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AFIR, chematã sã dea raportul în Craiova!

OFF-uri

de GABRIEL
BRATU-MIB

- Diferenþa dintre un chirurg
ºi-un hoþ, este Popescule, cã
hoþul “opereazã” fãrã anestezie.

Dãbuleni: Unii, da –
alþii, parcã, dar se va
mai discuta o datã!
Adunarea popularã, de duminicã, de la Casa de Culturã din
Dãbuleni, a avut deplinã audinþã, dar ºi rostul ei, în sensul cã
s-au discutat, cu patos pe alocuri, probleme stringente ale
localitãþii, nu puþine derivate
din stadiul îndeplinirii unor promisiuni electorale. Aurel Bãjenaru, primarul localitãþii, crede cã a stãpânit discuþiile, tumultoase pe alocuri, deºi niciodatã nu e simplu un asemenea
rol. Într-un cadru democratic,
bineînþeles. Dacã problemele de
purã administraþie publicã rãmân, imperativ, circumscrise
legislaþiei în vigoare
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Doljean cercetat
pentru conducere
fãrã permis
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Petre
Petre Daea
Daea i-a
i-a þinut
þinut
în
în ºedinþã
ºedinþã peste
peste opt
opt ore!
ore!
Ministrul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, Petre Daea
a participat sâmbãtã, 5 august,
2017, la Craiova, la o întâlnire de lucru cu personalul de
conducere de la nivel central,
regional ºi judeþean al Agenþiei
pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale (AFIR). Alãturi de
ministru s-au aflat secretarul
de stat Alexandru Potor ºi directorul general al AFIR,
Adrian Chesnoiu. Acest eveniment, organizat la Craiova,
este al doilea din seria de întâlniri lunare stabilite pentru
analizarea stadiului implementãrii PNDR 2014– 2020 ºi
pentru identificarea problemelor semnalate ºi a soluþiilor de rezolvare imediatã a
acestora în ceea ce priveºte accesarea fondurilor europene,
în implementarea proiectelor
finanþate prin PNDR ºi atingerea þintelor de absorbþie.

Toyota ºi Mazda,
alianþã operaþionalã
Toyota Motor Coporation ºi
Mazda Motor Coporation au
semnat un contract pentru a intra într-o alianþã operaþionalã ºi
de acþionariat, cu scopul de a
creºte în continuare parteneriatul existent. Toyota va cumpãra 31.928.500 acþiuni din cele
nou emise de Mazda (ratã de
participaþie de 5,05% pe baza
unei acþiuni emise dupã creºterea capitalului, în valoare totalã de 50 miliarde de yeni). Iar
Mazda va achiziþiona, la rândul
sãu, acþiuni proprii deþinute de
Toyota, echivalente cu acþiunile Mazda (cu o ratã de participaþie de 0,25% pe baza unei
acþiuni emise).
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Tabãrã de varã
pentru 67 de copii
ºi tineri din satele
doljene
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Scrisoare
Greenpeace cãtre
preºedinte ºi CSAT:
Aplicaþia „Inspectorul
pãdurii” nu trebuie
închisã
Coaliþia Natura 2000
România ºi Greenpeace
România au adresat preºedintelui þãrii ºi Consiliului Suprem
de Apãrare a Þãrii (CSAT) o
scrisoare deschisã prin care cer
sã se facã demersuri pentru a
dezvolta aplicaþia prin care
cetãþenii pot semnala tãieri sau
transporturi ilegale de lemne.
„Coaliþia Natura 2000 România ºi Greenpeace România îºi
exprimã îngrijorarea faþã de
intenþia Ministerului Apelor ºi
Pãdurilor de a renunþa la
componenta web a aplicaþiei
Inspectorul pãdurii (www.inspectorulpadurii.ro), platformã
lansatã în noiembrie 2016.
Iniþierea ºi lansarea acestei
aplicaþii au reprezentat un pas
important în transparentizarea
activitãþilor de exploatare a
masei lemnoase ºi de verificare
a transporturilor de materiale
lemnoase pe drumurile publice,
legând instrumentele publice
deja existente, Radarul pãdurilor ºi componenta mobilã a
Inspectorului pãdurii, de alerte
provenite din prelucrarea
imaginilor satelitare ºi aprobãrile legale de exploatãri forestiere”, se aratã în scrisoarea
deschisã adresatã lui Klaus
Iohannis ºi CSAT. Cele douã
ONG-uri precizeazã cã din
cauza problemelor extrem de
grave generate la nivel naþional
prin tãieri ilegale în pãdurile
României, autoritatea publicã
centralã care rãspunde de
silviculturã a intensificat în
ultimii ani acþiunile de prevenire ºi combatere a tãierilor
ilegale ºi a iniþiat ºi dezvoltat
instrumente importante în
sprijinul acestor acþiuni,
printre care SUMAL – Sistemul
de Urmãrire a Materialelor
Lemnoase.
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Coaliþia de guvernare pregãteºte interzicerea
cumulãrii, la stat, a pensiei cu salariul
Liderul ALDE Cãlin Popescu Tãriceanu a anunþat,
ieri, cã în coaliþia de guvernare s-a decis sã se modifice legislaþia în vigoare astfel încât nimeni sã nu
mai cumuleze pensia cu salariul, el menþionând cã
mãsura va viza întreaga administraþie centralã ºi
localã ºi nu va acþiona doar pentru viitor.

„Ceea ce am discutat cu primul-ministru ºi cu ministrul
muncii ºi cu ceilalþi miniºtri este
urmãtorul lucru: ca odatã cu trecerea la pensionare ºi pensio-

narea efectiv fãcutã, sã nu mai
poatã exista ºi posibilitatea
reangajãrii pe acelaºi loc, pe
aceeaºi funcþie sau în alt minister. Oamenii trebuie sã se hotã-

rascã: ori vor sã fie pensionari,
ori, dacã sunt apþi de muncã,
rãmân la muncã”, a spus Tãriceanu.
El a spus cã ce va modifica
legea în aºa fel încât sã nu poatã sã funcþioneze acest sistem
„dual” de cumulare a pensiei cu
salariul. „Nu e corect. Nu poþi
sã ai ºi venituri salariale ºi pensie, din acest motiv. Dacã te
simþi inapt pentru a continua
munca ºi vrei sã te pensionezi,

atunci te pensionezi”, a spus
Tãriceanu. El a arãtat cã mãsura va viza toate aceste cazuri ºi
nu va acþiona doar pe viitor.
„Trebuie o situaþie la zi pentru
cã sunt în multe instituþii ale
administraþiei centrale ºi locale
persoane care cumuleazã pensia ºi salariul ºi evident mãsura
nu trebuie luatã numai pentru
cei care se pensioneazã acum,
ci pentru toatã lumea”, a subliniat Tãriceanu.

Parlamentul, convocat în sesiune extraordinarã
Liderii coaliþiei de guvernare au decis, ieri, convocarea
celor douã camere ale Parlamentului în sesiune extraordinarã, ca urmare a adoptãrii de cãtre Guvern a unor ordonanþe
de urgenþã, a anunþat preºedintele Senatului, Cãlin Popescu
Tãriceanu, dupã ºedinþa liderilor PSD ºi ALDE.
”Am sã încep cu anunþul privitor la convocarea celor douã camere ale Parlamentului în sesiune
extraordinarã, ca urmare a faptului cã Guvernul a adoptat o serie
de ordonanþe de urgenþã sãptãmâna care a trecut. Aºa cum e prevederea constituþionalã avem obligaþia ca în termen de maximum cinci
zile sã convocãm sesiunea extreordinarã, mâine, la Senat, Biroul Permanent e convocat pentru ora 14,
iar plenul pentru ora 15.00, la Camera Deputaþilor - Biroul Permanent ora 11.00 ºi plenul pentru ora
15.00, fiecare cu ordonanþele de
urgenþã în care suntem primã camerã sesizatã”, a declarat dupã
ºedinþa coaliþiei de guvernare Cãlin Popescu Tãriceanu.
El a mai spus cã va semna în
cursul zilei de luni ordinea de zi.
”În primul rând (pe ordinea de zi a
Biroului Permanent vor fi - n.r.)

ordonanþele cu care am fost sesizaþi de Guvern, iar în al doilea rând
cu aceastã scrisoare din partea
comisiei de anchetã parlamentarã”,
a mai spus preºedintele Senatului.
De asemenea, el a mai spus cã vor
fi respectate procedurile, motiv
pentru care nu se aºteaptã ca ordonanþele de urgenþã sã fie aprobate marþi de Senat. ”Proiectele vor
trebui dezbãtute întâi în comisii
(permanente - n.r.). Deci vor trebui convocate comisiile, dupã care
proiectele vor fi dezbãtute în plen.
E greu de presupus cã în aceeaºi
zi... Nicio comisie serioasã nu poate sã dezbatã, mai ales cã ora de
convocare a BP este ora 14.00, numi imaghinez cã mâine vom putea
sã facem acest lucru. Dar ordonanþa a intrat în vigoare, Senatul
fiind convocat. Ceea ce e mai important este cã ordonanþa este în
vigoare. (...) Trebuie convocat în

sesiune extraordinarã Parlamentul.
Ceea ce facem dupã aceea þine de
reglementãri ºi de regulamente”, a
mai precizat Tãriceanu.
Guverul a adoptat sãptãmâna
trecutã ordonanþe de urgenþã privind pensiile speciale ale militarilor, plafonarea indemnizaþiilor pentru creºterea copiilor, dar ºi transferul Elcen la Primãria Generalã a
Capitalei.
Potrivit Constituþiei, ordonanþele de urgenþã intrã în vigoare numai
dupã depunerea lor spre dezbatere

în procedurã de urgenþã la Camera
competentã sã fie sesizatã ºi dupã
publicarea acestora în Monitorul
Oficial al României. Camerele, dacã
nu se aflã în sesiune, se convoacã
în mod obligatoriu în cinci zile de la
depunere sau, dupã caz, de la trimitere. Dacã în termen de cel mult
30 de zile de la depunere, Camera
sesizatã nu se pronunþã asupra ordonanþei, aceasta este consideratã
adoptatã ºi se trimite celeilalte Camere care decide de asemenea în
procedurã de urgenþã.

Relu Fenechiu, fost ministru, a susþinut la ieºirea din Penitenciarul
Vaslui cã judecãtoarea care l-a condamnat i-ar fi cerut iertare
Fostul ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu, a declarat, ieri, la ieºirea din Penitenciarul din Vaslui cã nu mai intrã
în politicã, iar afaceri va mai face doar dacã statul român îi va
permite, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Relu Fenechiu a declarat, la ieºirea din Penitenciarul Vaslui, cã judecãtoarea Sofica Dumitraºcu l-a vizitat când el era în Penitenciarul
Jilava ºi i-a cerut iertare pentru cã l-a condam-

nat. „Mi-a fãcut o vizitã în detenþie la Jilava ºi cerându-mi iertare.
Este verificabil acest lucru, documentele sunt publice, cu siguranþã. Mi-a zis exact aºa <Relu,
te rog iartã-mã, nu am avut ce
face, doamna Stanciu ne-a spus
zis cã trebuie sã fie o decizie luatã în unanimitate. Mi-a spus tot
atunci cã a rugat-o pe doamna
Stanciu sã îi lase în pace mãcar pe oamenii nevinovaþi care sunt condamnaþi alãturi de mine
ºi care chiar nu au nicio vinã ºi a spus cã nu se
poate, cã aºa trebuie sã se întâmple”, a declarat

Fenechiu, adãugând cã dacã ar fi trãit, Dumitraºcu ºi-ar fi asumat toate riscurile ºi ar fi spus
adevãrul
Întrebat dacã va mai face afaceri, fostul ministru al Transporturilor a spus cã va face acest
lucru doar dacã statul îi va permite. „Nu vreau
sã mai aud de afaceri cu statul român. Vreau sã
am grijã de familia mea ºi voi face afaceri atâta
timp cât statul îmi va da voie sã fac acest lucru. Un om face afaceri dacã ºi câºtigã ceva.
Dacã statul român considerã cã tot ceea ce
câºtig trebuie sã îi dau lui, atunci trebuie sã
gãsesc o soluþie sã îmi întreþin ºi familia”, a mai
spus Relu Fenechiu.
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Dãbuleni: Unii, da – alþii, parcã,
dar se va mai discuta o datã!
MIRCEA CANÞÃR

Adunarea popularã, de duminicã, de la
Casa de Culturã din Dãbuleni, a avut deplinã audinþã, dar ºi rostul ei, în sensul
cã s-au discutat, cu patos pe alocuri, probleme stringente ale localitãþii, nu puþine
derivate din stadiul îndeplinirii unor promisiuni electorale. Aurel Bãjenaru, primarul localitãþii, crede cã a stãpânit discuþiile, tumultoase pe alocuri, deºi niciodatã nu e simplu un asemenea rol. Într-un
cadru democratic, bineînþeles. Dacã problemele de purã administraþie publicã rãmân, imperativ, circumscrise legislaþiei
în vigoare ºi fondurilor europene absorbite, cele privind, de pildã, mai buna va-

lorificare a principalei bogãþii a acestei
veri – pepenii verzi ºi galbeni – prin
creºterea numãrului membrilor asociaþiei
de producãtori „Casa pepenilor”, au mai
primit un termen. Adicã s-au prorogat,
reticenþa fiind mai resimþitã decât consensul. ªi este, poate, firesc. Dincolo de
argumentele „pro” ºi „contra”, care pot
fi invocate, o soluþie la îndemna primarului Aurel Bãjenaru, legat de oamenii locului, dar fãrã alte competenþe în aceastã chestiune, rãmâne ca producãtorii din
Dãbuleni sã se convingã singuri de modul de organizare al semenilor lor din
comuna francezã Vaugneray, departa-

mentul Rohne, arondismentul Lyon,
cu care sunt înfrãþiþi. Din toate punctele
de vedere, modul de organizare al producãtorilor francezi este un model de urmat. ªi ceea ce sugerãm noi, poate fi verificat. Existã derive ºi la nivelul cooperativelor agricole din Franþa. Dar acolo,
Coordonarea Ruralã, care cuprinde mai
multe sindicate, doreºte un plan Marshall,
pentru agriculturã – ºi este vorba de miliarde de euro, destinate modernizãrii,
promise de preºedintele Emmanuel Macron. Ca sã dãm un exemplu, repetãm:
în acest teritoriu, al oricãrei discuþii,
francezii sunt mult înainte. ªi ei, care se

pretind pionierii marii distribuþii, prin firmele –gigant Leclerc, Carrefour, Auchan,
Intermarche, Sisteme U, cautã alte soluþii
pentru ieºirea din crizã, cauzatã de saturarea pieþelor de desfacere. Neluând în
seamã ceea ce s-a putut vedea la Vaugneray, de cei care s-au deplasat acolo, ºi rãmânând încremeniþi în ceea ce se practicã în prezent este, pânã la urmã, opþiunea
vestiþilor producãtori de pepeni ºi lubeniþe din Dãbuleni. Rentabilitate ºi producþie
bio, acestea sunt posibile coordonate ale
anului viitor. Faptul cã reprezintã deja un
brand al Doljului genereazã ºi empatia de
circumstanþã. Atât ºi nimic mai mult.

Strada „A.I. Cuza”, oficial în ºantier!
De ieri, perimetrul cuprins între Casa Albã ºi trecerea
de pietoni de la Prefecturã a fost închis, autoritãþile predând
amplasamentul constructorului pentru începerea lucrãrilor
de reabilitare. SC Delta urmeazã sã se decoperteze mai întâi
stratul uzat de asfalt ºi apoi sã refacã integral partea carosabilã ºi trotuarele. Titularii de utilitãþi au primit ordin sã-ºi
ascundã toate cablurile aflate pe stâlpi, în subteran.
Autoritãþile au decis sã se înceap modernizarea strãzii „A.I.
Cuza” cu porþiunea cea mai centralã, respectiv cu bucata de stradã care se aflã chiar în faþa primãriei. De ieri, de la ora 6.00 dimineaþa, nu s-a mai putut circula în
linie dreaptã, fiind montate barierele pentru limitarea accesului între intersecþia cu strada „Romul” -

la trecerea de pietoni de la Prefecturã, ºi pânã la intersecþia cu strada „Theodor Aman” - la blocul
Casa Albã, circulaþia fiind opritã în
acest perimetru, pe ambele sensuri
de mers. Astfel cã maºinile care vin
de jos, de la pasajul suprateran din
Valea Vlãicii sau de la colegiul Carol I au posibilitatea sã meargã doar
pânã la Prefecturã, iar la colþul cu
Primãria sã devieze pe strada „Romul”, cu ieºire la parcarea subteranã ºi în Calea Bucureºti.

O zi s-a bãtut pasul pe loc

Deºi în prima zi nu s-a întâmplat nimic, fiind doar deviatã circulaþia, autoritãþile locale au predat amplasamentul cãtre constructor. SC Delta ACM, care se ocu-

pã de lucrare, urmeazã sã facã organizarea de ºantier în aceste zile
ºi sã porneascã execuþia. Potrivit
reprezentanþilor Primãriei Craiova, fiind o stradã foarte solicitatã
de trafic, lucrarea trebuie sã se
desfãºoare repede, fãrã întârzieri,
ca sã poatã sã fie finalizarã ºi repusã în circulaþie cel mai târziu la
mijlocul lunii septembrie. Autori-

tãþile au luat în calcul aceastã perioadã de început de toamnã motivând cã atunci este vremea când
elevii se întorc la ºcoalã ºi zona
centralã se aglomereazã din nou,
strada „A.I. Cuza” asigurând accesul cãtre douã colegii mari, Colegiul Naþional ”Carol I” ºi Colegiul Naþional ”Elena Cuza”.

Pãienjeniºul de cabluri,
coborât în subteran

Potrivit municipalitãþii, lucrarea
de reabilitare constã în asfaltarea
pãrþii carosabile, pe tronsoane, inclusiv înlocuirea bordurilor existente cu altele din granit. Tot pe
acest contract, este inclusã ºi modernizarea trotuarelor, prin înlocuirea pavelelor din ciment cu unele

din granit. De asemenea, reprezentanþii Primãriei Craiova au prevãzut în proiect sã fie schimbaþi toþi
stâlpii de iluminat, ocazie cu care
va fi coborâtã în subteran toatã
reþeaua de cabluri de pe aceºtia.
De altfel, tuturor titularilor de utilitãþi le-a fost pus în vedere sã realizeze acestã lucrare în timp ce strada se aflã în ºantier, pentru a nu a
mai fi spartã din nou. ªi pe „A.I.
Cuza”, ca pe toate strãzile din Craiova, excepþie fãcând doar Centrul
Vechi, stâlpii de iluminat sunt încãrcaþi de cabluri care traverseazã
de o parte de ºi de alta, creând un
aspect de pãienjeniº aerian, pe care
autoritãþile nu îl mai doresc în centrul oraºului.

Reabilitatã pe contractul-cadru
de reaparaþii

Lucrarea este executatã de firma SC Delta ACM, care are în derulare un contract-cadru de reparaþii strãzi cu Primãria Craiova. La
început de an, reprezentanþii municipalitãþii au anunþat cã aceastã
stradã va fi pusã pe listã deoarece
a rãmas mult în urmã, ca imagine, faþã de strãzile din Centrul
Vechi, care au fost reabilitate, în
totalitate, prin proiectul european.
Întrucât pe lungimea strãzii se
gãsesc ºi douã monumente istorice, fiind vorba de cel douã statui ale domnitorului Alexandru
Ioan Cuza ºi regelui Carol I, a fost
nevoie sã nu se înceapã lucrãrile
de reabilitare fãrã aviz din partea

Ministerului Culturii. Autoritãþile
au precizat cã ºi acest aviz a fost
obþinut ºi cã lucrarea poate, aºadar, sã înceapã fãrã probleme din
acest punct de vedere.

Trafic anevoios

În ciuda faptului cã existã variante pentru devierea pe strãduþele
din jur, o problemã mare va fi traficul, care se va desfãºura extrem
de anevoios, în toatã aceastã perioadã. Autoritãþile locale iau în
calcul aglomeraþia pe arterele de
adiacente, la pachet ºi zarva celor
implicaþi în trafic ºi s-a decis ca
zona sã fie supravegheatã mai
atent. Reprezentanþii Primãriei Craiova insistã ca toate maºinile care
vor staþiona sã respecte semnele
rutiere, în caz contrar riscând sã

fie ridicate. „Solicitãm conducãtorilor auto sã circule cu atenþie ºi sã
se conformeze semnalizãrilor rutiere ce vor fi constituite. Autovehiculele ce vor staþiona în aceastã
zonã, în perioada lucrãrilor, vor fi
ridicate ºi relocate pe amplasamente
din zonele aflate în imediata apropiere”, atenþioneazã reprezentanþii
municipalitãþii.

Prime locuri de parcare prin SMS

Primãria Craiova va institui, pe
aceastã stradã, primele locuri de
parcare prin SMS. Din cele 129
de locuri de parcare, care au fost
aprobate sã fie amenajate în fazapilot, 28 de locuri se vor afla pe
strada „Romul”; 94 de locuri de
parcare pe strada „A.I Cuza” - sectorul dintre intersecþia cu str. „Unirii” ºi intersecþia cu str. ”Arieº” (de
la Mercur ºi pânã la intersecþia de
la Universitate), iar restul de 17
locuri pe strada „C.S. NicolãescuPlopºor” - sectorul cuprins între
intersecþia cu str. „A.I.Cuza” ºi
intersecþia cu str. „Olteþ” (în faþa
Prefecturii). Tariful aprobat pentru parcarea prin SMS este de 2 lei
pe orã, autoritãþile fiind în curs de
implementare a acestui proces.
Dupã ce lucrarea de reabilitare va
fi încheiatã, municipalitatea va putea sã treacã ºi la delimitarea acestor locuri de parcare.
LAURA MOÞÎRLICHE
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Cod galben de vijelii, pânã astãzi, dimineaþã.
Din 9 august, valul de cãldurã se extinde ºi se intensificã.
Administraþia Naþionalã de Meteorologie a emis
ieri atenþionãri cod galben de instabilitate atmosfericã,
valabilã pentru zonele deluroase ºi montane, precum
ºi în Transilvania, Moldova ºi Maramureº.
Prima atenþionare a meteorologilor a intrat în vigoare ieri,
la ora 13.00 ºi a expirat la ora
20, fiind afectate regiunile vestice, nordice, centrale ºi nordestice ºi zonele de munte. Astfel, ieri, îndeosebi în zonele deluroase ºi montane, precum ºi
în Transilvania, Moldova ºi
Maramureº, temporar instabilitatea atmosfericã a fost accentuatã ºi s-a manifestat prin
vijelii, averse torenþiale, frec-

vente descãrcãri electrice ºi
grindinã. Cantitãþile de apã au
depãºit local 20 l/mp ºi izolat
40...50 l/mp. Astfel de fenomene au fost în cursul serii ºi în
regiunile sudice, dar pe arii mai
restrânse.
Totodatã, începând de ieri
de la ora 20.00, va intra în vigoare o altã atenþionare cod
galben de vijelii, valabilã de
data aceasta pânã astãzi dimineaþã la ora 08.00. Meteoro-

logii avertizeazã cã în sudul ºi
estul Transilvaniei, cea mai
mare parte a Moldovei, Carpaþii Orientali ºi Meridionali, ºi
în jumãtatea nordicã a Munteniei ºi Olteniei, temporar instabilitatea atmosfericã va fi
accentuatã ºi se va manifesta
prin averse ce vor avea ºi caracter torenþial, frecvente des-

cãrcãri electrice, intensificãri
ale vântului cu aspect de vijelie ºi grindinã. Cantitãþile de
apã vor depãºi local 20 l/mp
ºi izolat 40 l/mp.
De asemenea, în dupã-amiaza zilei de astãzi, local în Oltenia, Muntenia ºi Dobrogea disconfortul termic va fi ridicat,
indicele temperaturã umezealã

se va situa în jurul pragului critic de 80 de unitãþi. În sudul
Olteniei ºi în sud-vestul Munteniei temperaturile maxime se
vor situa în general între 34 ºi
36 de grade, iar disconfortul
termic va fi ridicat. Începând
de mâine, treptat valul de
cãldurã se va extinde ºi se va
intensifica.

Neatenþia face victime Doljean cercetat Conducãtorii auto, sfãtuiþi
pentru conducere sã respecte câteva reguli
fãrã permis
înainte a pleca la drum

Poliþiºtii din cadrul Biroului Rutier Craiova au fost sesizaþi
prin numãrul unic de urgenþã 112 în legãturã cu producerea
unui accident. C.Cristian, în vârstã de 25 de ani, din comuna Seaca de Pãdure, i-a anunþat pe oamenii legii cã a fost
implicat într-un accident rutier ce a avut loc în localitatea
Rãchita de Sus, judeþul Dolj.
Echipa operativã ajunsã la faþa locului a constatat, în urma
primelor cercetãri, faptul cã C.Cristian în timp ce conducea
un autoturism, în localitatea Rãchita, spre Seaca de Pãdure,
nu a pãstrat o distanþã suficientã în mers faþã de autoturismul care se deplasa în faþa sa, condus regulamentar de C.Sabin, de 55 ani, din Craiova, intrând în coliziune cu acesta.
În urma accidentului a rezultat vãtãmarea gravã a Teodorei M., 22 de ani, din comuna Pogãceaua, Mureº ºi vãtãmarea uºoarã a lui B.Dumitru, 82 de ani, din comuna Carpen,
Dolj, ambii pasageri în primul autoturism, precum ºi vãtãmarea uºoarã a ºoferului de 55 de ani.
Poliþiºtii au întocmit în cauzã dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de vãtãmare corporalã din culpã.
RADU ILICEANU

Lucrãtori ai Postului de Poliþie Sadova, aflându-se
în serviciul de supraveghere, îndrumare ºi control al
traficului rutier, au depistat un bãrbat, în vârstã de 44
de ani, din comuna Sadova, în timp ce conducea, pe
D.N. 55 – în localitatea Sadova, o autoutilitarã fãrã a
poseda permis de conducere pentru nicio categorie de
autovehicule.
Poliþiºtii doljeni au întocmit în cauzã dosar penal pentru sãvârºirea infracþiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fãrã a poseda permis pentru
nicio categorie.
RADU ILICEANU

Oboseala la volan constituie una dintre cauzele accidentelor rutiere produse pe ºoselele. Temperaturile ridicate conduc la îngreunarea deprinderilor motrice ºi la crearea senzaþiei de somn. De aceea, la apariþia primelor semne de obosealã, poliþiºtii le recomandã ºoferilor sã opreascã deplasarea, pentru a se reface. Simptomele oboselii duc la scãderea
timpului de reacþie, a vederii, a performanþei ºi vigilenþei.
Pentru un drum în siguranþã, ºoferii trebuie, înainte de a
pleca la drum, sã se odihneascã cel puþin opt ore; sã facã
pauzã la fiecare douã ore sau 160 de kilometri; sã cãlãtoreascã cu un partener care sã vã observe semnele de obosealã sau, dupã caz, sã preia locul ºoferului; sã evite folosirea medicamentelor pe timpul cãlãtoriei; sã facã pauzã de o
cafea sau pentru a realiza câteva exerciþii fizice.
RADU ILICEANU
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AFIR, chematã sã dea raportul în Craiova!

Petre Daea i-a þinut în ºedinþã
peste opt ore!
Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Petre
Daea a participat sâmbãtã, 5 august, 2017, la Craiova,
la o întâlnire de lucru cu personalul de conducere de la
nivel central, regional ºi judeþean al Agenþiei pentru
Finanþarea Investiþiilor Rurale (AFIR). Alãturi de ministru s-au aflat secretarul de stat Alexandru Potor ºi
directorul general al AFIR, Adrian Chesnoiu. Acest
eveniment, organizat la Craiova, este al doilea din seria
de întâlniri lunare stabilite pentru analizarea stadiului
implementãrii PNDR 2014– 2020 ºi pentru identificarea
problemelor semnalate ºi a soluþiilor de rezolvare imediatã a acestora în ceea ce priveºte accesarea fondurilor
europene, în implementarea proiectelor finanþate prin
PNDR ºi atingerea þintelor de absorbþie. O primã concluzie a discuþiilor este cã AFIR a absorbit mai puþin de
112 milioane de euro, cât era planificat pentru iulie a.c.!
Totuºi ºi o veste bunã: cererile de utilaje agricole depãºesc stocul actual existent la furnizori.
Discuþiile de la Craiova, de sâmbãtã, 5 august, au fost axate în
prima parte pe analiza stadiului
implementãrii ºi nivelul absorbþiei
efective a fondurilor nerambursabile, dar ºi pe gãsirea unor soluþii
concrete pentru a accelera atât plãþile, cât ºi procesul de derulare a
proiectelor din momentul depunerii ºi pânã la ultima tranºã de rambursare. Ministrul Petre Daea le-a
transmis celor din AFIR cã singurul scop pentru care a fost creatã
aceastã instituþie este de a asigura
absorbþia fondurilor europene.
Funcþiile bine plãtite de la AFIR
par sã nu fie o motivaþie suficientã
pentru unii dintre angajaþi în a-ºi
face mai bine treaba. Iar când ministrul de resort le fixeazã termene ºi obiective clare, încep comentariile... De altfel, lamentãri întâl-

nim ºi în alte structuri locale din
subordinea aceluiaºi Petre Daea.
Problema lor este cã ministrul actul al Agriculturii are la activ zeci
de ani de muncã în producþie ºi a
parcurs, într-o cronologie fireascã, un drum profesional pe care
mulþi dintre angajaþii din MADR
nici nu ºi-l pot imagina, darãmite
urma drept exemplu!

Obiectul pentru luna august
trebuie atins!

„Am stabilit un mod de lucru,
o analizã pe fiecare judeþ ºi fiecare regiune pentru cã este obligatoriu sã urmãrim obþinerea fiecãrui cent din fondurile europene pe care le are România la dispoziþie. Este o misiune extrem
de importantã. La aceastã întâlnire de lucru trebuie sã identifi-

AFIR a semnat pânã în prezent 35.247 de contracte de finanþare
aferente Programului Naþional de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020,
aici incluzând ºi contractele de finanþare preluate prin procedura de
tranziþie dintre Programe, valoarea totalã a acestor proiecte fiind de
aproximativ 1,9 miliarde de euro. Pentru proiectele de investiþii ºi
pentru plãþile compensatorii, beneficiarii PNDR au încasat fonduri
nerambursabile în valoarea totalã de peste 1,56 miliarde de euro, efectuate de la demararea Programului pânã în prezent.

cãm mãsuri clare pentru atingerea þintei de absorbþie pentru luna
august ºi de aici perspectiva
pentru acest an. Cifra este exactã ºi misiunea lor asemenea! Trebuie sã înþelegeþi cã este nevoie de o mobilizare maximã.
Aceastã instituþie, AFIR, este
fãcutã pentru a asigura absorbþia fondurilor europene.
Nu aveþi alt obiectiv. Prea
mult am suferit din cauza lipsei de angajare de pânã acum
în rezolvarea problemelor
acestei þãri” a precizat ministrul agriculturii, Petre Daea.
Timp de opt ore i-a þinut în
ºedinþã ministrul agriculturii,
Petre Daea, pe cei de la Agenþia
de Finanþare a Investiþiilor Rurale. Ministrul s-a arãtat nemulþumit când a aflat cã, pe luna
iulie 2017, funcþionarii AFIR nu
ºi-au îndeplinit planul. AFIR trebuia sã atragã 112 milioane de
euro. Dar au rãmas neacoperite
19 milioane de euro!

Avansurile trebuie acordate
mai rapid

De asemenea, un subiect de
dezbatere l-a reprezentat situaþia
beneficiarilor cu achiziþii publice
ºi a termenelor legale de avizare
acestora, dar ºi accelerarea recuperãrii debitelor pentru ca sumele
de bani sã fie realocate unor proiecte viabile.
„Fondurile de garantare reprezintã elemente
fundamentale ale arhitecturii mecanismului de
absorbþie a fondurilor
europene. Subliniez faptul cã trebuie sã existe o
colaborare instituþionalã
cu fondurile de garantare, mai ales pentru cã
avansurile acordate beneficiarilor trebuie sã se
producã rapid. În cazul
în care sunt identificate
disfuncþii, acestea vor fi
centralizate pentru a fi
discutate cu preºedinþii
fondurilor de garantare,
cãrora le solicitãm colaborarea. Ne vom asigura, astfel, cã existã un

semnal foarte clar de la nivel central pentru soluþionarea oricãror
probleme care apar în acordarea
garanþiilor” a declarat Alexandru
Potor, secretarul de stat pentru
dezvoltare ruralã din cadrul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.

Cererea de utilaje agricole
depãºeºte stocul actual

Nu în ultimul rând, directorii
de Centre Regionale ºi de Oficii
Judeþene ale AFIR au semnalat
problemele de naturã logisticã sau
administrativã cu care se confruntã ºi care pot influenþa în mod
negativ buna desfãºurare a activitãþii structurilor teritoriale ale
Agenþiei pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale.
„Strategia aplicatã pentru dezvoltarea agriculturii a fost aceea
de a scoate pe piaþa din România
fondurile disponibile mãsurilor de
investiþii din PDNR. Aceasta a
condus la un numãr foarte mare
de proiecte ºi a crescut cererea
de utilaje, depãºind stocul disponibil la furnizori, care ºi-au fãcut calculul pe tendinþa anului
trecut. Astfel, este o nevoie de
creºtere a numãrului de utilaje
agricole disponibile pe piaþã. Noi
purtãm mai multe discuþii cu
APIMAR pentru a le solicita acest
lucru ºi pentru a le prezenta si-

tuaþia clarã a necesarului real de
utilaje specializate ca urmare a
proiectelor finanþate de AFIR în
aceastã perioadã. Noi avem proiecte selectate, avem contracte
semnate, astfel cã, pentru a evita
blocaje în derularea fondurilor
europene trebuie mãrit ritmul de
aprovizionare al utilajelor în România”, a declarat Adrian Chesnoiu, directorul general al Agenþiei pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale.

Ministrul a plecat, seara,
pe teren, la Corabia

Dupã ºedinþa furtunoasã cu ºefii
de structuri teritoriale AFIR, Petre
Daea s-a deplasat ulterior, cu ceva
timp dupã lãsarea întunericului, la
staþiile de pompare de la Corabia:
staþiile Celeiu ºi Vâlcovia. Aici i-a
gãsit la lucru pe subinginerul Aurel
Pârvuleþu ºi electromecanicul Laurenþiu Popa ºi a aflat direct de la
sursã cã lucrurile merg bine. Mai
precis, staþiile pompeazã din plin
apã pe canale, iar fermierii irigã culturile. Despre costul umplerii canalelor de irigat nu mai e cazul sã
amintim. Este ºi motivul pentru
care ministrul Daea cere aproape
zilnic direcþiilor pentru agriculturã
judeþene sã depunã toate diligenþele pentru a se ajunge la un numãr
rezonabil de contracte de irigare cu
proprietarii culturilor agricole.
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Toyota ºi Mazda, alianþã operaþionalã
Toyota Motor Coporation ºi Mazda Motor Coporation
au semnat un contract pentru a intra într-o alianþã operaþionalã ºi de acþionariat, cu scopul de a creºte în continuare parteneriatul existent. Toyota va cumpãra 31.928.500
acþiuni din cele nou emise de Mazda (ratã de participaþie
de 5,05% pe baza unei acþiuni emise dupã creºterea
capitalului, în valoare totalã de 50 miliarde de yeni). Iar
Mazda va achiziþiona, la rândul sãu, acþiuni proprii deþinute de Toyota, echivalente cu acþiunile Mazda (cu o ratã de
participaþie de 0,25% pe baza unei acþiuni emise).
Pe 13 mai 2015, Toyota ºi
Mazda au iniþiat o colaborare pentru a dezvolta un parteneriat comun, cu beneficii reciproce, prin
valorificarea resurselor celor douã
companii ºi completarea mutualã
a produselor ºi tehnologiilor cu
scopul de a face maºini ºi mai atrãgãtoare. De atunci, ambele companii au discutat diverse zone de
explorat, bazându-se pe principiul
creãrii unei relaþii de lungã duratã,
favorabilã ºi de egalitate. Concret,
companiile au agreat pe de o parte
sã stabileascã un joint venture care
produce autovehicule în Statele
Unite, pe de altã parte, sã dezvolte
împreunã tehnologii pentru vehicu-

le electrice. Au mai cãzut de acord
sã dezvolte împreunã tehnologii de
conectivitate; sã colaboreze pentru tehnologii avansate de siguranþã ºi nu în ultimul rând, sã extindã
produse complementare.

O capacitate de producþie
anualã estimatã la 300.000
de unitãþi

Ca parte a noii alianþe,
To y o t a º i M a z d a a u
agreat sã investigheze
stabilirea unei fabrici comune în Statele Unite cu
fonduri egale. Uzina ar
urma sã aibã o capacitate de producþie anualã
estimatã la aproximativ
300.000 de unitãþi. În aºteptarea autorizaþiilor din
partea agenþiilor guvernamentale responsabile,
companiile vor începe sã
analizeze detaliile cu obiectivul de a începe operarea noii fabrici în 2021.
Fabrica va necesita o investiþie totalã de aproximativ 1,6 miliarde de dolari ºi va crea pânã la
4.000 de locuri de muncã. În plus faþã de colaborarea pentru produse

ºi tehnologii din prezent, Toyota ºi Mazda doresc sã îmbunãtãþeascã competitivitatea în materie de producþie prin aceastã
nouã cooperare.

Toyota plãnuieºte sã producã
modelul Corolla

La noua fabricã, Mazda se
aºteaptã sã producã modele
crossover pe care compania le
va lansa pe piaþa din America de
Nord, iar Toyota plãnuieºte sã
producã modelul Corolla destinat aceleiaºi piaþe. Prin producþia de vehicule în Statele Unite
Mazda doreºte sã construiascã
o structurã de producþie care sã

susþinã dezvoltarea în continuare în America de Nord. Aceste
activitãþi îi vor permite companiei sã rãspundã mai rapid nevoilor clienþilor, în funcþie de
regiune ºi de model. Prin creºtere capacitãþii de producþie din
Statele Unite, Toyota va creºte
prezenþa managerialã în regiune, ca mãsurã îmbunãtãþitã de

rãspuns la piaþa în creºtere din
America de Nord. La fabrica
nouã Toyota de la Guanajuato,
Mexic, care este în curs de construcþie, Toyota plãnuieºte sã
producã modelul Tacoma, în loc
de Corolla. Nu va exista un impact semnificativ asupra planului de investiþii Toyota ºi a numãrul de angajaþi de acolo.

Preºedintele Toyota, Akio Toyoda:

Valoarea acþiunilor
cumpãrate reciproc
de cãtre cele douã
companii va fi
echivalentã

Industria auto cunoaºte provocãri din ce
în ce mai mari, inclusiv
regulamente de mediu ºi
de siguranþã mai stricte
pentru autovehiculele
noi, dar ºi apariþia unor
competitori din alte industrii, precum ºi diversificarea afacerilor din
sfera mobilitãþii. Având în
vedere viitorul acestei industrii, în plus faþã de a-ºi pune
în valoare punctele forte individuale pentru a îmbunãtãþi în continuare tehnologii ºi pentru a-ºi
întãri ºi mai mult bazele afacerilor, Toyota ºi Mazda au ca scop
sã îºi extindã colaborarea ºi sã
obþinã o creºtere sustenabilã prin
intermediul parteneriatului lor ºi
sã adreseze ºi sã depãºeascã

“Esenþialul parteneriatului nostru cu Mazda este cã am descoperit un nou partener, care iubeºte cu adevãrat maºinile. Totodatã, a aprins spiritul competitiv Toyota, crescând atenþia noastrã pentru a nu fi depãºiti de Mazda. Aceasta este o colaborare
în cadrul cãreia cei ce iubesc maºinile vor conlucra pentru a
face autovehicule ºi mai bune. Este, totodatã, înfãptuirea dorinþei noastre de a nu lãsa maºinile sã devinã mãrfuri vreodatã.”
Reprezentând Mazda, Preºedintele ºi CEO-ul Masamichi Kogai:

“Nimic nu m-ar bucura mai mult decât ca prin aceastã alianþã
sã impulsionãm industria auto ºi sã creãm mai mulþi fani auto prin
aducerea laolaltã a douã spirite competitive care sã se potenþeze
reciproc, ducând la inovaþii ºi la creºterea de talente ºi lideri.”
aceste provocãri existente. „Totodatã, alãturi de obiectivul de a
dezvolta ºi întãri colaborarea pe
termen lung, Toyota ºi Mazda au
fost de acord sã intre într-o alianþã reciprocã de acþionariat care
menþine independenþa ºi egalitatea ambelor companii. În colaborarea de capital, cele douã companii au agreat ca Toyota sã sub-

scrie ºi sã cumpere acþiuni nou
emise de Mazda ºi, totodatã, Mazda va subscrie ºi va achiziþiona
acþiuni proprii Toyota în sumã
echivalentã acþiunilor Mazda. Valoarea acþiunilor cumpãrate reciproc de cãtre cele douã companii va fi echivalentã”, se precizeazã într-un comunicat de presã al companiei Mazda.
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Preºedintele Parlamentului European, Antonio Tajani (EPP):

„Stabilitatea Uniunii este printre
principalele responsabilitãþi ale noastre”
Malta, martie - aprilie 2017
La finele lunii martie, mai exact pe
29, Regatul Unit a declanºat articolul 50, marcând începutul unor lungi
negocieri cu UE. Una dintre cele mai
importante chestiuni este situaþia
britanicilor ce locuiesc în UE ºi cea
a cetãþenilor UE care locuiesc în
Regatul Unit. Propunerea de rezo-

La sfârºitul lunii martie a avut
loc Congresul PPE, în Malta.
Timp de douã zile, pe faimoasa
insulã maltezã, în localitatea
Saint Julians, 2000 de invitaþi din
40 de þãri, au dezbãtut viitorul
Uniunii Europene. Gazdele evenimentului au fost: liderul Partit
Nazzjonalista – Simon Busuttil,
preºedintele PPE – Joseph Daul,
secretarul general al PPE – Antonio Lopez-Isturiz ºi, nu în ultimul rând, preºedintele Grupului PPE din Parlamentul European – germanul Manfred Weber. PPE este cel mai mare ºi cel
mai influent partid politic la nivel european , care include în
prezent 79 de partide ºi parteneri din 41 de þãri.
Congresul de la Malta a fost
unul dedicat adoptãrii unor documente ce vizeazã poziþia PPE
cu privire la viitorul Europei, cu
accent pe politica externã ºi de
securitate precum ºi pe realitãþile economice ºi digitale. Deschiderea Congresului PPE a
coincis cu activarea Art. 50 privind Brexit, pe 29 martie fiind
declanºat oficial procesul de
pãrãsire a UE de cãtre prim-ministrul Marii Britanii, Theresa
May. Drept urmare mulþi dintre
liderii prezenþi la eveniment au
vorbit despre acest subiect.

luþie ce a fost deja votatã cere un
tratament corect al acestora ºi spune cã interesele oamenilor ar trebui
sã fie prioritare în cadrul negocierilor. Statutul ºi drepturile acestora
trebuie sã se supunã principiilor reciprocitãþii, echitãþii ºi nediscriminãrii, mai aratã textul.

Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a subliniat, în intervenþia sa cã PPE este cea mai
importantã forþã politicã din Europa. Cancelarul a reiterat cã
valorile PPE sunt soluþia pentru
problemele complexe cu care se
confruntã astãzi Uniunea. Apãrarea libertãþilor fundamentale, solidaritatea ºi principiul
subsidiaritãþii trebuie sã ghideze rãspunsurile la actualele provocãri. Referitor la Schengen ea
a spus „Nu vrem sã ne izolãm
în timp ce cãutam posibile soluþii la integritatea noastrã terito-

rialã… Dacã vrem sã protejãm
graniþele noastre, avem nevoie de
o forþã de poliþie comunã”.
Prim-ministrul spaniol,
Mariano Rajoy, a declarat cã
UE a vindecat rãnile celui de-Al
Doilea Rãzboi Mondial. El a spus
cã existã diverse provocãri care
au generat creºterea populiºtilor,
dar a avertizat cã aceºtia aduc
soluþii simpliste pentru probleme complexe. Astãzi, prin PPE
se subînþeleg valorile europene,
ale democraþiei ºi ale statului
de drept, iar cetãþenii europeni
trebuie sa creadã in PPE tocmai

clarat cã doar o „Europã unitã
poate fi o Europã suveranã…
Brexit ne-a fãcut mai hotãrâþi ºi
mai uniþi decât înainte“. El a
subliniat importanþa unitãþii pentru viitor ºi a încurajat delegaþii
sã conteste populiºtii: „Populismul este opusul unitãþii moderne. Cuvinte ca demnitate ºi mân-

din acest motiv. „Proiectul european trebuie explicat ºi promovat. Nimeni nu trebuie sa se
îndoiascã ca lucrând pentru
PPE, lucram pentru o Europa
mai bunã.”
Preºedintele Consiliului
European, Donald Tusk, a de-

drie trebuie sã se întoarcã în dicþionarul nostru politic”.
Jean-Claude Juncker, preºedintele Comisiei Europene,
a declarat cã Europa nu a avut
niciodatã mai multã nevoie de
unitate decât acum. El a spus
cã Europa a fost torturatã de

conflicte, dar a reuºit sã aibã o
perioadã de 60 de ani de pace
datoritã acestei Uniuni: „Acum
avem Brexit, la câteva zile de la
sãrbãtorirea a 60 de ani de la înfiinþare. Acesta este un nou început pentru ceva mai puternic ºi mai bun. Acesta nu este
sfârºitul”.
Preºedintele Parlamentului European, Antonio Tajani,
a reiterat forþa PPE în Europa
reamintind victoria sa ºi a colegilor Juncker ºi Tusk în competiþia pentru conducerea principalelor instituþii europene. A
mai precizat cã stabilitatea
Uniunii este printre principalele responsabilitãþi ale noastre, importantã pentru soluþionarea provocãrilor pe care le are
de înfruntat UE.
Manfred Weber, preºedintele Grupului PPE din cadrul
Parlamentului European, a
subliniat imporþanta proiectului
european pentru menþinerea
pãcii în Europa timp de 60 de
ani, o dovada clarã a succesului acestui demers. Referinduse la Turcia, Preºedintele Weber a transmis un mesaj clar:
„Adevãrul este cã Turcia nu va
putea niciodatã sã devinã membru plin al Uniunii Europene”.
Turcia ºi UE vor putea deveni
„parteneri apropiaþi”.
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Programe europene pentru Bacalaureat
În urmã cu puþin timp, Ministerul Educaþiei Naþionale a publicat lista cu unitãþile de învãþãmânt liceal, în numãr de 271,
care vor beneficia de granturi pentru creºterea ratei de promovabilitate a Bacalaureatului. În judeþul Dolj, sunt sunt douã
instituþii ºcolare , care au intrat în program.
Este vorba doar de prima secþiune , dar
În judeþul Dolj, din cele 43 de
unitãþi de învãþãmânt liceal , numai în cinci procentul de promovabilitate a depãºit 90 de puncte.
Pentru celelalte, se are în vedere
o creºtere a numãrului celor care
trec de pragul minim de admitere, printr-un program cu finanþare internaþionalã. Este vorba
despre proiectul privind învãþãmântul secundar – „Romanian
Secondary Education Project ROSE”, care îºi propune sã contribuie la reducerea abandonului
ºcolar ºi la creºterea ratei de promovabilitate la BAC. Acesta este
finanþat printr-un împrumut de
200 de milioane de euro, acordat
de Banca Internaþionalã pentru
Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BIRD), implementat de cãtre
Ministerului Educaþiei Naþionale
(cu titulaturile pe care le-a avut
de-a lungul timpului), pe o perioadã de ºapte ani, între 2015 –
2022. Acordul de împrumut, dintre România ºi BIRD, a fost semnat pe 17 aprilie 2015, la Washington, ºi a fost aprobat prin
Legea nr. 234/06.10.2015, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757/2015.
Proiectul este structurat în trei
componente, primele douã fiind
concepute pentru a aborda aspecte de naturã academicã ºi socialã, care conduc la performanþa
scãzutã a elevilor în învãþãmântul secundar superior, precum ºi
în primii ani din învãþãmântul terþiar. A treia structurã include atât

proiectul are extensibilitate, fiind vorba de
instituþii care sunt în faza de de scriere a
proiectelor, pe care le vor depune în etapele urmãtoare. În Dolj , cele douã unitãþi
care beneficiazã, deocamdatã, de program
sunt Colegiul Tehnic de Industrie Alimentarã (CTIA) ºi Liceul „Traian Vuia” (LTV),
ambele din Craiova.

managementul de proiect, monitorizarea ºi evaluarea impactului acestuia, cât ºi activitatea de
evaluare a intervenþiilor existente, care abordeazã constrângerile financiare ale elevilor proveniþi
din grupuri defavorizate. La licee,
prima subcomponentã are în vedere intervenþii la nivelul ºcolilor,
prin acordarea de granturi unitãþilor mai puþin performante, din
sistemul public de învãþãmânt, în
cuantum de 127,3 milioane de
euro, cu perioadã maximã de patru ani, pe o medie de 100.000
de euro. Unitãþile de învãþãmânt
prinse în program trebuie sã propunã activitãþi menite sã conducã la realizarea obiectivelor menþionate (reducerea abandonului

ºcolar, îmbunãtãþirea rezultatelor
la Bacalaureat), fiind incluse ,
printre altele, activitãþi remediale, de consiliere, îndrumare ºi
orientare vocaþionalã, de mediere în comunitãþile rome, etc. Cea
de-a doua subsecvenþã are ca obiectiv sprijinirea a peste 1.100 de
licee din toatã þara, cu performanþe scãzute, valoarea fiind de
17,2 milioane de euro.

În aºteptare, 21 de licee

Este un proiect ambiþios, care
are sorþi de izbândã. Din Dolj, în
prima fazã, au au fost alese CTIA
ºi LTV, ambele din Craiova. Sunt
mai multe licee din Dolj, care au
fost eligibile pentru aceste granturi. Nu au intrat unitãþile cu re-

zultate bune la Bacalaureat ºi cele
care nu mai au , pentru anul ºcolar urmãtor, învãþãmânt liceal de
zi, rãmânând doar cu ºcoala profesionalã. „În prima etapã, au
fost alese numai douã instituþii,
dar, în faza urmãtoare, vor fi mai
multe unitãþi, care, fie au fie au
proiectele gata, fie sunt în faza
de scriere a lor, cu finanþare asiguratã în funcþie de eligibilitate.
Pentru cea de-a doua rundã, au
depus cerere de aviz în Consiliulul de Administraþie al Inspectortaului ªcolar Judeþean Dolj, pentru solicitare de finanþare, 21 de
unitãþi de învãþãmânt liceal ”, a
precizat prof. Ani Drãghici, inspector pentru proiecte educaþionale în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj.

Douã licee, aceleaºi concepte

Managerii celor douã instituþii de învãþãmânt liceal, selectate pentru prima fazã, ºi-au expus punctele de vedere, fiecare
dintre directori fiind onorat cu
proiectele depuse, cele alese.
„Avem un program foarte bun –
„Elevi mai buni pentru un viitor
mai bun!”, iar ROSE este un
sprijin pentru noi. Obiectivul general este „Sprijinirea tranziþiei
liceenilor din Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentarã” cãtre învãþãmântul terþiar. Ne dorim re-

ducerea abandonului ºcolar de la
20%, în prezent, la 7% la sfârºitul proiectului, prin activitãþi de
consiliere ºi activitãþi extracurriculare; dublarea ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat, faþã de perioada de
referinþã 2016, pânã la sfârºitul
proiectului, prin activitãþi educaþionale de pregãtire suplimentarã. Beneficiarii direcþi sunt elevii cu rezultate slabe în anii de
liceu ºi cei care prezintã riscul
de pãrãsire timpurie a ºcolii. Vor
avea loc mai multe ºedinþe de
consiliere ºi efectuarea unor activitãþi pe lângã programa ºcolarã”, a declarat prof. Laura
Duþescu, director al CTIA. La
rîndul sãu, prof. Ileana Moculescu, manager al LTV, a menþionat. „Suntem fericiþi cã am fost
selectaþi în aceastã primã fazã a
proiectului, ceea ce ne îndeamnã sã mergem mai departe pe
scãderea abandonului ºcolar ºi
pe ridicarea promovabilitãþii la
Bacalaureat. Sã nu uitãm cã am
fost aleºi, a doua oarã consecutiv, drept ªcoalã Europeanã, ceea
ce ne obligã foarte mult ºi vom
arãta cã meritãm titulatura. Despre proiectul actual, sloganul
nostru este „La BAC, fii bun!”,
cu sigla BACFB”.
CRISTI PÃTRU

Tabãrã de varã pentru 67 de copii ºi tineri din satele doljene
În fiecare vacanþã de varã, bursierii programului de burse ºcolare
“Vreau în clasa a noua”, desfãºurat de fundaþia World Vision România,
au ºansa sã meargã alãturi de colegii lor în excursii sau tabere educaþionale
care sã-i ajute sã-ºi lãrgeascã orizontul ºi sã înveþe lucruri noi. Vara aceasta,
în perioada 1-3 august, 67 de bursieri din judeþul Dolj au mers în staþiunea
montanã Straja unde au luat parte la activitãþile organizate în cadrul
Taberei Resiga.
Experienþa tinerilor liceeni a fost una plinã de aventurã ºi distracþie. La sosirea în
staþiune, ei au luat parte la activitãþi în are
liber ºi au mers în drumeþii pentru a cu-

noaste mai bine zonele înconjurãtoare.
Aventura a început cu adevãrat, a doua zi,
în parcul montan, acolo unde ºi-au testat
încrederea în sine ºi curajul prin exerciþii
la înãlþime, escalada pe stâncã
ºi tiroliana. Dornici sã experimenteze cât mai multe lucuri
noi, ei nu au ratat niciun exerciþiu ºi chiar au cerut sã repete experienþa de la tirolianã.
Spre bucuria lor au fost ºi
exerciþiile în echipã care i-au
ajutat sã-ºi dezvolte abilitãþile
de relaþionare ºi leadership,
precum ºi cursul de bune maniere la care au avut ocazia sã
ia parte. Bineînþeles cã nu au
lipsit serile pline de voie bunã,
cu dans si cântece la chitarã
în jurul focului de tabãrã.

,,Consider cã aceste tabere contribuie foarte mult la dezvoltarea
noastrã. Am întâlnit oameni minunaþi care s-au transformat în prieteni ºi am avut parte de foarte multã aventurã. Am învãþat foarte
multe lucruri noi ºi folositoare ºi neam pus la încercare curajul ºi încrederea în forþele proprii. Cel mai
mult mi-a plãcut ultima searã cea
în care am participat la focul de
tabãrã ºi am cântat alãturi de liderii
noºtri”, a spus ªtefania, 18 ani.
,,Tabãra aceasta mi-a oferit experienþe de neuitat. Cel mai mult
mi-a plãcut în parcul de aventura deorece
a fost pentru prima datã când am experimentat astfel de exerciþii la înãlþime”, a
spus Bianca, 16 ani.

„Vreau în clasa a noua”,
o ºansã pentru tinerii liceeni
Programul „Vreau în clasa a noua” oferã copiilor din mediul rural cu situaþie financiarã precarã, dar cu rezultate ºcolare
bune, ºansa de a-ºi continua studiile la liceu. În prezent, 95 de tineri liceeni din judeþul Dolj fac parte din program. Bursierii

primesc asistenþã ºi suport material continuu pe tot parcursul anului ºcolar în funcþie de planul de intervenþie al fiecãrui copil.
Pe lângã bursa lunarã care acoperã parþial sau total, în funcþie de nevoile bursierilor, masa ºi cazarea, transportul, rechizitele, îmbrãcãmintea elevului, programul
le oferã bursierilor acces la activitãþi educative ºi de socializare, excursii ºi tabere
de varã care faciliteazã socializarea ºi dezvoltã abilitaþi de comunicare ºi lucru în
echipã în vederea unei bune integrãri în
mediul ºcolar.
RADU ILICEANU
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Primul festival de jazz la Craiova, între 14 ºi 17 septembrie
Filarmonica „Oltenia” va organiza, în perioada 14-17 septembrie, primul
festival de jazz din Craiova, cu artiºti din România, Germania ºi Cuba. Evenimentele din program se vor desfãºura la Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae
Romanescu”, în prezentarea lui Florian Lungu ºi Alexandru ªipa, publicul
având acces liber, în limita locurilor disponibile. Craiova Jazz Festival este un
proiect pe care Filarmonica „Oltenia” îl are în plan de multã vreme, dorind ca
el sã se bucure, în timp, alãturi de Festivalul Internaþional „Craiova Muzicalã”,
de amploare ºi prestigiu, dar ºi de tradiþie.
„În toamnã, încercãm sã organizãm primul festival de jazz
din Craiova. Am contactat deja
artiºti de renume, care s-au declarat dispuºi sã vinã aici sã cânte. Aºteptãm confirmãri… financiare, sã vedem pe cine ne vom
putea permite sã aducem”, declara în luna aprilie, în cadrul unei
conferinþe de presã, Radu Jianu,
consultant artistic în cadrul Filarmonicii „Oltenia”.
Craiova Jazz Festival va fi deschis joi, 14 septembrie, ora 19.00,
de recitalul susþinut de Grupul
vocal Jazzappella, urmat, la ora

20.15, pe aceeaºi scenã a Teatrului de Varã din Parcul „Nicolae
Romanescu”, de Ethnotic Project
– Irina Sârbu (voce), Cezar Cazanoi (flaut ºi caval), Capriel Dedeian (chitarã), Anatol Cazanoi (þambal ºi clapã), Laurenþiu Horjea
(bas), Dragoº Mihu (tobe). În aceeaºi searã, de la ora 21.30, va evolua ºi Trio – Petricã Andrei (pian),
Decebal Bãdilã (chitarã bas), Vlad
Popescu (percuþie).
În cea de-a doua zi, 15 septembrie, la ora 11.00, Florian Lungu –
muzicolog, realizator ºi prezentator de emisiuni de jazz, la radio ºi

Lucian Nagy Balkumba Tribe

televiziune, pianist, aranjor ºi compozitor – va susþine în sala Filarmonicii „Oltenia” o prelegere cu
tema „Performanþe de virtuozitate în jazz-ul autohton ºi mondial”.
Seara este rezervatã recitalurilor
artiºtilor de la Casual Band &
Friends – „Jazzy Covers Night”
(ora 19.00), Cico’s Jazz Orchestra (Germania) feat. Oltenia Big
Band, sub conducerea muzicalã a
lui Horia-Dinu Nicolaescu (ora
20.00), ºi Lucian Nagy Balkumba Tribe (ora 21.30).
Sâmbãtã, 16 septembrie, craiovenii sunt invitaþi, la ora 11.00, la

Filarmonicã, la workshopul susþinut de Lucian Nagy Balkumba Tribe, intitulat „Influenþe geografice
în muzica de jazz”. Apoi, în Parcul „Nicolae Romanescu”, la un
recital de pian prezentat de Alex
Pãdureanu (ora 19.00), Ekue

Marius Mihalache Band ºi Irina Sârbu

Band (Cuba) (ora 20.00) ºi Marius Mihalache Band (ora 21.30).
În ultima zi a Craiova Jazz Festival, iubitorii de muzicã bunã vor
asculta Sorin Zlat Quintet (ora
19.30) ºi Flavius & Linda Teodosiu Band (ora 21.00).

Ekue Band

Postul de manager al Filarmonicii „Oltenia”, scos la concurs
Dupã o perioadã de o mai bine de opt
luni în care a fost ocupat interimar, postul
de manager al Filarmonicii „Oltenia” a
fost scos la concurs de Primãria municipiului Craiova, în subordinea cãreia instituþia se aflã. Data-limitã pentru depunerea proiectelor de management ºi a dosarelor de concurs de cãtre candidaþi este
vineri, 11 august. Municipalitatea cautã un
licenþiat în muzicã, având pregãtire sau
experienþã în management de minimum 3
Condiþiile de participare la concursul de proiecte de management
pentru Filarmonica „Oltenia” au
fost fãcute publice încã din 21 iulie a.c., data-limitã pentru depunerea dosarelor de concurs fiind 11
august, ora 14.00, la sediul Primãriei Craiova (Serviciul Resurse
Umane). Conform calendarului
concursului, selecþia dosarelor de
va face pe 16-17 august, analiza
proiectelor de management (prima
etapã) – în perioada 18-29 august,
iar susþinerea acestora în cadrul
interviului (a doua etapã) – între
30 august ºi 1 septembrie. Rezultatele vor fi aduse la cunoºtinþa
candidaþilor în termen de 24 de ore
de la încheierea etapei a doua de
concurs. Cei nemulþumiþi vor putea depune contestaþii asupra mo-

ani ºi al cãrui proiect de management, de
60 de pagini, sã fie convingãtor pentru
membrii comisiei de concurs. Postul de
manager al Filarmonicii craiovene a rãmas vacant dupã ce Vlad Drãgulescu, care
a condus instituþia din toamna anului 2012
pânã la sfârºit de noiembrie 2016, a ales
sã fie director artistic al Teatrului Naþional „Marin Sorescu”. Interimar, funcþia a
fost ocupatã pânã în prezent de fostul lider de sindicat Dorin Mãciucã.

dului de respectare a procedurii
privind organizarea ºi desfãºurarea concursului.
Candidaþii trebuie sã aibã „studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii
superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau
echivalentã în: Domeniul fundamental de ierarhizare – ªtiinþe
umaniste ºi arte, Ramura de ºtiinþã – Arte, Domeniul de licenþã –
Muzicã”. De asemenea, municipalitatea cautã o persoanã cu vechime în specialitatea studiilor
menþionate de minimum 3 ani ºi
care are pregãtire sau experienþã
în management de minimum 3
ani. Aceasta poate fi substituitã
însã de „pregãtirea în management atestatã cu certificat de

absolvire (manager de proiect,
manager cultural etc.) sau experienþã în conducerea unei instituþii, companii, organizaþii neguvernamentale etc., doveditã prin
adeverinþã”. Evident, candidatul
nu trebuie sã fi suferit condamnãri penale ºi civile pentru fapte
ce l-ar face incompatibil cu funcþia pentru care candideazã, nu a
fost lucrãtor al securitãþii sau colaborator al acesteia ºi cunoaºte
limba românã, scris ºi vorbit.
Comisia de concurs va fi desemnatã de municipalitatea craioveanã ºi, potrivit Regulamentului concursului, va fi „compusã din reprezentanþi ai autoritãþii,
în proporþie de o treime, ºi din
specialiºti în domeniul de activitate a instituþiei, în proporþie de

douã treimi”. În evaluarea proiectelor de management se va
urmãri modul în care acestea rãspund cerinþelor caietului de obiective, avându-se în vedere mai
multe criterii generale de analizã
ºi notare a acestora.
Este vorba despre „a) analiza
socioculturalã a mediului în care
îºi desfãºoarã activitatea instituþia
ºi propuneri privind evoluþia acesteia în sistemul instituþional existent; b) analiza activitãþii instituþiei
publice de culturã ºi, în funcþie de
specific, propuneri privind îmbunãtãþirea acesteia; c) analiza orga-

nizãrii instituþiei publice de culturã
ºi propuneri de reorganizare ºi/sau
restructurare, dupã caz; d) analiza
situaþiei economico-financiare a
instituþiei publice de culturã; e)
strategia, programele ºi planul de
acþiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituþiei publice de
culturã, conform sarcinilor formulate de autoritate; f) o previziune a
evoluþiei economico-financiare a
instituþiei publice de culturã, cu o
estimare a resurselor financiare ce
ar trebui alocate de cãtre autoritate, precum ºi a veniturilor instituþiei ce pot fi atrase din alte surse”.
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„Biblioteca
„Biblioteca din
din vacanþã”
vacanþã” –– Ediþia
Ediþia aa IX-a
IX-a
De nouã ani de zile, Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” organizeazã cursuri gratuite pentru elevi, în cadrul proiectului „Biblioteca din vacanþã”. Anul acesta, înscrierile se fac în intervalul 26-30
iunie,între orele 8.30-16.30, la Secþia pentru Copii ºi
Tineret a Bibliotecii Judeþene “Alexandru ºi Aristia
Aman”,strada M. Kogãlniceanu, nr.9 sau la numerele
de telefon 0251532267 ºi 0351441809, interior 104.
Numãrul locurilor disponibile este limitat.
În perioada 3 iulie – 31 august,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” se vor desfãºura, sãptãmânal, o serie de
ateliere ºi cursuri educative,
structurate pe douã categorii de
vârstã. Astfel, pentru clasele IIV, în cadrul Secþiei pentru Copii ºi Tineret – Ludotecã, se vor
desfãºura ateliere de: limba englezã, limba spaniolã, origami,
hand-made, respectiv dans. Elevilor mai mari, clasele V-VIII, le
sunt rezervate cursurile: „Micul
Jurnalist”, „Public Speaking”,
limbã spaniolã ºi teatru.
Programul „Biblioteca din Vacanþã” este alternativa ineditã pe
care o propune Biblioteca Aman
pentru petrecerea timpului liber
în sezonul estival. Vacanþa de
varã este perioada anului în care
elevii dispun de cel mai mult timp
liber. Ca atare, însoþiþi de pãrinþi,
bunici sau amici, copiii se pot
înscrie la cursurile gratuite care
se vor derula timp de douã luni la
bibliotecã. Vor avea astfel ocazia
de a învãþa lucruri noi ºi de a se
relaxa într-un mediu plãcut. Alãturi de distracþie, toþi cei care se
vor înscrie la cursurile din acest
an vor avea posibilitatea de a deprinde abilitãþi noi. Dansul, limba englezã, cursurile de public
speaking ºi atelierul de teatru,
sunt doar câteva dintre programelepe care le oferã biblioteca
pentru aceastãediþie. Fãrã excepþie, toate cursurile ºi atelierele
programului vor fi desfãºurate de
voluntarii bibliotecii.
“La biblioteca Aman, fiecare
nouã vacanþã de varã înseamnã
“Biblioteca din Vacanþã”. De
nouã ani de zile, fãrã întrerupere, dezvoltãm proiectul “Biblioteca din Vacanþã”, o iniþiativã a
bibliotecarilor de la Secþia de

Copii ºi Tineret ºi Ludotecã. Ca
de fiecare datã la sfârºitul lunii
iunie, în aceste zile pregãtim ultimele detalii ale programului. Întrun cadru primitor, îi invitãm pe
toþi cei care doresc sã-ºi exerseze
cunoºtinþele de englezã sau spaniolã, pe toþi cei care vor sã se
iniþieze în tehnicile de hand-made
sau origami dar ºi pe cei pasionaþi de dans sã se înscrie la cursurile ºi atelierele noastre. Vom relua cursul de teatru, un atelier pe
care l-am desfãºurat în cadrul
primelor ediþii ºi pe care, spre
bucuria copiilor, îl reintroducem
cu aceastã ocazie.Suntem convinºi cã toþi participanþii dispun
de noþiuni elementare pentru toate cursurile ºi atelierele la care se
vor înscrie. Noi sperãm ca prin
activitatea voluntarior noºtri sã
le oferim copiilor ocazia de a-ºi
perfecþiona abilitãþile, de a petrece un timp util la bibliotecã ºi, în
fond, de a învãþa într-un mod cât
mai dinamic. Le mulþumesc tuturor colegilor mei ºi voluntarilor
implicaþi”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” continuã ºi
în acest an derularea proiectului „Biblioteca din Vacanþã”
ajuns la cea de-a IX-a ediþie.
Adresat copiilor din clasele IVIII, proiectul se desfãºoarã în
intervalul3 iulie – 31 august ºi
este structurat pe mai multe ateliere: englezã, spaniolã, dans, jurnalism, hand made, origami, public speaking ºi teatru.
ALEXANDRU IONICESCU
Purtãtor de cuvânt,
Biblioteca Judeþeanã
“Alexandru ºi Aristia Aman”

Liviu Pop, ministrul Educaþiei: Fiecare profesor
va decide dacã are nevoie de manualul de sport
Manualele de sport vor fi folosite de cadrele didactice dacã îºi doresc
acest lucru, a anunþat, luni, la Focºani ministrul Educaþiei, Liviu Pop,
transmite corespondentul MEDIAFAX.
Ministrul Educaþiei, Liviu
Pop, a explicat, ieri, la Focºani,
cã profesorii vor decide dacã lucreazã sau nu cu manualele de
sport. „Profesorii vor decide
dacã vor lucra sau nu cu manuale de sport, fiecare în parte
va decide dacã are nevoie de manual pentru ora de sport”, le-a
declarat presei, la Focºani, Liviu Pop.
Ministrul a mai spus cã în vi-

ziunea sa învãþãmântul românesc este de nota 6 sau 7, în
condiþiile în care foarte multe cadrele didactice sunt necalificate. Declaraþiile lui Liviu Pop au
fost fãcute la finalul unei ºedinþe la care au participat conducerea Inspectoratului ªcolar Judeþean Vrancea ºi sindicaliºti din
învãþãmânt.
Ministrul Educaþiei a declarat,
sãptãmâna trecutã, la Alba Iulia,

cã manualul de educaþie fizicã ºi
sport pentru elevii de clasa a VIa a fost aprobat ºi nu existã contestaþii. Cele trei variante sunt
publice pe format electronic, iar
astfel ºcolile le pot comanda.
Liviu Pop a ajuns duminicã în
judeþul Vrancea, unde a participat
la manifestãrile de la Mãrãºeºti ºi
a rãmas peste noapte la Focºani,
iar luni a avut o întâlnire cu reprezentanþi din învãþãmânt.

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

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 Izolaþi în România (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 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
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 Anchetele comisarului
Antonescu
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:00 România 9 (R)
01:30 Izolaþi în România (R)

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Dragostea iartã orice
2016, Canada, Comedie,
Romantic, Dragoste
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
21:45 Fotbal UEFA SuperCup:
Real Madrid - Manchester United
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Piranha 3D
2010, SUA, Horror, Thriller
01:45 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 I Like IT (R)
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

10:00 Turnul primului nascut
1998, Italia, Franta, Aventuri,
Drama
11:00 2K1 cu Mirela Vaida
13:00 Observator
14:00 Nunta cu scântei
16:00 Observator
17:00 Gashka Mare
19:00 Observator
20:00 În puii mei
20:30 Insula iubirii
00:00 Noroc chior
1991, SUA, Comedie, Crima
02:00 Lege ºi ordine: Brigada
speciala
1999, SUA, Crima, Drama
02:45 La birou
2005, SUA, Comedie, Drama,
Romantic, Dragoste
03:15 Nunta cu scântei (R)
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo (R)
07:55 Între cer ºi mare
08:21 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 Naturã ºi aventurã (R)
17:10 Cap compas
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
21:00 Destine ca-n filme
22:00 D'ale lu' Miticã (R)
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)
01:10 România Turisticã (R)
01:50 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

HBO
08:00 Doctor Strange
09:55 Joy
12:00 Te iubesc, Beth Cooper!
13:45 Spre necunoscut
15:15 Iubire ºi prietenie
16:50 500 de zile cu Summer
18:25 Mirajul Dansului 3
20:00 Pactul
21:45 Douã lozuri
23:15 Omul din întuneric
00:45 Mitul Slenderman: Un caz
terifiant

08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineþi lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Teleshopping
12:00 Petale de singurãtate (R)
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)

PRO CINEMA
07:00 Wolverine
07:30 Ce spun românii (R)
08:30 La bloc (R)
11:15 Max (R)
13:30 Profesorul Trãsnit (R)
15:30 La bloc
18:00 Cheia
20:30 Votul Decisiv
23:00 Rezerve de lux
00:45 44 minute (R)
02:30 Cine A.M
06:00 La bloc (R)
06:30 Wolverine

SPORT.RO
07:00 Stiri Sport.ro
09:00 Ora exacta in sport (R)
10:00 Stiri Sport.ro
10:45 Ora exacta in sport
12:00 Stiri Sport.ro
13:00 Ora exacta in sport (R)
14:00 Ora exacta in 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 Special UEFA Champions
League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen
20:30 Da-i bataie! Local Kombat
21:15 Special UEFA Champions
League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen
21:30 FIGHT NIGHT Craiova:
“Lei in cusca” (EXPLOZIV)
22:15 Special UEFA Champions
League calificari turul III, FCSB –
Viktoria
00:00 Stiri Sport.ro
00:30 Fotbal UEFA Champions
League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen

PRIMA TV
07:15 Chiriþa la Iaºi (R)
1987, România, Comedie
09:30 Teleshopping
10:00 Trasniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Casa: constructie ºi
design (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
16:00 Rãzboiul domniþelor
1969, România, Aventuri, Istoric
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateºte mai
bine
20:30 Furie in cer
2001, SUA, Actiune, Aventuri
22:30 Trasniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Cronica cârcotaºilor
01:30 Aceasta lehamite
1994, România, Comedie
03:15 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:30 Focus 18 (R)
05:45 Apel de urgenþã (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
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, Drama,
Romantic, Dragoste
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 Te vreau lângã mine
15:00 B.D. în alertã
1971, România, Comedie
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Drama
23:00 Vrei sa fii milionar (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Dila
2012, Turcia, Drama, Romantic
03:15 Pastila de râs (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)
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MARÞI - 8 august

ACASÃ

sâmbãtã, 5 august 2017

programe TV / recomandãri

Omul din întuneric
Se difuzeazã la HBO, ora 23:15

Trei prieteni pãtrund în casa
unui singuratic orb, convinºi
cã vor obþine un câºtig facil,
numai pentru a se afla într-o
luptã terifiantã pe viaþã ºi pe
moarte în Omul din întuneric,
al doilea film artistic al scenaristului ºi regizorului Fede Alvarez (Evil Dead) ºi al legendarului producãtor Sam Raimi.
Piranha 3D
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 00:00

În fiecare an, populaþia staþiunii
Lake Victoria explodeazã de la
5000 de locuitori la 50 000, pe
timpul vacanþei de primãvarã,
când adolescenþii puºi pe beþie ºi
distracþie invadeazã plaja ºi petrec ºi ziua ºi noaptea. Dar anul
acesta existã un motiv mult mai
serios de îngrijorare, pe lângã
obsinuitele mahmureli ºi plângerile locuitorilor.

Votul Decisiv
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 20:30
Votul decisiv este o comedie
politicã despre un cetãþean obiºnuit al Americii, care în ziua votãrii
unui nou preºedinte îºi dã seama
cã oricine poate schimba mersul
lucrurilor. Astfel, Bud Johnson este
un american cu o viaþã aparent
anostã, care îºi împarte activitãþile
între meseria de barman ºi misiunea complicatã de a-þi creºte ºi
educa fetiþa în vârstã de 12 ani.
sursa: cinemagia.ro

VALUTA
Cursul pieþei valutare din 8 august 2017 - anunþat de BNR
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12 / cuvântul libertãþii

$

1 EURO ...........................4,5657 ............. 45657

1 dolar SUA.......................3,8702........38702

1 lirã sterlinã................................5,0497....................50497

1 g AUR (preþ în lei)........156,4304.....1564304

METEO

marþi, 8 august - max: 36°C - min: 22°C

În mare
parte
senin
ploaie
ploaie

ploaie

RECOMANDÃRI TV

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

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 Eu, consumatorul
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:00 Convieþuiri
16:00 ªtiri
16:05 Convieþuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Secrete de rãzboi
1998, SUA, Documentar
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 Banii tãi
23:00 Ora de ºtiri
23:55 Vorbeºte corect! (R)
00:00 România 9 (R)
01:30 Zon@ IT (R)

10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Mereu lângã tine
2015, SUA, Dramã, Romantic,
Dragoste
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Ostatici
2011, SUA, Crimã, Dramã,
Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:30 Jocuri periculoase 2
2004, SUA, Thriller
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

10:00 Turnul primului nãscut
1998, Italia, Franta, Aventuri,
Dramã
11:00 2K1 cu Mirela Vaida
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 Te Pui Cu Blondele ?
23:30 Jocuri la nivel înalt
2009, SUA, Marea Britanie,
Franta, Crimã, Dramã, Mister,
Thriller
02:00 Lege ºi ordine: Brigada
specialã
1999, SUA, Crimã, Dramã
02:45 La birou
2005, SUA, Comedie, Dramã,
Romantic, Dragoste
03:15 Nuntã cu scântei (R)
06:00 Observator

TVR 2
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 Destine ca-n filme (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 Fratii Karamazov
1969, Rusia, Dramã
22:40 5 minute de istorie cu Adrian
Cioroianu
22:50 Poate nu ºtiai
23:00 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:50 Mutant X
2001, Canada, SUA, Acþiune,
Aventuri, Dramã, Fantastic, SF
00:40 Între cer ºi mare (R)
01:10 România Turisticã (R)
01:40 Pescar hoinar (R)

HBO
07:30 Iubire ºi prietenie
09:05 500 de zile cu Summer
10:40 Mirajul Dansului 3
12:10 Goana dupã cadou 2
13:45 Houston, avem o
problemã!
15:10 Inimã nebunã
17:00 Aventura
19:00 Jucãtorul
19:30 Nu-i totul alb sau negru
20:00 Copiii domniºoarei
Peregrine: Între douã lumi
22:10 Urzeala tronurilor
23:05 Twin Peaks
00:10 Cartea iubirii
01:55 Super-rãi
03:45 In slujba vieþii

08:00 Cine-i cine? (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Dimineti lângã tine (R)
10:15 Teleshopping
10:30 Totul pentru tine (R)
11:30 Teleshopping
12:00 Petale de singurãtate (R)
14:00 Parola: Te iubesc
15:00 Îngeri pãzitori
16:00 Cine-i cine?
17:00 Dimineti lângã tine
18:00 Totul pentru tine
19:00 Petale de singurãtate
21:00 Iertare
23:00 Iubire ºi onoare
00:00 Dimineti 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)

PRO CINEMA
07:00 Ce spun românii (R)
08:00 La bloc (R)
10:45 Marea farsã
13:15 Votul Decisiv (R)
15:45 La bloc
18:15 Salomeea
20:30 Destul!
22:45 Ucide-i cu tandreþe
00:45 Destul! (R)
02:45 Cine A.M.
06:00 La bloc (R)

SPORT.RO
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 Fotbal UEFA Champions
League calificari turul III, FCSB –
Viktoria Plzen
21:00 Ora exactã în sport
22:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,
Mister
23:00 Fight Night: GREU DE
UCIS!, Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV)
00:00 ªtiri Sport.ro
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)

PRIMA TV
07:15 Rãzboiul domniþelor (R)
1969, România, Aventuri, Istoric
09:30 Teleshopping
10:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
(R)
12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
16:00 Bocet vesel
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Ieri, azi, maine
1963, Italia, Comedie
23:00 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:30 Focus din inima României
00:00 Cronica cârcotaºilor
02:00 Nunþi de poveste
03:15 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:30 Focus 18 (R)
05:45 Dosarele DNA (R)
06:45 Teleshopping

KANAL D
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. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
17:00 Deschide Camera
Comorilor!
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 Sabbagh în acþiune (R)
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

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

MIERCURI - 9 august

ACASÃ
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programe TV / cinema

Goana dupã cadou 2
Se difuzeazã la HBO, ora 12:10
Doi taþi disperaþi se întrec într-o
luptã fãrã limite pentru a fi cel mai
bun tatã ºi pentru a oferi cel mai
frumos Crãciun trãit vreodatã.
Tatãl Larry, iubitor ºi liniºtit, încearcã din rãsputeri sã cumpere
cadoul perfect pentru Noel, fiica
lui în vârstã de 8 ani. Cea mai
doritã jucãrie a acestui Crãciun,
ursul Harrison, nu se mai gãseºte
nicãieri...
Jocuri periculoase 2
Se difuzeazã la Pro Tv, ora 23:30
Mai incendiar ºi salbatic chiar
decât primul film, Jocuri periculoase 2 este o continuare
pasionalã care vã va arãta cam
cât de departe pot ajunge
douã fete frumoase pentru a
cãpãta ceea ce îºi doresc.
Atunci când tatãl sãu putred
de bogat moare, viaþa luxoasã
a lui Brittney Havers pare a se
apropia de final.

Ucide-i cu tandreþe
Se difuzeazã la Pro Cinema, ora 22:45
Jackie Cogan este un asasin care
obiºnuieºte sã îi determine, forþeze
ºi oblige pe alþii sã facã lucrurile
dupã regulile lui. Bãrbatul este
plãtit sã rãzbune un clan mafiot
jefuit în timpul unui campionat de
poker de doi escroci. Aceºtia n-au
ºtiut în ce se bagã, iar Cogan este
nevoit sã aplice mãsuri care se
impun, astfel încât afacerile ºi
fluxul de bani sã fie reluate...
sursa: cinemagia.ro

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

sâmbãtã, 5 august 2017

Panoramic cinematografic - Patria - 8 august
Amityville: Trezirea la viaþã
Ora: 17:00
Gen film: Horror, Thriller



Turnul Întunecat
Ora: 21:00
Gen film: Acþiune, Fantastic, Horror, SF,

Atomic Blonde:
Agenta sub acoperire
Ora: 19:00
Gen film: Thriller
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Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii 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, picturã, graficã, artã cinematograficã. Examenul de admitere, în
anul I, se va desfãºura în perioada 47 septembrie 2017. Relaþii la telefon
0251/413.371; luni – vineri între orele
09.00- 15.00, în perioada înscrierilor.
ªCOALA Gimnazialã „Ion Þuculescu”, cu sediul în localitatea Craiova, judeþul Dolj, organizeazã concurs pentru ocuparea funcþiei contractuale vacante, de: Îngrijitor grãdiniþã,½ post conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
05.09.2017, ora 12.00, proba interviu
în data de 08.09.2017, ora 11.00. Pentru participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii: studii: generale sau
medii, vechime: minim 1 an. Relaþii
suplimentare la sediul ªcolii Gimnaziale „Ion Þuculescu” telefon:
0251.550.324, fax: 0251.550.324, Email: scoala14craiova@yahoo.com.
ªCOALA Gimnazialã „Ion Þuculescu”, cu sediul în localitatea Craiova, judeþul Dolj, organizeazã concurs
pentru ocuparea funcþiei contractuale temporar vacante, de: Paznic de
noapte,½ post, conform HG 286/
23.03.2011. Concursul se va desfãºura astfel: Proba scrisã în data de
05.09.2017, ora 09.00, proba interviu în
data de 08.09.2017, ora 09.00. Pentru
participarea la concurs candidaþii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele
condiþii: studii: medii, vechime: minim
1 an. Relaþii suplimentare la sediul:
ªcolii Gimnaziale „Ion Þuculescu”, telefon: 0251.550.324, fax: 0251.550.324,
E-mail: scoala14craiova@yahoo.com.
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publicitate
OFERTE DE SERVICIU

ANGAJEZ bonã pentru fiul meu în vârstã de
2 ani ºi 6 luni. Ofer salariu 200 Euro. Telefon: 0763/808.156.
Angajez recepþioner
hotel. Telefon: 0766/
481.842.

PRESTÃRI SERVICII

Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la telefon: 0767/674.328.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin str.
Putnei nr. 31, cam. 318.
Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
APARTAMENTE
Vând apartament 4
camere, foarte spaþios,
proaspãt igienizat, cu
vedere trilateralã, 2
bãi, 2 balcoane, decomandat - zona 1 Mai,
Târg Pelendava –
Kaufland. Telefon:
0762/622.136.
CASE
D+P-6 camere, 2 bãi,
2 holuri, pivniþã, utilitãþi,
teren 1300 mp, vie,
pomi, str. Bucovãþ. Accept credit prima casã.
Telefon:
0769/
360.741.
Vând casã în Craiova,
Mesteacãnului, Aleea
Corneliu Coposu nr. 2,
teren 82 mp. 25.000
Euro. Telefon: 0734/
155.815.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.

Primãria municipiului Calafat organizeazã concurs pentru
ocuparea unei (1) funcþii publice de execuþie respectiv:
a)-denumire funcþie publicã – auditor, cls I, grad Superior în
cadrul Comp. Audit intern;
b)-condiþii de desfãºurare a concursului:
-proba scrisã la sediul ANFP Bucureºti, în data de 08.09.2017.
-interviul se va susþine în maxim 5 zile lucrãtoare de la susþinerea probei scrise.
c)-termen de depunere a dosarelor – 20 zile de la publicare
în Monitorul Oficial.
d)-condiþii de participare la concurs:
-studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã de licenþã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã în specialitatea ºtiinþe
economice
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei publice –minim 9 ani
-certificat de atestare a cunoºtinþelor de calculator-cunoºtinþe de bazã
Relaþii suplimentare la ANFP Bucureºti.

Vând casã neterminatã în Cârcea, Aleea
Podului nr. 12. Telefon:
0721/995.405.
Vând casã Craiova, 5
camere, 2 bãi, izolatã
termic, încãlzire centralã, 570 mp sau
schimb cu apartament
minim 3 camere. Telefon: 0746/498.818.
Vând casã în comuna
Apele Vii, judeþul Dolj,
din cãrãmidã (anul
construcþiei: 1967), 3
camere (cu sobe de
teracotã, parchet ºi
mobilã), douã holuri ºi
bucãtãrie; anexe gospodãreºti ºi beci; teren de aprox. 1.400
mp; grãdinã cu viþãde-vie ºi pomi fructiferi; fântânã în curte ºi
posibilitate de racordare la reþeaua publicã de alimentare cu
apã. Preþ: 50.000 lei,
negociabil. Telefon:
0744/810.932.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate
utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

Vând casã 5 camere
2400 mp teren satul
Ghizdãveºti - Celaru,
cadastru, carte funciarã, unic vânzãtor. Telefon: 0748/542.454.

TERENURI

Vând 4200 mp teren
intravilan,cadastru fãcut la 10 km de Craiova sau schimb cu garsonierã plus diferenþa.
Telefon: 0727/884.205.
Vând 10 ha pãdure stejar 100-110 ani comuna Bãrbãteºti- Gorj. Telefon: 0722/943.220.
Proprietar vând teren
3000 cartier Bordei
strada Carpenului cu
gard ºi cabanã. Telefon: 0752/641.487.
Vând pãdure de salcâm 7800 mp în comuna Albeni, judeþul Gorj
cu 7000 lei. Telefon:
0770/303.445.
400 mp teren str. Pãuniþei. Telefon: 0766/
531.958.
Proprietar vând 1000
mp Cîrcea lângã Complex Magnolia ºi 5000
mp - Gara Pieleºti lângã Fabrica de termopane Q Fort. Telefon:
0752/641.487.

Vând teren intravilan
Piaþa Chiriac 418 mp
250 E/mp negociabl ºi
semicasã. Telefon:
0723/013.004.
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile, împrejmuit, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0351/402.056;
0744/563.640.
Vând lot 500 mp – Craiova, cartier ªimnicu
de Jos, utilitãþi - la DJ,
cadastru. Telefon:
0744/563.823.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
CUMPÃR GARSONIERÃ plata pe loc la parter. Telefon: 0761/
355.107.
CUMPÃRÃRI CASE
Cumpãr 2 camere ºi
baie la casã în Craiova plata pe loc. Telefon: 0758/270.906;
0761/355.107.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând 25 stupi cu familii.
Telefon: 0748/145.050.
Vând plug pentru boi.
Craiova, str. Rândunele nr. 43.
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Vând douã chioºcuri
de presã.
Telefon: 0251/412.457.
Vând urgent loc de
veci Roboaica, groapã
boltitã – placã metalicã 2 locuri. Telefon:
0744/208.585.
Vând pendulã ceas,
stabilizator tensiune
rusesc, maºinã de cusut Singer, rochie de
mireasã. Telefon:
0771/622.574.
Vând 3 locuri de veci
cimitirul Sineasca. Telefon: 0763/506.962;
0768/437.838.
Vând aragaz 3 ochiuri
SOMEª cu hotã electricã ºi chiuvetã fontã. Telefon: 0728/
011.731.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni. Telefon:
0741/186.100.
Vând bicicletã de bãrbat normalã româneascã bine întreþinutã, saltea de 2x1,20 pe
arcuri. Telefon: 0251/
464.043.
Vând aragaz voiaj
douã ochiuri cu butelie, polizor 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 magazin
din pal melaminat în
stare bunã, 4 galantare cu geam, 3 etajere
cu rafturi, 2 dulapuri.
Telefon: 0748/599.012.

Vând saltea aproape
nouã 1,20x 2 m. Telefon: 0770/687.430.
Frigider Whirlpool 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, calorifere fontã, piese Dacia noi, pantofi, bocanci, ghete militare
noi, frigider. Telefon:
0735/445.339.
Vând 3 canistre tablã,
calorifer electric nou 11
elemenþi, trotinetã nichelatã. Telefon:
0771/558.572.
Vând aragaz 4 ochiuri,
televizor color 100 lei
bucata, maºinã de cusut Ileana, 4 gropi fãcute noi cimitirul Romaneºti. Telefon:
0729/977.036.
Vând maºinã de cusut
- 250 lei, aspirator - 70
lei, saltea copil - 100
lei, masã extensibilã 100 lei, scoarþã – 100
lei. Telefon: 0770/
298.240.
Vând presã hidraulicã
mase plastice, ladã fibrã, butoi salcâm - 10
vedre, cârlige jgheaburi
de apã la casã noi. Telefon: 0767/153.551.
Vând coº fum metalic
din þeavã D 200 mm,
menghinã instalator,
apometru apã normal,
aragaz 3 ochiuri. Telefon: 0767/153.55
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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 aparat de facut
pâine electric Alasca –
70 lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând convenabil
1(un) calorifer tablã
1,20/0,60 foarte puþin
folosit, sau la schimb
cu un calorifer de fontã folosit. Telefon:
0720/231.610.
Vând þuicã de prunã. Telefon: 0765/
291.623.
Vând calorifer din fontã cu 5 elemenþi, 50
lei. Telefon: 0351/
416.166.
Vând maºinã de cusut,
aspirator, fotolii, scaune tapiþate, pat dublu,
comodã, masã, saltea
relaxa, scoarþã. Telefon: 0351/806.512.
Vând avantajos, lãmâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Ofer 2 camere –
parter ultracentralbirou firmã spate
Ciufulici – complet
renovat. Telefon:
0722/381.426.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea 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


DIVERSE
Relaþii la telefoanele: 0766/632.388 ºi
Singura argintãrie din 0760/678.231.
Craiova, situatã în ValeaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
bijuterii lucrate manual,
SUCPI
cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Teleanunţă programul
fon: 0351/423.493.

de lucr
u:
lucru
Luni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă 9.00 - 1
8.00,
18
Duminică 9.00 - 1
8 .00.
18

PIERDERI

S.C. HAPPY TOYS SRL
cu sediul în comuna
Poiana Mare, judeþul
Dolj declarã pierdut certificat unic de înregistrare. Se declarã nul.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)
 TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
 VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE

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

Cãtre

S.C. ED

PRESS COM S.R.L.

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:
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sport
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Pe Mangia l-au apucat crizele de nervi
Antrenorul Craiovei s-a certat cu oficialii clubului dupã
meciul cu Astra ºi cu ziariºtii la conferinþa de presã de ieri
Startul de campionat sub aºteptãri al Universitãþii Craiova, cu
doar 6 puncte în 4 meciuri, dintre
care 3 s-au disputat pe teren propriu, cu echipe fãrã pretenþii, a
tulburat deja apele în Bãnie. La
ultimele douã jocuri de la Severin
au venit doar câteva sute de spectatori, care s-au arãtat nemulþumiþi de jocul echipei. Devis Mangia, care dãdea impresia unui antrenor echilibrat la sosirea în România, resimte presiunea ºi deja a
avut câteva izbucniri la adresa
oficialilor clubului, la finalul partidei cu Astra, din motive puerile.
Noaptea nu l-a liniºtit pe antrenorul ªtiinþei, care, la conferinþa de
presã care a prefaþat partida cu
Juventus Bucureºti, a fãcut o adevãratã crizã de nervi dupã întrebãrile incomode puse de ziariºti.
„Ce comentaþi? Nu e bine cu atâtea egaluri pe teren propriu? Vedeþi-vã de treaba voastrã! Sunteþi
suporteri ai Craiovei sau þineþi cu
Dinamo sau Steaua? Nu am învins, dar nici nu am pierdut, spuneþi ºi asta!” a strigat Mangia cãtre ziariºti.
Întrebat despre jocul modest al
echipei în comparaþie cu cel de
anul trecut, din mandatul lui Gigi
Mulþescu, în condiþiile în care lotul este unul superior, Mangia s-a
enervat ºi a rãspuns într-o notã
de sarcasm ºi superioritate:
„Mamma mia, staþi liniºtiþi, cã au

trecut doar 4 etape! Fiþi calmi, nu
avem probleme, vom trage linie la
finalul campionatului, atunci vom
vedea ce am fãcut, dacã ne-am
atins obiectivele! Cunosc regulamentele mai bine decât voi, ºtiu
cã avem 26 de etape la dispoziþie
pentru a ne îndeplini obiectivele,
dar consider cã au rãmas destule
meciuri. Am vãzut cã nu au venit
spectatori la meci, iar cei care au
venit ne-au fluierat, dar ce putem
face? Probabil cã trebuie sã jucãm
mai bine, nu ºtiu... Eu cred cã am
jucat bine, Astra ne-a surprins o
datã pe contraatac, iar noi am avut
cinci ocazii de gol. Dacã pentru
voi e puþin pentru un meci din Liga
I, atunci ne vom strãdui sã ne creãm mai multe”.
Devis Mangia neagã cã jucãtorii sãi ar avea probleme fizice, deºi
în repriza a doua a partidei cu
FCSB, dar ºi pe finalul partidei cu
Astra alb-albaºtrii nu au mai reuºit
sã depãºeascã centrul terenului,
fiind sufocaþi de adversari, aceºtia
din urmã aflaþi ºi ei dupã meciuri
în cupele europene. „Faptul cã atacãm implicã un consum mare de
energie, fiindcã restul echipelor
preferã sã se apere, dar nu avem
probleme de naturã fizicã, nu sunt
de acord cu acest lucru”. În acest
timp, sub protecþia anonimatului,
câþiva jucãtori ai Craiovei au recunoscut cã stagiul de pregãtire din
Austria a fost mai degrabã o „va-

canþã”, antrenamentele fizice fiind deloc solicitante. Totodatã, recomandat ca un antrenor care promoveazã
tinerii, Mangia nu numai cã nu a folosit niciun „junior” în meciurile cu Milan, dar ºi
Screciu ºi-a pierdut
forma sportivã o datã
cu venirea italianului.
Portarul Neculai Calancea spune cã startul
ezitant de campionat
este cauzat de schimbarea sistemului de joc
de la 4-2-3-1 într-un 34-3, dar ºi perioadei de
integrare de care au
nevoie noii jucãtori.
„Jucãm un sistem nou
ºi avem nevoie de timp
sã ne acomodãm. În plus, au venit ºi mai mulþi jucãtori noi, care
au ºi ei nevoie de o perioadã de
adaptare, de acomodare. Nici eu
nu sunt la potenþialul maxim, am
avut ºi ceva probleme medicale.
E urât sã joci cu tribunele pustii,
ne dorim sã avem cât mai mulþi
fani alãturi, încercãm sã-i readucem la stadion, fiindcã ne-au ajutat mult când au venit” a spus
portarul moldovean.

Alb-albaºtrii sub lupã
Mitrovic – Nu i se poate imputa neapãrat golul, dar a avut câteva degajãri aiurea ºi putea aduce victoria oaspeþilor în ultimul
minut, la acea ieºire hazardatã.
Un portar care nu apãra nici în a
doua ligã elveþianã îi este preferat lui „Popicã” al nostru, un oltean tânãr ºi talentat.
Dimitrov – Are rol mai ofensiv, dar cam tot cu 5 fundaºi joacã Universitatea, þinând cont ºi
de calitãþile bulgarului, reliefate la
faza ratãrii din repriza a doua,
când s-a lãsat pe spate la relua-

rea centrãrii lui Gustavo.
Kelic, Barthe, Briceag – Cei
trei îºi pot asuma golul primit.
Bancu – A avut o reluare bunã,
la un corner în prima reprizã, în
rest nu s-a prea remarcat.
Zlatinski – Unul dintre jucãtorii care poate sã alerge mult la
mijloc, dar care acum nu a adus
vreun bonus ofensiv.
Screciu – Dezastru. A fost un
meci oribil, a greºit aproape orice minge. Pãcat, fiindcã pe vremea lui Mulþescu devenise unul
dintre cei mai interesanþi tineri din

fotbalul european, fiind monitorizat de Benfica.
Bãluþã – A jucat doar 20 de
minute ºi s-a accidentat. Va fi o
pierdere mare pentru urmãtoarele douã meciuri.
Bãrbuþ – N-a fãcut un meci
rãu, a avut câteva acþiuni personale, deºi puþine finalizate, iar în
unele cazuri a fãcut excese de
driblinguri. A tras puþin pe lângã
poartã, cu stângul, în prima parte. Se vede cã are calitate.
Roman – N-a avut nicio reuºitã. Era foarte important pentru
el dacã ar fi marcat la acea
loviturã de cap, dupã un
corner, prima ocazie de gol
a Craiovei.
Mitriþã – A intrat bine
în joc, foarte activ, deºi
exagereazã cu pasele
„mascate”, a greºit multe.
A spart gheaþa, marcând,
dar a avut noroc, fiindcã
ºutase prost.
Gustavo – A intrat destul de bine, a creat pericol.
Pãcat cã nu a plasat mai
bine cele douã ºuturi din
afara careului.
Tiago Ferreira – A intrat pe final, când Mangia
trebuia sã fi aruncat în teren un jucãtor ofensiv, gen
Burlacu.

Staff-ul administrativ al Universitãþii Craiova s-a întãrit prin aducerea lui Ovidiu Costeºin, acesta
urmând sã îndeplineascã funcþia de
director executiv. În ultimii ani,
Costeºin (36 de ani) a lucrat alãturi de Victor Piþurcã, atât la echipa naþionalã, cât ºi la FCSB, la FCU
Craiova ºi în þãrile arabe.

Liga I - etapa a IV-a

Bãluþã are contracturã

Accidentat în debutului partidei
cu Astra, Alexandru Bãluþã a suferit o contracturã, dupã cum a relevat examenul medical efectuat a
doua zi dupã meci. Deºi oficialii

Ovidiu Costeºin, noul director
executiv al clubului

craioveni se temeau cã este vorba
de ceva mai grav, cãpitanul Craiovei va reveni la antrenamente în
câteva zile, deºi va absenta la partidele cu Juventus Bucureºti ºi FC
Botoºani. „Bãluþã a fãcut o ecografie ºi este mai puþin grav decât ne
aºteptam, dar va mai face încã un
examen miercuri” a spus Mangia.
Bãluþã a marcat 3 goluri în acest
debut de campionat.

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 1-2
Au marcat: M. Cristescu 54 / Man 78, D. Benzar 85.
Meciul Dinamo – Gaz Metan s-a jucat asearã.

Liga I - etapa a V-a
FC Botoºani – ACS Poli, astãzi, ora 16.45
Viitorul – FC Voluntari, astãzi, ora 18.45
Astra – Chiajna, mâine, ora 17
Juventus – „U” Craiova, mâine, ora 19.15
FCSB – CSMP Iaºi, mâine, ora 21.45
Gaz Metan – Sepsi, joi, ora 18.30
CFR Cluj – Dinamo, joi, ora 21
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1. Botoºani
2. CFR Cluj
3. FCSB
4. Astra
5. Dinamo
6. Craiova
7. ACS Poli
8. Sepsi
9. Voluntari
10. CSMP Iaºi
11. Viitorul
12. Chiajna
13. Juventus
14. Mediaº
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10-3
8-1
6-3
6-4
4-1
5-3
3-5
4-7
5-6
1-4
3-4
2-5
2-7
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10
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