .
Pompierilor le-
au fost alãturi
la aceastã sãr-
bãtoare repre-
zentanþi ai ce-
lorlalte instituþii
cu care colabo-
reazã, din ca-
drul Ministeru-
lui Afacerilor
Interne, dar ºi
colegii de la
Serviciile Vo-
luntare ºi Pro-

fesioniste pentru Situaþii de Ur-
genþã din judeþ.

În cadrul evenimentului, a avut
loc ºi premierea pompierilor care
au obþinut rezultate notabile în
competiþiile sportive sau de pro-

fil (descarcerare ºi acordare a pri-
mului ajutor calificat), la care au
participat pe parcursul acestui an
– între cei mai aplaudaþi de co-
legi fiind membrii echipajului de
pescuit crap –, ºi au fost eviden-
þiaþi, primind diplome de merit,
cei care au intervenit în diverse
situaþii, chiar dacã erau în afara
programului de lucru. Nu au fost
uitaþi nici membrii Serviciilor Vo-
luntare pentru Situaþii de Urgen-
þã, echipajul din comuna Castra-
nova fiind cel care a câºtigat,
pentru al ºaselea an la rând, com-
petiþia organizatã de ISU Dolj, în
timp ce dintre Serviciilor Profe-
sioniste pentru Situaþii de Urgen-
þã s-au remarcat pompierii de la
Ford. Câºtigãtorii ºi-au primit cu
bucurie cupele ºi medaliile, iar
Consiliul Judeþean Dolj a contri-
buit la recompensarea acestora
cu suma de 25.000 de lei.

Invitaþii au fost poftiþi, la fi-
nal, în Piaþa „Mihai Viteazul”,
unde a fost organizatã prezenta-
rea unei pãrþi a echipamentelor de
intervenþie ale pompierilor, o parte
dintre ele fiind achiziþionate prin
trei proiecte cu fonduri europe-
ne, coordonate de cãtre Consi-
liul Judeþean Dolj.
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Campania urmãreºte promova-
rea formelor alternative de trans-
port ecologic, ºtiut fiind faptul cã
mobilitatea sporeºte în mod clar
calitatea vieþii în oraºe, ajutând la
reducerea poluãrii aerului, a poluãrii
fonice, a accidentelor ºi la redu-
cerea numãrului persoanelor obe-
ze. Practic, renunþând pentru o
sãptãmânã sau numai pentru o zi
la maºina personalã, se aduc be-
neficii imense atât mediului, cât ºi
sãnãtãþii personale.

Acþiunile campaniei desfãºura-
te de DSP Dolj sunt orientate spre
informarea populaþiei care este în-
curajatã sã înþeleagã de ce rolul
miºcãrii ºi al sportului sunt atât de
importante pentru bunãstarea fizi-
cã ºi mentalã a cetãþenilor. Cam-
pania stimuleazã oamenii sã parti-
cipe la creºterea calitãþii vieþii lor.

BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Nu cu mult timp în urmã s-a lansat în
spaþiul mediatic din „lumea bunã” a Euro-
pei Unite, o acutã (ºi, din pãcate, fãrã cu-
venitul impact!) dezbatere în marginea unor
opinii ale cunoscutului gânditor german
Juergen Habermas. Considerat unul dintre
cei mai importanþi gânditori ai lumii de azi
denunþa, cu pertinenþa-i proprie, condiþia
unei Europe cãreia criza, financiarã ºi eco-
nomicã, i-a conferit un statut de federa-
lism executiv al unui Consiliu european auto-
investit cu o autoritate ce reprezintã un
model de exerciþiu al puterii diferit faþã de
cel democratic; filosoful german îl defineºte
ca fiind un „exerciþiu post-democratic al
puterii” la nivel transnaþional.

Într-un context mai larg, este limpede
cã un astfel de „exerciþiu” e propriu ºi altor
organisme ºi entitãþi, în Europa ori în afara
ei, precum FMI ori Banca Mondialã, ba
chiar ºi la nivelul unor guverne din þãri in-
fluente în baza unei puteri economice con-
solidate. Habermas considerã, în baza unei
evaluãri pe cât de simple pe atât de convin-
gãtoare, cã s-a impus astfel un fel de sub-
autorizare a parlamentelor naþionale cu un
efect copleºitor asupra statelor cu econo-

Exerciþiu post-democratic al Puterii?Exerciþiu post-democratic al Puterii?Exerciþiu post-democratic al Puterii?Exerciþiu post-democratic al Puterii?Exerciþiu post-democratic al Puterii?
mii mai slãbite ºi, în consecinþã, s-a creat o
diviziune, strãinã previziunilor Tratatelor
Uniunii, între Þãri cu nevoi ºi, deci, cu eco-
nomii slab dezvoltate, ºi Þãri hegemone, cu
economii puternice, sfârºind într-o subor-
donare a primelor celor secunde.

Gânditorul german, care numise un ast-
fel de proces o „golire inter-guvernativã” a
democraþiei, identificã douã grupãri în ra-
port cu atitudinea faþã de aceastã nouã ºi
oarecum insolitã realitate: euroscepticii
adepþi ai ”statelor naþionale” ºi euroentua-
ziaºtii  susþinãtori ai tezei federalizãrii euro-
pene. Oricât de ciudat, ambele tabere sunt
considerate falimentare.

Cea dintâi, fiindcã toate sistemele func-
þionale extrateritoriale genereazã, prin sta-
tutul lor probleme pe care individual state-
le, din cauza competenþelor limitate, nu le
pot soluþiona; la ce-ar servi, se întreabã Ha-
bermas, o reglementare a pieþelor financia-
re în interiorul unui stat dacã piaþa depã-
ºeºte, în goana ei dupã profit, graniþele aces-
tui stat, prin urmare revenirea la acea ”fru-
moasã vreme a autonomiei naþionale” ar fi
doar o iluzie mistificatoare.

Cea de-a doua tabãrã, a federalizãrii eu-

ropene, e la fel de iluzorie, chiar dacã din
motive ceva mai complexe: spre deosebire
de ceea ce se întâmplã într-un stat federal,
printre cetãþenii europeni nu existã acea ”so-
lidaritate / civicã / necesarã spre a se for-
ma o voinþã politicã comunã” care-ar pu-
tea legitima puterea de decizie a unui stat
federal, respectiv de a modifica în mod
autonom propriile competenþe în dauna sta-
telor membre, adicã aºa-numita ”compe-
tenþã peste competenþã”; pe de altã parte,
Uniunii i s-au transferat drepturi de suve-
ranitate statalã, însã statele membre au con-
servat monopolul puterii, adicã executarea
propriilor aparate administrative. Aºadar, o
transformare a Uniunii Europene în sens
federativ ar fi lipsitã de o bazã substanþialã
(solidaritatea civicã) ºi ar fi prea costisi-
toare ºi complexã spre a putea fi conside-
ratã ºi realizabilã.

În concluzie, singura auspicabilã ar fi o
„treia cale” (fie ºi în semnificaþia primarã a
lui Norberto Bobbio), adicã de a constitui
între popoarele diverselor state conºtiinþa
comunã cã sunt cetãþeni ai Uniunii pe lângã
faptul cã sunt cetãþeni ºi ai propriului stat
de origine.

Aici intrã în scenã justiþia – mai exact
instanþele judecãtorilor din þãrile membre,
nodul gordian constând în dificultatea de a
armoniza propriul drept intern cu cel co-
munitar, îndeosebi în contextul în care sunt
atinse ºi slãbite prerogativele  parlamente-
lor naþionale. Habermas citeazã, în acest
sens, cazurile conflictelor ivite între Curþi-
le Constituþionale din Germania ºi Italia, pe
de o parte, ºi Curtea Europeanã.

În ce priveºte cazuistica româneascã, de
data recentã, atunci când supralicitata in-
tervenþie, nu a vreunei curþi jurisdicþionale
comuniare, ci a Executivului de la Bruxel-
les ce ºi-a excedat voluntar ºi agresiv pro-
priul statut, n-a fost decât una din confu-
ziile majore ale unui proiect ce pare încã
departe de a-ºi fi decantat rezonabil ºi coe-
rent sfera de acþiune. Fiindcã, spre a rãmâ-
ne strict la cazul românesc al referendu-
mului din 2012, intervenþia comunitarã a
fost politicã, iar, în absenþa unor instanþe
europene strict jurisdicþionale, cele autohto-
ne s-au subordonat unor interese de grup,
fãcând exerciþii hermeneutice acolo unde
ar fi trebuit sã mãsoare legea cu realitatea
chiar în legitatea cea mai intimã a acesteia.

Sãptãmâna Europeanã a Mobilitãþii,
sãrbãtoritã la Craiova

Sãptãmâna Europeanã a Mobilitãþii este o campanie
anualã prin care se încurajeazã folosirea mijloacelor alter-
native de transport în oraºe. În perioada 16-22 septembrie,
Direcþia de Sãnãtate Publicã Dolj, în parteneriat cu autori-
tãþile publice locale, desfãºoarã o campanie cu sloganul
„Mobilitate inteligentã. Economie puternicã”.

Pânã în 2020 se urmãreºte creºterea
eficienþei energetice cu 20%

Pentru a deveni o economie care
consumã puþinã energie ºi poluea-
zã puþin, UE a adoptat o serie de
obiective ambiþioase referitoare la
climã ºi energie pentru a fi atinse
pânã în anul 2020. Acestea includ
reducerea cu 20% a emisiilor de
gaze cu efect de serã; creºterea cu
20% a eficienþei energetice; o cotã
de 20% din consumul total de ener-
gie sã fie energii regenerabile; con-
ºtientizarea publicului cu privire la
necesitatea de a acþiona împotriva
poluãrii cauzate de creºterea trafi-
cului în mediul urban.

În ultimele decenii, vehiculele
private au câºtigat teren în detrimen-
tul altor forme de transport. Bici-
cliºtii sunt adesea împinºi în afarã,

acordându-li-se doar o micã ban-
dã, vopsitã, pentru a merge cu bi-
cicleta, în timp ce pietonii trebuie
sã se descurce cu trotuare înguste.
Transportul public, de asemenea, a
fost mutat în spatele poziþiei domi-
nante a autovehiculelor personale.
Oraºele, tot mai zgomotoase
ºi poluate

Prin urmare, oraºele au devenit
mai aglomerate, mai poluate ºi mai
zgomotoase, cu mai puþin spaþiu
disponibil pentru recreere ºi petre-
cerea timpului liber. Congestia sis-
temicã dãuneazã calitãþii vieþii, ca-
uzând zgomot ºi poluarea aerului,
degradarea mediului ºi o pierdere
a productivitãþii economice.

În mod tradiþional, soluþia pen-
tru descongestionarea traficului a
fost de a extinde pur ºi simplu dru-
murile. Studiile aratã însã cã
aceasta agraveazã problema, iar
tot mai multe persoane opteazã de
a utiliza vehiculul personal.

Sãptãmâna mobilitãþii europene
din anul 2016 se concentreazã pe
realocarea zonelor urbane, pentru
a fi mai plãcute ºi locuibile, iar prin
a face acest lucru se creeazã o mai
bunã calitate a vieþii pentru toþi lo-
cuitorii. Comisia Europeanã îºi in-
tensificã sprijinul pentru oraºe, prin
pachetul de mãsuri în mobilitatea
urbanã, adoptat recent. Comisia va
consolida schimbul de cele mai bune
practici, va acorda sprijin financiar
direcþionat ºi va investi în cerceta-
re ºi dezvoltare. În plus, este încu-
rajatã dezvoltarea de planuri de
mobilitate urbanã alternativã pentru
a stimula o trecere la un transport
mai curat în zonele urbane.

Cu Pachetul Mobilitatea Urbanã,
Comisia susþine mãsurile de sprijin
în domeniul transportului urban,
prin încurajarea schimbului de ex-

perienþe (cele mai bune practici ºi
stimularea cooperãrii); furnizeazã
sprijin specific financiar concen-
trându-se pe cercetare ºi inovare în
furnizarea de soluþii pentru provo-
cãrile de mobilitate urbanã; conso-
lidarea cooperãrii internaþionale.

Patru din 10 europeni au pro-
bleme cu mobilitatea urbanã, aratã
un nou studiu al Comisiei Europe-
ne. Poluarea aerului, congestia ºi
cheltuielile de transport sunt prin-
tre cele mai mari probleme de
mobilitate pentru cetãþenii UE.

Un sondaj Eurobarometru co-
mandat de Directoratul General
pentru Mobilitate ºi Transport in-

titulat „Atitudinea europenilor faþã
de mobilitate urbanã”, a relevat
faptul cã 40 la sutã dintre euro-
peni se confruntã cu probleme „de
multe ori sau uneori” atunci când
cãlãtoresc în oraºe.

Printre þãrile în care au fost cel
mai frecvent raportate probleme cu
calitatea aerului, congestie, acciden-
te rutiere ºi costuri legate de trafic
au fost Malta, Grecia, Cipru ºi Slo-
vacia. Þãri precum Finlanda, Da-
nemarca, Suedia, Letonia ºi Esto-
nia au raportat în mod constant cea
mai micã incidenþã a problemelor
atunci când cãlãtoresc în oraºe.

RADU ILICEANU
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

6.714 abonaþi ai SC Salubritate
Craiova SRL, reprezentând apro-
ximativ o treime din clienþii socie-
tãþii care locuiesc la casã, au pri-
mit în prealabil din partea operato-
rului de salubritate câte un sac gal-
ben, destinat depozitãrii deºeurilor
de plastic ºi metal (doze de alumi-
niu), ºi un sac albastru, pentru de-
pozitarea deºeurilor din hârtie ºi
carton. Pe lângã cei doi saci, pro-
prietarii gospodãriilor individuale au
primit ºi un flyer care conþine in-
formaþii referitoare la modalitatea
corectã de colectare a deºeurilor
reciclabile ºi programul de ridica-
re a acestora, pe zile ºi strãzi.

Începând din data de 12 septem-
brie 2016, conform programului,
care poate fi consultat ºi pe site-ul
www.salubritate-craiova.ro, sacii

Peste 6.700 de abonaþi
Proiect-pilot de colectare selectivãProiect-pilot de colectare selectivãProiect-pilot de colectare selectivãProiect-pilot de colectare selectivãProiect-pilot de colectare selectivã
a deºeurilora deºeurilora deºeurilora deºeurilora deºeurilor

SC Salubritate Craiova SRL a demarat
recent un proiect-pilot de colectare selecti-
vã a deºeurilor la nivelul gospodãriilor indi-
viduale din municipiu.

galbeni ºi albaºtri vor fi ridi-
caþi, în zilele anunþate, de lu-
crãtori ai SC Salubritate Cra-
iova SRL ºi transportaþi se-
parat, cu un autovehicul spe-
cial. Frecvenþa de colectare
a deºeurilor reciclabile va fi
o datã la douã sãptãmâni, ur-
mând sã fie adaptatã în func-
þie de cerinþele utilizatorilor.
În program sunt incluºi abo-
naþi care locuiesc pe 96 de strãzi
din 10 cartiere ale oraºului.

“Printre obiectivele pe care le-
am stabilit în cadrul acestui pro-
iect se numãrã creºterea cantitãþii
de deºeuri reciclabile colectate, dar
ºi familiarizarea craiovenilor care
locuiesc la casã cu acest sistem de
sortare a deºeurilor. În funcþie de
rezultatele pe care le vom avea,

pro-
iectul va fi adaptat ºi extins la toa-
te cele peste 20.000 de case din
Craiova”, a declarat Eliza Peþa,
director general al SC Salubritate
Craiova SRL.

Peste 200 tone de deºeuri
reciclabile

Proiectul-pilot completeazã sis-

temul actual de colectare selecti-
vã, implementat în cartierele de
blocuri din Craiova începând din
anul 2011, în cadrul unui partene-
riat încheiat între Primãria Muni-
cipiului Craiova, SC Salubritate
Craiova SRL ºi societatea Eco-
Rom Ambalaje S.A. În prezent, în
Craiova sunt amplasate 223 de
containere de colectare selectivã în
87 de locaþii aflate pe domeniul pu-

blic, de unde au fost colectate ºi
valorificate, în cursul anului 2015,
peste 200 tone de deºeuri recicla-
bile. De asemenea, SC Salubritate
Craiova SRL oferã posibilitatea
agenþilor economici ºi instituþiilor
publice din Craiova sã colecteze
separat deºeurile generate, prin în-
cheierea unui act adiþional la con-
tractul de prestãri servicii de salu-
brizare.

„Aºa cum se aratã în docu-
mentul semnat de ministru al
Transporturilor, Petru Sorin
Buºe, din cauza prelungirii dura-
tei de execuþie, a fost necesarã
achiziþionarea de servicii supli-
mentare de supervizare a lucrã-
rilor. Procedura de achiziþie în
vederea atribuirii serviciilor de
supervizare este în desfãºurare.
În vederea urgentãrii demarãrii
lucrãrilor, CNADNR a desemnat
ca inginer FIDIC DRDP Craio-
va, pânã la semnarea unui con-
tract cu un operator specializat.

„Soluþie urgentã privind finalizarea„Soluþie urgentã privind finalizarea„Soluþie urgentã privind finalizarea„Soluþie urgentã privind finalizarea„Soluþie urgentã privind finalizarea
lucrãrilor la Centura de Sud a Craiovei”lucrãrilor la Centura de Sud a Craiovei”lucrãrilor la Centura de Sud a Craiovei”lucrãrilor la Centura de Sud a Craiovei”lucrãrilor la Centura de Sud a Craiovei”

Senatorul de Dolj Mario Oprea a îna-
intat o adresã lui Dacian Cioloº, pre-
mierul României, în vederea gãsirii
unei soluþii urgente privind finaliza-
rea lucrãrilor la Centura de Sud a Cra-

iovei. În acest context, Ministerul
Transporturilor a emis un rãspuns ofi-
cial prin care se comunicã faptul cã
noul termen de finalizare estimat este
31 decembrie 2016.

Tot DRDP Craiova a instructat
antreprenorul cu privire la relua-
rea lucrãrilor, începând cu data
de 01 august a.c., în conformi-
tate cu proiectul tehnic de reme-
diere”, se precizeazã în rãspun-
sul dat de ministrul Transportu-
rilor, senatorului Mario Ovidiu
Oprea.

Un angajament asumat
de statul român în faþa
investitorilor de la  Ford

Senatorul doljean mai spune cã
i-a sugerat ministrului Transpor-

turilor chemarea în instanþã a
antreprenorului. „În ceea ce
priveºte chemarea în instanþã
a antreprenorului, pe care am
sugerat-o ca variantã, Minis-
terul Transporturilor susþine
cã CNADNR are obligaþia sã
respecte procedura  de reven-
dicare a costurilor la care se
considerã îndreptãþitã, ca ur-
mare a defecþiunilor apãrute în
corpul drumului, în conformi-
tate cu prevederile contractu-
lui FIDIC. În cazul în care
CNADNR nu este mulþumitã
de determinarea inginerului
sau, ulterior, de Hotãrârea Co-
misiei de Adjudecare a Dispu-
telor, va chema în instanþã an-
treprenorul”, se mai precizea-
zã în rãspunsul respectiv.

Parlamentarul doljean mai
spune cã în calitate de reprezen-
tant al judeþului Dolj în Senatul
României, se va apleca în con-
tinuare asupra acestei prioritãþi
de infrastructurã, proiect care
reprezintã printre altele ºi un an-
gajament asumat de statul ro-
mân în faþa investitorilor de la
Ford. „Legãtura dintre DN 6
Craiova-Caracal si DN 65 Cra-
iova-Piteºti trebuie sã devinã
una funcþionalã ºi, ca atare, nu
este un obiectiv de neglijat”,
spune senatorul Oprea.

Sâmbãtã, 17 septembrie, în in-
tervalul orar 8.00-12.00, se va în-
chide circulaþia rutierã pe urmãtoa-
rele strãzi: „A.I. Cuza”, sectorul de
drum cuprins între intersecþia cu
„Unirii” ºi intersecþia cu „Arieº”;
„Unirii”, sectorul de drum cuprins
între intersecþia cu „Mihai Viteazul”
ºi intersecþia cu „A. I. Cuza” ºi pe
strada „Popa ªapcã”. Restricþia
temporarã de circulaþie rutierã se
impune pentru desfãºurarea mani-
festãrii sportive „CRAIOVA-
SPORT FEST”, organizatã de Di-

Sâmbãtã,
circulaþie
restricþionatã

recþia Judeþeanã pentru Sport ºi Ti-
neret Dolj. „În situaþia în care auto-
vehiculele staþionate în zonele restric-
þionate sau în parcãrile adiacente
acestor zone obstrucþioneazã buna
desfãºurare a manifestãrilor, ele vor
fi ridicate ºi relocate pe amplasamen-
te din zonele aflate în imediata apro-
piere. Solicitãm conducãtorilor auto
sã circule cu atenþie ºi sã se con-
formeze semnalizãrilor rutiere ce
vor fi instituite....”, se precizeazã
într-un comunicat de presã al Pri-
mãriei municipiului Craiova.
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Serviciile de îngrijirã la domici-
liu sunt cele care permit persoane-
lor suferinde de incapacitate totalã
sau parþialã sã trãiascã pe cât de
independent posibil în propriul lor
cãmin ºi au scopul de a preveni, a
întârzia ºi înlocui ,,îngrijirile acti-
ve” – în mediul spitalicesc sau în-
grijirile de lungã duratã – în insti-
tuþiile de ocrotire. Aceste servicii
acordã suport ºi asistenþã persoa-
nei vârstnice dependente pentru a

o ajuta sã-ºi continue viaþa în pro-
pria casa, într-un mod cât mai in-
dependent posibil.

Cui se adreseazã
Centrul de servicii de Îngrijire la

Domiciliu funcþioneazã în cadrul
Direcþiei Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþie a Copilului Dolj ºi
are atribuþii pe care nu mulþi dintre
noi le cunoaºtem la adevãrata lor
însemnãtate. Într-o societate în
care mai nimic nu se face cu titlu
gratuit, orice prestaþie având un preþ,
mai mic sau mai mare, iatã cã, prin
acest Centru, DGASPC Dolj vine
în întâmpinarea acelor persoane
care, din motive socio-medicale, nu
se pot descurca singure.

 „Beneficiarii acestui tip de ser-
vicii sociale sunt persoanele adulte
încadrate în grad de handicap, cu
domiciliul sau reºedinþa în Craiova,
dar ºi persoanele care necesitã aju-
tor semnificativ ºi/sau îngrijire pen-
tru a realiza activitãþile de bazã ale
vieþii cotidiene, ca urmare a pierde-
rii autonomiei din cauze fizice, psi-
hice sau mentale. Mai trebuie pre-
cizat cã persoana adultã cu handi-
cap nu trebuie sã fi încheiat un con-
tract de întreþinere cu alte persoa-
ne, cum este cazul contractului de
vânzare-cumpãrare a unui imobil cu
clauza de întreþinere ºi totodatã per-
soana sã nu aibã dreptul la asistent
personal”, ne-a declarat Florin

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Craiovenii pot beneficia de servicii de îngrijire la domiciliu
oferite de Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dolj, prin intermediul unui personal de profil, atent
selecþionat. Serviciile se acordã de luni pânã vineri, în inter-
valul 8.00-16.00. Ajutor pentru activitãþile de bazã ale vieþii
zilnice, dar ºi cele pentru activitãþile instrumentale, cum ar fi
prepararea hranei, efectuarea de cumpãrãturi ºi facilitarea
deplasãrii în exterior sunt câteva dintre serviciile oferite de
DGASPC. ªi totul cu titlu gratuit!

Stancu, director general al Direc-
þiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþie a Copilului Dolj.

„Vom extinde serviciile ºi în
celelalte oraºe din Dolj”

Pentru a beneficia de serviciile
de îngrijire la domiciliu, craiovenii
trebuie sã se adreseze DGASPC
Dolj, prin intermediul persoanei
interesate sau a reprezentantului
legal. Aici se va depune la Regis-

traturã o cerere în acest sens, ur-
mând ca echipa multidisciplinarã
sã se deplaseze la domiciliul solici-
tantului pentru efectuarea evaluã-
rii în vederea admiterii. „Acorda-
rea serviciilor de îngrijire la
domiciliu se realizeazã în baza
unui Contract pentru acordarea
de servicii sociale, încheiat în-
tre DGASPC Dolj ºi beneficiar
sau reprezentantul legal. Toto-
datã, aº dori sã mai menþionez cã,
pe termen scurt, ne propunem sã
extindem aceste servicii ºi în ur-
banul mic. ªi mã refer la localitãþi
precum Filiaºi, Segarcea, Bãileºti,
Calafat. Pentru cã toate aceste lo-
calitãþi sunt echilibrat dispuse teri-
torial la nivelul întregului judeþ,
considerãm cã putem acoperi efi-
cient nevoile sociale ale viitorilor
beneficiari, ce au domiciliul ºi în
comunele limitrofe oraºelor preci-
zate anterior”, ne-a mai declarat
Florin Stancu.

Ajutor pe tot cuprinsul zilei
Paleta serviciilor oferite în ca-

drul formei de „Îngrijire la Domi-
ciliu” este destul de mare. Igienã
corporalã, îmbrãcare ºi dezbrãca-
re, hrãnire ºi hidratare, transsfer
ºi mobilizare, deplasarea în interi-
or, prepararea hranei sau livrarea
acesteia, efectuarea de cumpãrã-
turi, activitãþi de menaj, însoþirea

în mijloacele de transport ºi activi-
tãþi de administrare ºi gestionare a
bunurilor sunt doar câteva dintre
serviciile de îngrijire personalã ofe-
ritã prin intermediul DGASPC Dolj.

La toate acestea se mai adaugã
serviciile de supraveghere ºi menþi-
nerea sãnãtãþii. Aici intrã igienã ºi
îngrijiri medicale, evaluãri periodi-
ce, la nevoie; asistarea pentru res-
pectarea prescripþiilor medicale ºi
efectuarea de tratamente. Toate
aceste servicii enumerate ante-
rior sunt oferite gratuit de spe-
cialiºtii DGASPC Dolj, de luni
pânã vineri, în intervalul orar
8.00-16.00.

Reevaluarea, la un an de la
admiterea în program

Echipa multidisciplinarã care se
ocupã de evaluarea situaþiei socio-
medicale a beneficiarilor este alcã-
tuitã din psiholog, medic ºi asis-
tent social. La un an de la admite-
rea în program se va face o nouã
evaluare a beneficiarilor. „În con-
diþiile în care, în urma reevaluãrii
de cãtre echipa multidisciplinarã,
se constatã cã situaþia socio-me-
dicalã s-a îmbunãtãþit, iar benefi-
ciarul nu mai are nevoie de servi-
ciul de îngrijire la domiciliu sau,
dimpotrivã, situaþia socio-medica-
lã s-a agravat, iar serviciile de în-
grijire la domiciliu nu mai satisfac
nevoile de îngrijire la domiciliu,
echipa multidisciplinarã propune
încetarea acestor îngrijiri, indicând
soluþii adecvate pentru ameliorarea
noii stãri de fapt constatate”, a mai

afirmat Florin Stancu.
Aºadar, mai înainte de a cãuta în

stânga ºi-n dreapta persoane din an-
turajul sãu, solicitantul acestor ser-
vicii sociale poate apela direct la aju-
torul unei instituþii abilitate, precum
Direcþia Generalã de Asistenþã So-
cialã ºi Protecþie a Copilului Dolj,
ale cãrei servicii de Îngrijire la Do-

miciliu sunt gratuite ºi la adãpost de
orice temere, în alte cazuri fireas-
cã, pe care o avem, atunci când lã-
sãm persoane mai puþin verificate
sã ne intre în spaþiul personal.

Singurãtatea ºi sãnãtatea
precarã pot fi combãtute

ªtim cu toþii cã persoanele
vârstnice sunt din ce în ce mai

expuse riscului de nu-ºi asigura
actele curente de viaþã ºi de a nu-
ºi preveni sau limita degradarea
autonomiei funcþionale. Scopul
serviciului social „Centrul de Ser-
vicii de Îngrijire la Domiciliu” este
prevenirea instituþionalizãrii ºi men-
þinerea în mediul familial a persoa-
nei adulte cu dizabilitãþi încadrate

în grad de handicap, aflatã în difi-
cultate – urmare a pierderii auto-
nomiei din cauze fizice, psihice sau
mentale ºi/sau care necesitã ajutor
semnificativ ºi/sau îngrijire pentru
a realiza activitãþile de bazã ale vie-
þii cotidiene – prin asigurarea la do-
miciliu a serviciilor specializate de
îngrijire personalã, integrare socialã
ºi participare.

Acte necesare în vederea acor-
dãrii serviciilor de îngrijire la do-
miciliu sunt: cerere de admitere în
cadrul centrului; copie de pe acte-
le de identitate ale beneficiarului;
copie de pe cartea de identitate a
reprezentantului legal, dupã caz;
copie certificat de încadrare în
grad de handicap; alte documente
eliberate de serviciul public de asis-
tenþã socialã, structuri specializate
în evaluare complexã, cabinet me-
dicale care evidenþiazã necesitatea
acordãrii de ajutor pentru efectua-
rea activitãþilor de bazã ale vieþii
zilnice, dupã caz; fiºa de evaluare
a beneficiarului în vederea acordãrii
serviciilor de îngrijire la domiciliu;
planul individual de servicii; deci-
zia de admitere ºi contractul pen-
tru acordarea de servicii sociale.
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«Gina este româncã. Lionel este
francez. S-au întâlnit în Polonia,
unde au lucrat cu un regizor rus,
pe care l-au urmat în Italia. Dupã
aceea au hotãrât sã continue sã lu-
creze împreunã. Sin-
guri. Pe textul „Jucã-
torul”, de Dostoiev-
ski, care vorbeºte
chiar despre povestea
ruºilor aflaþi în cãlã-
torie, în Europa. Mai
exact, la Ruleten-
bourg, un oraº unde
ruleta este reginã.
Oameni din toatã Eu-
ropa se întâlnesc aici
pentru a juca. Deoa-
rece în roman aceas-
tã relaþie nu se termi-
nã într-o scenã între
Polina (Gina Cãlino-
iu) ºi Alexei (Lionel
Gonzalez), spectaco-
lul a fost completat cu
scena în care relaþia se încheie ºi a
fost invitat un alt actor pentru ro-
lul englezului Astley (Damien Mon-
gin). Apoi, din raþiuni de compozi-
þie, a intrat un alt personaj, Gene-
ralul (Leo-Antonin Lutinier)», se
menþioneazã într-un comunicat de
presã al Teatrului Naþional din Cra-
iova. Prima ieºire la public cu noua

Actriþa Gina Cãlinoiu,
apreciatã la Festivalul Villerville, din Franþa

 Nãscut la 11 aprilie 1938 ºi absolvent al
Academiei de Artã „Nicolae Grigorescu” din
Bucureºti, Nicolae Predescu este unul din-
tre cei mai cunoscuþi ºi apreciaþi pictori cra-
ioveni, cu o bogatã activitate artisticã, dar ºi
didacticã, o viaþã întreagã fiind profesor de
arte plastice în Craiova. Deºi în pragul vâr-
stei de 80 de ani, continuã sã lucreze cu
aceeaºi vervã ºi sã-ºi expunã lucrãrile.

Pentru cea mai recentã expoziþie per-
sonalã a domniei sale, Primãria comunei
Fãureºti  a pregãtit, în condiþii foarte bune,
spaþiul de prezentare a celor peste 40 lu-
crãri de picturã – peisaje, compoziþii te-
matice, naturi statice – ºi splendide acua-
rele. Cu acelaºi prilej, la Cãminul Cultural

Consiliul Judeþean Dolj ºi Centrul Ju-
deþean pentru Conservarea ºi Promova-
rea Culturii Tradiþionale Dolj vã invitã
vineri, 16 septembrie, ora 13.00, la Ga-
leriile „Cromatic”, la vernisajul expoziþiei
de picturã realizate de Daniel Guþã, artist
plastic în cadrul Biroului Imagine al Fi-
larmonicii „Oltenia”.

Nãscut la 17 iulie 1958, Daniel Guþã este
absolvent al Liceului de Muzicã ºi Arte Plas-
tice din Craiova, promoþia 1978, avându-i
profesori pe Cicios Costas – picturã, Suza-
na Fântânariu – graficã ºi Ilie Berindei –
sculpturã. Din anul 2013 îºi completeazã stu-
diile artistice la Universitatea „Lucian Bla-
ga” din Sibiu, Departamentul Restaurare
Conservare Artã.

În anii ’90 ºi-a desfãºurat activitatea ca
grafician la R.A.D.E.F. „România Film”,
Filiala Craiova, iar de peste zece ani este
artist plastic la Filarmonica „Oltenia”. Pri-
ma „personalã” – un debut întârziat ºi în-
delung aºteptat, dupã cum au afirmat cei
care îi cunoºteau activitatea artisticã – a
avut loc pe 6 martie 2015: expoziþia „Cu-
lorile muzicii”, deschisã în holul Filarmo-
nicii „Oltenia”. Cele aproximativ 15 lucrãri
expuse, toate de mari dimensiuni, au fost
realizate în tehnicã mixtã ºi au surprins
expresii ºi atitudini feminine aproape în
contopire cu instrumentele muzicale la care
cântã, inspirate fiind de stagiunea muzicalã

Daniel Guþã
expune
la Galeriile
„Cromatic”

a instituþiei-gazdã.
Atât înainte de aceastã „per-

sonalã”, cât ºi dupã, a participat
cu lucrãri la mai multe expoziþii
de grup în Craiova ºi în alte ora-
ºe. Numai anul acesta a expus la

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman” alãturi de membri ai Cenaclului de
arte vizuale „Seniori Art” (4-23 aprilie), în
holul Facultãþii de Litere ºi Arte a Universi-
tãþii „Lucian Blaga” din Sibiu, la expoziþia
„Culoare... Restaurare… Tradiþie” (22-30
iunie), ºi la Salonul de Varã al Cenaclului de
arte vizuale „Seniori Art”, de la Galeria „Vol-
lard” (1-20 august).

Expoziþie de picturã ºi acuarelã
a artistului Nicolae Predescu

Uniunea Artiºtilor Plastici din România – Filiala Craiova ºi Primãria comunei
Fãureºti, judeþul Vâlcea, organizeazã astãzi, ora 12.00, vernisajul expoziþiei de pic-
turã ºi acuarelã a artistului plastic Nicolae Predescu. Evenimentul are loc chiar la
Cãminul Cultural din localitatea natalã a expozantului, Fãureºti, ºi mai cuprinde, pe
lângã prezentarea celor peste 40 de lucrãri ale domniei sale, ºi o lansare de carte.

Fãureºti se va lansa car-
tea „Zâmbete amare” a
autorului Mihai Puiu
Petrescu. Activitãþile
sunt organizate sub pa-
tronajul Asociaþiei „Plai
natal”, Primãriei comu-
nei Fãureºti (Vâlcea) ºi
Primãriei comunei Ian-
cu Jianu (Olt) – destul
de aproape de Dobri-
ceni, unde, în clãdirea
veche a ºcolii, se aflã un
muzeu ºi o pinacotecã
„Sabin Bãlaºa”. De alt-
fel, în continuarea eve-
nimentului expoziþional
ºi în organizarea Aso-
ciaþiei „Plai natal”, în

urmãtoarele trei zile în zonã se va realiza
o tabãrã de documentare ºi creaþie artisti-
cã, la care va participa un grup de artiºti
plastici craioveni.

Pe lângã cele peste 30 de expoziþii perso-
nale, de picturã ºi graficã, deschise pânã în
prezent, Nicolae Predescu a participat cu
lucrãri, în perioada 1966-2013, la peste 50
de expoziþii de grup la Craiova, Deva, Arad,
Oradea, Calafat, Slatina, Piatra Neamþ º.a.
De asemenea, are lucrãri în colecþii particu-
lare ºi de stat în þarã ºi în strãinãtate – Fran-
þa, Belgia, Germania, Canada etc. Este mem-
bru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România
– Filiala Craiova, al Grupului „6+1”, precum
ºi al „Aquarelle Groupe” Craiova.

În perioada 2-4 septembrie
a.c. s-a desfãºurat în Franþa
Festivalul Villerville, unde re-
velaþia a fost spectacolul „Mâi-
ne totul se va sfârºi” (I), inspirat
din romanul „Jucãtorul”, de
F.M. Dostoievski, ºi produs de
compania „Le balagan re-
trouvé”, creatã de actorii Gina
Cãlinoiu, de la Teatrul Naþional
„Marin Sorescu”, ºi Lionel Gon-
zalez. Spectacolul a fost jucat ºi
la Craiova, iar între 5 ºi 11 de-
cembrie a.c. urmeazã sã fie pre-
zentat la Theatre-Studio d’Al-
fortville din Paris. Continuarea
proiectului – „Mâine totul se va
sfârºi” (II) – este un spectacol
inspirat de scenariul „Scene din
viaþa conjugalã”, de Ingmar
Bergman, care se va juca în pe-
rioada 12-17 decembrie, în ace-
laºi teatru din Paris.

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

Lector univ. dr. la Departamentul de Arte al Universitãþii din Craiova,
autoarea unui studiu despre „Jerzy Grotowski – Metafizica artei actoru-
lui”, care a constituit cercetarea pentru doctorat, Gina Cãlinoiu este
într-o continuã perfecþionare a mijloacelor de expresivitate artisticã, par-
ticipând frecvent la workshop-uri susþinute de personalitãþi precum Ana-
toly Vassiliev, Eugenio Barba, Grzegorz Bral, Zygmunt Molik, Andrei
ªerban, Bruce Myers, Thomas Richards, Rena Mirecka. Este absolven-
tã la clasa profesorului Ilie Gheorghe ºi, din 2001, face parte din trupa
Teatrului Naþional „Marin Sorescu” din Craiova. Este actor ºi asistent de
regie la spectacolele „Apocalipsa dupã Shakespeare” (regia Janusz Wis-
niewski), „Ãl de l-a vãzut pe Dumnezeu” (regia Mirela Cioabã), „HOT
L Baltimore” (regia Peter Schneider), iar cel mai recent rol de pe scena
craioveanã este Portia, în spectacolul „Iulius Cezar”, de William Shake-
speare, în regia lui Peter Schneider.

formulã a spectacolului a fost la
Festivalul Villerville, unde au fost
prezenþi unii dintre cei mai impor-
tanþi jurnaliºti culturali din Franþa,
iar ecourile nu s-au lãsat aºteptate.

«Lionel Gonzalez (...) a plecat
sã urmeze un curs lung condus de
Anatoli Vasiliev, unde a cunoscut-
o pe Gina Calinoiu, actriþã român-
cã excepþionalã, membru al trupei
Teatrului Naþional din Craiova.
Împreunã, ei au lucrat pe textul
„Jucãtorul”, de Dostoievski, în
mai multe etape. Cel mai recent

spectacol a fost prezentat într-o în-
cãpere a castelului din Villerville,
sub titlul „Mâine totul se va
sfârºi”. Scaune pentru spectatori
de-a lungul pereþilor ºi cei patru

actori care improvizea-
zã pe trama romanu-
lui. Magnificã lejerita-
te ºi vibraþie a jocului:
aceasta a fost frumoa-
sa descoperire a festi-
valului. Vom putea ve-
dea spectacolul la Te-
atrul-Studio Alfortvil-
le, în decembrie», a
scris Brigitte Salino în
„Le Monde” (5 sep-
tembrie a.c.).

Titlul spectacolului,
„Mâine totul se va
sfârºi”, este, de fapt,
ultima frazã a romanu-
lui lui Dostoievski. Fi-
ind vorba despre o pro-
ducþie cu actori din þãri

diferite, spectacolul a fost creat pe
parcursul unui an ºi jumãtate, din
ianuarie 2015 pânã în septembrie
2016, repetiþiile durând efectiv opt
sãptãmâni, cu mari perioade de pa-
uzã. Spectacolul a fost prezentat
atât la Craiova, cât ºi la Paris, iar
în cadrul Festivalului Villerville s-a
jucat zilnic.
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METEO

Parþial
înnoratmiercuri, 14 septembrie - max: 30°C - min: 15°C

$
1 EURO ........................... 4,4488 ............. 44488
1 lirã sterlinã................................5,2617....................52617

1 dolar SUA.......................3,9642........39642
1 g AUR (preþ în lei)........169,3079.....1693079

Cursul pieþei valutare din 14 septembrie 2016 - anunþat de BNR
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X-Men

Se difuzeazã la HBO, ora 23:45

Cyclops, Jean Grey ºi Storm
sunt copiii erei atomice,
homo superior, veriga urmã-
toare în lanþul evolutiv
uman. Fiecare dintre ei s-a
nãscut cu o mutaþie geneti-
cã unicã, manifestatã la
pubertate prin niºte puteri
supranormale: Cyclops
(James Marsden) poate
emite din priviri un fascicul
energetic capabil sã stra-
pungã munþii...

Lecþii de viaþã

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 22:45

Jess Gradwell este o avoca-
tã divorþatã ce încearcã sã
se descurce singurã cu cei
doi copii ai sãi, Jake, în
vârstã de trei ani ºi Sara, o
adolescentã aflatã la vârsta
primelor pasiuni. Alex Lof-
ton, fostul iubit al lui Jess,
reapare în viaþa ei, ba mai
mult aflã cã este tatãl lui
Jake. Astfel, face tot posibi-
lul sã rãmânã alãturi de cei
trei, în ciuda rezistenþelor lui
Jess.

Cursã mortalã 2

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   20:30

Cursã mortalã 2 îºi are acþiunea
în viitorul apropiat, în momentul
în care economia Statelor Unite
ale Americii începe sã cadã ºi
un lanþ violent de crime începe
sã iasã de sub control. Popula-
þia, atrasã într-un lanþ de crimi-
nalitate, se grupeazã în asociaþii
care creeazã o subculturã
împotriva legii coordonatã de
gãºti, criminali cu sânge rece ºi
sociopaþi...

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 14 septembrie

07:00 Brâncuºi e al meu! (R)
07:40 Discover România
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Inteligenþã la export (R)
09:30 Inteligenþã la export (R)
10:00 Dosar România (R)
11:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
12:00 Teleshopping
12:30 Filipovenii ºi cazacii lui

Nekrasov
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 Vorbeºte corect!
19:10 Brâncuºi e al meu!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Iacãrii acrobaþi ai

României
22:00 Poveste imoralã
22:50 Vorbeºte corect!
23:00 Poveste imoralã
23:50 Dupa ploaie
1999, Africa de Sud, Dramã
01:40 Poveste imoralã (R)
03:15 Vorbeºte corect!

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 Linia vieþii
1947, Dramã
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Mic dejun cu un campion

(R)
02:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
02:30 Locuri, oameni ºi comori

(R)
03:00 La fix (R)
04:00 D'ale lu' Miticã (R)
05:00 Ieri-Azi-Mâine
05:50 5 minute de ºtiinþã

TVR 2

07:45 Ce-ar fi dacã?
09:20 Hotel Transilvania 2
10:50 Cel mai lung drum
12:55 Aceeaºi Alice
14:35 Filme ºi vedete
15:05 Pierdut în Yonkers
17:00 Rãzboi în cuplu
19:00 Jucãtorii
19:30 Directori adjuncþi
20:00 Agentul de la U.N.C.L.E.
22:00 Max Payne
23:45 X-Men
01:30 Cum scãpãm de zombi,

frate?
03:05 Can’t stand losing you:

The Police

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Visuri la cheie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
01:00 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
02:30 Vorbeºte lumea (R)
04:30 La Mãruþã (R)
06:00 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Vieþi schimbate (R)
10:15 Intrigi în 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 în 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)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

07:15 Larry Crowne (R)
09:15 La Mãruþã (R)
10:30 La bloc (R)
12:45 Dragonball: Evoluþia (R)
14:30 Fraierul (R)
16:30 La bloc
18:45 Ne-am fãcut mari!
20:30 In spatele liniilor inamice
22:45 Lecþii de viaþã
00:45 Sã nu mã pãrãseºti
02:30 Pãdurari pe butuci
03:15 Cine A.M.
06:15 Omul-Paianjen
06:45 Banditul din Zhobe (R)

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 Cursã mortalã 2
2010, SUA, Acþiune
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
12:10 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai bine
20:30 Cronica cârcotaºilor
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai bine

(R)
01:30 Cronica cârcotaºilor (R)
03:15 Cireaºa de pe tort (R)
04:00 Epic Show
04:30 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevãrul Live
06:00 Focus din inima României
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
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA

Champions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local

Kombat
20:00 Rezumate UEFA

Champions League
21:00 ªtiri Sport.ro
21:45 Fight Night: Greu de ucis!
23:45 Rezumate UEFA

Champions League
00:45 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Ora:  21:00

Gen film: Crimã, Dramã, Mister, Thriller

Sieranevada

Ora: 14:00

Gen film: Dramã

Sully: Miracolul de pe râul Hudson

Ora: 19:00

Gen film: Biografic, Dramã

Pumni de piatrã

Ora: 17:00

Gen film: Acþiune, Biografic, Dramã, Sport

RECOMANDÃRI TV
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101 Dalmatieni II

Se difuzeazã la HBO, ora 13:30

O continuare a producþiei
Disney clasice originale, 101
Dalmatians II: Patch's London
Adventure este lansat ºi pe
DVD. Roger ºi Anita plãnuiesc
sã plece de pe Plantaþia Dal-
maþienilor împreunã cu câinii
lor, Pongo ºi Perdita, pentru a
scãpa de Cruella DeVil ºi a le
face loc celor 101 de cãþeluºi.
Dar Patch este uitat în Londra
ºi hoinãreºte pentru a obþine
o audiþie...

Contra timp 2

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 22:45

În timp ce Boboc ºi Lori sunt
în Spania pentru a îl escorta
pe Corsicanu - un temut
traficant de carne vie ce
urmeazã a fi extrãdat - Bog-
dan, Maria ºi Dobrescu se
confruntã cu un criminal în
serie psihopat, care îºi arde
victimele de vii. De la distan-
þã, Boboc încearcã sã-i ajute
în anchetã. Corsicanu însã
deturneazã cu ajutorul unei
complice avionul care se
îndrepta spre România...

50/50

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   01:00

Adam este un editor de
programe radio în vârstã de
27 de ani care este dia-
gnosticat cu o formã rarã
de cancer la maduvã spinã-
rii. Cu ajutorul prietenului
sãu cel mai bun, al mamei
sale ºi al psihoterapeutei
lui, Adam învaþã care sunt
cele mai importante lucruri
în viaþã.

sursa: cinemagia.ro

JOI - 15 septembrie

07:00 Brâncuºi e al meu! (R)
07:40 Discover România
07:55 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Iacãrii acrobaþi ai

României (R)
10:00 Tezaurul României la

Moscova
11:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Rezistenþa prin culturã
18:00 Lozul cel mare
18:30 Oameni cu minte
19:00 Vorbeºte corect!
19:10 Brâncuºi e al meu!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 PREMIILE INDUSTRIEI

MUZICALE ROMANESTI-Media
Music Awards

22:00 PREMIILE INDUSTRIEI
MUZICALE ROMANESTI-Media
Music Awards

23:00 PREMIILE INDUSTRIEI
MUZICALE ROMANESTI-Media
Music Awards

00:10 Une veuve en or
01:45 Vorbeºte corect!
01:50 Telejurnal (R)
02:40 Tezaurul României la

Moscova (R)
03:35 Brâncuºi e al meu! (R)

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Ferma (R)
09:00 Fãrã compromisuri (R)
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 Naturã ºi sãnãtate (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
19:50 Cartea cea de toate zilele
20:10 Vecinii de dedesubt
1974, Franþa, Belgia, Comedie
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu (R)

TVR 2

07:40 Pierdut in Yonkers
09:35 Rãzboi în cuplu
11:35 Agentul de la U.N.C.L.E.
13:30 101 Dalmatieni II
14:45 Bine ai venit acasã!
16:10 Un strop de roz
17:40 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
20:00 Nimic rãmas nespus:

Gloria Vanderbilt ºi Anderson
Cooper

21:50 Dare to Be Wild
23:25 Weekend
01:00 Secretul

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:00 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:00 Atletico Textila
2016, România, Comedie
22:00 Fotbal Europa League:

A.S Osmanlispor – F.C Steaua
Bucureºti

00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Doi bãrbaþi ºi jumãtate
2003, SUA, Comedie
01:30 Prison Break
2005, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 La Mãruþã (R)
06:00 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)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

08:30 Ce spun românii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Ne-am fãcut mari! (R)
13:45 Ursul Jack
15:45 La bloc
18:00 Brusc, vara trecutã
20:30 Vulcanul
22:45 Contra timp 2
00:45 500 de zile cu Summer

(R)
02:30 Pãdurari pe butuci
03:15 Cine A.M.
06:15 Omul-Paianjen

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 Next Star
23:30 Un show pãcãtos
01:00 50/50 (R)
2011, SUA, Comedie, Dramã
03:00 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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
07:45 Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Cireaºa de pe tort
12:10 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Corbul
1994, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

Thriller
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Corbul (R)
1994, SUA, Acþiune, Crimã, SF,

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

(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: Chelsea - Liverpool
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Galatasaray - AC Milan
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Local Kombat "Bãtaie ca

în filme"
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Champions

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Local Kombat "Bãtaie ca

în filme"
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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The Gallows

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

În 1993, un elev are parte de
un sfârºit tragic atunci când
joacã în punerea în scenã a
piesei Spânzurãtoarea. Douã
decenii mai târziu, liceul
comemoreazã nefericitul
eveniment printr-o nouã
montare a piesei. Când un
grup de studenþi vrea sã
saboteze piesa, se va vedea
cã anumite lucruri ar trebui
lãsate în pace pe vecie...

Apã pentru elefanþi

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:00

Tânãrului Jakob Jankovski îi
mor ambii pãrinþi într-un
accident, chiar cu o sãptãmâ-
nã înainte ca el sã-ºi dea
examenul de absolvire a
facultãþii de medicinã veteri-
narã. ªocul îl aruncã într-o
aventurã care îi va schimba
viaþa pentru totdeauna. Pe
când încearcã sã fugã de noua
sa condiþie, el se aruncã din
întâmplare într-un tren aparþi-
nând unui circ care dãdea
reprezentaþii prin America...

Misiunea lui Jesse Stone

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Jesse Stone ºi cãpitanul
Healy sunt împuºcaþi în
timpul unei operaþiuni
neautorizate în Boston.
Între timp, o scrisoare
încriptatã o conduce pe
mama unui copil rãpit la
Stone. Deºi fiul ei a fost
declarat mort, femeia spe-
rã cã poliþistul va redes-
chide cazul...

sursa: cinemagia.ro

12 / cuvântul libertãþii miercuri, 14 septembrie 2016programe TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinema

VINERI - 16 septembrie

07:00 Brâncuºi e al meu! (R)
07:40 Discover România
07:55 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Rezistenþa prin culturã (R)
10:00 Tezaurul României la

Moscova
11:00 Cãsãtorie imposibilã
2004, România, Dramã
12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor

parlamentare
13:00 Oameni cu minte (R)
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
18:00 Ne vedem la TVR
19:00 Vorbeºte corect!
19:10 Brâncuºi e al meu!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Cântecele munþilor
23:10 Dracula
1979, SUA, Horror, Romantic,

Dragoste
01:00 Rezistenþa prin culturã (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Tezaurul României la

Moscova (R)
03:50 Brâncuºi e al meu! (R)
04:20 M.A.I. aproape de tine

(R)
04:45 Ne vedem la TVR (R)
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Memorialul Durerii (R)
09:00 Fãrã compromisuri (R)
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 Pescar hoinar (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
19:30 Naturã ºi aventurã
20:10 In mintea unui detectiv
21:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Deportaþii (R)
02:30 A doua emigrare (R)
03:00 La fix (R)
04:00 Popasuri folclorice (R)

TVR 2

07:30 Pe platourile de filmare
08:00 Departe de lumea dezlãnþuitã
10:00 Rãzbunãtorii: Sub semnul lui

Ultron
12:20 Premiile Academiei

Europene de Film 2015
13:55 Oraºe de hârtie
15:45 ªefi de coºmar 2
17:30 Filme ºi vedete
18:00 Departe de lumea dezlãnþuitã
20:00 The Gallows
21:20 Terminator: Genisys
23:25 Annabelle
01:05 Omul Pasãre sau Virtutea

nesperatã a ignoranþei

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Vocea României
23:00 Apã pentru elefanþi
2011, SUA, Dramã, Istoric,

Dragoste
01:30 Rãfuialã în Seattle
2010, Canada, SUA, Acþiune,

Dramã, Thriller
02:15 Lege ºi dreptate
2010, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 La Mãruþã (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 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)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?
06:00 Croaziera iubirii

07:00 Ne-am fãcut mari! (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Brusc, vara trecutã (R)
14:45 Devoratoarea de bãrbaþi
16:45 La bloc
19:00 Viaþa începe la 17 ani
20:30 Misiunea lui Jesse Stone
22:15 Destine la rãscruce
01:30 Pãdurari pe butuci
02:15 Cine A.M.
05:45 Omul-Paianjen
06:30 La Mãruþã (R)

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 X Factor
23:00 Momeala
2000, SUA, Acþiune, Comedie
01:30 Observator (R)
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cu capul în nori (R)
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 Sabbagh în acþiune
23:30 Cucerirea Constantinopo-

lului
2012, Turcia, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Istoric, Rãzboi
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 La TV
2015, 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
12:10 Focus Magazin (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireaºa de pe tort
16:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:30 Focus

17:00 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Cãsãtorie cu repetiþie
1985, România, Comedie
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
00:30 La TV
2015, Comedie
01:30 Trãdaþi în dragoste

03:30 Focus 18 (R)
05:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:30 Adevãrul Live
06:00 Cireaºa de pe tort (R)

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 Europa League:

Osmanlispor - Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Europa

League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal Europa League:

Osmanlispor - Steaua
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Kickboxing " WelKOme to

Sibiu!"
23:00 Punkd. Þeapa secolului!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Fight Night: "Prinº ºi

Luptãtor"

SPORT.RO

Panoramic cinematografic - Modern - Panoramic cinematografic - Modern - Panoramic cinematografic - Modern - Panoramic cinematografic - Modern - Panoramic cinematografic - Modern - 1414141414 septembrie septembrie septembrie septembrie septembrie
Sieranevada

Ora: 14:00; 19:30

Gen film: Dramã

Cu: Mimi Brãnescu,

Bogdan Dumitrache

Sex dupã reþetã

Ora: 17:30

Gen film: Animaþie

Gen film: Comedie

Cu: Álex García, Paco León, Natalia de
Molina, Mari Paz Sayago, Luis Bermejo
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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. 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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Anunþul tãu!
Titular Comuna Verbiþa

anunþã elaborarea primei ver-
siuni a planului: PLAN URBA-
NISTIC GENERAL ªI REGULA-
MEMNTUL LOCAL DE URBA-
NISM  ºi declanºarea etapei de
încadrare pentru obþinerea avi-
zului de mediu.Consultarea pri-
mei versiuni a planului se poa-
te realiza la sediul APM Dolj,
strada Petru Rareº, nr. 1, Cra-
iova, judeþul Dolj ºi la sediul ti-
tularului: localitatea Verbiþa, ju-
deþul Dolj. Comentariile ºi su-
gestiile se vor transmite în scris
la sediul APM Dolj în termen de
18 zile calendaristice de la data
prezentului anunþ.

Cabinetul Individual de In-
solvenþã Durlã Sorin Daniel, în
calitate de lichidator al SC Rain-
pex SRL (dosarul nr.238/63/
2015 aflat pe rolul Tribunalului
Dolj), vinde la licitaþie, în condi-
þiile Codului de procedurã civi-
lã, urmãtoarele bunuri: - grapã
cu discuri Quivogne, model
APLXD, 28 discuri, fabricatã în
2011, preþ de pornire echivalen-
tul a 4.125 euro (TVA inclus) -
combinã Massey –Fergusson
520, motor defect, preþ de por-
nire echivalentul a 1.725 euro
(TVA inclus). Licitaþiile vor avea
loc în fiecare zi de vineri, în
perioada 16 septembrie – 30 oc-
tombrie 2016, orele 10.30, la
Casa Tineretului din Craiova,
Calea Severinului nr. 1 (lângã
magazinul Billa). Informaþii su-
plimentare la tel. 0740912640.

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.

OFERTE DE SERVICI
DJ - organizez evenimen-
te pentru onomasticã, cu-
nunie, botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste maro-
chinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã îm-
preunã la curãþenie: case,
birouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi pe
email-ul lor toate detaliile.
Preþul drumului este su-
portat 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 parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.

CASE
Vând casã Catargiu, te-
ren 400 mp sau schimb.
Telefon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate utili-
tãþile super-îmbunãtãþitã în
comuna Lipovu cu teren
7000 mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/693.646.
Vând lot 500 mp – Craio-
va, cartier ªimnicu de Jos,
utilitãþi- la DJ, cadastru. Te-
lefon: 0744/ 563.823.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru, pomi
fructiferi, vie la 10 km de
Craiova schimb – aparta-
ment + diferenþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300 conve-
nabil, avantajos pentru
programul Rabla. Telefon:
0728/272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 14 septembrie 2016

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

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vand Seat Ibiza, roºu, an
fabricaþie 2008, 1.4 ben-
zinã, 4 uºi, 16.0000 km,
taxa plãtitã, Climã, gea-
muri electrice, oglinzi
electrice, pilot automat,
stare impecabilã. Preþ
3900 euro, negociabil.
Telefon: 0765/312.168.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fabri-
caþie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Geamuri Elec-
trice; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro, negocia-
bil. Relaþii la telefon: 0765/
312.168.

Vând Renault Megane
Diesel, an 2003. Telefon:
0767/470.040.
Vând auto Volvo Break în-
scris în Bulgaria. Telefon:
0729/977.036.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând Robot patiserie
(Planetaria) 3 funcþii, aþã
cusut goblen. Telefon:
0752/236.667
Vând în Cimitirul Ungureni
(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.
Telefon: 0745/601.438
sau 0740/012.173.
Vând TV Color D 102 cm,
pat mecanic, centralã
Bosch, sobã teracotã, cã-
rucior handicap, polizor
2500 W, diafilm, schelã
metaicã. Telefon: 0768/
083.789.
Vând doi cãþei, lup frumoºi
strada Bibescu Nr. 2A. Te-
lefon: 0729/059.942.

Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând 2 TV Color Nei, Ro-
yal, telecomandã, defecte
- 100 RON. Telefon: 0731/
877.880; 0721/373.748.
Vând car bãtrânesc cu
jug, original, pretabil tera-
se, grãdini. Telefon: 0729/
033.903.
Vând bicicletã copii, bici-
cletã damã, cadru bicicle-
tã, tablouri Sfinþi, 85-43 cm
preþ mic. Telefon: 0351/
181.202.
Calorifere fontã, aspirator,
telefon mobil EBODA, cu-
tii pãstrare armament mic
ºi cartuºe, piese Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie ar-
gãsite, combinã muzica-
lã Stereo 205, pantofi, bo-
canci noi. Telefon: 0735/
445.339.
Vând avantajos, lãmâi,
canistrã, piese Dacia. Te-
lefon: 0251/416.455.

Vând 3 arzãtoare gaze
pentru sobã ºi diverse
scule aºchietoare. Preþ
negociabil. Telefon: 0351/
809.908.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând 12 (douãsprezece)
taburele din material me-
laminat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând macrame bej ghe-
me mari ºi gheme mici.
Telefon: 0785/959.809.
Vând arbore motor nou
Dacia 1600, arc suspen-
sie spate Dacia papuc 5
locuri. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.

Cadã baie fibrã sticlã, ghi-
vete baie, coº de þeavã
pentru centrale, cârlige
jgheaburi zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

Cumpãr Dicþionar Enci-
clopedic Român, Editura
Politicã Bucureºti, 1964,
Academia Republicii Po-
pulare Române. Telefon:
0251/548.870.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament 2 ca-
mere, Aeroport, cu garso-
nierã, plus diferenþã. Tele-
fon: 0766/425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Ofer spre închiriere apar-
tament ultracentral, com-
plet mobilat 2 camere de-
comandate, microcentra-
lã, aer condiþionat, igienã
ºi liniºte deplinã. Telefon:
0722/ 956.600.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Acordãm credite  pensio-
narilor ºi salariaþilor cu ve-
nituri minime. Telefon:
0768/885.255.

DECESE
Familia Prof. dr. Eva  ºi
Cornel Sabetay, fiica
Ariadna Sabetay ºi fa-
milia Prof. dr. Sergiu
Sabetay, anunþã cu
mare durere încetarea
din viaþã a lui NICHI
SABETAY dupã o lun-
gã ºi grea suferinþã. A
fost fratele, tatãl ºi un-
chiul nostru, a fost cu
noi o viaþã întreagã ºi
s-a dovedit a fi un
demn membru al co-
munitãþii evreilor din
Craiova. Pentru tot ce
a fãcut în viaþa lui, pen-
tru care sã ne bucurãm
ºi sã ne mândrim îi rã-
mânem recunoscãtori
ºi sigur nu-l vom uita
niciodatã! Bunul Dum-
nezeu sã îl aºeze între
cei drepþi ºi în locurile
cele mai frumoase!
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Cristiano Ronaldo, atacantul for-
maþiei Real Madrid, a prefaþat noua
ediþie a Ligii Campionilor ºi a spus
cã se bucurã cã va avea ocazia sã
joace din nou împotriva lui Spor-
ting Lisabona, echipã la care ºi-a
început cariera. CR7 s-a mai întâl-
nit cu actualii vicecampioni ai Portu-
galiei în aceeaºi fazã a competiþiei
– în 2007, pe vremea când îmbrã-
ca tricoul lui Manchester United.
Atunci, Ronaldo a contribuit de-
cisiv la o dublã victorie a “diavoli-
lor roºii”, înscriind atât la Lisabona
(1-0), cât ºi la Manchester (2-1).

“Este un meci special, cu o echi-
pã specialã. Voiam sã joc împotriva
lui Sporting din nou, pentru cã este
o echipã bunã, cu un antrenor bun
ºi voi avea parte de un nou moment

LIGA CAMPIONILOR – FAZA GRUPELOR – PRIMA ETAPÃ

Ronaldo, din nou faþã în faþã cu echipa care l-a format.Ronaldo, din nou faþã în faþã cu echipa care l-a format.Ronaldo, din nou faþã în faþã cu echipa care l-a format.Ronaldo, din nou faþã în faþã cu echipa care l-a format.Ronaldo, din nou faþã în faþã cu echipa care l-a format.
Ce a declarat portughezulCe a declarat portughezulCe a declarat portughezulCe a declarat portughezulCe a declarat portughezul

Astãzi, 21:45
Grupa E: Leverkusen – ÞSKA Moscova, Tottenham – Monaco;
Grupa F: Real Madrid – Sporting, Legia – Dortmund;
Grupa G: Bruges – Leicester, Porto – Copenhaga;
Grupa H: Lyon – Dinamo Zagreb, Juventus – Sevilla.

Asearã, dupã închiderea ediþiei
Grupa A: PSG – Arsenal, Basel – Ludogoreþ;
Grupa B: Dinamo Kiev – Napoli, Benfica – Beºiktaº;
Grupa C: Barcelona – Celtic, Man. City – M’gladbach;
Grupa D: Bayern – Rostov, Eindhoven – Atl. Madrid.

Real Madrid – Sporting Lisabona, desearã, ora 21:45, Dolce Sport 1

special în viaþa mea. Am întâlnit
Sporting în Liga Campionilor, de
asemenea Benfica ºi Porto. Dar, sã
joc din nou cu Sporting este un pri-
vilegiu pentru mine”, a spus Ronal-
do, într-un interviu acordat site-ului
UEFA.

Ronaldo a vorbit ºi despre cele-
lalte douã adversare ale Realului din
grupa F, Borussia Dortmund ºi Le-
gia Varºovia.

“Am mai jucat cu Borussia Dort-
mund în aceastã competiþie ºi am
pierdut. ªtim cã este o echipã bunã,
mai ales pe teren propriu pentru cã
are niºte fani fantastici. N-am mai
jucat pânã acum cu Legia ºi, sã fiu
sincer, nu ºtiu prea multe despre
aceastã echipã. Sper, însã, sã nu
avem probleme ºi sã câºtigãm am-

bele partide”, a completat Ronaldo.
Fotbalistul în vârstã de 31 de ani

considerã cã Real Madrid este ca-
pabilã sã câºtige Liga Campionilor
pentru a 12-a oarã în istorie, ocazie
cu care ºi-ar apãra ºi trofeul.

“Este o provocare fantasticã ºi
cred cã avem ºansa sã ne impu-
nem din nou. ªtim cã este o com-
petiþie foarte dificilã, dar pânã la
urmã nimic nu este uºor, aºa cã
vom încerca. O vom lua meci cu
meci, mai întâi ne vom gândi la
faza grupelor, pentru cã, în opi-
nia mea, avem o grupã dificilã.
Apoi vom vedea cum va decurge
competiþia. Dar trebuie sã gândim
pozitiv, pentru cã este posibil sã
câºtigãm din nou competiþia”, a
conchis Ronaldo.

Naþionala masculinã de volei
a României încearcã sã revinã
dupã douã decenii la un Campio-
nat European, iar “tricolorii”
sunt gata sã dea marea loviturã

VOLEI (M) – PRELIMINARII CE 2017

România susþine de joi ºi pânã sâmbãtã un prim turneu, gãzduit de Sala Polivalentã din Bãnie

Bogdan Olteanu: “Nu suntem favoriþi,
dar avem ºanse de calificare”

la capãtul disputãrii celor douã
turnee de calificare.Primul va
avea loc în Sala Polivalentã din
Craiova, România urmând sã
înfrunte între 15 ºi 17 septem-

brie, în ordine, Macedonia Es-
tonia, ºi Cehia.

Despre întrecerea din Bãnie a
vorbit, ieri, în cadrul unei con-
ferinþe de presã, Bogdan Oltea-
nu, cel mai valoros voleibalist
român al momentului.

“Nu pornim cu prima ºansã la
calificare, dar trebuie sã profitãm
cã jucãm acasã primul turneu.
Întâlnim echipe puternice, Cehia,
care evolueazã de mulþi ani în
Liga Mondialã, ºi Estonia, repre-
zentativã care a câºtigat Liga Eu-
ropeanã.Sunt ºanse de califica-
re, dar totul depinde doar de noi,

de evoluþia noastrã pe moment.
Am revenit cu plãcere la echipa
naþionalã, am întâlnit jucãtori
care luaþi individual sunt talentaþi,
capabili de performanþã”.

Olteanu are aproape 200 de
jocuri la prima reprezentativã,
unde a fost ºi cãpitan. Sezonul
trecut a devenit vicecampion al
Brazilei, iar în acestã varã s-a
transferat în prima ligã din Ita-
lia, la Exprivia Molfetta.În pe-
rioada 1999-2002 a jucat ºi pen-
tru Universitatea Craiova.

Al doilea turneu de calificare,
în aceeaºi componenþã, va mai

fi sãptãmâna viitoare, în Cehia
La finele celor douã “reuniuni”
se cumuleazã rezultatele, iar pri-
mul loc va merge la turneul fi-
nal, programat a se disputa în
Polonia. La CE se poate ajunge
ºi de pe locul doi, care duce într-
un baraj contra unei echipe ce
încheie pe o poziþie similarã într-
una din celelalte cinci grupe.

Naþionala României este pre-
gãtitã de tehnicianul campioanei
SCM “U” Craiova, Dan Pascu,
iar în lot se aflã ºi câþiva jucã-
tori alb-albaºtrii, în frunte cu
cãpitanul Laurenþiu Licã.

Sezonul 2016 continuã pentru Simona
Halep (5 WTA) cu un circuit asiatic de
toamnã complet: turneele de la Tokyo (Ja-
ponia, categoria Premier), Wuhan (China,
categoria Premier 5) ºi Beijing (China, ca-
tegoria Premier Mandatory)
o au pe constãnþeancã pe lis-
ta jucãtoarelor care ºi-au
confirmat prezenþa.

Numãrul 5 WTA, sfert-fi-
nalistã la recent încheiatul
US Open, atacã ultima parte
a calendarului cu biletul pen-
tru finala sezonului, de la
Singapore, aproape adjude-
cat, potrivit WTA Info. Ha-
lep are 40 de victorii în se-
zon, din 54 de meciuri, iar
zestrea de 4.259 puncte pe
2016, de la finalul ultimului
turneu de Grand Slam, o pla-
seazã pe locul 3 în clasamen-
tul acestui an, la doar 71 de

DOLCE SPORT 1

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor: Real
Madrid – Sporting Lisabona.

DOLCE SPORT 2

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Juventus – Sevilla.

DOLCE SPORT 3

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Tottenham – AS Monaco.

DOLCE SPORT 4

21:45 – FOTBAL – Liga Campionilor:
Legia Varºovia – Borussia Dortmund.

EUROSPORT 1

15:45 – CICLISM – Grand Prix în Valo-
nia (Belgia).

TVR 2

16:00 – HANDBAL (M) – Liga Naþionalã:
CSA Steaua Bucureºti – CSM Satu Mare.

Halep – circuit asiatic complet
puncte de baremul care ar fi calificat-o
deja matematic, la WTA Finals.

Competiþia de la Tokyo debuteazã pe
19 septembrie ºi se încheie pe 25 sep-
tembrie, iar sportiva pregãtitã de Darren

Cahill este cotatã cu ºansa a treia la tro-
feu, dupã Garbine Muguruza (3 WTA) ºi
Agnieszka Radwanska (4 WTA).

Halep ar trebui sã serbeze împlinirea a
25 de ani în China, la Wuhan. Pe lista în-

scriselor la turneul din sãptãmâna
25 septembrie – 1 octombrie se
aflã noul lider mondial – Angelique
Kerber, Serena Williams, Petra Kvi-
tova, campioana în exerciþiu – Ve-
nus Williams, dar ºi daneza Caro-
line Wozniacki, semifinalistã la US
Open, cea care, potrivit site-ului
oficial al competiþiei, a acceptat o
invitaþie de ultim moment din par-
tea organizatorilor.

China Open (1-9 octombrie)
este punctul culminant al sezonu-
lui asiatic, cu tabloul cel mai în-
cãrcat, singura absenþã notabilã
cunoscutã la acest moment fiind
cea a bielorusei Victoria Azarenka
(11 WTA).

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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1. Steaua 7 5 2 0 10-3 17
2. Botoºani 7 4 1 2 15-8 13
3. Craiova 7 4 1 2 11-8 13
4. Dinamo 7 3 3 1 12-7 12
5. Pandurii 7 3 3 1 9-5 12
6. Voluntari 7 3 2 2 14-8 11
7. Viitorul 7 3 1 3 9-9 10
8. CSMS Iaºi 7 2 3 2 7-5 9
9. Gaz Metan 7 2 2 3 7-10 8
10. Chiajna 7 2 1 4 3-9 7
11. Astra 7 1 2 4 7-14 5
12. CFR Cluj 7 2 4 1 10-6 4
13. ASA 7 1 0 6 7-16 -3
14. ACS Poli 7 1 1 5 8-17   -10

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 7-a

Gaz Metan – Pandurii 1-3
Au marcat: Llulaku 21 / Þucudean 34, 43, Mrzljak 90.
FC Voluntari – ACS Poli 4-1
Au marcat: Marinescu 21, Popadiuc 41, Cernat 73, 86 / Hen-

rique 72.
CFR Cluj – „U” Craiova 0-0
CSMS Iaºi – FC Botoºani 0-1
A marcat: I. Fulop 16.
Steaua – Astra Giurgiu 1-0
A marcat: Boldrin 45.
Viitorul – Concordia 2-1
Au marcat: Chiþu 46, 72 / Pena 90.
ASA Tg. Mureº – Dinamo 2-1
Au marcat: Zicu 77, 87 / Rotariu 60.

Primul „11” aliniat de Universi-
tatea în Gruia a fost unul surprin-
zãtor de defensiv, þinând cont de
stilul promovat de Gigi Mulþescu
la toate echipele la care a antrenat,
inclusiv la Craiova. Absenþa lui Kay
nu l-a readus pe Popov în centrul
defensivei, ci l-a plasat titular la
mijloc, dar nu în locul lui Madson,

Universitatea Craiova a pierdut pânãUniversitatea Craiova a pierdut pânãUniversitatea Craiova a pierdut pânãUniversitatea Craiova a pierdut pânãUniversitatea Craiova a pierdut pânã
acum punctele pe care le avea laacum punctele pe care le avea laacum punctele pe care le avea laacum punctele pe care le avea laacum punctele pe care le avea la
îndemânã ºi a câºtigat meciurile dificileîndemânã ºi a câºtigat meciurile dificileîndemânã ºi a câºtigat meciurile dificileîndemânã ºi a câºtigat meciurile dificileîndemânã ºi a câºtigat meciurile dificile

Dacã în sezonul trecut Univer-
sitatea Craiova a avut probleme
contra echipelor puternice ale
campionatului, reuºind un singur
succes împotriva sextetului care
a prins play-off-ul (acasã, cu Di-
namo) din cele 12 partide direc-
te, în actuala stagiune alb-albaº-
trii sunt mai motivaþi ºi mai efi-
cienþi în meciurile în care nu sunt
favoriþi, însã nu culeg aºa-zisele
„puncte pe jos”, aflate la îndemâ-
nã. Astfel, în prima etapã, trupa
lui Mulþescu a pierdut derby-ul
Olteniei, cu Pandurii, în faþa unei
echipe care abia strângea rându-
rile ºi jucãtorii. Fãrã aportul con-
sistent al lui Sânmãrtean, Obodo,
Antal, Þucudean, Pandurii trebu-
ia sã fie o pradã uºoarã pentru
Universitatea. A ºi fost, dar nu-
mai ca joc, fiindcã rezultatul a fost
de partea formaþiei lui Grigoraº.
A urmat partida de acasã cu ASA,
singura în care ªtiinþa ºi-a respec-
tat statutul ºi s-a impus, deºi doar
la limitã. Apoi, din fieful campioa-
nei, Astra, unde erau out-sideri,
alb-albaºtrii s-au întors cu toate
punctele. Acasã, cu Iaºiul, echi-
pã care nu mai pierduse de un an
pe teren strãin, Craiova s-a im-
pus fãrã probleme, deºi acestea
erau anticipate de mulþi. În
schimb, deplasarea pe Bega, unde
a întâlnit o echipã, Timiºoara,

care nu ºtia în ce eºalon va evo-
lua atunci când a debutat Liga I,
a fost una catastrofalã pentru ju-
veþi, ajutaþi sã piardã ºi de arbitrul
Robert Dumitru. A urmat partida
cu Viitorul, de acasã, un alt ad-
versar, dupã Astra, în faþa cãruia
ªtiinþa nu mai câºtigase. De data
aceasta spãrserãm gheaþa ºi tru-
pa lui Hagi nu mai este „bestia
nerra”. În Gruia, contra CFR-
ului, Craiova n-ar fi fost favoritã
în mod normal, însã dupã ce pier-
duserã recent cei mai buni jucã-
tori, jucaserã un meci epuizant cu
douã zile în urmã ºi au rãmas dupã
23 de minute în inferioritate nu-
mericã, clujenii trebuiau sã fie vic-
time sigure pentru Nuno Rocha
ºi compania. N-a fost deloc aºa,
fiindcã în faþa unei echipe care s-
a blocat în jurul lui Mincã, alb-
albaºtrii nu au reuºit sã-ºi creeze
mai mult de douã ocazii de gol ºi
au smuls doar un punct.

Cu ilfovenii, mai greu
decât se preconizeazã?

Urmeazã pentru Universitatea
cele douã meciuri cu echipele din
Ilfov, Chiajna ºi Voluntari. Prima
este programatã duminicã ºi, teo-
retic, ar trebui sã fie cea mai uºoarã
din cele rãmase de disputat în tu-
rul sezonului regulat. Mai mult, alb-

albaºtrii au procentaj maxim în
partidele de pe teren propriu din
acest campionat. De douã lucruri
trebuie sã se teamã însã: de sta-
tutul de favoriþi, care nu le-a priit,
ºi de antrenorii Chiajnei, Emil Sãn-
doi ºi Silviu Lung, care cunosc
extrem de bine lotul Universitãþii.
Cei doi au ambiþia de a-ºi încurca
fosta echipã, dupã ce au fost daþi
afarã nu cu mult timp în urmã,
Sãndoi în iarna trecutã, iar Lung
senior la finalul campionatului pre-
cedent. Meciul cu cealaltã forma-
þie din Ilfov, FC Voluntari, este
programat la Ploieºti, miercuri,
21 septembrie, de la ora 20.30.
Octombrie este luna derby-urilor,
ªtiinþa jucând pe 1 octombrie cu
Steaua, pe Arena Naþionalã, iar pe
15 octombrie, cu Dinamo, cel mai
probabil, la Severin, deºi se de-
pun eforturi ºi solicitãri oficiale
pentru ca disputa sã rãmânã pe
„Extensiv”.

Intrare liberã
pentru copiii sub 14 ani

Se preconizeazã o afluenþã de
tineret în tribunele „Extensivului”
la meciul de duminicã, cu Concor-
dia Chiajna. Vacanþa s-a terminat,
este week-end, iar clubul din Bã-
nie lasã intrarea liberã pentru co-
piii sub 14 ani care sunt însoþiþi de
un adult. Pentru restul fanilor ªtiin-
þei, biletele s-au pus deja în vânza-
re. Ele pot fi comandate online,
accesând link-ul de pe site-ul ofi-
cial al clubului sau accesând direct
site-ul www.biletecsuc.ro. Tiche-
tul de acces va sosi acasã. Cine
comandã online, evitã aglomeraþia
de la casele de bilete, iar la ultimul
meci, cel cu Viitorul, a fost o îm-

bulzeazã incredibilã la singura casã
de bilete deschisã de clubul din
Bãnie înainte de meci, la stadionul
„Extensiv”. Mai sunt ºi alte cãi de
procurare a biletelor din timp. În
urma colaborãrii dintre Universi-
tatea Craiova ºi Eventim.ro, bile-
tele pot fi procurate de ieri ºi pânã
în ziua meciului din magazinele -
Domo, Germanos, Vodafone,
Orange ºi OMV. Totodatã, tiche-
tele de acces se gãsesc ºi la maga-
zinul oficial al Universitãþii Craio-
va, situat în zona English Park. La
casele de bilete de la stadionul Ex-
tensiv, biletele pentru partida cu
Chiajna vor fi la vânzare sâmbãtã
ºi duminicã, începând cu ora 10.
Ele costã: 5 lei la peluzã, 10 lei la
tribuna a II-a, 15 lei la tribuna I ºi
25 de lei la tribuna 0.

Mateiu, pe urmeleMateiu, pe urmeleMateiu, pe urmeleMateiu, pe urmeleMateiu, pe urmele
lui Curelea ºi Ferfelea?lui Curelea ºi Ferfelea?lui Curelea ºi Ferfelea?lui Curelea ºi Ferfelea?lui Curelea ºi Ferfelea?

Mijlocaºul de 27 de ani nu a acceptat reducerea salariului ºi drept
urmare prinde rar chiar ºi banca de rezerve

ci pe postul conaþionalului Zlatin-
ski, „mintea limpede” a echipei la
centrul terenului. ªi astfel, pere-
che cu Acka în centrul defensivei
a fãcut croatul Kelic, aflat la de-
but. Doar eliminarea lui Mureºan
a „reparat” aºezarea Craiovei, Zla-
tinski fiind introdus înainte de pa-
uzã, iar Popov a fost retras în apã-

rare. Dacã scoaterea din primul
„11” a lui Zlatinski a þinut de o tac-
ticã defensivã, atunci este inexpli-
cabilã folosirea în locul sãu a lui
Mateiu. Prin urcarea la mijloc a lui
Popov, Mulþescu a confirmat cã
neglijarea din ultima vreme a lui
Mateiu nu are legãturã cu tactica
aleasã, ci cu o strategie a clubului,
care-l pedepseºte astfel pe mijlo-
caº fiindcã nu doreºte sã-ºi mic-
ºoreze contractul. La aceeaºi po-
liticã au recurs finanþatorii ºi în
cazul cuplului Ferfelea-Curelea,
care nu au acceptat reducerea sa-
lariilor ºi astfel au fost excluºi din
lot. În cele din urmã, cei doi jucã-
tori ºi-au primit toþi banii, inclusiv
bonusurile de performanþã, dupã
ce au câºtigat litigiile la Comisia
de Disciplinã. Ca ºi în cazul celor
doi în sezoanele anterioare, Mate-
iu este cel mai bine plãtit jucãtor
de acum al Craiovei, cu 8.000 de
euro pe lunã, el mai având trei ani
de contract cu clubul din Bãnie,
iar în sezoanele urmãtoare ar tre-
bui sã încaseze cu 1.000 de euro
în plus pe fiecare lunã.

Mateiu a evoluat în douã me-
ciuri din campionat, ambele în de-
plasare, la Severin, cu Pandurii,
ºi la Giurgiu, iar de câteva ori nu
a fost trecut nici mãcar pe foaia
de joc, deºi nu a avut probleme
medicale.
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