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Peste 1.300 de absolvenþi se luptã,
de astãzi, la Bacalaureat

Centrul Social Multifuncþional din Grãdinari (jud. Olt),
o mare problemã pentru Arhiepiscopia Craiovei
Povestea ”Centrului So- una delicatã din cale afarã, dãcial Multifuncþional” din satul tãtoare de dureri de cap, indifePetculeºti, comuna Grãdinari, rent de vremea de afarã. O bunã
judeþul Olt, aparþinând Arhiepis- intenþie, poate chiar lãudabilã,
c o p i e i C r a i o v e i , e s t e actualitate / 3 în faza de proiect...

Pia
Piaþþ a Centralã,
mai apropiatã de
normele unui
comer
comerþþ civilizat
Toate pieþele din Craiova, opt la
numãr, vor avea propiul regulament
de funcþionare. Regulile de acces ºi
comercializare a produselor s-au aflat
în dezbatere publicã ºi vor începe sã
fie aplicate abia dupã ce regulamentul va fi votat ºi de consilierii municipali, într-o ºedinþã urmãtoare.
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trei zile de proiecþii
la Craiova,
la cinema ºi în aer
liber!
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Astãzi, începe sesiunea de toamnã
a Bacalaureatului, acolo unde vor
participa toþi absolvenþii cursurilor
liceale, care nu au putut trece de
examinarea din acest an sau din anii
precedenþi. În Dolj, sunt peste
1.300 de candidaþi, din totalul de
45.000, raportat de Ministerul
Educaþiei Naþionale,
care vor încerca sã
obþinã diploma, repartizaþi în trei Centre de examen, toate din Craiova.
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Piaþa Centralã, mai apropiatã de
normele unui comerþ civilizat
Toate pieþele din Craiova, opt la numãr, vor avea propiul
regulament de funcþionare. Regulile de acces ºi comercializare a produselor s-au aflat în dezbatere publicã ºi vor
începe sã fie aplicate abia dupã ce regulamentul va fi votat
ºi de consilierii municipali, într-o ºedinþã urmãtoare.
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OFF-uri

Fiecare piaþã din Craiova este tratatã separat, iar, dintre toate, Piaþa
Centralã pare sã contabilizeze cele
mai multe reguli de comercializare a
produselor. Consideratã o piaþã cu
caracter permanent, administraþia
pieþelor a stabilit cã trebuie sã funcþioneze ca ºi pânã acum, adicã pe
toatã perioada anului, cu un program
de iarnã ºi altul de varã. Din decembrie ºi pânã în februarie, piaþa se
deschide la ora 7.00 ºi se închide la
ora 19.00. În cealaltã perioadã a anului, rãmânând deschisã o orã în plus,
pânã la 20.00. În cele douã zile
de la sfârºitul sãptãmânii, Piaþa
Centralã se deschide tot la ora
7.00, dar se închide la ora 16.00.
Autoritãþile au stabilit ºi orele de
aprovizionarea cu marfã a tarabelor, care sunt valabile pentru
toþi comercianþii. În general, Piaþa Centralã aratã bine, aprovizionatã cu produse de calitate, în
buna tradiþie a locului ºi cãutãri

de a promovare a unui comerþ cât
mai civilizat.

Cântarele se închiriazã
de la administraþie

Piaþa Centralã este racordatã la
reþelele de utilitãþi, dar pentru a beneficia de aceste servicii comercianþii trebuie sã solicite branºarea tarabelor la administraþia pieþelor. Potrivit regulamentului, orice agent economic sau producãtor agricol poate
sã beneficieze de energie electricã,
precum ºi de apã potabilã, cu condiþia sã cearã acest lucru ºi sã punã,
în ambele cazuri, toate materialele
necesare – contor electric ºi apometru, verificate metrologic – la dispoziþia instalatorului pieþei. Apoi, sãºi achite, bineînþeles, facturile. În
ceea ce priveºte gunoiul, regulamentul stipuleazã cã fiecare comerciant
trebuie sã achite, lunar, contravaloarea unui metru cub de gunoi, mergându-se pe ideea cã orice activitate
la tarabã genereazã ºi o cantitate de
gunoi. Cântarele pentru marfã sunt
puse la dispoziþia comercianþilor contra-cost. Existã ºi un grup social
care, de asemenea, poate fi folosit
atât de comercianþi, cât ºi de clienþi,
pentru toþi fiind instituitã o taxã de
intrare de 1 leu.

Preþurile trebuie afiºate
cu scris mare

Comercianþii care vând în Piaþa
Centralã au ºi ei reguli stricte în ceea

ºi nu amestecatã ºi cu produse deteriorate.

Produsele lactate, comercializate
dupã reguli stricte

Raionul de lactate trebuie sã respecte norme stricte de comercializare. Potrivit noului regulament, laptele proaspãt, smântâna, iaurtul ºi
brânza se pãstreazã numai în ambalaje confecþionate din materiale
necorodabile, uºor de dezifectat ºi
igienizat, curate ºi acoperite. Produsele lactate se vor expune numai
sub o vitrinã protectoare, pe tãvi de
plastic. Pentru ambalarea produselor, comercianþii trebuie sã foloseascã numai hârtie neimprimatã sau
folie de polietilenã. Vânzãtorii de la
acest raion trebuie sã poarte halat
ºi ºorþ, dar ºi bonetã, toate de
culoare albã, care trebuie sã fie
curate. Ouãle se comercializeazã
în sectorul destinat acestui tip de
marfã, regulamentul spunând cã
trebuie sã aibã imprimatã pe coajã ºtampila producãtorului. ªi mierea de albine se vinde numai de
cãtre producãtori autorizaþi, în
sectorul destinat acestora.
LAURA MOÞÎRLICHE

Spania: 800 de locuri de muncã sezoniere în agriculturã

de GABRIEL
BRATU-MIB

Înainte, îi pedepseau rãu când îi
prindeau cu „ocaua micã”; acum,
Popescule, furã uzine ºi nu pãþesc nimic.

ce priveºte prezentarea ºi vânzarea
mãrfii. Regulamentul spune cã preþurile pentru produsele oferite la vânzare trebuie sã afiºeze toate cifrele,
inclusiv cele dupã virgulã, la aceeaºi
înãlþime, de 7 centimetri, cunoscut
fiind faptul cã existã o tehnicã subtilã de manipulare a clienþilor prin
afiºarea cu scris mai mic a cifrei care
urmeazã dupã virgulã. Mai sunt obligaþi sã þinã cântarul la vederea clientului, iar acesta sã fie verificat metrologic, în prealabil. Comerciantul
trebuie sã îºi expunã toate datele de
identificare ºi sã þinã taraba curatã,
sã nu blocheze cãile de acces ºi sã
nu foloseascã nici o sursã de încãlzire sau rãcire la locul de vânzare.
Marfa pe care o oferã clienþilor trebuie sã fie de cea mai bunã calitate,

Astãzi este ultima zi în care dolejenii mai pot aplica pentru un job
în agriculturã, în Spania. Agenþia
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã (AJOFM), prin intermediul Serviciului EURES din cadrul

AJOFM Dolj, promoveazã oferta
unui angajator din Spania de 800
locuri de muncã sezoniere (dintre
care 400 locuri pentru femei ºi 200
de locuri pentru cupluri), în agriculturã pentru recoltarea cãpºuni-

lor, campania 2019.
Durata contractului de muncã
este de aproximativ 3 luni ºi se va
derula în perioada 1 februarie – 31
mai 2019. Timpul de lucru este de
6,5 ore efectiv lucrate/zi, 39 ore/
sãptãmânã împãrþite în 6 zile,ziua
7 fiind zi lde odihnã care poate sã
nu coincidã cu duminica. Într-un
comunicat de presã remis redacþiei, AJOF Dolj precizeazã cã perioada de probã este de 15 zile.
Salariul oferit este de
40,43 euro brut/zi, contribuþiile datorate fiind: impozit pe venit = 2% ºi asigurare socialã = 113 euro/
lunã. „Cazarea este gratuitã, iar lucrãtorul va plãti 1
euro/zi reprezentând plata utilitãþilor.Angajatorul
plãteºte transportul cãtre
Spania, contravaloarea
acestuia urmând a fi recuperatã din primul sala-

riu al angajatului. Întoarcerea în România (la terminarea contractului)
este plãtitã de angajator, transportul dus-întors fiind organizat de angajator printr-o firmã de transport.
Persoanele care doresc sã aplice
pentru unul din aceste locuri de
muncã trebuie sã se adreseze consilierului EURES din cadrul AJOFM
Dolj din Craiova...”, se precizeazã
în comunicatul respectiv.
MARGA BULUGEAN
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C entrul Social Multifuncþional din Grãdinari (jud. Olt),
o mare problemã pentru Arhiepiscopia Craiovei
Povestea ”Centrului Social Multifuncþional” din satul Petculeºti, comuna Grãdinari,
judeþul Olt, aparþinând Arhiepiscopiei Craiovei, este una delicatã din cale afarã, dãtãtoare de dureri de cap, indiferent de vremea de
afarã. O bunã intenþie, poate chiar lãudabilã,
în faza de proiect, vizatã fiind diversificarea
serviciilor sociale pentru copiii dezavantajaþi
ºi creºterea gradului de incluziune socialã a
copiilor proveniþi din familii sãrace, s-a metamorfozat ex abrupto în complicaþii imense,
dupã verificãrile efectuate de structura de
control din cadrul MDRAP, care, în procesul-verbal nr. 102987 din 16 noiembrie 2015,
a inserat toate neregulile constatate. Succint:
Arhiepiscopia Craiovei a primit, în 2011, fonduri europene pentru reabilitatea ºi modernizarea unui fost liceu agricol din comuna Grãdinari – judeþul Olt-, în scopul de a oferi servicii sociale ºi educaþionale pentru 500 de
copii din localitate. Cã localitatea Grãdinari,
amplasatã la 25 de kilometri de Slatina ºi 10
kilometri de Drãgãºani, formatã din satul de
centru, dar ºi satele Petculeºti, Runcu Mare

ºi Satul Nou, conform recensãmântului din
2011, are o populaþie de numai 2.370 de locuitori, nu putea avea, în nici o împrejurare,
un numãr de 500 de copii, avuþi în vedere în
studiul premergãtor întocmirii proiectului,
este o discuþie, ºi încã una serioasã. Cert este
cã, dupã implementarea proiectului, Arhiepiscopia Craiovei ar fi schimbat destinaþia asumatã, prin contractul de finanþare, deoarece
în clãdire funcþioneazã – de datã recentã –
Colegiul Naþional de Fete „Buna Vestire”, o
unitate gimnazialã cu „internat”, care asigurã
instruirea ºcolarã pentru un numãr de 12 fete.
ªcoala gimnazialã îºi desfãºoarã activitatea în
sãlile destinate Centrului Social Multifuncþional. Reprezentantul legal al proiectului a fost
Arhiepiscopul Craiovei ºi Mitropolitul Olteniei, ÎPS Irineu. Sursele de finanþare au fost
structurate astfel: contribuþie UE – 2.602.666
lei (85%); contribuþie publicã naþionalã de la
bugetul de stat – 398.054 lei (13%); co-finanþarea beneficiarului – 61.239 lei (2%). Implementarea proiectului a durat 25 de luni, mai
exact pânã la data de 31 ianuarie 2014.
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Agenþia de Dezvoltare
Regionalã Sud-Vest Oltenia:
ªcoala gimnazialã „Buna
Vestire” are o singurã clasã
Structura de control din cadrul MDRAP a solicitat benefi-

ciarului clarificãri în legãturã cu
aspectele sesizate, pe care nu
le-a primit. În schimb, prin
adresa nr. 1398 din 15 mai
2015, ADR SV Oltenia face o
precizare descumpãnitoare, comunicând cã ”într-una din sãlile corpului de clãdire C1, ce
reprezintã locul de implementare a proiectului (...) funcþioneazã o altã unitate independentã, respectiv ªcoala Gimnazialã „Buna Vestire”, care are
o singurã clasã de curs, a Va”. Spaþiul necesar funcþionãrii instituþiei amintite este asigurat prin contractul de comodat, încheiat între aºezãmântul
Mânãstire „Buna Vestire” ºi
ªcoala Gimnazialã „Buna vesti-

re”, în data de 5 septembrie
2014, aºadar ulterior finalizãrii
implementãrii proiectului intitulat „Contrul Social Multifuncþional Grãdinari”. La 8 aprilie
2014, între subscrisa ºi ªcoala
Gimnazialã „Buna Vestire” s-a
încheiat acordul de parteneriat

nr. 2663, cu titlu gratuit, fiind
respectate prevederile contractului de finanþare nr. 2717,
din 30 decembrie 2011. Discuþiile între reprezentanþii echipei
de verificare din cadrul MDRAP
ºi cei ai beneficiarului au fost
tensionate, descrise ca ostile,
deºi, prin contractul de finanþare - secþiunea Audit ºi Control – sunt prevederi exprese,
conform cãrora beneficiarul
este obligat sã permitã organismelor abilitate sã verifice sau sã
realizeze controale/ audituri
asupra modului de implementare a proiectului cofinanþat din
instrumente structurale, la faþa
locului, prin examinarea documentelor originale ºi chiar obþinerea de copii dupã acestea,

privind modul de implementare
a proiectului. Sunt exigenþe arhicunoscute, când este vorba
de ...bani europeni.

Doar cinci angajaþi permanenþi

Sã lãsãm doparte toatã justificarea facilã privind documentele menite sã ateste activitãþile declarate ca fiind
desfãºurate curent
sau documentele
contabile, care sã
reflecte activitatea
ºi din punct de ved e r e f i n a n c i a r,
având în vedere cã
acest Centru trebuia sã funcþioneze
încã de la începutul anului 2014.
Potrivit documentelor existente la
ADR SV Oltenia,
odatã cu finalizarea
proiectului, sunt
cinci contracte individuale de muncã, pentru persoanele declarate ca
fiind angajate permanent. Mai
existã o listã cu 22 de copii, beneficiari ai proiectului.
Dar nu existã nici o dovadã peremptorie a
funcþionalitãþii acestui
Centru, conform menirii sale, ci doar elemente de naturã a crea premizele pentru o funcþionare cât de cât adecvatã. În ºedinþa sa din
25 martie 2013, Comisia de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale din judeþul
Olt a decis sã acorde
acreditarea Arhiepiscopiei Craiovei – Mitropolia Oltenia, cã Centrul
Multifuncþional pentru
copii dezavantajaþi din

Grãdinari poate derula urmãtoarele tipuri de servicii sociale:
educare, consiliere psihologicã,
asistenþã ºi îngrijire, socializare ºi petrecere a timpului liber,
reintegrare familialã. Te freci
puþin la ochi pentru a înþelege
mai bine toatã povestea. Pãi,
dacã toatã comuna Grãdinari
avea, în 2011, o populaþie de
2.370 de locuitori, în scãdere
faþã de recensãmântul din 2002
(spor demografic negativ) ºi
dacã toþi copiii comunei ar fi
fost ”prinºi” în forma de instruire prevãzutã, tot nu s-ar fi
justificat funcþionarea acestui
Centrul Social Multifuncþional,
atât de pompos intitulat. Ar fi
fost de dorit ºi un punct de vedere concret al ISJ Olt, fiindcã
programa ºcolarã nu poate fi debranºatã de la rigorile legislaþiei
în vigoare. Nu mai punem la socotealã cã, între angajaþii ca instructori educativi, figureazã ºi
persoane necalificate ca asistenþi sociali. Pe parcursul celor
cinci ani, post-operaþionali, de
activitate a Centrului Social
Multifuncþional Grãdinari, nu se

pot atinge þintele avute în vedere. Povestea întortocheatã
este departe de a fi încheiatã,
fiindcã procesul-verbal de constatare a neregulilor ºi de stabilire a creanþelor bugetare, încheiat la data de 16 noiembrie
2015, de echipa de control din
cadrul Serviciului constatare ºi
stabilire nereguli – POR – a Ministerului Dezvoltãrii Regionale
ºi Administraþiei Publice a fost
înaintat organelor abilitate
(DLAF/DNA) pentru a se pronunþa în privinþa celor constatate, structura de control neavând abilitãri în acest sens. Neîndoielnic, intenþia Arhiepiscopiei Craiova, când a conceput
proiectul Centrul Social Multifuncþional Grãdinari, judeþul
Olt, a fost una generoasã. A
scãpat din vedere, în opinia
noastrã, o dimensiune esenþialã: sporul demografic negativ
din comunã, dar ºi vecinãtãþi,
ºi faptul cã puteau fi aduºi copii de pe întreaga întindere a judeþului Olt, cu pãrinþi plecaþi sã
munceascã în strãinãtate sau,
oricum, în situaþii dificile.
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Peste 1.300 de absolvenþi se luptã, de astãzi, la Bacalaureat
Astãzi, începe sesiunea de toamnã a Bacalaureatului,
acolo unde vor participa toþi absolvenþii cursurilor liceale,
care nu au putut trece de examinarea din acest an sau din
anii precedenþi. În Dolj, sunt peste 1.300 de candidaþi, din
totalul de 45.000, raportat de Ministerul Educaþiei Naþionale, care vor încerca sã obþinã diploma, repartizaþi în trei
Centre de examen, toate din Craiova.
Vacanþa s-a terminat, iar absolvenþii, provenind atât din promoþia
curentã, cât ºi cele ale anilor anteriori se vor prezenta pentru susþinerea examenului de Bacalaureat, în
sesiunea de toamnã. Conform datelor oferite de Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, s-au înscris 1.316
de candidaþi, împãrþiþi în trei Centre de examen: Colegiul „ªtefan
Odobleja” , Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu” ºi Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu”.
La primul Centru amintit, sunt înscriºi 409 de candidaþi, de la 11 instituþii de învãþãmânt preuniversitar, cei mai mulþi (113) provenind
de la Liceul „Traian Vuia” din Craiova, pe cel de-al doilea loc fiind

chiar absolvenþii unitãþii gazdã (94).
Aici sunt cuprinºi elevi care au absolvit cursuri la unitãþi ºcolare craiovene (Colegiul Naþional „Carol I”,
Colegiul Naþional „Elena Cuza”, Colegiul Naþional Pedagogic „ªtefan
Velovan”, Colegiul Tehnic Energetic, etc.). La Colegiul Naþional Economic „Gheorghe Chiþu”, sunt 440
de candidaþi, cei mai mulþi venind
de acolo (114), Liceul Tehnologic
„Dimitrie Filiºanu”, din Filiaºi, având
90 de predendenþi. Aici, vor veni,
în numãr de 15, ºi cei de la Liceul
Teoretic „Adrian Pãunescu” din
Bîrca. Cei mai mulþi candidaþi (467)
sunt la Colegiul Naþional „Nicolae
Titulescu” (467), acolo unde sunt
repartizaþi, cu precãdere, cei din

teritoriu – rural ºi urban. Sunt 19
unitãþi de învãþãmânt preuniversitar de la Craiova fiind Colegiul Naþional „Nicolae Titulescu” (23), Liceul Tehnologic „George Bibescu”
(18), Liceul cu Program Sportiv
„Petrache Triºcu” (23), Liceul Tehnologic Auto (42) ºi Liceul de
Transporturi Auto (14). Cei mai
mulþi – 64 – vin de la Colegiul
„ªtefan Milcu” din Calafat, pe locul al doilea, din judeþ, aflându-se
Liceul Teoretic „Constantin Brîncoveanu” din Dãbuleni (55), iar
poziþia a treia este ocupatã de Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” din
Bãileºti (43).

Un calendar amplu

Toate sunt bine puse la punct,
fiind asigurate atât comisiile de examinare din fiecare centru, cât ºi
dotarea de supraveghere cu echipamente audio-video, în aºa fel încât încercãrile de fraudare a examenului sã nu mai aibã loc. Calendarul susþinerii probelor este cel stabilit de Ministerul Educaþiei Naþionale: astãzi , la Limba ºi literatura

românã; pe 22 august , la proba
obligatorie a profilului ( Matematicã, pentru „Real”, Istorie la
„Uman”); 23 august – cea la alegere ( Fizicã, Chimie Informaticã sau
Biologie la „Real”, respectiv Geografie sau ªtiinþe Socio-Umane, la
„Uman”); 24 ºi 27 august – competenþe lingivsitice la Limba ºi literatura românã; 29 ºi 30 august –

competenþe digitale; 30 – 31 august
– competenþe într-o limbã de circulaþie internaþionalã. Pe 1 septembrie, vor fi afiºate primele rezultate, în aceeaºi zi, fiind depuse contestaþiile, care vor avea termen de
soluþionare în intervalul 2 – 5 septembrie, pe 6 septembrie fiind fãcute cunoscute rezultatele finale.
CRISTI PÃTRU

Divan Film Festival: trei zile de proiecþii la Craiova,
la cinema ºi în aer liber!
Sãptãmâna aceasta începe a IX-a ediþie a Divan Film Festival, eveniment pe gustul iubitorilor de film ºi artã culinarã, care aduce, an de an,
producþii cinematografice în premierã, invitaþi de
marcã ºi momente muzicale de neratat. Festivalul se va desfãºura în perioada 24 - 26 august în
Craiova (Inspire Cinema ºi Teatrul de Varã din
Parcul „Nicolae Romanescu”) ºi între 27 august
ºi 1 septembrie în Port Cultural Cetate. În 2018,
Divan Film Festival este un proiect cultural co-organizat de Fundaþia pentru Poezie „Mircea Dinescu” ºi Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova, susþinut de
Centrul Naþional al Cinematografiei,
Consiliul Judeþean Dolj ºi Primãria
Craiova, în parteneriat cu Institutul
Cultural Român ºi Uniunea Cineaºtilor din România. „Festivalul dedicat filmelor ºi bucãtãriei balcanice
îºi invitã spectatorii într-o incursiune cinematograficã plinã de surprize, din îndepãrtata tundrã siberianã pânã în spaþiu. La Divan Film
Festival 2018, aflãm cum se vãd
Balcanii atât din înãuntru, cât ºi din
afarã, prin intermediul filmelor realizate de cineaºti non-balcanici, descoperind totodatã ºi realitãþi de pe
alte continente, consemnate de regizori din þãrile vecine”, precizeazã
organizatorii.

Deschiderea festivalului, în
prezenþa regizorului turc Kazim Oz

Deschiderea oficialã a Divan Film
Festival va avea loc vineri, 24 august, ora 20.00, în Craiova, la Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae Romanescu”, ºi va fi urmatã, la 20.30,
de concertul sZempol Offchestra.
Trupa, care vine din Transilvania,
combinã teatrul, muzica ºi poveºtile
într-un performance irezistibil, cu
vioarã, trompetã, tobe, bass, instrumente electronice ºi vizualuri live.
Filmul care va deschide cea de-a
IX-a ediþie vine de la regizorul turc
de origine kurdã Kazim Oz. „Zer”
(Germania - Turcia - SUA, 2017),

din selecþia festivalului fac parte 14 lungmetraje
ºi 17 scurtmetraje, reunite sub tema „Balcanii
viseazã” / „Balkan Dreams”. Pe lângã filme, Divan Film Festival se distinge prin demonstraþiile
culinare susþinute anual de amfitrionul Mircea
Dinescu ºi invitaþii sãi. În plus, formaþiile Aida ºi
Noi, sZempol Offchestra ºi Mambo Siria asigurã
coloana sonorã a festivalului. Accesul publicului
la toate evenimentele va fi liber.

un film cât se poate de curajos în
contextul politic actual din Turcia,
este un road movie plin de emoþie,
care reconstituie cãlãtoria unui tânãr new-yorkez prin Kurdistan, în
cãutarea trecutului bunicii sale ºi a
propriului sãu sine. Prin intermediul
poveºtii lui Zarife, bunica lui Jan, filmul atinge subiectul masacrului kurzilor din Dersim, din 1938, ºi ºtergerea acestui eveniment din istoria
oficialã a Turciei. Filmul va rula în
prezenþa regizorului Kazim Oz ºi va
putea fi vãzut ºi în Port Cultural
Cetate, pe 31 august, ora 18.00.
Tot pe 24 august, ora 18.00, în
Craiova, la Cinema Inspire, va rula
„Chris elveþianul” / „Chris The
Swiss” (2018), un melanj inovator
de animaþie ºi documentar biografic, ce vorbeºte despre absurditatea
rãzboiului din perspectiva regizoarei
elveþiene Anja Komfel. Explorând
istoria întunecatã a familiei, Anja ne
duce pe urmele vãrului ei, un jurnalist asasinat în Croaþia anului 1992,
care documenta rãzboiul iugoslav. Filmul a fãcut parte din selecþia oficialã Semaine de la Critique a festivalului de la Cannes din 2018 ºi va fi
reluat ºi pentru publicul din Port
Cultural Cetate, miercuri, 29 august,
ora 18.00.

„Moromeþii” – proiecþie specialã
în Parcul „Nicolae Romanescu”

Un alt moment special din programul Divan Film Festival îl reprezintã proiecþia filmului „Moromeþii”,
considerat de critici drept unul dintre cele mai bune filme româneºti.

În 2017, la 30 de ani de la lansarea
celebrei ecranizãri dupã romanul lui
Marin Preda, Stere Gulea a început
filmãrile la „Moromeþii 2”, în satul
Talpa din judeþul Teleorman. Lansarea filmului va avea loc în luna noiembrie a.c., iar spectatorii Divan
Film Festival vor putea sã vadã un
fragment consistent din acesta la Teatrul de Varã din Parcul „Nicolae
Romanescu” – sâmbãtã, 25 august, ora 21.30 –, în prezenþa unei
pãrþi a echipei.
În programul festivalului figureazã ºi „Strãjerii” (regia Liviu Mãrghidan), primul film românesc cu
ºi pentru copii realizat dupã Revoluþie. «O producþie ineditã, care le
aminteºte copiilor cã joaca nu înseamnã doar tablete ºi telefoane, iar
copilãria se trãieºte cel mai bine în
naturã. Îl puteþi vedea sâmbãtã, 25
august, ora 11.30, la Inspire Cinema Craiova, ºi vineri, 31 august,
ora 11.00, în Port Cultural Cetate.
Aflaþi în vacanþã, în tabãra „Strãjerii”, copiii trec printr-o mulþime de
peripeþii: învaþã sã se orienteze doar
cu busola, escaladeazã munþi, spun
poveºti de groazã în jurul focului
de tabãrã ºi se îndrãgostesc», menþioneazã organizatorii, într-un comunicat de presã.
De la regizorul suedez de origine
bosniacã Drazen Kuljanin vine la
Divan Film Festival ceea ce ar putea
fi o adaptare balcanicã a neo-noirului „Sin City”. „A Balkan Noir”
(Suedia - Muntenegru, 2017) este o
poveste despre rãzbunare spusã dea lungul a 20 de þigãri, ce are ca per-

sonaj principal o mamã a cãrei fiicã
a dispãrut în urmã cu cinci ani. Filmul a fãcut parte din competiþiile
festivalurilor de la Varºovia ºi Goteborg ºi va putea fi vãzut la Inspire
Cinema Craiova pe 25 august, ora
18.00, ºi în Port Cultural Cetate pe
28 august, ora 18.00.

Intrare liberã ºi la filmele
prezentate la Inspire Cinema

Regizorul sârb Goran Paskaljevic, premiat încã de la debutul din
1976 la Berlinale, livreazã la Divan
Film Festival un spectacol vizual de
proporþii: „Land of The Gods” (coproducþie Serbia - India, 2016). Un
film despre reîntoarcerea în locurile de baºtinã a unui bãrbat plecat de
40 de ani, care se confruntã cu ostilitatea ºi prejudecãþile locuitorilor
unui mic sat din Himalaya, ce va
putea fi vãzut la Craiova (duminicã, 26 august, ora 21.30, Teatrul
de Varã din Parcul „Nicolae Romanescu”), ºi în Port Cultural Cetate
(30 august, ora 18.00).

Tot duminicã, în Craiova, la Inspire Cinema vor rula – cu acces
liber pentru public – filmele „Insecte ºi eroi” / „Bugs and Heroes” – Serbia, 2018 (ora 11.30) ºi
„Mai mult” / „More” – Turcia,
2017 (ora 18.00). Debutul curajos ºi provocator în regie al actorului Onur Saylak, acesta din urmã
este o adaptare a unui roman semnat de Hakan Gunday care abordeazã criza emigranþilor ce traverseazã Marea Egee din perspectiva
unui tânãr de 14 ani pe nume Gaza.
Acesta, alãturi de tatãl sãu abuziv,
face parte dintr-o reþea de trafic
de refugiaþi cãtre Europa, furnizându-le adãpost temporar ºi hranã
pânã când aceºtia traverseazã marea. Tânãrul Gaza viseazã sã fugã
de aceastã viaþã, dar e atras într-o
lume guvernatã de imoralitate ºi
suferinþã. Cele douã filme vor fi
prezentate ºi în Port Cultural Cetate: pe 1 septembrie, ora 11.00,
respectiv pe 31 august, ora 21.30.
MAGDA BRATU
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Comunicat de presã
Cãrþi reci pentru vacanþe toride
Cãrþile sunt prieteni reci, se spune. Cu atât mai potriviþi
pentru sezonul cald, pentru vacanþele ºi drumeþiile în care trebuie sã ne însoþeascã. În ultimele luni - iunie, iulie august -,
zeci de cãrþi au ajuns pe rafturile bibliotecii. Este vorba despre
noutãþile sezonului cald. Ca de fiecare datã, cãrþile propuse
cititorilor acoperã o gamã pe cât de diverã, pe atât de generoasã. Publicate în ultimii doi ani, 2017 ºi 2018, cele mai noi cãrþi
ajunse pe rafturile bibliotecii ating o paletã extinsã de gusturi ºi
interese de lecturã, de la psihologie ºi formare ºi dezvoltare
profesionalã la romane consacrate sau proaspãt lansate, istorie,
religie ºi spiritualitate, la cãrþi teoretice, jurnale de cãlãtorie,
biografii ºi monografii.
Pasionaþii de cãlãtorii, locuri ºi destinaþii exotice, decoruri fantastice sau doar experienþe de-o varã pot împrumuta cãrþile despre „cele mai fericite locuri din lume”, ghidurile de supravieþuire în cãlãtoriile alãturi de copii, perimetrul Mãrii Negre sau întinderile nesfârºite ale continentului african, cu diversitatea de culturi ºi obiceiuri, experienþele trãite în Japonia ºi
China, narate în stilul inconfundabil al lui Nikos Kazantzakis,
dar ºi multe altele asemenea.
Amatorii de istorie, relaþii internaþionale ºi domeniile conexe au reale motive de bucurie pentru cã seriile de profil s-au
îmbogãþit cu titluri recent lansate. Din literatura românã sau strãinã
de specialitate, cãrþile disponibile pentru împrumut trateazã chestiuni precum direcþia în care se îndreapta umanitatea, comunismul, dinastia românã, evuluþia sinuoasã a educaþiei publice în
România secolelor XIX-XX, respectiv comunitãþile de italieni
din România, respectiv judeþul Dolj. Învãþãturile antice cu aplicabilitate în contemporaneitate, respectiv biografiile consacrate
unor personalitãþi mondene, istorice sau politice vin sã completeze o specie literarã care îºi are adepþii sãi.
La fel de atractive sunt ºi memoriile ºi însemnãrile personale, monografiile sau romanele aºezate pe rafturile bibliotecii.
Scrise în limbile românã ºi englezã, cãrþile se adreseazã tuturor
categoriilor de public, indiferent de vârstã.
Pentru cã cititorii bibliotecii manifestã un interes aparte pentru cãrþile de formare ºi dezvoltare profesionalã sau personalã,
colecþia de profil a fost completatã prin achiziþionarea celor mai
râvnite titluri apãrute pe piaþa internã.
„Achiziþia de carte este una din activitãþile curente pe care
o desfãºurãm neîntrerupt. Practic, scurtarea timpului dintre
momentul apariþiei unei cãrþi ºi disponibilitatea acesteia la raft
este o chestiune de cea mai mare importanþã pentru noi ºi publicul cititor în egalã mãsurã. Facem acest lucru cu speranþa
cã utilizatorii noºtri vor continua sã frecventeze biblioteca ºi
vor considera folositoare toate proiectele care au legãturã directã cu fondul de carte. Pentru a ne pãstra atractivitatea, completãm în mod regulat colecþiile de carte cu cele mai noi apariþii, cãrþidin varii domenii, pe care cititorii noºtri au posibilitatea sã le împrumute la domiciliu. Subliniez ºi aportul pe care îl
aduc posesorii de card de bibliotecã în efortul de selectare ºi
prioritizare a titlurilor care ajung în bibliotecã. Þinem întotdeauna cont de sugestiile ºi interesele de lecturã pe care le
manifestã, iar asta face ca titlurile noastre sã circule ºi sã fie
lecturate de cât mai mulþi craioveni”, a declarat Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
Cãrþile pot fi împrumutate de la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, de la compartimentele Împrumut cãrþi,
în fiecare zi a sãptãmânii, de luni pânã vineri, în intervalul orar
08:30-20:15. De asemenea, cãrþile pot fi împrumutate ºi de la
cele patru filiale ale bibliotecii din Craiova, cartierele Brazda
lui Novac, Craioviþa Nouã, Valea Roºie ºi Rovine.
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Suplimentar, serviciul de împrumut, într-o formã mult simplificatã, se desfãºoarã ºi prin intermediul proiectelor „Summer
Books & Water Library”, în incinta Water Park-ului din Craiova,
„Books on tracks”, în trenurile Hyperion, respectiv „Flying Books”, în cadrul Aeroportului Internaþional Craiova.
Selecþie de titluri:
Adrian Cioroianu, „Aproape un secol de dinastie: povestea
monarhiei române de ieri, pentru tinerii de azi ºi de mâine”,
Craiova, Editura Scrisul Românesc Fundaþia-Editura, 2018.
Ana Hogaº ºi Ionuþ Florea,„Oyibo: 2 oameni, 1 motocicletã,
14 luni în Africa..”, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Berit, Brogaard ºi Kristian Marlow, „Mintea supraumanã
sau despre genialitate ca însuºire fireascã a creierului nostru”,
traducere din englezã de Cristina Jinga, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Catherine Durandin, „România mea comunistã”, traducere
din limba francezã de Doina Jela, Bucureºti, Editura Vremea,
2018.
Cãtãlina Mihalache, Leonidas Rados, coord.,„Educaþia publicã ºi condiþionãrile sale: (secolele XIX-XX)”, Iaºi, Editura
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza”, 2015.
Constantin Avramescu, „Povestiri din alte vremi”, Bucureºti, Editura Vremea, 2018.
Eric Weiner,„Geografia fericirii: în cãutarea celor mai fericite locuri din lume”,traducere de Silvia Palade, Bucureºti,
Editura Niculescu, 2018.
Etgar Keret, „ªapte ani buni”,traducere din englezã de Ioana Miruna Voiculescu, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Ivan Kiriow ºi Lea Milsent, „Zapping prin ºtiinþe: esenþialul pe care trebuie sã-l ºtii”,traducere din limba francezã de Andreea Floricicã ºi Liliana Butcu, Bucureºti, Editura RAO, 2018.
Melanie Benjamin,„Lebedele de pe Fifth Avenue”,traducere din englezã ºi note de Florica Sincu, Bucureºti, Editura
Humanitas, 2018.
Natalie Haynes, „Ghidul antic al vieþii moderne”, traducere din limba englezã de Mihai Moroiu, Bucureºti, Editura
Baroque Books & Arts, 2018.
Nikos Kazantzakis, „Jurnal de cãlãtorie: Japonia, China”,
traducere din greacã ºi note de Ion Diaconescu ºi Elena Lazãr,
Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Sylvie Tenenbaum,„Depresia: o moºtenim sau nu?”, traducere de Alex. Vlad, Bucureºti, Editura Niculescu, 2018.
Yu Hua,„China în zece cuvinte”,traducere din chinezã ºi
note de Mugur Zlotea, Bucureºti, Editura Humanitas, 2018.
Biroul de Presã
al Bibliotecii Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”
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Anunþul tãu!
PRIMÃRIA COMUNEI AFUMAÞI anunþã solicitarea obþinerii avizului de gospodãrire a apelor pentru investiþia: „ÎNFIINÞARE SISITEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU
APÃ ªI CANALIZARE ÎN COMUNAAFUMAÞI,
JUDEÞUL DOLJ”. Relaþii la sediul primãriei sau la tel. 0729.897.682.
PRIMÃRIA comunei Podari organizeazã la sediul din str.Dunãrii, nr. 67, com.
Podari, judeþul Dolj: a) concurs de recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de
execuþie vacante: 1.funcþia publicã de execuþie inspector, cls.I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului activitãþi
agricole; 2.funcþia publicã de execuþie consilier, cls.I, grad profesional debutant, în
cadrul Compartimentului activitãþi agricole. Concursurile se organizeazã in douã
etape: în data de 19.09.2018, ora 10.00, proba scrisã, în data de 24.09.2018, ora 10.00,
proba de interviu. a)Pentru concursul de
recrutare pentru ocuparea funcþiilor publice de execuþie vacante: Condiþii generale:
Poate ocupa o funcþie publicã persoana
care îndeplineºte condiþiile prevãzute de
prevederile art.54 din Legea nr.188/1999 (r²)
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
privind Statutul funcþionarilor publici. Condiþii specifice posturilor: 1)Pentru funcþia
publicã de execuþie inspector, cls.I, grad
profesional asistent, în cadrul Compartimentului activitãþi agricole: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã, -minim 1 an vechime în specialitatea studiilor. 2)Pentru funcþia publicã de
execuþie consilier, cls.I, grad profesional
debutant, în cadrul Compartimentului activitãþi agricole: -studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite
cu diplomã de licenþã sau echivalentã, în
domeniul ºtiinþelor inginereºti- ingineria
resurselor vegetale ºi animale; -nu necesitã vechime în specialitatea studiilor. Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicãrii anunþului in Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primãriei comunei Podari, din str.Dunãrii, nr.67, comuna Podari,
judeþul Dolj. Informaþii suplimentare aferente concursului ºi bibliografia se afiºeazã la
sediul instituþiei, pe site-ul www.podari.ro,
sau se pot obþine la telefon: 0251.339.155secretariatul comisiei de concurs.
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OFERTE DE SERVICIU

Caut doamnã îngrijire bãtrânã, intern, de luni pânã
vineri. Telefon: 0728/
012.055.
Caut menajerã din Craiova pentru curãþenie
apartament, de douã ori
pe lunã. Telefon: 0727/
226.367.
Caut femeie internã pentru îngrijire bãtrân - Craiova. Telefon: 0752/
810.957.

PRESTÃRI SERVICII

Filmãri foto video de calitate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Persoanã fizicã DJ autorizatã organizez evenimente (nunþi, botezuri,
majorat) pe parte muzicalã. Telefon: 0727/757.913.

VÂNZÃRI
CASE
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând casã p+1 Craiova+
teren. Telefon: 0728/
696.025.
Vând casã sat Cioroiaºi,
teren 2800 mp. Telefon:
0765/152.614.
Vând sau schimb casã
str. Eliza Opran cu apartament etaj 1 sau 2. Telefon: 0730/504.515.
Vând casã comuna Calopãr, sat Dâlga din cãrãmidã, anexe gospodãreºti ºi beci, grãdinã cu vie.
Telefon: 0770/900.833;
0735/923.982.
Vând casã Craiova, 5 camere, 2 bãi, încãlzire centralã, 560 mp sau schimb
cu apartament. Telefon:
0746/498.818.

Vând teren casã, 1.200
de metri pãtraþi, în comuna Iancu Jianu, judeþul Olt
– pe lângã liceu, cu temelie beton, 2 camere + antreu, fântânã cu hidrofor,
pãtul metalic, cu perdea în
faþã unde introduci douã
autoturisme, gard metalic,
pomi fructiferi. Acte la zi.
Preþ 16.500 de euro, negociabil. Telefon: 0769/
512.701.
Vând casã cu 4 camere,
bucãtãrie, baie + wc în interior ºi alte anexe în curte, locuibile, gard metalic,
fântânã, pomi fructiferi, în
comuna Iancu Jianu, judeþul Olt. Preþ 25.000 de
euro, negociabil. Telefon:
0769/512.701.
Proprietar vând casã
nouã zona Bordei + 500
mp curte. Telefon: 0752/
641.487.
Vând gospodãrie în comuna Valea Stanciului,
judeþul Dolj. Telefon: 0721/
502.003.
Vând casã bãtrâneascã
1200 m.p. comuna Robãneºti 20 km, vie, fântânã, dependinþe. Telefon:
0767/648.731.
Vând sau schimb cu
apartament Craiova,
casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI

Vând pãdure Borãscu Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Particular, vând teren în
ªimnicu de Sus, strada
Mihai Eminescu, nr. 84,
lãþime 12 metri, lungime
70 m, vie, între vecini. Relaþii la telefon: 0728/
012.055.
Vând 10 ha pãdure, 100110 ani - Gorj. Telefon:
0722/943.220.

Vând teren Podari sau
arendã. Telefon: 0722/
943.220.
Vând teren comuna Orodel, judeþul Dolj, 2600 mp
intravilan la asfalt, cadastru, intabulat. Preþ negociabil 12.000 E. Telefon:
0748/240.121.
Vând teren arabil 2,5 ha
spatele Metro ºi teren arabil Gara Plaiul Vulcãneºti.
Telefon: 0251/548.870.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitãþile instalate, asfalt, lângã
pãdure. Telefon: 0744/
563.640, 0351/402.056.

AUTO

Cielo 2006 - GPL, cãruþ
curte 2 roþi, bicicletã de
damã, jante aluminiu. Telefon: 0767/153.551.
Vând Opel Corsa B, din
2000, motor 972 cm, aer
condiþionat, geamuri electrice, 550 euro. Telefon:
0744/474.400

Vând rezervor autogaz
perntru autoturisme. Telefon: 0721/995.405.
Vând fax- copiator marca
SAMSUNG SF 5100 P.
Telefon: 0721/995.405.
Vând hidrofor, presã hidraulicã mase plastice, cãruþ carte cu douã roþi, uºi
dormitor. Telefon: 0767/
153.551.
Vând pompã KAMA de
udat grãdina, covor persan 220 x210, ochelari
de vedere 3,25 ºi + 7 fãcuþi pe comandã. Telefon:
0770/303.445.
Vând centralã termicã
Bosch, pat metalic automat, sobã teracotã, polizor
2500w, cãruciar handicap, schelã metalicã 2 picioare. Telefon: 0760/
588.581.
Vând obiecte casnice,
îmbrãcãminte ºi încãlþãminte damã, televizor Philips - 100 lei, video, 50 lei.
Telefon: 0770/354.549.
Vând frigider 2 uºi defect
- 100 lei, televizor color
diagonala 70 cu telecomandã în bunã stare - 100
lei, sãpun de casã - 5 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând frigider „ZIL”, maºinã
de cusut „Ileana” stare bunã
de funcþionare, maºinã de
spãlat ”Alba Lux”, Pick-up
marca „TESLA” cu boxe.
Telefon: 0351/464.563.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând douã sobe de teracotã complete 300, 400 lei
ºi 150 þigle 2 lei/buc. Telefon: 0771/518.063.
Vând armã vînãtoare
SHUL GRUP 12. Telefon:
0763/666.674.
Vând polizor (flex) canal
instalaþie electricã nefolosit- la jumãtate de preþ
250 lei Telefon: 0351/
401.381.
Vând lãmâi productiv cu
fructe de lãmâi în el, preþ
1000 lei. Telefon: 0765/
261.910.
Vând hidrofor nou cu toate utilitãþile. Telefon: 0767/
153.551.
Vând plug de arat cu boi.
Preþ convenabil. Telefon:
0766/350.742.
Vând motosapã marca
BUDGET BBP 500. Telefon: 0721/945.405.

cuvântul libertãþii / 7

ANGAJÃM FARMACISTÃ
(FARMACIST) ªI ASISTENT
FARMACIE LA PUNCT DE
LUCRU DIN COMUNA CELARU,
JUDEÞUL DOLJ.
RUGÃM SERIOZITATE.
RELAÞII LA TELEFON:
0762/240.756; 0769/004.008.
Vând 2 electromotoare trifazate 3 KW750. Telefon:
0251/353.295; 0767/
052.639.
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 calorifer din fontã cu
5 elemenþi, 50 lei. Telefon:
0351/416.166.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

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, Pick-up Tesla cu
boxe, dozã nouã de rezervã, arzãtoare gaze,
discuri cu muzicã diferitã.
Telefon: 0251/427.583.
Hainã îmblãnitã, guler astrahan nr. 54, fãcute pe
comandã - 80 lei, pantofi
piele nr. 43 noi - 50 lei, cisme damã nr. 38-50 lei,
bascheþi nr. 43. Telefon:
0770/303.445.
Vând boiler electric 100 litri
bine întreþinut, bicicletã româneascã de bãrbat. Telefon: 0351/464.043.
Vând 5 calorifere din fontã ºi frigider. Informaþii la
telefon: 0251/510.300.
Vând cutie metalicã pentru pãstrat arma de vânãtoare. Telefon: 0721/
995.405.

OFERTE ÎNCHIRIERI

Închiriez apartament 4
camere Craioviþa Nouã,
mobilat, centralã. Telefon:
0767/850.656.

MATRIMONIALE

Domn 57 ani, cu locuinþã
doresc cunoºtinþã doamnã pt. prietenie, cãsãtorie,
salariatã , pensionarã,
vârstã apropiatã. Telefon:
0741/ 467.445.

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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Invitaþie la fotal pe plajã, în nocturnã
Pe un teren cu mai mult nisip decât iarbã, Universitatea
Craiova întâlneºte astãzi Concordia Chiajna

Universitatea Craiova – Concordia Chiajna
Stadion: „Ion Oblemenco”, ora 21
Universitatea Craiova: Pigliacelli – Donkor, Kelic, Briceag –
Martic, Mateiu, Fedele, Bancu – Cicâldãu - Baicu, Mitriþã. Antrenor: Devis Mangia. Rezerve: L. Popescu – Gardoº, R. Popa, Tiago Ferreira, ªerban, Burlacu, Markovic.
Concordia Chiajna: Caparco – G. Matei, Marc, Albu, Nivaldo
– Prepeliþã, R. Deaconu – Grãdinaru, Gorobsov, M. Cristescu –
Batin. Antrenor: Ionuþ Badea. Rezerve: Costache – Bãrboianu,
Leca, Panait, Bawab, Ivanovici, Guessan.
Arbitru: Ionuþ Coza (Cernica). Asistenþi: Ovidiu Artene (Vaslui), Bogdan Gheorghe (Bucureºti). Rezervã: Horia Mladinovici
(Bucureºti).
Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteºti), Marian Ivan (Braºov).
Scãpatã de grija de a nu se face
de râs în cupele europene ºi ieºind
onorabil din dubla cu Leipzig, Craiova se întoarce la obiectivele interne, unele deloc uºor de îndeplinit, dupã s-au prezentat bãieþii lui
Mangia pânã acum. Acasã, publicul e un mare atu, dar în acelaºi
timp terenul este un handicap permanent. În iarnã se rupea pentru
cã era iarnã ºi nu se prinsese,
acum, în varã, e nisipos pentru cã
e sezonul plajei, probabil. E mult
mai bun oricum pentru întins ºezlonguri decât pentru bãgat alunecãri. În orice caz, investiþia de zeci
de milioane de euro a fost batjocoritã prin modul cum s-a gestionat suprafaþa de joc.
O altã mare problemã pentru
Universitatea este recuperarea lui
Mitriþã, cãpitanul accidentat tocmai din cauza terenului de joc ºi
care înseamnã cel puþin 50% din
forþa echipei în acest moment.
Dupã schimbãrile din vara aceasta, Craiova a umplut golurile de
anul trecut, dar s-a descoperit în
alte zone. Cu Pigliacelli, Donkor ºi
Fedele în lot, Universitatea ar fi
avut ºanse mari sã câºtige titlul în
sezonul precedent. Numai cã anul
acesta gãurile au apãrut în alte
pãrþi, iar astãzi, de exemplu, echipa ar putea fi juca fãrã toþi cei trei
atacanþi care au marcat peste 40
de goluri anul trecut: Bãluþã, Gustavo ºi Mitriþã. O altã problema o
reprezintã jucãtorul pe care s-a plãtit 1 milion de euro, Alex Cicâldãu,
o dezamãgire în acest început de
sezon. De asemenea, Burlacu, deºi

forþat permanent, este o mare deziluzie ºi ar fi indicat sã fie împrumutat unei alte echipe pentru a fi
recuperat ca formã ºi psihic, fiindcã în acest ritm riscã sã ajungã
hulit de public din primul pânã în
ultimul minut.
Adversarul de astãzi, Concordia Chiajna, are jucãtori cu mare
experienþã precum Prepeliþã, Bawab, Matei, Batin, Cristescu, Bãrboianu sau Gorobsov, dar ºi câþiva tineri care au atras atenþia, respectiv Deaconu, Grãdinaru sau
Panait.

Mangia mai vrea jucãtori:
„Vom stabili obiectivul echipei
când lotul va fi complet”
Italianul Devis Mangia a prefaþat duelul cu Concordia Chiajna ºi
a solicitat concentrare maximã din
partea jucãtorilor sãi. Antrenorul a
precizat cã aceºtia resimt oboseala dupã meciul cu Leipzig, dar el
nu poate face schimbãri în echipã, deoarece lotul este unul
restrâns. „Întâlnim o echipã bunã
ºi pentru cã venim dupã un meci
foarte solicitant, jucãtorii sunt obosiþi ºi nu avem posibilitatea, din
cauza lotului restrâns, sã facem
schimbãri în echipã. Am avut ºi
anul trecut probleme cu Chiajna,
este o echipã organizatã, care poate
crea mari probleme. Avem nevoie
de maximã concentrare ºi o atitudine foarte bunã. Îmi doresc fanii
aproape, avem mare nevoie de ei,
dar ºi noi trebuie sã le oferim satisfacþie” a spus Mangia.

Mitriþã e incert
Devis Mangia s-a referit ºi la
câteva dintre problemele de lot, cea
mai acutã fiind cea a lui Mitriþã,
accidentat în meciul cu Leipzig,
recuperarea sa nefiind certã pentru duelul cu ilfovenii: „Mitriþã este
mai bine, dar nu ºtim dacã poate
juca, vom vedea dupã ultimul antrenament. În schimb, Meza Colli
va putea debuta abia dupã întreruperea campionatului pentru meciurile naþionalei. Bic nu este valid, iar
Fausto Rossi este problema clubului, nu a mea”.
Mangia îºi mai doreºte jucãtori
ºi spune cã nu se poate stabili un
obiectiv concret pânã când lotul nu
va fi complet: „Prefer sã nu mai
vorbesc despre transferuri, clubul
se ocupã de acest lucru, voi vorbi
la finalul perioadei de mercato,
atunci putem stabili obiectivele,
când vom afla pe ce jucãtori de
bazãm. Sunt mulþumit de toþi jucãtorii care au fost achiziþionaþi în
vara aceasta ºi nivelul echipei a
crescut pe anumite poziþii pe care
au venit jucãtori. Am folosit acest
sistem cu 3 fundaºi pentru cã anumiþi jucãtori aveau nevoie sã creascã pe anumite poziþii. Spre exemplu, Bancu a devenit fundaºul stânga al naþionalei din acest sistem

Stranierii convocaþi de Contra
pentru debutul în Liga Naþiunilor
În septembrie, naþionala României disputã primele jocuri din noua
competiþie Liga Naþiunilor. Pe 7
septembrie, de la ora 21:45, tricolorii întâlnesc, la Ploieºti, selecþionata Muntenegrului, într-un joc
care se va disputa fãrã spectatori,
pentru ca pe 10 septembrie, de la
ora 21:45, naþionala sã joace la
Belgrad, pe stadionul Partizan,
împotriva Serbiei.
Pentru aceste douã jocuri din
Liga Naþiunilor UEFA, selecþione-

rul Cosmin Contra a chemat 19
jucãtori care evolueazã la cluburi
din afara þãrii. Jucãtorii din campionatul intern convocaþi vor fi
anunþaþi ulterior.
Portari: Ciprian Tãtãruºanu (FC
Nantes, 51/0), Costel Pantilimon(Nottingham Forest, 27/0), FlorinNiþã (Sparta Praga, 2/0), Silviu Lung (Kayserispor,3/0); Fundaºi:
Cristian Sãpunaru (Kayserispor, 27/
0), Vlad Chiricheº (Napoli, 53/0),
Cosmin Moþi (Ludogoreþ, 12/0),

Alin Toºca (Real Betis, 13/0); Mijlocaºi: Rãzvan Marin (Standard Liege, 11/1), Adrian Stoian (Crotone,
2/0), Paul Anton (3/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 35/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 6/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 22/8),
Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Constantin Budescu (Al-Shabab, 11/5),
Alexandru Maxim (Mainz, 29/2);
Atacanþi: Claudiu Keºeru (Ludogoreþ, 23/6), Alexandru Bãluþã (Slavia
Praga, 5/1).

folosit de noi, chiar dacã la naþionalã joacã în altã aºezare”.
Antrenorul italian nu a comentat problema suprafeþei de joc de
pe „Ion Oblemenco”, dar a anunþat cã jucãtorii sunt nemulþumiþi de
starea gazonului: „Jucãtorii mei nu
sunt mulþumiþi de gazon, eu pot sã
spun cã mã ocup de schimbarea
jucãtorilor, nu a terenului”.

zig, ºi încercãm sã ne recuperãm
pentru a face o partidã bunã. Sunt
mulþumit de ceea ce am gãsit la
Craiova, este un club mare, care a
investit ºi va mai investi, iar eu ºi
colegii mei vom da totul pentru a
ne îndeplini obiectivele. Mã gândesc cum sã-mi fac treaba cât mai
bine, indiferent pe ce post joc, ca
fundaº central sau în bandã. Nu
mã aºteptam sã fiu primit aºa de
frumos de cãtre public, nu ºtiam
cã fanii Craiovei sunt aºa de înfocaþi, totul este peste aºteptãrile
mele. Sunt fericit cã ºi Fedele, care
mi-a fost coleg ºi la Cesena, a debutat cu un gol aºa de frumos, de
fapt, el obiºnuieºte sã marcheze
astfel de goluri, de la distanþã”.

Donkor: „Craiova e peste
aºteptãrile mele”

Stoperul ghanez Isaac Donkor a
declarat cã atât echipa Craiovei, cât
ºi fanii i-au depãºit aºteptãrile pe care
le avea la sosirea în România: „Ne
aºteaptã un meci greu, am pierdut
multã energie joi, la meciul cu Leip-

Liga I, etapa a V-a
Poli Iaºi – FC Botoºani 2-1
Au marcat: An. Cristea 30, 36 / M. Roman II 56.
Astra – Dunãrea Cãlãraºi 1-1
Au marcat: N. Roºu 17 – pen. / S. Panã 22.
Viitorul – Gaz Metan 2-0
Au marcat: Drãguº 29, A. Ciobanu 86.
Meciurile FCSB – Sepsi ºi CFR Cluj – Dinamo s-au jucat asearã.
Hermannstadt – FC Voluntari, astãzi, ora 18
„U” Craiova – Chiajna, astãzi, ora 21

CLASAMENT
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1. CFR Cluj
2. FCSB
3. Sepsi
4. Viitorul
5. Dinamo
6. Astra
7. Gaz Metan
8. Botoºani
9. Cãlãraºi
10. Craiova
11. Poli Iaºi
12. Chiajna
13. Hermann.
14. Voluntari

4
4
4
5
4
5
5
5
5
4
5
4
4
4

2
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
0

2
1
1
1
1
4
1
3
3
2
2
1
1
1

0
1
1
2
1
0
2
1
1
1
2
2
2
3

5-3
10-5
5-2
5-3
8-7
5-4
7-9
7-6
4-5
5-4
3-9
5-5
2-5
3-7

P
8
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
1

