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- Dintre toate operaþiile fãcute,
chirurgului Popescu, i-au reuºit
doar autopsiile.
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Întreprinzãtorii olteni,
încurajaþi sã depunã proiecte

Peste o sutã
de microîntreprinderi
au semnat contractele
de finanþare

Peste o sutã de microîntre-
prinderi din regiunea Olteniei
au semnat, zilele acestea, con-
tractele de finanþare, majorita-
tea anunþând achiziþionãri de
utilaje de ultimã generaþie,  în
vederea retehnologizãrii ºi
creºterii cifrei de afaceri. ªi asta
nu e tot. Sãptãmâna începe în
forþã. Astãzi ºi mâine, alte 23
de microîntreprinderi vor sem-
na contracte în cadrul scheme-
lor de finanþare.

interviu / pag. 6 ºi 7

Autoritãþile locale intenþioneazã sã
modifice regulamentul de acces în Cen-
trul Vechi al Craiovei, în sensul înãs-
pririi condiþiilor de parcare pe strãzile
pietonale. Proiectul cu schimbãrile
care se vor aduce a fost
lansat, deocamdatã, în
dezbatere publicã, dupã
care va fi înaintat consi-
lierilor municipali pentru
a fi votat. 33333 AC
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Taxa pe poluare ºi timbrul
de mediu, restituite de Guvern
în 2018-2019

Guvernul a adoptat, vineri, o or-
donanþã de urgenþã care stabileºte
cã sumele de bani încasate de stat
pentru taxa de poluare pentru auto-
vehicule ºi timbru de mediu vor fi
restituite plãtitorilor începând cu 1
ianuarie 2018, pânã la finalul lunii
martie 2019. „Actul normativ are
în vedere necesitatea armonizãrii le-
gislaþiei naþionale cu hotãrârile Cur-
þii de Justiþie a Uniunii Europene ºi
evitarea posibilei declanºãri a unei
acþiuni în constatarea neîndeplinirii
obligaþiilor de stat membru al Uni-
unii Europene. Ordonanþa reglemen-
teazã restituirea pe cale administra-
tivã, la cerere, a sumelor reprezen-
tând taxa specialã pentru autoturis-
me ºi autovehicule, taxa pe poluare
pentru autovehicule, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la au-
tovehicule ºi timbrul de mediu pen-
tru autovehicule”, precizeazã Guver-
nul României.

Mãsura se va aplica contribua-
bililor care au achitat taxa specialã
pentru autoturisme ºi autovehicule,
conform Legii 571/2003 privind
Codul fiscal, taxa pe poluare pentru
autovehicule, prevãzutã de Ordonan-
þa de urgenþã a Guvernului nr. 50/
2008, taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule, pre-
vãzutã de Legea nr. 9/2012 ºi tim-
brul de mediu pentru autovehicule,
prevãzut de Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 9/2013.

Beneficiarii vor fi nevoiþi sã com-
pleteze o cerere care va fi aprobatã
prin ordin comun, de Ministerul
Mediului ºi Ministerul Finanþelor
Publice, în termen de 15 zile de la
intrarea în vigoare a ordonanþei, iar
normele metodologice de aplicare,
în termen de 60 de zile.

Restituirea sumelor se va realiza
astfel: pentru taxa specialã pentru
autoturisme ºi autovehicule, taxa pe
poluare pentru autovehicule, taxa
pentru emisiile poluante provenite
de la autovehicule, în perioada 1
ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018,
iar pentru timbrul de mediu pentru
autovehicule, în perioada 1 septem-
brie 2018 – 31 martie 2019.
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Munca nedeclaratã va fi pedep-
sitã mai aspru, inspectorii de mun-
cã având posibilitatea de a sista ac-
tivitatea firmei unde gãsesc anga-
jaþi la negru, potrivit unei ordonan-
þe de urgenþã a Guvernului. „Se în-
ãspreºte regimul sancþionator al
muncii nedeclarate prin eliminarea
limitei de cinci persoane stabilite
pânã în prezent, pentru încadrarea
faptei ca ºi contravenþie ºi creºte
cuantumul amenzii contravenþiona-
le aplicate. Totodatã, inspectorii de
muncã vor avea competenþa de a
sista activitatea locului de muncã
supus controlului în cazurile în
care constatã cazuri de muncã ne-
declaratã”, se aratã într-un comu-
nicat al Ministerului Muncii.

În plus, de acum existã posibili-
tatea achitãrii a jumãtate din amen-
dã în termen de cel mult 48 de ore
de la data comunicãrii procesului-verbal de
sancþionare. Altã modificare stabileºte cã pri-
mirea la muncã a unei persoane aflatã ilegal în
România, cunoscând cã aceasta este victimã
a traficului de persoane, constituie infracþiune
ºi se sancþioneazã cu închisoare de la trei luni
la doi ani sau cu amendã.

„Angajatorul are obligaþia de a pãstra la lo-

Guvernul a adoptat, vineri, o
Ordonanþã de Urgenþã care ma-
joreazã valoarea sprijinului finan-
ciar acordat pentru persoanele cu
dizabilitãþi, în douã etape – 1 ia-
nuarie ºi 1 iulie 2018, actualiza-
rea cuantumului ajutoarelor finan-
ciare urmând sã se facã prin ra-
portare la Indicatorul Social de
Referinþã.

„Valoarea sprijinului financiar
pentru persoane cu dizabilitãþi va
fi majoratã semnificativ, înce-
pând cu 1 ianuarie 2018, stabi-
leºte o Ordonanþã de Urgenþã ad-
optatã de Guvern în ºedinþa de
astãzi, la propunerea Ministeru-
lui Muncii ºi Justiþiei Sociale”,
care modificã Legea nr. 448/2006
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cul de muncã o copie a contractului indivi-
dual de muncã ºi documentele de evidenþã a
timpului de muncã prestat zilnic de fiecare
salariat, cu evidenþierea orei de începere ºi a
celei de sfârºit a programului de lucru, se
prevede în Ordonanþa de urgenþã de modifi-
care ºi completare a Codului muncii, adopta-
tã de Executiv în ºedinþa de astãzi. Aceastã

reglementare creeazã posibilitatea
verificãrii în timp real a formei de
angajare a persoanelor care desfã-
ºoarã activitate la locul de muncã
controlat, prin confruntarea ime-
diatã a datelor existente în docu-
mente cu cele transmise în regis-
trul general de evidenþã a salariaþi-
lor”, precizeazã sursa citatã.

Modificarea Codului muncii vi-
zeazã adaptarea legislaþiei naþionale
la noile provocãri cu care se con-
fruntã autoritãþile, în special cele
legate de fenomenul muncii nede-
clarate. Astfel, actul normativ regle-
menteazã situaþiile care constituie
muncã nedeclaratã: primirea la mun-
cã a unei persoane fãrã încheierea
contractului individual de muncã în
forma scrisã, în ziua anterioarã în-
ceperii activitãþii; primirea la mun-
cã a unei persoane fãrã transmite-

rea raportului de muncã în registrul general de
evidenþã a salariaþilor cel târziu în ziua ante-
rioarã începerii activitãþii; primirea la muncã a
unui salariat în perioada în care acesta are
contractul individual de muncã suspendat; pri-
mirea la muncã a unui salariat în afara progra-
mului de lucru stabilit în cadrul contractelor
individuale de muncã cu timp parþial.

Ajutoarele financiare pentru persoanele
cu dizabilitãþi, majorate de la 1 ianuarie

privind protecþia ºi promovarea
drepturilor persoanelor cu han-
dicap, se aratã în comunicatul de
presã transmis de Guvern cãtre
MEDIAFAX.

Una dintre cele mai importan-
te modificãri cuprinse în OUG se
referã la modalitatea de actuali-
zare a cuantumului drepturilor
acordate persoanelor cu handi-
cap, respectiv prin raportare la
Indicatorul Social de Referinþã
(ISR), stabilit în baza Legii nr 76/
2002 privind sistemul asigurãri-
lor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã ºi ac-
tualizat periodic de Guvern, po-
trivit sursei citate. Anterior, aces-
te drepturi erau raportate la Indi-

cele Preþului de Consum (IPC).
Majorarea valorii sprijinului fi-

nanciar acordat persoanelor cu
handicap în raport cu ISR va avea
loc în douã etape: începând cu 1
ianuarie 2018 ºi 1 iulie 2018. În-
cepând cu 1 ianuarie 2018, vor
creºte: indemnizaþia lunarã, indi-
ferent de venituri, care va repre-
zenta 65% din ISR pentru adul-
tul cu handicap grav ºi 50% din
ISR, pentru adultul cu handicap
accentuat; bugetul personal com-
plementar lunar, indiferent de
venituri, care va reprezenta: 25%
din ISR, pentru adultul cu handi-
cap grav, 20% din ISR, pentru
adultul cu handicap accentuat ºi
10% din ISR, pentru adultul cu

handicap mediu. De la 1
ianuarie 2018 va creºte
ºi prestaþia socialã, pe
perioada în care pãrintele
sau persoana desemnatã
are în îngrijire, suprave-
ghere ºi întreþinere copil
cu handicap, reprezen-
tând 50% din ISR, în
cazul copilului cu handi-
cap grav, 30% din ISR,
în cazul copilului cu han-
dicap accentuat ºi10%
din ISR, în cazul copi-
lului cu handicap mediu.

Începând cu 1 iulie
2018 vor creºte indem-
nizaþia lunarã, indiferent
de venituri, reprezen-
tând 70% din ISR pen-
tru adultul cu handicap
grav ºi 53% din ISR,
pentru adultul cu handi-
cap accentuat. De ase-

menea, va creºte ºi bugetul per-
sonal complementar lunar, indi-
ferent de venituri, reprezentând
30% din ISR, 22% din ISR ºi
12% din ISR, pentru adultul cu
handicap mediu.

De la 1 iulie 2018 va fi majo-
ratã ºi prestaþia socialã, pe pe-
rioada în care pãrintele sau per-
soana desemnatã are în îngrijire,
supraveghere ºi întreþinere copil
cu handicap, reprezentând 60%
din ISR, în cazul copilului cu
handicap grav, 35% din ISR, în
cazul copilului cu handicap ac-
centuat ºi 12% din ISR, în cazul
copilului cu handicap mediu.

Copiii cu dizabilitãþi vor bene-
ficia de creºterea sprijinului fi-
nanciar dupã cum urmeazã: din
luna ianuarie 2018, 135% pentru
gradul grav, pentru gradul accen-
tuat 89%, în timp ce pentru gra-
dul mediu majorarea va fi 28%.
Din luna iulie 2018, se va aplica
o nouã majorare în cazul copiilor
cu dizabilitãþi, în cuantum de
20% pentru gradul grav, 16%
pentru gradul accentuat ºi 20%
pentru gradul mediu. Actul nor-
mativ instituie obligaþia instituþii-
lor publice cu peste 50 de sala-
riaþi de a organiza concursuri
dedicate angajãrii persoanelor cu
dizabilitãþi.

Mãsura adoptatã de Guvern
este cuprinsã în Programul de gu-
vernare 2017-2020 ºi transpune
în practicã principiile Convenþiei
ONU privind drepturile persoane-
lor cu dizabilitãþi, adoptatã la New
York în 2006 ºi ratificatã de Ro-
mânia prin Legea nr. 221/2010.
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Proiectul a fost lansat în dezba-
tere publicã, pe site-ul Primãriei
Craiova, încã de luna trecutã ºi
urmeazã sã fie introdus pe ordinea
de zi a ºedinþei Consiliului Local
Municipal de luna aceasta. Astfel,
dacã ºi aleºii locali vor fi de acord
ºi vor vota propunerea municipa-
litãþii, hotãrârea de consiliu trebuie
sã primeascã avizul de legalitate
din partea prefectului de Dolj, dupã

care autoritãþile locale vor putea sã
treacã la aplicarea noilor mãsuri.
Pânã atunci, proiectul supus dez-
baterii publice poate fi consultat pe
site-ul Primãriei Craiova, la secþi-
unea „Consultare publicã”. Persoa-
nele fizice sau persoanele juridice
interesate sunt aºteptate cu propu-
neri ºi sugestii pânã la data de 27
august, la Centrul de Informaþii
pentru Cetãþeni din cadrul Primã-
riei Craiova sau la e-mailul consul-
tarepublica@primariacraiova.ro.

La terasã, cu maºina
lângã masã

Cu toate cã strãzile din Centrul
Vechi au devenit preponderent pie-
tonale, autoritãþile locale spun cã
sunt destule situaþii în care se in-
trã cu maºinile pânã în zonele unde
funcþioneazã terasele. Mai mult,
ºoferii nu se sinchisesc cã perime-
trul e destinat strict pentru acce-
sul pietonilor ºi parcheazã chiar
acolo, la nici doi paºi de mesele la
care se servesc clienþii. Luna tre-
cutã, a devenit viralã o fotografie
care surprindea cum proprietarul
unei maºini pãtrunsese pe o strã-
duþã din Centrul Vechi, dupã care
parcase între douã terase, cu roþi-

Autoritãþile locale intenþioneazã
sã modifice regulamentul de acces
în Centrul Vechi al Craiovei, în sen-
sul înãspririi condiþiilor de parca-
re pe strãzile pietonale. Proiectul

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

cu schimbãrile care se vor aduce a
fost lansat, deocamdatã, în dezba-
tere publicã, dupã care va fi înain-
tat consilierilor municipali pentru
a fi votat.

le lipite de scaunele la care erau
aºteptaþi clienþii.

Poliþia Localã
a solicitat

completarea
regulilor de acces
Pornind ºi de la acest ultim

exemplu, precum ºi de la alte si-
tuaþii, Poliþia Localã s-a plâns

municipalitãþii cã nu poate sã-i
sancþioneze pe aceºti ºoferi în-
trucât regulamentul de acces în
Centrul Vechi nu a avut în vede-

re ºi astfel de cazuri. „Având în
vedere adresa înregistratã la Pri-
mãria municipiului Craiova cu nr.
8001/2017, prin care Poliþia Lo-
calã a Municipiului Craiova sesi-
zeazã faptul cã întâmpinã dificul-
tãþi în aplicarea de mãsuri în ca-
zul autovehiculelor ce staþionea-
zã în alte locuri decât cele pre-
vãzute expres ºi þinând cont de
faptul cã în Regulament nu exis-

tã sancþiuni pentru astfel de si-
tuaþii, se impune modificarea
acestui regulament, în sensul in-
stituirii unor sancþiuni contraven-

þionale principale ºi complemen-
tare”, se aratã în raportul proiec-
tului suspus dezbaterii publice.

Centrul Vechi este,
strict, pietonal

Potrivit actualului Regula-
ment, se permite ocazional cir-
culaþia rutierã  pentru aprovizio-
nare, curãþenie ºi întreþinere a
domeniului public, pentru rezi-
denþi ºi în situaþiile de urgenþã.
De asemenea, accesul ºi parca-
rea autovehiculelor rezidenþilor
sunt permise, dar pe amplasa-
mentele special amenajate, în
parcãrile de incintã existente.
Dupã ce vor fi aduse noile mo-
dificãri în regulament, ar urma
sã existe reglementarea care va
interzice staþionarea sau parca-
rea autovehiculelor pe zonele
pietonale sau în alte locuri de-
cât în cele cu destinaþia de par-
care (excepþie fãcând cele pen-
tru aprovizionare, în condiþiile
regulamentului amintit). Cei care
nu se vor încadra în aceastã pre-
vedere vor fi sancþionaþi prin ri-
dicarea maºinilor.

Maºinile vor fi
ridicate, iar ºoferii,

amendaþi
ªoferii care vor avea maºi-

nile ridicate vor trebui sã plã-
teascã o taxã de 300 de lei dacã
maºina este dusã la locul de de-
pozitare. În cazul în care pro-
prietarul ajunge la maºinã pânã
când va fi transportatã la locul
de depozitare, atunci el va su-
porta doar o taxã de 150 de lei.
Cât timp se aflã pe rampã, ma-
ºina este taxatã cu zece lei pen-
tru fiecare 24 de ore de depozi-
tare. Aleºii locali au votat, în
ºedinþa din luna iulie, tarifele
pentru ridicarea maºinilor par-
care neregulamentar pe dome-
niul public al Craiova ºi urmea-
zã sã fie ridicate de RAT Craio-
va. Potrivit administratorului
public al municipiului, Sorin
Manda, societatea de transport
a lansat procedura pentru achi-
ziþia a douã autoutilitare pentru
ridicarea ºi transportul maºini-
lor de pe strãzi, dar pânã la de-
finitivarea licitaþiei, va acþiona
cu douã maºini închiriate.

Regulamentul
dateazã din 2015
Regulamentul de acces în

Centrul Vechi al Craiovei datea-
zã din 2015. Dupã ce a fost fi-
nalizate lucrãrile de refacere a
infrastructurii, printr-un proiect
european, autoritãþile au luat
decizia de a-l închide traficului
auto, lãsând strãzile proaspãt
modernizate cu plãci de granit
doar pentru accesul pietonal.
Imediat au început sã se des-
chidã ºi terasele, zona veche a
oraºului fiind acum foarte ani-
matã. S-a impus, prin urmare,
existenþa unui regulament de ac-
ces, pe care aleºii locali l-au
votat ºi a început sã fie aplicat
din vara lui 2015. Printre alte-
le, se prevede accesul doar al
riveranilor, care s-au dotat cu
telecomenzi pentru accesarea
barierelor de trecere, precum ºi
al societãþilor care trebuie sã
facã alimentarea magazinelor ºi
a teraselor. Dar ºi acest acces
este limitat, distribuþia mãrfii
fiind permisã doar la primele ore
ale dimineþii ºi fãrã a intra cu
maºini de mare tonaj. Din iunie
2015 ºi pânã acum, regulamen-
tul de acces a fost aplicat în-
tocmai, nemaifiind modificat
niciodatã.
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Reamintim cã procurorii Parche-
tului de pe lângã Judecãtoria Craio-
va, care au coordonat cercetãrile
în cauzã, au reþinut cã, „pe 5 iulie
a.c., în jurul orei 9.40, pe fondul
unei stãri conflictuale anterioare,
inculpaþii Sorin Florin Durac, Fã-
nel Durac, Sorin Durac ºi Leonard
Durac au aºteptat-o pe persoana
vãtãmatã Sorin Neguþ, iar în mo-
mentul când aceasta a coborât din
taxi au lovit-o cu pumnii în zona
capului ºi a corpului, provocându-
i leziuni traumatice care necesitã
pentru vindecare un numãr de 4-5
zile de îngrijiri medicale. În ace-
eaºi împrejurare, dintr-un alt auto-
turism taxi a coborât ºi persoana
vãtãmatã Felix Neguþ, care a fost
lovitã cu pumnul în zona feþei de
inculpatul Ion Adîr, apoi a încer-
cat sã fugã, fiind urmãritã de in-
culpaþii Sorin Florin Durac, Fãnel

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Romii implicaþi în scandalul de lângã CurteaRomii implicaþi în scandalul de lângã CurteaRomii implicaþi în scandalul de lângã CurteaRomii implicaþi în scandalul de lângã CurteaRomii implicaþi în scandalul de lângã Curtea
de Apel Craiova rãmân dupã gratiide Apel Craiova rãmân dupã gratiide Apel Craiova rãmân dupã gratiide Apel Craiova rãmân dupã gratiide Apel Craiova rãmân dupã gratii

Magistraþii Tribunalului Dolj au respins,
vineri, contestaþiile formulate de romii cra-
ioveni arestaþi pentru implicare în scanda-
lul de pe 5 iulie a.c., din apropierea Curþii
de Apel Craiova. ªapte persoane cu vârste
cuprinse între 20 ºi 44 de ani au fost aresta-

te, pentru al optulea inculpat fiind emis
mandat de arestare preventivã în lipsã. Cei
opt sunt acuzaþi de lovire sau alte violen-
þe ºi tulburarea ordinii ºi liniºtii publice,
dupã ce au bãtut alþi doi romi, cu care aveau
neînþelegeri mai vechi.

Durac, Valter Durac, Miticã Du-
rac ºi Ianoºi Durac”.

Odatã prins, pe bulevardul „Ni-
colae Titulescu”, Felix Neguþ a fost
lovit cu pumnii ºi picioarele, ale-
gându-se cu leziuni care necesitã
pentru vindecare 12-14 zile de în-
grijiri medicale. „În zona comiterii
faptelor, respectiv pe strãzile
„Constantin Brâncuºi” ºi „Nicolae
Titulescu”, din cauza actelor de
violenþã exercitate de inculpaþi, a
fost tulburatã ordinea ºi liniºtea
publicã, cetãþenii aflaþi în tranzit
fiind panicaþi, iar traficul rutier a
fost blocat pe timpul comiterii fap-
telor”, dupã cum au mai reþinut
procurorii în referatul prin care au
cerut arestarea celor implicaþi.

Dupã finalizarea cercetãrilor ºi
stabilirea identitãþii celor implicaþi,
ºapte din opt fiind fugiþi, procuro-
rii Parchetului de pe lângã Judecã-

toria Craiova au solicitat, pe 12 iulie
a.c., Judecãtoriei Craiova, aresta-
rea preventivã pentru opt craioveni
de etnie romã. Instanþa a admis
propunerea ºi a emis mandat de
arestare pentru 30 de zile pe nu-
mele lui Sorin Florin Durac, sin-
gurul prins la momentul respectiv,
iar cu privire la ceilalþi ºapte incul-
paþi, respectiv Durac Sorin Florin,
Durac Fãnel, Durac Leonard, Adîr
Ion, Durac Valter, Durac Ianoºi ºi
Durac Miticã s-au emis mandate
de arestare preventivã în lipsã pe
19 iulie a.c. Odatã dispusã aresta-
rea pe numele lor, ºase din cei ºapte
romi s-au prezentat la Poliþie, ajun-
gând în arest. Singurul care nu este
nici acum de gãsit este Durac Ia-
noºi, fiind cãutat în continuare,
dupã cum au precizat reprezentanþii
IPJ Dolj.

Pe 28 iulie a.c., magistraþii Ju-

decãtoriei Craiova au admis pro-
punerea Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Craiova ºi au prelun-
git cu 30 de zile arestarea preven-
tivã a celor ºapte inculpaþi din do-
sar care sunt dupã gratii. Cu toþii
au contestat aceastã hotãrâre, însã
vineri, 4 august a.c., judecãtorii de
la Tribunalul Dolj le-au respins con-
testaþiile, astfel cã inculpaþii rãmân
dupã gratii: „Respinge contestaþi-

ile formulate de inculpaþii Durac
Sorin Florin, Durac Fãnel, Durac
Leonard, Durac Sorin, Durac Val-
ter, Durac Miticã ºi Adîr Ion îm-
potriva încheierii nr. 78 din 28 iu-
lie 2017 pronunþatã de judecãto-
rul de drepturi ºi libertãþi din ca-
drul Judecãtoriei Craiova. Defi-
nitivã. Pronunþatã în camera de
consiliu, azi 4 august 2017”, se
aratã în hotãrârea instanþei.

La sfârºitul sãptãmânii trecu-
te, vineri, 4 august a.c., judecã-
torii de la Tribunalul Dolj au
respins cererea lui Ion Popescu,
de 54 de ani, din comuna Dobre-
þu, judeþul Olt, acuzat cã a vrut
sã mituiascã doi poliþiºti doljeni,
de înlocuire a mãsurii arestului
la domiciliu cu controlul judiciar:
„Menþine mãsura arestului la do-
miciliu dispusã faþã de inculpa-
tul Popescu Ion, prin încheierea
nr.173 din 25.06.2017, pronun-
þatã de judecãtorul de drepturi ºi
libertãþi din cadrul Tribunalului
Dolj Respinge cererea de înlocui-
re a mãsurii arestului la domici-
liu, cu mãsura preventivã a con-
trolului judiciar, formulatã de

Olteanul prins încercând sã mituiascã doi poliþiºti
doljeni cu 800 de lei rãmâne în arest la domiciliu

Bãrbatul de 54 de ani, din judeþul Olt, tri-
mis în judecatã de procurorii Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, în stare de arest la
domiciliu, la începutul lunii trecute, pentru
dare de mitã, a cerut sã fie plasat sub control
judiciar. Magistraþii craioveni i-au respins,

vineri, solicitarea, ºi l-au menþinut în arest la
domiciliu. Olteanul a fost prins pe 24 iunie a.c.
încercând sã mituiascã doi poliþiºti doljeni cu
800 de lei pentru a nu i se întocmi dosar pe-
nal, iar dosarul este acum analizat în camera
preliminarã a instanþei.

cãtre inculpat. În baza art. 275
alin.3 CPP: Cheltuielile judicia-
re rãmân în sarcina statului. Cu
contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
ºedinþa din camera de consiliu
din 04.08.2017”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã sâmbãtã, 24 iu-
nie a.c., în jurul orei 11.00, agen-
tul de poliþie Pãtru Constantin-
Alin – ajutor ºef de post la Postul
de Poliþie Gherceºti, ºi agentul
principal Tîrºa Ionuþ-Marius –
ajutor ºef de post la Postul de
Poliþie Bulzeºti (ambele din ca-
drul Secþiei 5 Poliþie Ruralã Pie-
leºti), aflaþi în patrulã intercomu-
nalã pe raza comunei Gherceºti,

în satul Ungureni, (pe DJ 643 F),
au oprit pentru control autoturis-
mul Fiat Ducato, condus de Ion
Popescu, de 54 ani, din comuna
Dobreþu, judeþul Olt, care trans-
porta ilegal, fãrã documente de
provenienþã, circa 2 metri steri
lemne de foc, acesta oferind di-
verse sume de bani poliþiºtilor
pentru a nu lua mãsuri legale îm-
potriva sa. Bãrbatul a fost refu-
zat de cei doi poliþiºti, dar pentru
cã insista, aceºtia ºi-au anunþat
superiorii, dar ºi pe ofiþerii Ser-
viciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, care, împreunã cu procu-
rorul desemnat de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj au orga-
nizat flagrantul.

Ion Popescu a fost prins în timp
ce oferea agenþilor de poliþie suma
de 800 lei, chiar în sediul Postu-
lui de Poliþie Gherceºti. Bãrbatul
fost dus la sediul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, a fost
audiat, apoi reþinut pentru 24 de
ore pentru dare de  mitã, iar pe
25 iunie Tribunalul Dolj a luat faþã
de el mãsura arestului la domici-
liu pe o perioadã de 30 de zile. Pe
7 iulie a.c. s-a înregistrat la Tri-
bunalul Dolj dosarul în care oltea-
nul a fost trimis în judecatã pen-
tru comiterea infracþiunii de dare
de mitã, iar cauza este acum ana-
lizatã în camera preliminarã la
Tribunalul Dolj.

Efective ale Serviciului Rutier
Dolj – Biroul Drumuri Naþionale
ºi Europene împreunã cu agenþi
rutieri din cadrul formaþiunilor ru-
tiere Dãbuleni ºi Bechet au exe-
cutat o acþiune, în noaptea de
sâmbãtã spre duminicã, în scopul
prevenirii ºi combaterii conduce-
rii pe drumurile publice a autove-
hiculelor de conducãtori auto
aflaþi sub influenþa bãuturilor al-
coolice. Poliþiºtii au acþionat atât
în cele douã localitãþi, cât ºi pe
drumurile din zonã, zeci de auto-
vehicule fiind oprite pentru veri-
ficãri. Din fericire, cei mai mulþi
dintre ºoferii opriþi au respectat
prevederile legale.

„Ca urmare a abaterilor con-
statate pe parcursul raziei, au fost
aplicate 12 sancþiuni contravenþi-
onale de peste 11.000 lei, dintre
care 3 amenzi pentru conducere sub

Razie rutierã de amploare
în Dãbuleni ºi Bechet

influenþa bãuturilor alcoolice, îm-
potriva ºoferilor depistaþi sub in-
fluenþa alcoolului fiind luatã ºi
mãsura reþinerii permisului de con-
ducere”, ne-a declarat agent-ºef
adjunct Amelia Barbu, din cadrul
Biroului de presã al IPJ Dolj. 

De asemenea, în cadrul acþiu-
nii, în localitatea Sadova, poliþiºti
din cadrul Biroului Drumuri Naþi-
onale ºi Europene l-au depistat în
trafic pe Daniel S., de 43 de ani,
cu domiciliul în comuna Sadova,
care a condus o autoutilitarã fãrã
a poseda permis de conducere pen-
tru nicio categorie de vehicule.
Poliþiºtii au întocmit în cauzã do-
sar penal pentru comiterea infrac-
þiunii de conducere a unui autotu-
rism pe drumurile publice fãrã a
poseda permis pentru nici o cate-
gorie, dupã cum au mai precizat
reprezentanþii IPJ Dolj.
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Remember: Marin Preda la Craiova!Remember: Marin Preda la Craiova!Remember: Marin Preda la Craiova!Remember: Marin Preda la Craiova!Remember: Marin Preda la Craiova!
MIRCEA CANÞÃR

Spre sfârºitul anului 1979, când
necrologul speranþelor fusese
deja „publicat”, prin ceea ce, la 7
ºi 13 iulie 1971, s-a numit o „ade-
vãratã revoluþie culturalã”, pro-
clamatã prin douã texte descum-
pãnitoare, dupã vizita la Beijing a
lui Nicolae Ceauºescu, într-una
din zile la Clubul ziariºtilor, din
Craiova, a venit marele scriitor
Marin Preda. De la naºterea cã-
ruia s-au împlinit sâmbãtã, 5 au-
gust, 95 de ani. Nu mai reþin dacã
l-a adus bãileºteanul nostru, scri-
itorul Petre Anghel, apropiat de
autorul „Moromeþilor”, sau Clau-
diu Moldovan, persoanã distinsã,
cultivatã, care patrona cu distinc-
þie reuniunile de aceastã facturã,
ºi cronicar muzical. Oricum, era
în obiºnuinþa clubului sã invite
nume de referinþã din cultura ro-
mâneascã. Marin Preda scrisese
deja „Întâlnirea din pãmânturi” (1948),
„Desfãºurarea” (1952), „Moromeþii”
(1955 ºi 1967), „Imposibila întoarcere
(eseuri – 1971), „Marele singuratic”
(1972), „Delirul” (1975) – care i-a pro-
vocat mari neplãceri –, „Viaþa ca o pra-
dã” (1977), nu ºi romanul în trei volu-
me „Cel mai iubit dintre pãmânteni” ul-
tima sa apariþie editorialã. Se spune cã
la apariþia „Delirului” criticat atât în „Li-
teraturnaya Gazeta”, cât ºi în sãptãmâ-
nalul vest-german „Der Spiegel”, Nico-
lae Ceauºescu l-ar fi certat, fiindcã ve-
nise la el ambasadorul sovietic sã-l re-
clame pe Marin Preda, pe motivul cã îl
vorbise de bine pe Ion Antonescu. Nico-

„Din aceastã searã (n.r. – du-
minicã seara) ºi pânã marþi di-
mineaþa vor fi intervale în care
sã fie ploi cu caracter torenþial,
vijelii, descãrcãri electrice ºi
grindinã, iar cantitãþile de apã sã
depãºeascã, izolat 40-50 de litri
de apã pe metrul pãtrat. Astfel
de fenomene se vor produce pre-
ponderent, începând cu aceastã
noapte, în Criºana, Maramureº,
Transilvania, Banat ºi cea mai
mare parte a Moldovei. Înce-
pând de luni noapte, furtunile
vor avea loc în special în zonele
deluroase, de munte, în Transil-
vania, Moldova ºi Maramureº”,
a declarat pentru, MEDIAFAX,
meteorologul Administraþiei Na-
þionale de Meteorologie (ANM)
Meda Andrei.

Aceste fenomene de instabi-
litate atmosfericã pot sã aparã
ºi în regiuni din Sud ºi Sud-Est,
dar cu precãdere începând de
luni searã ºi în prima parte a zi-
lei de marþi, precizeazã reprezen-

Alertã meteo: Cod portocaliu de caniculã în Oltenia, Muntenia ºi Dobrogea
În Nord urmeazã un val de furtuni,

iar în Centru ºi Sud va fi în continuare caniculã

ANM avertizeazã cã la începutul acestei sãptãmâni, în
zonele de Nord ºi Centru ale României se vor înregistra

furtuni puternice ºi precipitaþii de pânã la 50 de litri de apã pe
metrul pãtrat, în timp ce în Sud va fi în continuare caniculã,
iar indicele temperaturã-umezealã va depãºi pragul critic.

tanþii ANM. În schimb, zona de
Sud a României va fi în conti-
nuare afectatã de caniculã.

„În Sud ºi Sud-Est, luni ºi
marþi persistã valul de cãldurã,
de aceea avem un Cod Portoca-
liu, valabil luni în Oltenia, Mun-
tenia ºi Dobrogea, unde se va
menþine disconfortul termic ac-
centuat, cu temperaturi între 36
ºi 39 de grade Celsius. Cele mai
mari temperaturi se vor înre-
gistra în judeþele Dolj, Olt,
Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi,
Ialomiþa, Constanþa ºi în zona
Capitalei. De asemenea, indicele
temperatura-umezealã va fi cu-
prins între 82 ºi 84 de unitãþi,
deci foarte, foarte cald. Nopþile
rãmân tropicale ºi minimele nu
vor cobora sub 20 de grade Cel-
sius”, a mai explicat meteorolo-
gul de serviciu.

 De mâine, temperaturile vor
mai scãdea cu câteva grade, pre-
cizeazã meteorologii, iar discon-
fort termic nu se va mai înregis-

tra decât local în Lunca Dunãrii.
Totuºi, maximele vor atinge 35-
37 de grade Celsius, deci tempe-
raturile nu scad semnificativ.

ANM a emis un cod portoca-
liu de caniculã valabil astãzi în
Oltenia, Muntenia ºi Dobrogea.
De asemenea, Criºana, Mara-
mureº, Transilvania, Banat ºi cea
mai mare parte a Moldovei se aflã

sub  atenþionare cod galben de
ploi. Astfel, azi, valul de cãldu-
rã va persista în Oltenia, Mun-
tenia ºi Dobrogea, unde discon-
fortul termic se va menþine de-
osebit de accentuat. Temperatu-
rile minime nu vor coborî sub
20 de grade.

În judeþele Dolj, Olt, Teleor-
man, Giurgiu, Ilfov, Cãlãraºi,
Ialomiþa, Constanþa ºi în zona

joasã a judeþului Mehedinþi, pre-
cum ºi în municipiul Bucureºti,
temperaturile maxime se vor
situa frecvent între 36 ºi 39 de
grade, iar indicele temperaturã-
umezealã (ITU) va fi de 82...84
de unitãþi. În nordul Olteniei,
Munteniei ºi al Dobrogei tem-
peraturile maxime vor fi cuprin-
se, în general, între 34 ºi 36 de
grade. (Mediafax)

lae Ceauºescu i-ar fi rãspuns rusului:
„Domnule, la noi scriitori sunt liberi sã
scrie ce vor. Nu am ce sã-i fac lui Preda.
E pãrerea lui de scriitor” („Moromeþii –
ultimul capitol”, Ed. Eikon din Cluj-Na-
poca, 2013) dupã care l-ar fi chemat pe
scriitor, dispunând modificarea capito-
lelor din carte, care generaserã polemici,
referitoare la Stalin ºi Hitler, recoman-
dare reiteratã ºi de Dumitru Popescu.
Marin Preda s-a conformat, mãrturisind
sã audã ºi alþii: „sunt recunoscãtor cã
mi se lasã nemodificat mãcar titlul”. Era
director la Editura „Cartea Româneas-
cã”. ªi într-o împrejurare ar fi spus ceea
ce gândea despre Ion Antonescu. Sã re-

venim la întâlnirea cu jurnaliºtii craio-
veni, care, fireºte, au evitat, în discuþii,
referirile la „Delirul”, stãruind în schimb
asupra... „Moromeþilor”, convinºi cã
aveau în faþa lor un reper moral, un scri-
itor considerat oglinda vie a antidogma-
tismului. Paradoxal, pãrerea lui Marin
Preda despre þãrani nu era deloc groza-
vã. „Am observat cã þãranii nu-þi iartã
cã ai încercat sã-þi depãºeºti condiþia.
Sau, în orice caz, dacã plecai din sat erai
bun plecat. Când reveneai, erai deja un
strãin. Nu ºtiu de ce, þãranii considerã
plecarea drept o trãdare”. S-a discutat
mult despre complexitatea lui Ilie Mo-
romete, prea puþin dispus la munca grea

a pãmântului, iubitor de taclale,
(„eºti mort dupã ºedere ºi dupã
tutun”, îi spunea Catrina), proas-
ta relaþia cu sorã-sa, Guica, depo-
sedatã de moºtenirea pãrinteas-
cã, neînþelegerile cu copiii prove-
niþi din trei cãsãtorii ce trãiau la-
olaltã. Moromete pare pãrãsit, nu
de seninãtate, ci de rãbdare. Mo-
romeþianismul ca limbaj ºi mod de
gândire înceteazã cu primul vo-
lum, în care autorul umplea golul
desãvârºit care dominase, în ulti-
mii 20 de ani, proza româneascã.
Ni se prezintã o imagine veridicã a
satului românesc, de dupã rãzboi,
aptã sã ºteargã tot trandafiriul
minciunilor, toate vopselele cuvin-
telor goale care sãpaserã, între
acest sat ºi literatura despre acest
sat, îngropatã fiind realitatea. De
fapt, aºa cum arãta satul românesc
era o moºtenire. Acest aspect mo-

ral al cãrþii lui Marin Preda, constituia
un eveniment. Un amãnunt picant: unul
dintre participanþii la întâlnirea menþio-
natã avea porecla de „Nilã” ºi cum una
dintre intervenþiile cam sãlcii a amintit
detaliul, Marin Preda a spus doar cã „Nilã”
a murit la Cotu Donului. Pentru þarã.
Într-o literaturã suprasaturatã de þãrani,
Marin Preda oferea o figurã ineditã a þã-
ranului, fiindcã Moromete însuºi, un om
sucit, nu e doar un personaj complex, din
punct de vedere psihologic, cum s-a spus,
el este o nostalgie a paradisului pierdut,
a unei lumi care s-a dus. Definitiv. Ma-
rin Preda a murit la 58 de ani, în circum-
stanþe nedesluºite nici astãzi.
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Doamna director, lucrurile par
sã se miºte într-o direcþie bunã.
Zilele acestea v-au trecut pragul
peste o sutã de întreprinzãtori care
au semnat contracte importante.
Sã ne spuneþi câteva cuvinte de-
spre acest program de finanþare al
microîntreprinderilor…

Este o prioritate de investiþie, în
cadrul Axei 2. Programul Operaþi-
onal Regional 2014-2020  are un
numãr dublu de axe faþã de perioa-
da trecutã, ºi practice, în cadrul
Axei 2, vor fi mai multe scheme
de finanþare ºi noi le numim prio-
ritãþi de investiþii. Aceastã schemã
de finanþare, care se cheamã 2.1
A, se adreseazã exclusiv microîn-
treprinderilor, un program de mi-
nimis. Asta înseamnã cã nu se pot
acorda mai mult de 200.000 de
euro ca ºi grant, contribuþia este
de minim 10% la care se adaugã
evident cheltuielile neeligibile ale
proiectului ºi aþi vãzut sunt foarte
multe conturi CAEN, ele sunt ata-
ºate la ghidul solicitantului.

De la construcþii
la… lentilele
de ochelari

Mai exact, în ce domenii au
aplicat întreprinzãtorii ?

Întreprinzãtorii au aplicat în di-
verse domenii, cu precãdere în
construcþie – ºi-au achiziþionat
buldoexcavatoare, echipamente
speciale pentru construcþii. Au apli-
cat ºi în domeniul serviciilor, avem
pe partea de reparaþii auto o serie
de solicitãri, în domeniul industriei
uºoare – textile, în  industria pre-
lucrare lemn. De asemenea, dome-
niul medical nu a finanþat decât
partea de producþie, acum avem
un beneficiar care a solicit fonduri
pentru ºlefuirea lentilelor sau pen-
tru altã  aparaturã folositã în do-

Peste o sutã de microîntreprinderi din regiu-
nea Olteniei au semnat, zilele acestea, contracte-
le de finanþare, majoritatea anunþând achiziþio-
nãri de utilaje de ultimã generaþie,  în vederea
retehnologizãrii ºi creºterii cifrei de afaceri. ªi
asta nu e tot. Sãptãmâna începe în forþã. Astãzi
ºi mâine, alte 23 de microîntreprinderi vor sem-
na contracte în cadrul schemelor de finanþare.
Tinerii întreprinzãtorii vorbesc ºi de noi locuri

meniul oftalmologic. E un ajutor
extraordinar de mare pentru o mi-
croîntreprindere care obþine foar-
te greu un credit de la bancã ºi cre-
ditele sunt oricum mult mai costi-
sitoare decât un grant.

S-a discutat foarte mult despre
momentul demarãrii acestui pro-
gram, dar ºi despre aplicaþia on
line MySMIS…

Da, aºa este. Programul a de-
marat mai greu dacã mã refer la
toate axele din cadrul sãu. Eu chiar
îi  provoc un pic pe cei care aplicã
sã-ºi spunã nemulþumire, pentru cã
nu totul este minunat ºi trebuiesc
corectare. Avem nevoie de feed-
back-ul din partea întreprinzãtori-
lor. Aºa cum spus, noi am fost pri-
mii din þarã ºi am depus proiecte
ºi pe public ºi pe privat ºi avem

cel mai mare numãr de contracte
semnate. Am fãcut acest pionierat
în ceea ce priveºte operarea cu
MySMISul, care este o aplicaþie
electronicã. ªtiþi cã în perioada an-
terioarã am avut SMISul, în care
noi introduceam cererile de finan-
þare ale beneficiarului. De data
aceasta, totul se depune on line.
Ar fi fost bine sã se întâmple de la
început, dar, din pãcate, MySMIS
nu a funcþionat la început.

Solicitarea este
foarte mare…
proiectele sunt
foarte bune

Sã explicãm cititorilor care
sunt etapele ce trebuie parcur-
se pentru a obþine un astfel de
grant…

Aºadar, acum se introduce on
line toatã documentaþia, se eva-
lueazã tot în acelaºi sistem. Noi,
în cadrul Agenþiei, cu experþii pe
care îi avem la compartimentul
de Evaluare, asigurãm evaluarea
din punct de vedere administra-
tiv ºi din punctul de vedere al eli-
gibilitãþii proiectului – grile, trans-
parent puse în ghidul solicitan-
tului, dupã care, conform in-
strucþiunilor Ministerului, noi ar
trebui sã licitãm. Avem o firmã
de consultanþã care ne-a furni-
zat experþi pe toate specializãri-
le, pentru cã diferã de la o sche-
mã la alta, experþi care sã facã
aceastã evaluare tehnico-finan-
ciarã, deci, practic sã puncteze
proiectul ºi sã verifice capacita-
tea financiarã ºi tehnicã a pro-
iectului dupã care, sigur, se soli-
cit documentele de contractare.
Se valideazã de cãtre Minister,
mai verificã ºi dânºii, mai solicit
clarificãri. Concluzia ar fi totuºi
cã din momentul în care MySIM-
Sul a devenit operaþional timpii
au fost mult mai scurþi faþã de
perioada trecutã. Vorbeam de
aceºti experþi independenþi… De
exemplu, la schema pe Axa 1 a
Programului 3.2 Evaluare Ener-
geticã a blocurilor sau a locuin-
þelor publice, acolo ne trebuie ex-
perþi în auditul energetic. Este
clar cã nu au ce sã caute experþi
în auditul energetic, pe partea de
microîntreprinderi. Desigur, e un
specific. Sau în reabilitãri de dru-
muri judeþene, ne trebuie un ex-

pert pe parte de mobilitate…

Cât de importante sunt aces-
te fonduri pentru oamenii de
afaceri, pentru business-ul lor
ºi pentru economie în general?

Lucrurile sunt foarte comple-
xe ºi sunt într-o dinamicã extra-
ordinar de mare ºi ne bucurãm
cã ne-au lãsat în continuare sche-
ma de finanþare pentru microîn-
treprinderi, la care tot pe Axa 2
se adaugã alte scheme de finan-
þare e vorba de Schema 2.2 ºi
este activã ºi se depun proiec-
te… dar de data aceasta nu este
minimis, ci este ajutor de stat
pânã la 1 milion de euro pe pro-
iect, în funcþie de dimensiunea
societãþii comerciale se asigurã
o cofinanþare mai mare. Dacã este
o întreprindere micã trebuie sã
asigure 30% ºi dacã este între-
prindere mijlocie – 40%. Solici-
tarea este foarte mare, sunt pro-
iecte bune ºi care vor avea im-
pact, pentru cã 1 milion de euro
pentru o firmã presupune, desi-
gur, pe lângã achiziþionarea de
tehnologie performantã ºi crea-
rea de noi locuri de muncã. ªi la
schema de microîntreprinderi se
vor înfiinþa locuri de muncã.
Cred cã în felul acesta economia
va înflori. Din moment ce ajuþi o
firmã ºi nu mai este grevatã de
un credit, ea se poate dezvolta.
Noi stãm de vorbã cu beneficia-
rii – de exemplu, pe producãtorii
de mobilã – pe care îi întrebãm
dacã au piaþã de desfacere.  Îmi
spuneau cã este o diferenþã foar-
te mare de la momentul  de înce-
put ºi acum, când ºi-au luat aces-
te echipamente performante. Mi-
au spus cã dupã retehnologizare
au reuºit sã intre pe pieþe euro-
pene ºi s-au dezvoltat extraordi-
nar.

Doljul, cel mai
„întreprinzãtor” judeþ

Câte microîntreprinderi v-au
trecut pragul ºi la cât se ridicã
valoarea contractelor, per to-
tal?

Pânã în acest moment s-au
semnat 106 contracte, în valoa-
re de 116 milioane de euro. As-
tãzi, voi mai semna 16 contracte
ºi mâine alte ºapte contracte.

Avem un judeþ  mai „între-
prinzãtor” ca altul… s-a evi-
denþiat vreo comunitate mai
mult, cãtre ce judeþe se în-
dreaptã banii?

Sunt mai multe elemente care
concurã la acest clasament.
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„Vor avea loc mai multe intervenþii, iar la sub-
sol, unde acum sunt niºte incinte degradate, se
vor renova ºi moderniza.  Aici vom amenaja sãli
pentru expoziþii cu caracter permanent, pentru a
rãspunde ºi cerinþei principale a proiectului ºi
anume, sã fie o clãdire de patrimoniu ºi avem
foarte multe tablouri de mare valoare, care meri-
tã expuse ºi admirate. Acum, acolo locuiesc niº-
te persoane, stau cu contract de chirie, un fel de
locuinþe sociale,  dar oamenii au înþeles cã trebu-
ie sã pãrãseascã locul, vor fi mutaþi ºi se vor re-
nova ºi încãperile respective. Avem personal pre-
gãtit ºi dorim sã facem ºi o ludotecã, pãrinþii au
solicitat un astfel de spaþiu pentru preºcolari. Vom
avea sãli de conferinþe. Iar în curtea interioarã

de muncã, dar ºi despre proiectele de viitor. ªi
tot la Agenþia de Dezvoltare Regionalã Sud-Vest
Oltenia, recent, s-a semnat contractul de finan-
þare pentru modernizarea ºi reconsolidarea Bi-
bliotecii din Caracal, investiþie mult aºteptatã de
tinerii din aceastã comunitate. Despre aceste
prioritãþi, proiecte ºi modalitãþi de finanþare am
stat de vorbã cu Marilena Bogheanu, directorul
Agenþiei de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Dar cred cã Doljul este pe pri-
mul loc. Este cel mai mare ju-
deþ al regiunii ºi are capacitate.
Este centru universitar. Dintot-
deauna, ºi pe public ºi pe pri-
vat, Doljul a fost campion. Dacã
stãm sã ne gândim, Doljul are
un numãr aproape dublu de lo-
cuitori faþã de Mehedinþi. Avem
proiecte foarte bune ºi în jude-
þul Vâlcea. Data trecutã, când
s-a finanþat turismul, am finan-
þat foarte multe proiecte în zona
respectivã. Dar ºi din Olt au de-
pus… ºi din Gorj. Mai puþin din
Mehedinþi…  dar, am constatat
cu mare bucurie cã autoritãþile
publice locale din acest judeþ
sunt foarte  deschise ºi avem o

Biblioteca din Caracal, pusã pe harta monumentelor de patrimoniu
Liviu Dumitru Radu, primarul municipiului Caracal, a explicat cum va arãta biblio-

teca. Doreºte un spaþiu de relaxare, dar ºi de studio. Nu scapã din vedere nici solicita-
rea tinerilor din comunitate care doresc un spaþiu ºi de socializare, un  loc  pentru

pãrinþi dar ºi pentru copii. Biblioteca se va schimba în totalitate, se pãstreazã caracte-
rul de patrimoniu, printr-un mic muzeu de artã, care va fi amenajat la subsolul clãdiri
ºi unde se vor expune toate tablourile de valoarea foarte mare. În rest, va deveni un

spaþiu modern, luminos ºi extreme de deschis cãtre comunicare.

colaborare foarte bunã mai ales
cu Primãria municipiului Dro-
beta. Se compenseazã pe par-
tea de proiecte publice…

Piaþa Veche este
pe lista de proiecte

Pentru cã vorbim de judeþe,
de autoritãþi publice, chiar
acum  n.r. joi, 3 august) se
semneazã un contract cu Pri-
mãria municipiului Caracal,
judeþul Olt. Mai exact, ce se
finanþeazã acolo?

Semnãm reabilitarea Biblio-
teci i  „Virgi l  Carianopol” .
Avem câteva date despre acti-
vitãþile care se vor desfãºura în cadrul acestui proiect, cum ar

fi protecþia ºi conservarea mo-
numentului. Valoarea proiectu-
lui este de 2,22 milioane de euro.
Cofinanþarea este tot de 2%,
deci, practic, beneficiarul nos-
tru va primi 98% din valoarea
totalã a proiectului. Pe lângã
partea de restaurare, mai reali-
zeazã mãsuri de dotare a spa-
þiului. De exemplu, are un spa-
þiu multifuncþional acoperit în
locul curþii interioare, care este
dezafectatã, ºi aici  vor fi gãz-
duite diverse evenimente. Se vor
gãzdui ºi expoziþii temporare ale
oraºului. Va fi reamenajat demi-
solul cu funcþiuni dedicate cur-
surilor ºi activitãþilor de studiu
pentru tineri ºi desigur, se vor
reconsolida faþadele clãdirii.
Sper sã fie ºi acesta un proiect
de succes. Ceea ce vreau sã
spun este  cã,  vorbind de o

clãdire de patrimoniu, proiec-
tul s-a fãcut pe Mãsura 5.1, e
un obiectiv ce va fi vizitat ºi va
trebui introdus în circuitul mo-
numentelor. Dacã era  bibliote-
cã ºi doar atât… nu putea sã fie
finanþat acest proiect.

Ce alte proiecte credeþi cã ar
mai putea pune totuºi Craio-
va în valoare? Centrul istoric
a fost un proiect de succes.
Seara este o atmosferã tipicã
capitalelor europene…

Ideea în sine nu este doar sã
reabilitezi… Din punct de ve-
dere arhitectural revitalizezi clã-
dirile, unele poate chiar stau sã
cadã, dar trebuie sã dai ºi niºte
funcþiuni acelui centru istoric.
Oamenii trebuie sã vinã cu plã-
cere, sã se relaxeze, dar sã se
mai întâmple ºi alte lucrurile, de
naturã socialã. În acest mo-

ment, suntem într-un dialog cu
domnul primar al municipiului
Craiova, Mihail Genoiu, i-am tri-
mis o scrisoare oficialã, pe lângã
centrul ãsta istoric, vrem sã ex-
tindem ideea, pentru cã centrul
istoric al Craiovei, în fapt este
foarte mare, am înþeles cã este
vorba de vreo 64 de hectare ºi
avem zona aceasta la Piaþa Ve-
che, care acum nu aratã foarte
bine. Desigur, ea este monu-
ment istoric, dar dacã Primãria
va depune cererea pe progra-
mul potrivit, poate sã pãstreze
ºi funcþionalitatea de piaþã, dar
sã vinzi fructe ºi legume, fru-
mos ambalate, ºi pot sã dai va-
loarea de monument printr-o
cupola mare, frumoasã, vitra-
tã, cu imagini reprezentative. În
felul acesta, poate sã fie ºi un
obiectiv turistic.

vom face sãli pentru spectacol, vor fi mici gra-
date ºi pe viitor vrem sã facem o cafenea literarã.
Oamenii trebuie sã fie relaxaþi ºi sã fie bine pri-
miþi, pentru cã este un edificiu de culturã. Lu-
crurile s-au schimbat… a fost o perioadã, când
eu eram elev, acolo se simþea aerul bibliotecii, iar
în ultima perioadã s-a neglijat acest lucru ºi am
vrea sã modernizãm clãdirea din toate punctele
de vedere. A fost o perioadã în care cei de la
Urbanism nu au þinut cont de istoria oraºului ºi
au dat autorizaþie pentru renovarea unor construc-
þii adiacente care au stricat armonia centrului is-
toric. Am vãzut cã ºi în alte pãrþi se face tot po-
sibilul pentru a se pãstra centrul istoric aºa cum
este”, a explicat edilul din judeþul Olt.
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Ieri, ortodocºii au sãrbãtorit
Schimbarea la Faþã a Domnului,
cunoscutã în popor drept Obre-
jenia, cuvânt provenit din slavo-
nul Obrejenie semnificând schim-
bare, transformare. Dincolo de
implicaþiile religioase, 6 august
reprezintã în credinþa popularã ºi
un hotar între varã ºi toamnã.
Mai ales cã existã superstiþia cã,
din aceastã zi, iarba nu mai creº-
te, iar frunzele încep sã îngãlbe-
neascã. Tot tradiþia popularã mai
spune cã nu trebuie sã ne scãl-
dãm în apele repezi de munte,
pentru cã acestea devin mai reci
ºi existã riscul firesc de îmbol-
nãvire.

Locul ideal
în aceste zile

Nimic din toate acestea nu i-a
împiedicat pe cei ajunºi, în wee-
kend, în comuna Cetate din sud-
vestul Doljul sã se bucure de o
baie reconfortantã în Dunãre. Mai

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Zile splendide pe plaja de la CetateZile splendide pe plaja de la CetateZile splendide pe plaja de la CetateZile splendide pe plaja de la CetateZile splendide pe plaja de la Cetate
Doljul ºi Mehedinþiul sunt, în aceste

zile, în topul celor mai cãlduroase judeþe
din întreaga þara. Temperaturile au sãrit
de 40 de grade Celsius, iar pãmântul pare
pârjolit. Cerul lipsit de nori, soarele pu-
ternic ºi proximitatea Dunãrii au fãcut
ca plaja din comuna Cetate sã fie luatã cu

asalt de sute de turiºti. Nisipiul, la orele
prânzului, devenise atât de fierbinte în-
cât copilaºii trebuiau duºi în braþe spre
malul rãcoritor al bãtrânului fluviu. În
pãdurea din apropiere, grãtarele au sfâ-
râit, iar muzica alunga liniºtea împreju-
rimilor, fãcând loc veseliei ºi relaxãrii.

ales cã, de vinerea trecutã, flu-
viul albastru a tot crescut, ajun-
gând la doar câþiva metri de pri-
mul rând al umbrelelor naturale
acoperite cu stuf. Deloc abrup-
tã, caldã, foarte limpede, Dunã-
rea a redevenit, în aceste zile,
locul ideal pentru sutele de turiºti
dornici sã-ºi savureze zilele de
concediu. Departe de forfota
marilor aglomeraþii urbane, în
mijlocul unei naturi mereu bine-
voitoare ºi primitoare, familiile
aflate pe plaja din Cetate au pu-
tut simþi cât de frumoasã este
evadarea la malul Dunãrii.

Arºiþa de peste zi a fãcut ca
decizia de a coborî spre marele
fluviu sã nu fie prea greu de luat.
Autoturismele cu numere de în-
matriculare diverse ºi-au gãsit lo-
cul umbrit la marginea pãdurii.
Imediat, scaunele de voiaj ºi me-
sele au fost amplasate, parcã pen-
tru a da startul unui festiv estival
de zile mari. Peºte la grãtar, cã

tot a fost dezlegare bisericeascã,
gogoºi cu diverse topinguri, spre
deliciul copiilor, popcorn, mititei
proaspãt scoºi din lãzile frigori-
fice portabile pentru a fi fripþi au
întregit cadrul unui weekend de
poveste.

Pe nisipul fierbinte
puteai face
cafeaua

Privind în depãrtare, Dunãrea
parcã ducea cu sine tainele mile-
nare ale locurilor ºi oamenilor, pe
care i-a tot întâlnit în mersul sãu,
niciodatã oprit. Nisipul fierbinte
din aceste zile toride, de la malul
fluviului, a creat o atmosferã pe
cât de tonicã, pe atât de solicitan-
tã pentru turiºti. În pas alert, oa-
menii trebuiau sã ajungã la apã.
Atât de mult ardea nisipul foarte
fin al plajei de la Cetate!

În tot weekendul, în jurul orei
14.00, absolut toate umbrele aco-
perite cu stuf fuseserã arvunite.
Care mai de care, cum ºi-a dorit,
a luat sub stãpânire vremelnicã
oaza de relaxare. ªezlongurile, în
drumul spre destinaþia provizorie,
lãsau în urma lor dâre pe nisipul
curat. Închirierea lor, doar 5 lei
bucata! Cu doi lei mai mult decât
o bere brumatã, de butoi, la halbã,
trecutã prin rãcitor. Timp la dis-
poziþie pentru secarea paharului....
doar câteva minute! Soarele þine
cu bãrbaþii! În caz contrar, efectul
rãcoritor este anulat. ªi… pãcat de
cheltuialã fãcutã! Cel puþin aºa îºi
argumentau flexarea braþului unii
dintre turiºti în faþa consoartelor.

O infrastructurã
solidã

Dunãrea este destul de cres-
cutã în aceastã perioadã. Dar, la

fel de repede, ºi-a pierdut din lã-
þime. Circa doi metri în ultimele
douã zile. Nisipul, încã ud, este
dovada cea mai clarã. Pe malul
opus, câteva bãrci. Nu par am-
barcaþiuni sportive, ci doar din-
tre cele uzuale, probabil ale lo-
calnicilor. Pe malul bulgãresc,
însã, aproape nicio persoanã care
sã facã plajã. E drept, la ei, Du-
nãrea este mai agresivã ºi maci-
nã din malul bulgãresc. Este mo-
tivul pentru care un zid de pro-
tecþie, care se apere casele rive-
ranilor, este vizibil chiar de pe
malul românesc al Dunãrii. Pri-
vind spre aval, spre Calafat, mai
ales noaptea, se poate vedea po-
dul ce leagã cele douã state veci-
ne. Aºa se explicã ºi traficul TIR-
urilor de mare tonaj din interio-
rul comunei Cetate. Noroc cu
constructorul drumului DN 56
Maglavit-ªimian cã a fost serios,
altfel cine ºtie ce se mai întâm-
pla pe aici. Nu acelaºi lucru se
poate spune de tronsonul Magla-
vit-Galicea Mare.

Cu privirile spre
15 august ºi dupã

Plaja de la Cetate va fi neîncã-
pãtoare ºi weekendul viitor, mai
cu seamã cã mulþi dintre salariaþi
vor beneficia de o minivacanþã cu

ocazia zilei de 15 august, când
în calendarul ortodox se prãznu-
ieºte Adormirea Maicii Domnu-
lui. Ca în fiecare an, aici, pe pla-
ja de la Cetate, 15 august a fost
un adevãrat spectacol de tinere-
þe, vioiciune ºi bunã-dispoziþie.

Sã mai amintim cã, în drum
spre plajã, turiºtii se vor putea
delecta începând cu 21 august,
cu ediþia 2017 a Divan Film Fes-
tival. Aceasta va avea loc în pe-
rioada 18 – 26 august, la Craio-
va (Cinema Inspire ºi Centrul
Vechi) ºi în Port Cultural Ce-
tate, ºi vine cu un numãr record
de 18 filme, din care 15 vor fi
proiectate în premierã naþionalã.

În timpul desfãºurãrii festiva-
lului, camparea este gratuitã în
Portul Cultural Cetate, iar în-
scrierile se pot face printr-un
mesaj transmis pe pagina de Fa-
cebook a Divan Film Festival.
Divan Film Festival este un pro-
iect cultural organizat de Funda-
þia pentru Poezie „Mircea Dines-
cu” ºi co-finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional, cu
sprijinul Primãriei Municipiului
Craiova, Centrului Naþional al
Cinematografiei, Consiliului Ju-
deþean Dolj, Uniunii Cineaºtilor
din România ºi Institutului Cul-
tural Român.
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Practic, cea de-a doua etapã a
început pe 24 iulie, când a fost
afiºatã lista poziþiilor disponibile, a
locurilor de desfãºurare ºi a grafi-
cului probelor de aptitudini sau de
verificare a cunoºtinþelor de limbã
modernã sau maternã (pentru cea
din urmã nu este cazul în judeþul
nostru). Pe 4 septembrie are loc
înscrierea candidaþilor la liceele
care organizeazã probele de apti-
tudini. Comisia Judeþeanã de Ad-
mitere pune la dispoziþia tuturor
celor interesaþi atât lista cu locuri-
le libere în etapa a II-a la învãþã-
mântul vocaþional, în vederea sus-
þinerii probelor de aptitudini, cât ºi
cele destinate învãþãmântului bi-
lingv, precum ºi unitãþile unde vor
avea loc examinãrile.

Astfel, la Liceul de Arte „Marin
Sorescu” sunt cinci poziþii la mu-
zicã instrumentalã ºi trei la arte vi-
zuale – pentru tehnica artisticã. La
Liceul Teologic Adventist sun rã-
mase zece locuri, iar la Seminarul
Teologic Ortodox „Sfântul Grigo-
rie Teologul” sunt opt posturi va-
cante. Pentru specializare de in-
structor sportiv (fotbal – handbal
– baschet), Liceul Tehnologic de
Transporturi Cãi Ferate Craiova îi
aºteaptã pe tineri pentru ocuparea
celor 14 locuri rãmase. La „bi-
lingv”, trei instituþii de învãþãmânt

S-a stabilit programul pentru a douaS-a stabilit programul pentru a douaS-a stabilit programul pentru a douaS-a stabilit programul pentru a douaS-a stabilit programul pentru a doua
etapã de admitere în învãþãmântul licealetapã de admitere în învãþãmântul licealetapã de admitere în învãþãmântul licealetapã de admitere în învãþãmântul licealetapã de admitere în învãþãmântul liceal

Admiterea în învãþãmântul liceal,
cursuri de zi, ºi-a încheiat prima eta-
pã, dar urmeazã cea de doua fazã, care
va de debuta pe 4 septembrie. Inspec-

toratul ªcolar Judeþean Dolj  a prezen-
tat programul pentru finalizarea aces-
tei activitãþi, astfel încât în noul an
ºcolar sã fie cuprinºi toþi elevii.

au rãmas în cursã: Liceul „Voltai-
re” (ºtiinþe sociale – „francezã” –
20), Colegiul „ªtefan Odobleja”
(matematicã ºi informaticã – „en-
glezã” – 13) ºi Liceul Teoretic „Mi-
hai Viteazul” din Bãileºti (filologie –
„englezã” – 28). Înscrierea candi-
daþilor ºi afiºarea rezultatelor vor
avea loc la sediul unitãþii de învãþã-
mânt la care vor fi susþinute probe-
le de aptitudini sau de verificare a
cunoºtinþelor de limba modernã.

Perioada în care se va desfãºu-
ra examinarea va fi 5-6 septem-
brie, dupã un grafic bine stabilit:
La Liceul de Arte „Marin Sores-
cu” cele de profil; Liceul Adven-
tist ºi Seminarul Teologic Ortodox
„Sf. Grigorie Teologul” la cele de
specialitate, fiecare cu tematica sa;
Liceul Tehnologic de Transporturi
Cãi Ferate Craiova, pentru sport;
Liceul „Voltaire”, Colegiul „ªtefan
Odobleja” ºi Liceul Teoretic „Mi-
hai Viteazul” pentru „bilingv”. Ab-
solvenþii clasei a VIII-a, care nu
au participat sau nu au fost repar-
tizaþi la etapa anterioarã, care nu
s-au înscris în termenul prevãzut
de metodologie ori nu au avut în-
cheiatã situaþia ºcolarã, vor fi re-
partizaþi de Comisia de Admitere
Judeþeanã pe locurile rãmase libe-
re, procedurã care va avea loc pe
8 septembrie.

Multe locuri libere
La momentul actual sunt dispo-

nibile peste 300 de locuri în învã-
þãmântul liceal, cursuri de zi, la
cele douã filiere „Teoreticã”, res-
pectiv „Tehnologicã”. Astfel, cele
mai multe sunt la Colegiul Tehnic
de Industrie Alimentarã din Craio-
va (38, unul la „Industrie alimen-
tarã”, celelalte  la specializarea „Tu-
rism”), la egalitate cu Liceul Teh-
nologic „Petre Baniþã” din Cãlãraºi
(14 la „Agriculturã”, patru la „In-
dustrie Alimentarã” ºi 20 la „Me-
canicã”). Liceul Tehnologic de
Transporturi Cãi Ferate Craiova
este ºi el în „top”, cu 37 de poziþii
(22 la „Electric” ºi 15 la „Electro-
nicã”). Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto din Craiova este
pe podium , cu 36 de locuri (20 la
„Electric”, 16 la „Electronicã”).

Nu sunt uitate „seralul”
ºi „frecvenþa redusã”

Pentru urmãtoarea etapã de re-
partizare intrã ºi cei care pot opta
pentru învãþãmântul liceal – cur-
suri serale ºi cursuri cu frecven-
þã redusã. În aceste domenii, si-
tuaþia se prezintã astfel: Liceul
„Matei Basarab” din Craiova –43
la „Filologie”, la „frecvenþã redu-
sã”; Liceul Tehnologic de Trans-
porturi Cãi Ferate – 20 la „Meca-

nicã”, 27 la „Electric”; Colegiul
Tehnic de Arte ºi Meserii „Con-
stantin Brâncuºi” – 24 la „Eco-
nomic”; Colegiul Tehnic de In-
dustrie Alimentarã – 26 – „Elec-
tromecanic”; Colegiul „ªtefan
Odobleja” – 21 pe „Electric”; Co-
legiul Tehnic Energetic – 21 la
acelaºi profil amintit; Liceul Teh-
nologic „Horia Vintilã” din Segar-
cea – 18 la „Mecanicã”.

Înscrierea la aceste forme de
învãþãmânt a candidaþilor din se-
riile anterioare, care împlinesc vâr-
sta de 18 ani pânã la începerea
cursurilor anului ºcolar 2017 –
2018, se va face la centrul special
din cadrul Inspectoratului ªcolar
Judeþean Dolj, depunerea dosare-

lor având loc între 4-7 septembrie
la sediul prezentat, între orele 10:00
– 14:00. Repartizarea candidaþilor
va avea loc în ºedinþe publice, în
douã etape. Astfel, în prima fazã,
se va realiza în ordinea descrescã-
toare a mediilor de admitere ºi a
opþiunilor celor care au susþinut
evaluarea naþionalã/tezele cu sub-
iect unic din clasa a VIII-a/testele
naþionale/ examenul de capacitate,
conform cu anul în care le-au fi-
nalizat. Cea de-a doua secþiune va
fi destinatã, pentru locurile neocu-
pate, tot în ordinea descrescãtoa-
re a mediilor, dar numai absolven-
þilor de gimnaziu care nu s-au pre-
zentat la testele naþionale.

CRISTI PÃTRU

Conform legislaþiei în
vigoare, privind calitatea
educaþiei, cuprinsã în mai
multe acte normative, unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar
sunt obligate sã realizeze un
Raport Anual de Evaluare
Internã (RAEI), în ceea ce
priveºte calitatea educaþiei
furnizate. Pânã la 27 iulie,
când trebuia generat primul

Unitãþi ºcolare restanþiere

la prezentarea raportului educaþional
pas în aplicaþia electronicã a
documentelor, s-au observat
47 de unitãþi ºcolare restanþie-
re, 19 dintre acestea fiind din
Craiova. Acestea mai au la
dispoziþie pânã la 30 septem-
brie iniþializarea RAEI aferent
anului de învãþãmânt 2016 –
2017, finalizarea având loc
între 1-14 octombrie.

CRISTI PÃTRU

ªcolile doctorale îºi menþin
acreditarea pânã la realizarea
procesului de evaluare periodi-
cã, dar nu mai târziu de 1 oc-
tombrie 2019, potrivit unui de-
cizii a Guvernului României,
aceastã mãsurã legislativã fiind
luatã în urma solicitãrii Consi-
liului Naþional al Rectorilor. Mã-
sura a fost adoptatã în ºedinþa
de Guvern vineri, printr-o Or-
donanþã de Urgenþã de modifi-
care a articolului VIII, alineatul
(3) din Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului numãrul 96/2016
pentru modificarea ºi completa-
rea unor acte normative în do-
meniile educaþiei, cercetãrii, for-
mãrii profesionale ºi sãnãtãþii.

„Extinderea temporarã a acre-
ditãrii ºcolilor doctorale pânã la
realizarea procesului de evaluare
periodicã, dar nu mai târziu de 1
octombrie 2019, era necesarã
pentru ca acestea sã poatã orga-
niza examene de finalizare a stu-
diilor doctorale ºi sã poatã emite
diplome ºi titluri universitare re-
cunoscute de cãtre Ministerul
Educaþiei Naþionale, acestea douã
reprezentând atribute specifice
ale acreditãrii, conform cadrului

normativ în vigoare”, conform
unui comunicat de presã al Gu-
vernului.

Sursa citatã aratã cã revizui-
rea prevederilor legale în acest
domeniu se fundamenteazã pe
solicitarea Consiliului Naþional al
Rectorilor ºi pe „nevoia eficien-
tizãrii, îmbunãtãþirii ºi transpa-
rentizãrii sistemului educaþional

din România”. ªcolile doctorale
au intrat în atenþia opiniei publi-
ce dupã ce s-a demonstrat cã mai
multe persoane publice au plagiat
în tezele de doctorat. Între aces-
tea se numãrã Victor Ponta, Pe-
tre Tobã (fost ministru al Aface-
rilor Interne), Florentin Pandele
(primar al oraºului Voluntari) sau
Robert Negoiþã. (Mediafax)
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Venitul minim, alocaþia pentru susþinerea fami-
liei ºi ajutorul pentru încãlzire vor putea fi obþinu-
te mai uºor de cetãþeni, dupã ce Guvernul a adop-
tat, în ºedinþa de vineri, un proiect care simplificã
documentaþia necesarã obþinerii acestor beneficii
sociale, informeazã Ministerul Muncii.

Potrivit sursei citate, hotãrârea prevede exis-
tenþa unui singur formular de cerere pentru toate
cele trei beneficii menþionate, precum ºi introdu-
cerea unuia simplificat pentru solicitarea unui nou
drept, în cazul în care persoana interesatã primeºte
deja unul dintre venituri. De asemenea, va fi eli-
minatã condiþia unei copii legalizate, documentele
doveditoare fiind valabile doar în copie simplã.

Noul act normativ prevede ºi reglementarea
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schimbului de informaþii între primãrii ºi agenþiile
pentru ocupare forþelor de muncã pentru verifi-
carea întrunirii obligaþiilor în vigoare de cãtre per-
soanele apte de muncã din familiile beneficiare de
ajutor social.

Totodatã, vor fi introduse unele condiþii ºi cri-
terii privind acordarea ajutoarelor de urgenþã, care
vor atesta situaþia deosebitã a solicitantului, as-
pect ce va asigura uniformizarea în elaborarea pro-
punerilor la nivel teritorial.

„Potrivit datelor centralizate de Agenþia Naþio-
nalã pentru Plãþi ºi Inspecþie Socialã, la sfârºitul
lunii iunie 2017 erau înregistraþi 230.699 de bene-
ficiari de venit minim garantat”, informeazã Mi-
nisterul Muncii, printr-un comunicat.

Pe 1 august, Biserica Ortodoxã a fãcut
pomenirea Scoaterii cinstitului lemn al Sfintei
ºi de viaþã fãcãtoarei Cruci, iar pe 5 august a

Sãrbãtorile religioase ale lunii august
August, ultima lunã a anului bisericesc care în-

cepe la 1 septembrie, este marcatã de cea mai
mare sãrbãtoare închinatã Prea Sfintei Nãscãtoare
de Dumnezeu – Adormirea Maicii Domnului (în
popor cunoscutã ca Sfânta Maria Mare), sãrbãtoa-

În România, mai puþin de un sfert dintre
nou-nãscuþi sunt alãptaþi în prima orã de la
naºtere, iar rata de alãptare exclusivã la sân
în primele ºase luni de viaþã a micuþilor este
de 16%, aratã UNICEF. Statisticile au fost
emise cu prilejul unui nou raport publicat de
UNICEF ºi de Organizaþia Mondialã a Sãnã-
tãþii, ce aratã cã nicio þarã din lume nu înde-
plineºte integral condiþiile recomandate pri-
vind alãptarea nou-nãscuþilor.

„Rezultatele studiului comparativ au fost
publicate la începutul Sãptãmânii Mondiale
a Alãptãrii, împreunã cu o nouã analizã care

re cinstitã de credincioºii creºtin ortodocºi în fie-
care an la 15 august. Praznicul este precedat de
Postul Adormirii Maicii Domnului, care a înce-
put la 1 august, precizeazã preot Gheorghe Cioiu,
pe site-ul Mitropoliei Olteniei.

fost pomenit Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la
Neamþ, canonizat în  anul 1992. Ieri a fost
cinstit praznicul împãrãtesc al Schimbãrii la
Faþã a Domnului (cu dezlegare la peºte), ur-
mat, astãzi, de pomenirea Sfintei Cuvioase Te-
odora de la Sihla, canonizatã în 1992.

Pe 11 august este pomenit Sfântul Ierah
Nifon, Patriarhul Constantinopolului ºi Mi-
tropolit al Þãrii Româneºti (1502 – 1508). O
parte din moaºtele Sfântului sunt adãpostite
de Catedrala mitropolitanã „Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie” din Craiova, mai scrie pr.

Gheorghe Cioiu.
A doua zi dupã praznicul Adormirii Maicii

Domnului, la 16 august, Biserica noastrã îi
pomeneºte pe Sfinþii Martiri Brâncoveni, Con-
stantin Vodã cu cei patru fii ai sãi: Constantin,
ªtefan, Radu, Matei ºi sfetnicul Ianache. Tot
în ziua de 16 august este cinstit ºi Sfântul
Cuvios Iosif de la Vãratic (canonizat în 2008).

Pe data de 21 august sunt pomeniþi Sfinþii
Mucenici Donat diaconul; Romul preotul; Sil-
van diaconul ºi Vetus (canonizaþi în 1992),
pe 23 august este prãznuit Sfântul Mucenic

Lup, iar pe 27 august Sfântul Mare Mucenic
Fanurie. Pe 29 august este pomenitã Tãierea
cinstitului Cap al Sfântului Prooroc Ioan Bo-
tezãtorul (zi de post aspru, indiferent în ce zi
din sãptãmânã cade sãrbãtoarea).

În penultima zi din august sunt pomeniþi
Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldo-
vei (canonizat în anul 2007) ºi Sfântul Cu-
vios Ioan de la Râºca ºi Secu (canonizat în
anul 2008), iar pe 31 august, Biserica Orto-
doxã prãznuieºte Aºezarea în raclã a Brâului
Maicii Domnului.

Deputatul PNL Ovidiu Raeþchi a declarat,
sâmbãtã, cã va depune un proiect de lege
care protejeazã dreptul femeilor de a alãpta
în spaþii publice, urmând ca interzicerea aces-
tui drept sã fie sancþionat cu amendã, afir-
mând cã obiectivul este de a împiedica “un
comportament discriminatoriu”. „Lansez în
dezbatere publicã ºi voi depune un proiect
de lege care protejeazã dreptul femeilor de a
alãpta în spaþii publice. Cazurile în care ma-
mele sunt obligate sã pãrãseascã aceste spaþii
pentru a-ºi alãpta copilul vor fi considerate
discriminare ºi vor fi sancþionate cu amen-
dã”, a declarat deputatul PNL Ovidiu Raeþchi,
potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

UNICEF: Doar 16% din nou-nãscuþii
din România sunt alãptaþi

în primele ºase luni de viaþã
demonstreazã cã, pentru a creºte pânã la
50% ponderea globalã a bebeluºilor sub ºase
luni hrãniþi exclusiv prin alãptare, pânã în
2025, este necesarã o investiþie anualã de
numai 4,70 dolari (mai puþin de 20 de lei,
n.r.) per nou nãscut. Conform publicaþiei
Nurturing the Health and Wealth of Nations:
The Investment Case for Breastfeeding (Ali-
mentaþie pentru sãnãtatea ºi bogãþia naþiuni-
lor: De ce sunt necesare investiþii pentru alãp-
tare), atingerea acestei þinte ar putea salva
vieþile a 520.000 de copii cu vârsta de sub
cinci ani ºi ar putea genera o creºtere eco-

nomicã de 300 de miliarde de
dolari pe o perioadã de 10 ani,
ca rezultat al reducerii îmbol-
nãvirilor ºi costurilor de îngri-
jire a sãnãtãþii, precum ºi al
creºterii productivitãþii”, se
aratã într-un comunicat.

Astfel, Colectivul Mondial
pentru Alãptare solicitã þãrilor,
printre altele, ºi sã sporeascã
fondurile alocate pentru creº-
terea ratelor de alãptare, sã
introducã prevederi legale re-
feritoare la concediul parental
plãtit ºi politici vizavi de alãp-
tarea la locul de muncã, sã im-
plementeze cei zece paºi cã-
tre alãptarea cu succes în
maternitãþi.

Ovidiu Raeþchi, deputat PNL, depune o lege care
protejeazã dreptul femeilor de a alãpta în spaþii publice

Ovidiu Raeþchi a afirmat cã este necesarã
sancþionarea unor eventuale comportamen-
te discriminatorii, precizând cã au existat ca-
zuri în care mame au fost date afarã din
hoteluri sau restaurante sau li s-a refuzat
acordarea unor servicii pentru cã îºi alãptau
copilul. „O astfel de lege existã în Marea
Britanie de exemplu, de mai bine de 7 ani,
dar ºi în alte state precum Franþa, Spania
sau Islanda. Obiectivul principal este acela
de a împiedica un comportament discrimi-
natoriu: sunt cazuri în care mamele au fost
date afarã din hoteluri sau restaurante pen-
tru cã erau nevoite sã îºi hrãneascã copilul”,
a spus liberalul.

Raeþchi susþine cã durata zilnicã de alãpta-
re a unui sugar, precum ºi periodicitatea aces-
teia, exclud posibilitatea hrãnitului exclusiv
acasã, care ar izola social ºi profesional mama,
iar alternativa oferitã mamelor care sunt ne-
voite sã îºi alãpteze copiii “mergeþi la toaletã”
este „total inadecvatã”. „În acest moment,
legea permite alãptatul în public, iar cazurile
în care acest drept le este blocat în spaþii pu-
blice sunt rare. Totuºi, au apãrut incidente de
gen ºi este corect sã stipulãm clar în lege faptul
cã interzicerea alãptãrii reprezintã un abuz, o
discriminare. Vom institui o amendã în acest
sens”, a spus liberalul.

Cât priveºte comentariile care vorbesc de-
spre „decenþã”, liberalul susþine cã „nimic nu
poate prevala asupra dreptului copilului la hranã
ºi sãnãtate”. Deputatul PNL a precizat cã le-
gea aparþine unui grup de iniþiativã.
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Guvernul Marii Britanii este pregãtit sã
plãteascã 40 de miliarde de euro Uniunii
Europene pentru Brexit, în timp ce Bruxel-
lesul estimeazã restanþele Londrei faþã de UE
la 100 de miliarde de euro, informeazã pu-
blicaþia The Sunday Telegraph, citând surse
guvernamentale anonime.

Este pentru prima datã când partea brita-
nicã a avansat o sumã referitoare la restan-
þele faþã de UE, informeazã site-ul postului
France 24. Cotidianul, citând surse guver-
namentale anonime, a relatat cã autoritãþile

Forþele regimului Bashar al-Assad
au eliberat ultimul oraº ocupat
de militanþii Stat Islamic
în provincia Homs

Trupele loiale regimului preºedintelui si-
rian Bashar al-Assad au eliberat ultimul oraº
controlat de reþeaua teroristã Stat Islamic
în provincia Homs din vestul Siriei, infor-
meazã site-ul postului France 24, citând
Observatorul sirian pentru Drepturile Omu-
lui (OSDO). Al-Sukhna, la aproximativ 70
de kilometri nord-est de Palmyra, era ulti-
ma localitate majorã controlatã de Stat Isla-
mic pe drumul care face legãtura cu oraºul
Deir Ezzor, unde o garnizoanã a forþelor
guvernamentale siriene se aflã sub asediul
militanþilor reþelei teroriste încã din anul
2015. OSDO a precizat cã la operaþiune au
participat ºi mai multe avioane militare ruse.
Informaþiile nu au fost încã confirmate în
mod oficial de autoritãþile de la Damasc.
Începând din luna mai, armata sirianã, cu
sprijin aerian rus, au lansat o amplã ofensi-
vã care are drept scop sã restabileascã le-
gãturile terestre cu oraºul asediat Deir Ez-
zor din estul Siriei. Concomitent, alianþa
kurdo-arabã Forþele Siriene Democratice
(SDF), cu sprijin aerian din partea coaliþiei
internaþionale coordonate de SUA, a lansat
anul trecut o ofensivã care are drept scop
sã elibereze oraºul Raqqa, principalul bas-
tion al reþelei teroriste Stat Islamic.

ªoc pentru domeniul economic /
Venezuela a fost suspendatã
din Mercosur

Statele membre ale organizaþiei Merco-
sur au luat, sâmbãtã, decizia de a suspenda
Venezuela din organizaþie pe termen nede-
terminat, punând ºi mai multã presiune asu-
pra preºedintelui Nicolas Maduro pentru a
dizolva Adunarea Constituantã ºi pentru a
restabili ordinea democraticã, potrivit Reu-
ters. Mercosur este o organizaþie economi-
cã regionalã din America de Sud.

Decizia a fost anunþatã de miniºtrii de Ex-
terne din Argentina, Paraguay, Uruguay ºi
Brazilia dupã o întâlnire ce a avut loc la Sao
Paolo. Aceºtia i-au cerut lui Nicolas Maduro
sã elibereze deþinuþii politici ºi sã înceapã un
proces de tranziþie politicã. „Gata cu tot! Gata
cu decesele, gata cu represiunea. Nu e posibil
sã provoci asemenea torturi oamenilor”, a
declarat Aloysio Nunes, ministrul de Externe
al Braziliei. Nunes a adãugat cã suspendarea
Venezuelei din Mercosur nu va afecta cetãþe-
nii de rând. În acelaºi timp cu anunþul sus-
pendãrii Venezuelei din Mercosur, la Caracas,
Adunarea Constituantã a îndepãrtat-o din func-
þie pe Luisa Ortega, procurorul de stat ce s-a
opus practicilor regimului Maduro. Tratatul
care stã la baza Mercosur nu are nicio preve-
dere legatã de excluderea statelor membre.
Venezuela a fost suspendatã temporar din or-
ganizaþie în luna decembrie a anului trecut pen-
tru nerespectarea reglementãrilor blocului eco-
nomic sud american.

Ricardo Luna, ministrul de Externe din Peru,
a declarat cã sãptãmâna viitoare, 14 repre-
zentanþi ai statelor din America de Sud se vor
întâlni la Lima pentru a discuta problema Ve-
nezuelei, iar acest grup ar putea deveni un
organism permanent de monitorizare. „Vom
analiza mai multe mãsuri colective ºi indivi-
duale pe care þãrile noastre le-ar putea lua pentru
a confrunta criza”, a adãugat Luna. Cu toate
cã deþine una dintre cele mai mare rezerve de
petrol din lume, Venezuela se confruntã cu
grave probleme economice din cauza inflaþiei
galopante ºi scãderii preþului petrolului, cetã-
þenii neavând acces la alimente de bazã. Pro-
testele împotriva regimului din Venezuela s-au
soldat, din aprilie ºi pânã în prezent, cu peste
120 de morþi.

Hassan Rouhani, proaspãt reales drept pre-
ºedinte al Iranului, a acuzat Statele Unite cã
încearcã sã submineze acordul nuclear sem-
nat de marile puteri cu Teheranul ºi a cerut
þãrilor europene sã nu-l susþinã pe preºedintele
SUA, Donald Trump, în acestã acþiune, rela-
teazã agenþia de ºtiri Reuters.

“Repetatele încãlcãri de cãtre SUA a pro-
priilor angajamente ºi noile sancþiuni impuse
Iranului au avut un impact negativ asupra opi-
niei publice din Iran, ºi ar putea perturba im-
plementarea acordului nuclear”, a declarat
Rouhani, cu ocazia ceremoniei de învestire
pentru un nou mandat de preºedinte, la care
au participat ºi mai mulþi oficiali europeni.

În cadrul unei întrevederi cu Federica Mo-
gherini, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri
Externe, Rouhani a declarat cã prezenþa mai
multor demnitari europeni la ceremonie aratã
cã Europa este decisã sã extindã legãturile cu
Teheranul, în pofida presiunilor americane.

Marile puteri din grupul P5+1 (China, Fran-
þa, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus

Consiliul de Securitate al Organizaþiei
Naþiunilor Unite a votat, sâmbãtã, în unani-
mitate rezoluþia înaintatã de Statele Unite
privind noi sancþiuni aplicate Coreei de Nord
pentru dezvoltarea programului balistic, in-
formeazã BBC News. Rezoluþia vizeazã in-
terzicerea exporturilor ºi limitarea investiþii-
lor strãine directe în Coreea de Nord. Aceastã
rezoluþie a fost înaintatã de Statele Unite în
contextul în care Phenianul a testat douã
rachete balistice intercontinentale în luna iu-
lie. Testele au fost dur condamnate de cãtre
comunitatea internaþionalã, iar Phenianul pre-
tinde cã rachetele au capacitatea de a atinge

Daniel Mulhall, ambasadorul
Marii Britanii în Irlanda, a pre-
cizat, sâmbãtã, cã numãrul bri-
tanicilor din întreaga lume care
solicitã paºaport irlandez a cres-
cut semnificativ, ei dorind sã-ºi
pãstreze drepturile oferite de ce-
tãþenia europeanã ºi dupã pro-
ducerea Brexit, relateazã The
Independent.

Potrivit ambasadorului,
500.000 de britanici au solicitat
paºaport irlandez în prima jumã-
tate a anului 2017. Acest fapt este generat
de frica britanicilor în privinþa pierderii drep-
turilor de ºedere ºi de muncã în UE dupã ce
Marea Britanie se va despãrþi de Blocul co-
munitar.„Oameni din întreaga lume, mulþi din-
tre ei fiind britanici ce locuiesc în Europa,
cer paºaport irlandez pentru a-ºi pãstra drep-
turile ºi în viitor. 500.000 de aplicaþii repre-
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Uniunea Europeanã estimeazã restanþele Londrei la 100 miliarde de euro
britanice vor plãti doar dacã UE este de acord
ca înþelegerea privind plata restanþelor sã fie
parte a unui acord mai larg privind relaþiile
viitoare, inclusiv cele comerciale.

Oficialii britanici analizeazã posibilitatea
propunerii unui acord tranziþional prin care
Marea Britanie va continua sã facã plãþi anua-
le cãtre UE în valoare de 10 miliarde de euro
timp de pânã la trei ani dupã Brexit, a mai
relatat cotidianul. În schimbul acestor fon-
duri, Londra ar continua sã beneficieze de
acces la Piaþa unicã europeanã.

Michel Barnier, negociatorul-ºef al UE, a
avertizat recent cã este tot mai puþin proba-
bil ca discuþiile între Marea Britanie ºi Uniu-
nea Europeanã privind relaþiile dupã Brexit
sã înceapã în luna octombrie din cauza lip-
sei progresului pe tema unor chestiuni pre-
cum restanþele Londrei faþã de UE, estimate
a fi între 60 ºi 100 de miliarde de euro, drep-
turile cetãþenilor din state ale Uniunii Euro-
pene aflaþi în Marea Britanie ºi gãsirea unei
soluþii privind frontiera între Irlanda de Nord
ºi Irlanda.

Motivul pentru care tot mai mulþi britanici solicitã paºaport irlandez

zintã un numãr uriaº, cu mult peste cifrele
anterioare. Este o creºtere semnificativã pe
care o putem atribui referendumului de anul
trecut pe tema Brexit”, a declarat Mulhall
pentru BBC Radio 4. Aceastã creºtere sem-
nificativã vine dupã ce ºi în 2016 numãrul
britanicilor care au solicitat cetãþenie irlan-
dezã a crescut cu aproximativ 40%.

Premierul irlandez, Leo Varadkar, a
declarat recent cã sperã ca Brexit sã
nu se producã din cauza efectelor ne-
gative pe care le-ar avea asupra Irlan-
dei ºi asupra Marii Britanii. Varadkar a
explicat cã cea mai bunã soluþie pen-
tru evitarea apariþiei frontierei între Ir-
landa ºi Marea Britanie ar fi rãmâne-
rea Londrei în uniunea vamalã euro-
peanã ºi în piaþa unicã.

„Eu încã sper cã (Brexit – n.red.)
nu se va produce. Brexit este o politi-
cã britanicã, nu una irlandezã. Marea

Britanie a decis ieºirea (din UE – n.red.) ºi,
în ceea ce mã priveºte în colaborarea cu Bru-
xellesul, cu alþi prim-miniºtri ºi preºedinþi,
eu cred cã uºa trebuie þinutã deschisã, nu
doar pentru rãmânerea în Uniunea Europea-
nã, ci ºi pentru menþinerea accesului la piaþa
unicã ºi la uniunea vamalã (...)”, a spus pre-
mierul Irlandei.

Consiliul de Securitate al ONU, vot în favoarea noilor sancþiuni impuse Coreei de Nord
întreg teritoriul Statelor Unite. Cu toate aces-
tea, mai mulþi experþi se îndoiesc de eficien-
þa rachetelor nord-coreene.

Statele Unite, Coreea de Sud ºi Japonia
au fost cei mai duri critici ai Coreei de
Nord ºi principalii susþinãtori ai rezoluþiei
ce a fost adoptatã astãzi. Astfel, exportu-
rile nord-coreene vor avea mult de sufe-
rit, în mod special cele de cãrbune, fier,
plumb, minereuri ºi alte materii prime.
Pentru regimul de la Phenian exportul de
cãrbune cãtre China a reprezentat pânã
acum una dintre principalele surse de ve-
nit, însã ºi Beijingul, fiind membru perma-

nent al Consiliului de Securitate al ONU, a
votat în favoarea noilor sancþiuni.

Potrivit estimãrilor, exporturile nord-co-
reene se vor diminua cu trei miliarde de do-
lari anual, iar comerþul se va diminua cu un
miliard de dolari. În plus, conform textului
rezoluþiei, navelor Coreei de Nord le va fi
interzisã intrarea în porturile oricãrei þãri,
dacã Phenianul ar viola normele prevãzute
de ONU. Pânã în prezent, sancþiunile impu-
se Coreei de Nord nu au reuºit sã descuraje-
ze regimul de la Phenian, acesta continuând
dezvoltarea programelor balistic ºi nuclear,
în pofida mãsurilor punitive.

Preºedintele Iranului cere Europei sã nu adopte poziþia lui Donald Trump în privinþa acordului nuclear
Germania) au semnat în 2015 un acord cu Ira-
nul prin care Teheranul se angajeazã sã limite-
ze activitãþile atomice în schimbul relaxãrii
sancþiunilor internaþionale. Preºedintele SUA,
Donald Trump, ºi Israelul contestã acordul
nuclear semnat cu Iranul.

Tensiunile dintre Iran ºi Statele
Unite s-au intensificat de la alege-
rea lui Trump, care a acuzat ade-
sea Teheranul de sprijinirea grupu-
rilor extremiste ºi de destabilizarea
regiunii. Recent, Washingtonul a
impus noi sancþiuni la adresa Te-
heranului.

Uniunea Europeanã respectã
evaluarea Administraþiei Donald
Trump privind acordul nuclear
semnat de marile puteri cu Iranul,
dar aminteºte cã este vorba de un
document internaþional, care “nu
aparþine unei singure þãri”, a afir-
mat sãptãmâna trecutã Federica
Mogherini, Înaltul reprezentant UE

pentru Afaceri Externe.
La rândul sãu, Mohammad Javad Zarif,

ministrul iranian de Externe, a declarat cã
“Domnul Trump încearcã sã distrugã acordul
nuclear pe seama Iranului, iar Europa ar trebui
sã fie conºtientã de acest lucru”.
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07:00 1 Matinal
08:00 1 Matinal
09:00 1 Matinal
09:45 Teleshopping
10:00 Perfect imperfect
11:00 Perfect imperfect
11:45 Teleshopping
12:00 Descãlecaþi în Carpaþi (R)
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 ªtiri
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 O lume în devenire
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:59 La pas prin Sinaia
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Izolaþi în România
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:00 România 9 (R)

TVR 1

07:00 Documentar 360° Geo (R)
08:00 Între cer ºi mare
08:30 România Turisticã
09:00 Destinul prinþesei Ok-Nyeo

(R)
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
10:10 Aripi de mãtase
2011, Japonia, Dramã
11:30 Teleshopping
11:50 Documentar 360° Geo
12:50 Poate nu ºtiai
13:00 Telejurnal TVR 2
13:40 Cultura minoritãþilor
14:10 Femei de 10, bãrbaþi de 10
15:30 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
15:40 Poate nu ºtiai
15:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
16:40 Gala Umorului (R)
17:40 Destinul prinþesei Ok-Nyeo
2016, Coreea de Sud, Dramã,

Istoric
18:50 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
19:50  Sinaia, la pas în 60 de

secunde
20:00 Poveste imoralã
2000, România, Acþiune
21:10 Teatru TV
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:50 Mutant X (R)
2001, Canada, SUA, Acþiune,

Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Între cer ºi mare (R)

TVR 2

07:30 Epoca de gheaþã 3:
Apariþia dinozaurilor

09:05 Cursa
11:20 Producãtorii
13:30 Internul
15:30 Copiii domniºoarei

Peregrine: Între douã lumi
17:35 Pe platourile de filmare
18:05 Doctor Strange
20:00 Urzeala tronurilor
21:00 Jucãtorul
21:30 Nu-i totul alb sau negru
22:00 Twin Peaks
23:00 Joy
01:05 Indestructibilul

HBO

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Cum mi-am întâlnit

fericirea
2016, SUA, Canada, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:15 Mafia de la rãsãrit
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Lunetistul
1993, SUA, Acþiune, Dramã
01:30 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Arena bucãtarilor (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

PRO TV

ACASÃ
08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Amazoanele: lupta pentru

fericire (R)
11:30 Teleshopping
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineþi lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineþi lângã tine  (R)
01:00 Parola: Te iubesc (R)
01:45 Petale de singurãtate (R)
03:30 Iertare (R)
05:00 Iubire ºi onoare (R)
05:45 Parola: Te iubesc (R)
06:45 Îngeri pãzitori (R)

07:00 Wolverine
07:30 Un semn invizibil (R)
09:30 La bloc (R)
12:15 Cu mingea la picior (R)
14:15 La bloc
16:45 Devoratoarea de bãrbaþi
20:30 Aventura în doi
22:45 44 minute
00:30 Aventura în doi (R)
02:45 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

PRO CINEMA

10:00 Turnul primului nãscut
1998, Italia, Franta, Aventuri,

Dramã
11:00 Nea Mãrin Miliardar (R)
1979, România, Comedie
13:00 Observator
14:00 Nuntã cu scântei
16:00 Observator
17:00 Gashka Mare
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Insula iubirii
00:00 Înºelat de Sarah Marshall
2008, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
02:00 Lege si ordine: Brigada

specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
03:00 Nuntã cu scântei (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 Pastila de râs
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (R)
09:15 Teleshopping
09:45 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 B.D. intrã în acþiune
1970, România, Comedie
17:00 Amintiri din copilãrie
1964, România, Aventuri
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
23:00 Vrei sã fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Dramã, Romantic
03:15 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Angela merge mai departe

(R)
1981, România, Dramã
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii
2006, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de stil (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
16:00 Chiriþa la Iaºi
1987, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Apel de urgenþã
21:30 Dosarele DNA
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Poveºti trãsnite (R)
2014, Argentina, Spania,

Comedie, Thriller
02:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
03:30 Focus 18 (R)
05:00 Vreau sã divorþez
06:00 Focus Magazin (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
16:00 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
17:30 Familia Simpson
1989, SUA, Animaþie, Comedie
19:00 Seinfeld
1989, SUA, Comedie
20:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:00 FIGHT NIGHT Brasov:

“Urmasii lui Dracula” (EXPLOZIV)
00:00 Ora exactã în sport (R)
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
2002, România, Comedie
05:00 Ora exactã în sport (R)

SPORT.RO

Doctor Strange

Se difuzeazã la HBO, ora 18:05

Când strãlucitul, dar egocentricul
neurochirurg Stephen Strange îºi
pierde abilitatea de a opera în
urma unui accident, un viitor
sumbru pare sã-i fie destinat. Dar
o întâlnire providenþialã cu Cea
Anticã, vrãjitoarea supremã retras
în sihãstrie pe culmile din Himala-
ya, i-ar putea deschide lui Strange
calea cãtre secretele magiei.

Mafia de la rãsãrit

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:15

Dupã asasinarea guvernatorului
oraºului Tokyo de cãtre membri
Yakuza, temuta mafie japonezã, ºeful
biroului local CIA (William Atherton)
apeleazã la agentul Hunter (Steven
Seagal) care a fost crescut în inima
culturii asiatice ºi antrenat de un ex-
Yakuza. Folosindu-se de vechile
sale legãturi, Hunter se prinde repe-
de cã tensiunile sunt din ce în ce mai
mari între vechea gardã mafiota si
unul dintre liderii tineri...

RECOMANDÃRI TV
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○ sursa: cinemagia.ro

44 minute

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

“44 minute” este povestea realã a
unui eveniment care a avut loc pe
28 februarie 1997 când doi bãrbaþi
înarmaþi pânã în dinþi au luat cu
asalt sucursala Bãncii Americii din
North Hollywood pentru a o jefui.
Atacul nu a decurs însã aºa cum îl
plãnuiserã ei, iar încercarea a
eþuat, rezultatul fiind cel mai vio-
lent schimb de focuri din istoria
modernã a poliþiei americane.

Înºelat de Sarah Marshall

Se difuzeazã la Antena 1, ora  00:00

Prima comedie romanticã "de tip
dezastru" din lume. Producãtorii
Judd Apatow ("The 40-Year-Old
Virgin", "Knocked Up"), Shaun
Robertson ("Knocked Up", "Super-
bad") ºi regizorul Nicholas Stoller
(co-scenarist la "Fun With Dick
And Jane", "TV’s", "Undeclared")
prezintã o comedie nãstruºnicã,
dedicatã tuturor celor lãsaþi când-
va cu ochii în soare de iubitã.
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Me-
serii Cornetti Craiova, cu sediul
în strada Jieþului nr.19, primeºte
înscrieri pentru anul ºcolar 2017-
2018 în perioada 21 august – 1
septembrie 2017, la urmãtoarele
discipline: canto clasic, muzicã
uºoarã, muzicã popularã, pian,
vioarã, chitarã, orgã, acordeon,
instrumente de suflat (saxofon),
dans clasic (balet), actorie, pic-
turã, graficã, artã cinematografi-
cã. Examenul de admitere, în
anul I, se va desfãºura în perioa-
da 4- 7 septembrie 2017. Relaþii
la telefon 0251/ 413.371; luni –
vineri între orele 09.00- 15.00, în
perioada înscrierilor.

A N U N Þ
SPITALUL ORÃªENESC „ AªEZÃMINTELE BRÂNCOVENEªTI”

ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCÞIEI SPECIFICE
COMITETULUI DIRECTOR - DIRECTOR MEDICAL-

IN DATA DE 28.08.2017

I. Locul desfãºurãrii concursului:
Sediul Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti” Dãbuleni

II. Condiþii de participare:
a) Condiþii generale :
- au domiciliul stabil în România;

- nu sunt condamnaþi penal sau în curs de urmãrire penalã;
- sunt apþi din punct de vedere medical (fizic ºi neuropsihic);
- nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul

public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale.
b)  Criterii specifice:
    a) pentru directorul medical:
    - sunt absolvenþi de învãþãmânt universitar de lungã duratã, cu diplomã de licenþã sau

echivalentã în profil medicinã;
    - sunt confirmaþi ca medic specialist sau primar;
    - au cel puþin 5 ani vechime ca medic specialist sau au competenþã/atestat în managemen-

tul serviciilor de sãnãtate ori sunt absolvenþi ai cursului de management spitalicesc;
III. Locul ºi perioada de înscriere:
Înscrierea candidaþilor se face la sediul Spitalului Orãºenesc ”Aºezãmintele Brâncoveneºti”

Dãbuleni, din str. Unirii nr. 1, Dãbuleni, judeþul Dolj. Data limitã pentru depunerea dosarelor
este 23.08.2017.

IV. Conþinutul dosarului de înscriere:
 a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizatã de pe diploma de licenþã sau de absolvire, dupã caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinþa care atestã vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, dupã

caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii ºi alte acte care atestã  efectuarea unor specializãri,

cursuri, stagii, competenþe/atestate etc., în funcþie de postul pentru care concureazã;
 h) declaraþia pe propria rãspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
i) adeverinþa din care sã rezulte cã este apt medical, fizic ºi neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
k) aprobarea managerului;
l) avizul Consiliului de Administraþie al spitalului;
m) chitanþa de platã a taxei de participare la concurs, în sumã de 150 lei.

Notã:
-  Pentru documentele care se solicitã în copie, în momentul înscrierii, candidaþii vor pre-

zenta ºi originalele, în vederea certificãrii conformitãþii acestora.
-  Tema proiectului de management este la alegerea candidatului, se dezvoltã într-un volum

de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font de 14.

Taxa de participare la concurs este de 150 lei, ºi se achitã la casieria spitalului.
Condiþiile de participare la concurs, precum ºi documentele dosarului de înscriere, sunt

publicate pe site-ul spitalului: www.spitalulorasenescdabuleni.ro, precum ºi afiºate la sediul
unitãþii.

Dosarele de înscriere vor fi analizate de cãtre Comisia de concurs, iar lista candidaþilor
admiºi va fi publicatã conform metodologiei de organizare ºi desfãºurare a concursului pentru
ocuparea funcþiilor specifice comitetului director.

Temele-cadru pentru proiectul/lucrarea de specialitate, precum ºi bibliografia pentru con-
curs, sunt publicate pe site-ul www.spitalulorasenescdabuleni.ro, ºi sunt afiºate la sediul
spitalului.

OFERTE DE SERVICIU
ANGAJEZ bonã
pentru fiul meu în
vârstã de 2 ani ºi 6
luni. Ofer salariu
200 Euro. Tel.
0763.808.156.
 Angajez recepþio-
ner hotel. Telefon:
0766/481.842.
SOCIETATE an-
gajeazã vânzãtor
magazin electrice,
sanitare, vopseluri.
Telefon: 0723/
619.469, 0251/
533.472.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN

Vând camerã
cãmin str. Putnei
nr. 31, cam. 318
. Telefon: 0763/
506.962; 0768/
437.838.

VÂND GARSO-
NIERÃ MOBILA-
TÃ LÃPUª,  BLOC
-G5, IMBUNÃTÃ-
ÞIRI, ETAJ 4,
CONSTRUCÞIE
-1986. Preþ 26.500
Euro. Telefon:
0765/ 291.623.
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APARTAMENTE
3 - 4 CAMERE

Vând aparta-
ment 4 camere,
foarte spaþios,
proaspãt igieni-
zat, cu vedere tri-
lateralã, 2 bãi, 2
balcoane, deco-
mandat - zona 1
Mai, Târg Pelen-
dava – Kaufland.
Telefon: 0762/
622.136.

CASE

D+P-6 camere, 2
bãi, 2 holuri, pivni-
þã, utilitãþi, teren
1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ.
Accept credit prima
casã. Telefon:
0769/360.741.

 Vând casã neter-
minatã în Cârcea,
Aleea Podului nr.
12. Telefon: 0721/
995.405.

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.

Vând casã 5 ca-
mere 2400 mp te-
ren satul Ghizdã-
veºti - Celaru, ca-
dastru, carte fun-
ciarã, unic vânzã-
tor. Telefon: 0748/
542.454.

Vând casã Craio-
va, 5 camere, 2
bãi, izolatã termic,
încãlzire centralã,
570 mp sau
schimb cu aparta-
ment minim 3 ca-
mere. Telefon:
0746/498.818.

Vând casã în Cra-
iova, Mesteacãnu-
lui, Aleea Corneliu
Coposu nr. 2, teren
82 mp. 25.000
Euro. Telefon:
0734/155.815.

Vând sau schimb
cu apartament
Craiova, casã
mare  cu toate uti-
litãþile super-îm-
bunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu
teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând 4200 mp
teren intravilan-
,cadastru fãcut
la 10 km de Cra-
iova sau schimb
cu garsonierã
plus diferenþa.
Telefon: 0727/
884.205.

Vând 10 ha pãdu-
re stejar 100-110
ani comuna Bãrbã-
teºti- Gorj. Telefon:
0722/ 943.220.

Proprietar vând te-
ren 3000 cartier
Bordei strada Car-
penului cu gard ºi
cabanã.Telefon:
0752/ 641.487.

Vând pãdure de
salcâm 7800 mp în
comuna Albeni, ju-
deþul Gorj cu 7000
lei. Telefon: 0770/
303.445.

 400 mp teren str.
Pãuniþei. Telefon:
0766/ 531.958.

Proprietar vând
1000 mp Cîrcea lân-
gã Complex Magno-
lia ºi 5000 mp  - Gara
Pieleºti lângã Fabri-
ca  de termopane Q
Fort. Telefon: 0752/
641.487.

Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren intravi-
lan Piaþa Chiriac
418 mp 250 E/mp
negociabl ºi semi-
casã. Telefon:
0723/013.004.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos,
utilitãþi - la DJ, ca-
dastru. Telefon:
0744/563.823.

CUMPÃRÃRI
GARSONIERE

CUMPÃR GAR-
SONIERÃ plata pe
loc la parter. Tele-
fon: 0761/355.107.

CASE

Cumpãr 2 camere ºi
baie la casã în Craio-
va plata pe loc. Tele-
fon: 0758/270.906;
0761/355.107.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând 25 stupi cu
familii. Telefon:
0748/145.050.
Vând urgent loc de
veci Roboaica,
groapã boltitã –
placã metalicã 2 lo-
curi. Telefon: 0744/
208.585.
Vând pendulã
ceas, stabilizator
tensiune rusesc,
maºinã de cusut
Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/ 622.574.
Vând plug pentru
boi. Craiova, str.
Rândunele nr.43.
Vând 3 locuri de
veci cimitirul Si-
neasca. Telefon:
0763/ 506.962;
0768/ 437.838.
U r g e n t ! V â n d
convenabil maºi-
nã de spãlat Whir-
lpool. Telefon:
0741/ 072.812.
Vând aragaz 3
ochiuri SOMEª
cu hotã electricã
ºi chiuvetã fontã.
Telefon: 0728/
011.731.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 7 august 2017

   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:

Vând douã chioºcuri
de presã.

Telefon: 0251/412.457.

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând loc de veci
cimitirul Ungureni.
Telefon: 0741/
186.100.

Vând bicicletã de
bãrbat normalã ro-
mâneascã bine în-
treþinutã, saltea de
2x1,20 pe arcuri.
Telefon: 0251/
464.043.

Vând aragaz vo-
iaj douã ochiuri
cu butelie, poli-
zor unghiular,
(flex) D125/
850W, canistre
aluminiu 20 litri
noi, arzãtoare
gaze sobã D
600,  alternator
12V nou, pickup
Tesla cu boxe ºi
dozã de rezervã
nouã, discuri cu
muzicã diversã
Telefon: 0251/
427.583.

Vând mobilier ma-
gazin din pal me-
laminat în stare
bunã, 4 galantare
cu geam, 3 etaje-
re cu rafturi, 2 du-
lapuri. Telefon:
0748/599.012.
Vând saltea aproa-
pe nouã 1,20x 2 m.
Telefon: 0770/
687.430.
Frigider Whirlpo-
ol cu 2 uºi 300 litri,
pompã Kama de
udat grãdina, 4
bare cornier de
70cm lungi de
2,80m. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de
scris electricã,
transformator 12
ºi 24 Volþi, calori-
fere fontã, piese
Dacia noi, pan-
tofi, bocanci, ghe-
te militare noi, fri-
gider. Telefon:
0735/445.339.

Vând calorifer din
fontã cu 5 elemenþi,
50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând 3 canistre
tablã, calorifer
electric nou 11
elemenþi, trotine-
tã nichelatã. Te-
lefon: 0771/
558.572.
Vând aragaz 4
ochiuri, televizor
color 100 lei bu-
cata, maºinã de
cusut Ileana, 4
gropi fãcute noi
cimitirul Roma-
neºti. Telefon:
0729/977.036.

Vând maºinã de
cusut - 250 lei, as-
pirator - 70 lei, sal-
tea copil - 100 lei,
masã extensibilã -
100 lei, scoarþã –
100 lei. Telefon:
0770/298.240.

Vând þuicã de pru-
nã. Telefon: 0765/
291.623.

Vând presã hidrauli-
cã mase plastice,
ladã fibrã, butoi sal-
câm - 10 vedre, cârli-
ge jgheaburi de apã
la casã noi. Telefon:
0767/153. 551.

Vând coº fum me-
talic din þeavã D 200
mm, menghinã in-
stalator, apometru
apã normal, aragaz
3 ochiuri. Telefon:
0767/153.55

Vând aparat de facut
pâine electric Alasca
– 70 lei. Telefon:
0770/ 303.445.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416. 455.
Vând convenabil
1(un) calorifer ta-
blã 1,20/0,60 foar-
te puþin folosit,
sau la schimb cu
un calorifer de fon-
tã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând maºinã de
cusut, aspirator, fo-
tolii, scaune tapiþa-
te, pat dublu, como-
dã, masã, saltea re-
laxa, scoarþã. Tele-
fon: 0351/806.512.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI
Ofer 2 camere –
parter ultracentral-
birou firmã spate
Ciufulici – complet
renovat. Telefon:
0722/ 381.426.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU
sportsportsportsportsport

Arbitru: Horaþiu Feºnic 6.

Universtitatea Craiova – Astra Giurgiu 1-1

Au marcat: Mitriþã 51 / Balaure 9.
Severin, stadion: „Municipal”, spectatori: 1.000.

Universitatea: Mitrovic 5 – Bart-
he 5, Kelic 5, Briceag 5 – Dimi-
trov 5 (75 Tiago Ferreira) 5, Zla-
tinski 6, Screciu 4, Bancu 5 – Bãr-
buþ 5 (64 Gustavo) 5, Roman 5,
Bãluþã 5 (20 Mitriþã) 6.

Antrenor: Devis Mangia.

Astra: Iliev 5 – Butean 6, Be-
jan 6, Erico 6, Al. Stan 5 – Dan-
dea 6 – Balaure 7, Moise 6, Mar-
quinhos 5 (71 Ioniþã) 6, Nicoarã
7 (64 Piþian) 6 – Chipirliu 5 (53
Le Tallec) 5.

Antrenor: Edy Iordãnescu.

Interes minim pentru a vedea
douã dintre echipele eliminate din
Europa League, severinenii pre-
ferând un festival dintr-o pãdure
limitrofã în detrimentul încleºtã-
rii câmpeneºti de pe “Municipal”,
chiar dacã o ploaie torenþialã a re-
dus sensibil temperatura de cod
roºu de lângã Dunãre. Nici mã-
car galeria olteanã, “decimatã”
dupã excursia la Milano, nu s-a
mai repliat pentru a-ºi încuraja

Pãrãsitã de suporteri, la Severin,
Universitatea Craiova a evoluat
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Liga I – etapa a 4-aLiga I – etapa a 4-aLiga I – etapa a 4-aLiga I – etapa a 4-aLiga I – etapa a 4-a
ACS Poli – Juventus 2-1

Au marcat: Al. Muntean 10, Mailat 89 / Þârã 90.

FC Voluntari – FC Botoºani 1-3

Au marcat: Voduþ 35 / Golofca 12, 45, L. Fulop 55.

Sepsi – Viitorul 1-0

A marcat: Hadnagy 90.

CSMP Iaºi – CFR Cluj 0-2

Au marcat: Culio 23 – pen., Hoban 33.

„U” Craiova – Astra Giurgiu 1-1

Au marcat: Mitriþã 51 / Balaure 9.

Meciul Chiajna – FCSB s-a jucat asearã.

Dinamo – Gaz Metan, astãzi, ora 21

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

1. Botoºani 4 3 1 0 10-3 10
2. CFR Cluj 4 3 1 0 8-1 10
3. Astra 4 2 1 1 6-4 7
4. FCSB 3 2 1 0 4-2 7
5. Dinamo 3 2 0 1 4-1 6
6. Craiova 4 1 3 0 5-3 6

7. ACS Poli 4 2 0 2 3-5 6
8. Sepsi 4 2 0 2 4-7 6
9. Voluntari 4 1 1 2 5-6 4
10. CSMP Iaºi 4 1 1 2 1-4 4
11. Viitorul 4 1 0 3 3-4 3
12. Chiajna 3 0 1 2 1-3 1
13. Juventus 4 0 1 3 2-7 1
14. Mediaº 3 0 1 2 0-6 1

Satelitul Universitãþii Craiova ºi CSO Filiaºi s-au
întâlnit sâmbãtã pe Extensiv într-un meci amical al
echipelor doljene din Liga a III-a. Dupã ce filieºenii
au irosit un penalty prin Fabian Cruºoveanu, gazdele
s-au impus cu 3-1, goluri marcate de Cãtãlin Ion,
Frãsineanu ºi Trancã, respectiv Duma. Cornel Papu-
rã a testat cu acest prilej ºi un jucãtor portughez venit
în probe. Pantru Universitatea au jucat: L. Popescu -

Craiova II a câºtigat duelul
echipelor doljene din Liga a III-a

Vlãdoiu, Ion, Hreniuc, Trocan - Buzan, Joao, V.Con-
stantin - Frãsineanu, A.Popescu, R. Petre. Au mai in-
trat: Dicã, Þoiu, Chiriþã, Dinu, Enache, Trancã ºi
Borþa. De partea ceaaltã, Victor Naicu i-a avut în te-
ren pe: Nica – Borhot, Calu, Ilina, Croºoveanu – Papa,
Duriþã, Borneci, Geanimu – R. Stancu, Parvuicã. Au
mai intrat: Nedeianu – Duma, Toshi, Oglice, Costea,
A. Stancu, Stanca, Chivu, Fruntelatã.

favoriþii.
Atât Craiova, cât ºi Astra au

schimbat jumãtate din formulele
cu care abordaserã Europa Lea-
gue, iar oltenii l-au pierdut ºi pe
cãpitanul Bãluþã, dupã numai 20
de minute de joc, vedeta ªtiinþei
acuzând o întindere. Era a doua
veste proastã primitã de italianul
Mangia, dupã ce Balaure a fost
înfricoºãtor în minutul 9, când a
finalizat din careu un contraatac

pe care-l putea încheia la fel de
simplu ºi Chipirliu. Strategia ita-
lianã cu 3 stoperi a lui Mangia s-
a dovedit falimentarã din start,

oaspeþii marcând ca la antrena-
ment în poarta debutantului Mi-
trovic. Roman, cu capul, Bãrbuþ,
cu stângul, ºi Bancu, din rãsuci-
re au încercat replica, dar oame-
nii lui Iordãnescu au rezistat.

Dupã pauzã, gazdele ºi-au re-
luat asaltul ºi n-a trecut mult timp
pânã la egalare. Mitriþã a pasat la
adversar, mingea i-a revenit, a lo-
vit-o prost, dar s-a rostogolit în
colþul drept al lui Iliev. Cele 3 oca-
zii mari ratate cu Milan au avut
ecou abia cu Astra pentru jucã-
torul împrumutat de la Pescara.

Oltenii au forþat numai pânã când
au egalat, de la 1-1 ambele echi-
pe etalând un joc tot mai plãpând,
care avea sã se stingã într-o re-
mizã convenabilã tuturor, mai
puþin celor o mie de spectatori,
care au regretat la final cã n-au
direcþionat banii de pe bilet cãtre
un mic ºi-o bere.

Italianul Mangia pierde 4 punc-
te acasã cu douã echipe cotate la
play-out ºi în Bãnie suporterii deja
suspinã dupã fotbalul etalat de
alb-albaºtri pe vremea lui Gigi
Mulþescu.

Cu 65.763 de spectatori, meciul de pe San
Siro, dintre AC Milan ºi Universitatea Craiova a
stabilit un nou record de asistenþã în prelimina-
riile Europa League, depãºind douã partide ale
Borussiei Dortmund din 2015, cu Wolfsberger
ºi Odd Grenland, precum ºi alte douã jocuri ale
„ciocãnarilor” de la West Ham United, de anul

trecut, cu Domzale ºi Astra. Cea mai mare asis-
tenþã la un meci din Europa League s-a înregis-
trat chiar anul acesta, în 16-imi, la Tottenham –
Gent. Recordul de spectatori la o finalã este de-
þinut de duelul spaniol de pe Arena Naþionalã,
din 2014, Atletico Madrid – Athletic Bilbao, cu
52.347 spectatori.
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