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Pregãtirea noului an ºcolar, dezbãtutã în Colegiul Prefectural Dolj:

puse ºi alte douã teme, prima fiind pregãtirea noul an
ºcolar, care va începe pe 9
septembrie. Cel puþin decla-

rativ, nu existã probleme de
îngrijorare maximã, dar
încã nu sunt toate bine puse
la punct.
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Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a Colegiului Prefectural Dolj, una în care, pe lângã ordinea de zi , au fost pro-
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Limba românã, cea mai potrivitã
pentru politica noastrã externã!
MIRCEA CANÞÃR
Cu prilejul Reuniunii Anuale a diplomaþiei române, preºedintele Klaus Iohannis a
susþinut la Palatul Cotroceni, în faþa ºefilor
de misiuni diplomatice ºi a consulilor generali, un discurs „de bilanþ”, dupã „aproape
cinci ani de mandat”. Cum orice discurs,
de acest fel, cu puþinã vreme înaintea intrãrii oficiale într-o campanie electoralã, pentru alegerile prezidenþiale, nu putea fi decât
eminamente festivist, sau ornat cu împliniri, aºa a fost ºi cel al preºedintelui Klaus
Iohannis. Care a enumerat cele 25 de vizite
bilaterale, în perioada 2015-2019, primirea
a peste 40 de ºefi de stat ºi de guvern în
România, în cadrul cãrora s-a urmãrit constant ºi prioritar consolidarea imaginii þãrii
noastre, ca stat care are capacitatea „de a
onora angajamentele asumate ºi de a propune poziþionãri ºi soluþii strategice care
aduc valoare adãugatã ºi cresc profilul internaþional al þãrii”. Nu avem idee cine au
fost autorii textului citit de preºedintele Klaus
Iohannis, dar rãmânem încredinþaþi cã nu
au excelat în inspiraþie, supleþe logicã ºi concentrare intelectualã epuizantã. Citarea lui
Nicolae Titulescu, autorul axiomei prãfuitã
de acum, „daþi-mi o bunã politicã internã ca sã pot face o bunã politicã externã”, dragã preºedintelui – din motive cuEDITOR:
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- Popescu, dacã s-a târât, acum
zboarã în funcþii înalte.

noscute – putea fi substituitã, cu o perenã
maximã englezeascã: „în politica externã
nu existã prietenii eterne, ci interese eterne”. Mult mai prizabilã la lumea în care
trãim. Cum s-a vãzut, zilele trecute, la Biarritz, la summitul G7. Anterior la Bregancon, Emmanuel Macron îºi fãcuse cu ochiul
cu Vladimir Putin ºi sugerase reîntoarcerea
Rusiei în G7, avansându-se „pas cu pas”.
Din nou, preºedintele nu a scãpat prilejul sã
administreze un reproº guvernului Viorica
Dãncilã, prin faptul cã „România a fost boicotatã cu privire la postul nepermanent la
Consiliul de Securitate ONU, prin declaraþii
politice, formulate fãrã mandat”. Aluzia era
la disponibilitatea premierului actual, de a
demara diligenþele politice, la nivelul instituþiilor abilitate, pentru recunoaºterea Ierusalimului drept capitalã a statului Israel,
la primirea, anul trecut, de cãtre premierul
Benjamin Netanyahu ºi preºedintele Reuven Rivin. Faptul cã nu avem ambasador
într-o þarã cu care întreþinem solide relaþii
diplomatice de 70 de ani, e fireºte o... performanþã a politicii noastre externe. Primit recent la Casa Albã, de preºedintele
american, Donald Trump, care a recunoscut Ierusalimul drept capitala statului Israel, ºi a recomandat aliaþilor sã facã ace-

laºi lucru, preºedintele Klaus Iohannis, obsedat sã obþinã al doilea mandat, nu a explicat motivele reticenþei sale, în legãturã
cu aceastã problemã delicatã. Era un bun
prilej. Citind de pe foile avute în faþã, ieri,
preºedintele Klaus Iohannis a invocat „grave derapaje” care „au creat impresia eronatã pe fond, a unei lipse de predictibilitate pe dosare de politicã externã, sensibile
ºi complexe”. Sigur cã da. ªefii de misiuni diplomatice ºi consulii generali, cu expertizã în politica externã, ºi-au zâmbit în
barbã. Trãim într-o lume extrem de complexã, cu provocãri subtile, în care o politicã externã independentã, devine tot mai
anevoioasã. Avem o politicã externã de rit
nou. Care nu ne este proprie. Pânã ºi premierul bulgar, Boris Borisov, ºi-a permis
nu demult „glumiþe” pe seama României.
Protejarea intereselor românilor din afara
graniþelor trebuie sã fie o prioritate a diplomaþilor noºtri aflaþi la post, chemaþi sã
vegheze a nu se mai întâmpla umilinþele la
care a fost supusã diaspora, la 26 mai a.c.,
când dorea sã-þi exercite dreptul constituþional de a vota. Fiindcã asta ne intereseazã, precumpãnitor: votul. ªi nimic altceva. Relaþii economice, de bunã calitate,
pieþe de desfacere º.a.m.d. Persistã o ne-

claritate. Premierul Viorica Dãncilã, care
asigurã realizarea politicii interne ºi externe a þãrii, cum spune legea fundamentalã,
nu a înjurat þara pe la Bruxelles, cum au
fãcut-o copios alþii, trecuþi cu vederea de
domnul preºedinte, a fãcut, dimpotrivã, cu
tenacitate, tot ce i-a stat în putinþã, pentru
un parteneriat cât mai solid cu vecinii din
regiune. Strategia de politicã externã a României este parte a programului de guvernare, pe care Parlamentul l-a aprobat. Rolul central în aceastã activitate revine ministerului de Externe, ºi toatã lumea este
de acord cã ministrul de Externe este
„ºeful diplomaþiei”. La noi se înþelege, în
traducere otova a Constituþiei, cã preºedintele e ºeful... ºefului, adicã primul diplomat al þãrii. Spuneam cã situaþia internaþionalã este complexã, din cale-afarã.
Importantã este evitarea cu inteligenþã a
riscurilor determinate, atât de susceptibilitãþile UE, cât ºi cele ale SUA, promovându-ne priceput interesele, vorbind în interior, dar ºi în exterior, aceeaºi limbã. Problema este cã unii recomandã limba englezã, alþii limba germanã, ºi, mai nou...
franceza. Cu accente româneºti. Limba românã ar trebui sã fie cea mai potrivitã pentru politica noastrã externã. ªi a fost odatã.

„Prima casã” devine “O familie, o casã”
Ministerul Finanþelor Publice propune printr-un proiect de act normativ modificarea Programului „Prima
casã” ºi redenumirea acestuia în Programul “O familie,
o casã” astfel încât acest program guvernamental sã fie
mai bine orientat spre caracterul social.

Astfel, se vor revizui condiþiile de accesare prin introducerea unui prag de venit pentru
beneficiari ºi a preþului maxim
de achiziþie al locuinþei care
poate fi achiziþionatã în cadrul
Programului. În acelaºi timp, se
propune acordarea de subvenþii de dobândã constând în reducerea ratei dobânzii creditului garantat pe toatã durata Programului pentru familiile cu un
singur copil cât ºi pentru familiile cu doi sau mai mulþi copii.

Preþul de achiziþie a locuinþei
este de maximum
70.000 de euro
Prin acest nou proiect se propune pe de o parte modificarea
titulaturii Programului „Prima
casã” în programul “O familie, o
casã”; iar pe de altã parte, introducerea pragului de venit pentru beneficiarii Programului.
Adicã, la data solicitãrii creditului
garantat, veniturile nete lunare ale
beneficiarului individual sau ale

beneficiarului împreuna cu soþul
sau soþia, dupã caz, nu pot depãºi valoarea de 4.500 lei. Sau
pentru familiile cu unul sau mai
mulþi copii, la data solicitãrii creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu pot depãºi valoarea de 7.000 lei. Mandatarea
pe lângã Fondul Naþional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii ºi a Fondului Român de Contragarantare
în vederea emiterii de garanþii în
numele ºi în contul statului, în
favoarea bãncilor care acordã
credite persoanelor fizice pentru
achiziþia unei locuinþe în cadrul
Programului. Menþinerea avansului minim de 5 % din preþul de
achiziþie al locuinþei. Preþul de
achiziþie a locuinþei este de maximum 70.000 de euro echivalent
lei la cursul BNR valabil la data

încheierii contractului de vânzare-cumpãrare, iar valoarea finanþãrii garantate este de maximum
66.500 EUR echivalent lei.

Un alt prag al subvenþiilor

Se modificã ºi pragul subvenþiilor de dobândã. Pe de o parte
vorbim de reducerea cu 0,5
puncte procentuale a ratei dobânzii creditului garantat pe toatã
durata Programului pentru familiile cu un singur copil, pe de altã
parte, de reducerea cu 1 punct
procentual a ratei dobânzii creditului garantat pentru familiile cu
doi sau mai mulþi copii. Se are în
vedere ºi refinanþarea creditelor
obþinute în cadrul Programului,
prin alte instrumente de finanþare, cu excepþia altor credite acordate in cadrul Programului.
MARGA BULUGEAN
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Majorarea salariilor administratorilor,
din nou pe masa consilierilor
Primãria Craiova revine cu propunerile de
majorare a salariilor celor trei administratori
ai societãþilor aflate în subordine – SC Salubritate, SC Pieþe ºi Târguri ºi SC RAT Craiova. Lui Mihai Butari, Alin Mãrãcine ºi Marcel Tãnãsescu li se propune un salariu brut
lunar de 16.640 de lei.
La o lunã de la retragerea lor
de pe ordinea de zi, municipalitatea se întoarce cu aceleaºi
proiecte de majorare a salariilor celor trei administratori. În
ºedinþa de joi a CLM Craiova,
sunt puse în discuþie, din nou,
propunerile municipalitãþii,
consilierii municipali fiind întrebaþi pentru a doua oarã dacã
sunt de acord ca administratorii SC Salubritate, SC Pieþe
ºi Târguri ºi SC RAT Craiova
sã primeascã lefuri mai mari.
Cuantumul ce urmeazã sã fie
încasat de cei trei a rãmas acelaºi de data trecutã, la fel cum
au fost pãstrate neschimbate ºi
toate documentaþiile ce însoþesc propunerile. La ultima
ºedinþã, aceste proiecte de hotãrâre au fost retrase de executiv fãrã explicaþii, iar consilierii municipali nici nu au mai
apucat sã le dezbatã.

Motivaþia
autoritãþilor

Autoritãþile locale spun cã
administratorilor li se majoreazã salariilor din considerente
pur legale. Potrivit municipalitãþii, totul a pornit de la un
audit al Curþii de Conturi a României care a sesizat cã salariile administratorilor nu era
evidenþiate, ca ºi cuantum, în
contractele lor de mandat. Municipalitatea lasã sã se înþeleagã faptul cã inspectorii Curþii
de Conturi au recomandat ca
Adunarea Generalã a Acþionarilor (AGA), care a desemnat
numele administratorului, sã
stabileascã acum ºi cuantumul
indemnizaþiei pe care aceºtia o

primesc. Din anul 2017, când
au fost semnate contractele de
administrator, salariul nu a fost
precizat în nici unul dintre cele
trei cazuri. Autoritãþile propun
acum ca AGA celor trei societãþi sã se întruneascã ºi sã modifice articolul 3, aliniatul 4 din
respectivele contracte de administratori, astfel încât suma
care reprezintã salariul sã fie
astfel evidenþiatã.

Mihai Butari
a declarat venituri
de peste 100.000
de lei

Administratorul SC Salubritate, Mihai Vlad Butari, va
primi, potrivit proiectului, un
salariu brut lunar de 16.640 lei,
care este echivalentul unui venit net lunar de 9.734 de lei.
În declaraþia de avere din
2019, administratorul a declarat cã are un venit anual încasat, ca ºi director general al
societãþii, de 106.704 de lei. ªi
soþia acestuia lucreazã tot la
Salubritate, unde îndeplineºte
funcþia de consilier juridic,
venitul anual încasat de aceasta fiind de 33.516 lei. Butari,
care îndeplineºte ºi funcþia de
secretar executiv al PSD Craiova (funcþie neretribuitã), deþine o casã de locuit în comuna Malu Mare, cu o suprafaþã
de 114 metri pãtraþi, pe care a
cumpãrat-o în anul 2010. În
anul 2017, când a devenit administrator al SC Salubritate,
Butari ºi-a cumpãrat un apartament de 47 metri pãtraþi. Mai
deþine un teren intravilan, la

Malu Mare, de 1.074 de metri
pãtraþi, pe care l-a procurat în
anul 2010.

Alin Mãrãcine
deþine trei case

Alin Mãrãcine, administratorul SC Pieþe ºi Târguri, ajunge ºi el la un salariu brut lunar
tot de 16.640 lei, echivalentul
unui venit net lunar de 9.734
de lei. În declaraþia de avere
pe anul 2019, acesta a declarat un venit anual încasat de
106.987 de lei. Administratorul pieþelor deþine trei case în
Craiova. Pe douã dintre acestea le-a primit moºtenire în anul
2012, iar pe cealaltã a construit-o în anul 2009, cu o suprafaþã de 209 metri pãtraþi.
Deþine ºi douã maºini, un Seat
Ibiza din 2006 ºi un Audi A5

din 2012. La categoria terenuri, administratorul de la SC
Pieþe ºi Târguri a trecut patru
terenuri intravilane, toate deþinute în Craiova. Douã parcele
sunt primite moºtenire, iar o
altã parcelã de 1.122 de metri
pãtraþi a fost cumpãratã în
anul 2009. În 2018, a achiziþionat un alt teren de 381 de
metri pãtraþi.

Marcel Tãnãsescu
nu ºi-a publicat
declaraþia
de avere

Cel de-al treilea administrator cãruia i se majoreazã salariul este Marcel Tãnãsescu de
la SC RAT Craiova. Potrivit
proiectului de hotãrâre, trece
ºi el la un salariu brut lunar tot
de 16.640 lei, echivalentul

unui venit net lunar de 9.734
de lei. El a devenit administrator al societãþii de transport
în luna februarie 2017, dupã
ce anterior îndeplinise funcþia de administrator al SC Parc
Turism SA. Cea mai veche
declaraþie de avere publicatã
de acesta este din acea perioadã, dupã ce s-a instalat la RAT,
acesta nu a fãcut publice veniturile sale. În declaraþia din
2017, Tãnãsescu figureazã cu
un singur apartament în Craiova pe care l-a cumpãrat în
anul 2009 ºi al cãrui unic proprietar a devenit în anul 2015.
Deþinea tot atunci ºi au autoturism Audi A4, pe care l-a
achiziþionat în anul 2005. Ca
administrator al SC RAT, Marcel Tãnãsescu a evidenþiat un
venit anual încasat de 76.892
de lei.
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Pregãtirea noului an ºcolar, dezbãtutã în Colegiul Prefectural Dolj:

88 de clãdiri nu au autorizaþii sanitare,
iar 51 autorizaþii la incendiu
Ieri, a avut loc ºedinþa lunarã a Colegiului Prefectural Dolj, una în care, pe lângã ordinea de zi , au fost propuse ºi alte
douã teme, prima fiind pregãtirea noul an

ºcolar, care va începe pe 9 septembrie.
Cel puþin declarativ, nu existã probleme
de îngrijorare maximã, dar încã nu sunt
toate bine puse la punct.

Mai sunt clãdiri fãrã
autorizaþii sanitare

La Colegiul Prefectural au
participat, în prima etapã a
ºedinþei, ºi primarii din teritoriu,
discuþiile pe marginea situaþiei
ºcolilor interesându-i direct, fiindu-le solicitatã implicarea totalã în rezolvarea tuturor problemelor care mai sunt de pus la
punct. „Pânã a vorbi cei care
ºtiu cel mai bine cum stã situaþia în judeþ, mã refer la reprezentanþii Inspectoratului ªcolar
Judeþean ºi Inspectoratului de
Poliþie Judeþean Dolj, le cer primarilor sã se ocupe de acum de

asigurarea combustibililor pentru încãlzire ºi la verificarea
microbuzelor ºcolare pentru
transportul elevilor, pentru a nu
ne trezi cu situaþii dificile. Nu
în ultimul rând, verificarea stadiilor lucrãrilor la unitãþile de învãþãmânt care au grupurile sanitare în curte, mai ales cã, în
acest an, 44 de unitãþi administrativ - teritoriale au primit bani,
printr-o Hotãrâre de Guvern,
pentru rezolvarea acestei situaþii” , a precizat Dan Narcis Purcãrescu, prefectul judeþului Dolj.

Situaþia la zi, a învãþântului doljean, înainte de începerea anului
ºcolar, a fost prezentatã de prof.
Monica Leontina Sunã, inspector general al ISJ Dolj: „De la an la
an, condiþiile s-au îmbunãtãþit ºi
aici nu putem decât sã mulþumim
primarilor, ºi, în ceea ce priveºte
siguranþa elevilor, poliþiºtilor, jandarmilor ºi celor de la Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã.
Sunt efectuate, zilnic, inspecþii în
judeþ, cu echipe mixte formate din
inspectori ºcolari ºi reprezentanþi
ai prefecturii. În judeþ, avem 195
de unitãþi de învãþãmânt cu personalitate juridicã, la care se adaugã Centrul de Excelenþã Craiova,
cu 585 de structuri. Avem 181 de
clãdiri, din care 88 nu au autorizaþii sanitare, iar 51 autorizaþii la
incendiu”. În ceea ce priveºte cele
44 de UAT-uri la care fãcea referire prefectul, inspectorul general al învãþãmântului doljean a precizat cã „banii au venit de la Ministerul Educaþiei Naþionale, fondurile putând fi transferate de la
ISJ Dolj în cele ale primãriilor”.

Verificãri intense ale poliþiºtilor

Nici siguranþa elevilor nu a fost
trecutã cu vederea, cel care a vor-

bit în acest sens fiind comisar ºef
Laurenþiu Dumitrescu, adjunct
al ºefului IPJ Dolj: „Este adevãrat,
s-au îmbunãtãþit condiþiile de pazã.
În aceste zile, acþionãm în teritoriu pe trei paliere principale. Unul
ar fi verificarea pazei ºi protecþiei
în ºcoli ºi în apropierea acestora.
Altul se referã la prevenirea ºi combaterea comerþului ilicit în magazinele din incinta ºi din apropierea
ºcolilor, iar cel de-al treilea la verificãrilor documentelor microbuzelor ºi ale ºoferilor, urmând, în perioada urmãtoare, ºi verificãri în
trafic”. Acesta le-a cerut primarilor ºi o implicare în ceea ce priveºte semnalizãrile rutiere, mai ales
la cocurile de trecere pentru pietoni, prin asigurarea unui iluminat
corespunzãtor pe timp de noapte,
mai ales cã se apropie sezonul de
toamnã – iarnã.

Primarii, chemaþi sã prindã
în buget sume pentru
autorizaþiile la incendiu
Problema ºcolilor care nu au
autorizaþii la incendiu nu a fost
lãsatã nedezbãtutã, intervenþia
fiind fãcutã de col. Constantin Florea, inspector – ºef al
Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã „Oltenia” al judeþului Dolj. „Este adevãrat, sunt 51
de clãdiri neautorizate, dar le
cer primarilor sã cuprindã în
buget sume pentru rezolvarea
acestor situaþii ºi sã vinã la noi
cu documentaþiile pentru a-i
îndruma . De asemenea, trebuie sã asigure siguranþa depozitelor de combustibili, a mijloacelor de intervenþie ºi sã verifice stingãtoarele ºi grupurile de
primã intervenþie”.

Pesta porcinã africanã, o problemã, încã gravã, în Dolj
O problemã de actualitate, din pãcate gravã,
a fost dezbãtutã, ieri, în ºedinþa Colegiului
Prefectural Dolj, la care au participat ºi primarii
din judeþ. Este vorba de pesta porcinã africanã,
iar rezultatele nu sunt îmbucurãtoare.
De aproximativ douã luni, pesta porcinã africanã a cuprins judeþul, iar focarele se extind, cu
toate mãsurile luate de reprezentanþii Direcþiei Sanitar Veterinare

ºi pentru Siguranþa Alimentelor
Dolj. Boala care, din pãcate, nu
are remediu nu este „o poveste,
ci este o problemã a tuturor, la
nivel mondial. Din fericire, oa-

menii nu sunt afectaþi, dar
produce pagube economice foarte mari”, a precizat
Andrei Butaru, director
executiv al DSVSA Dolj.
Acesta a prezentat situaþia
existentã în judeþ, în acest
moment, ºi, din nefericire,
nu este una îmbucurãtoare. „Îmi pare foarte rãu, dar
din pãcate, nu pot da veºti
foarte bune. Avem 39 de
focare ºi, din câte se pare,
va fi ºi altul, la Þuglui, de
unde aºteptãm rezultatele
probelor trimise la laborator. În ultimele zile, am
identificat focare la Tunarii Vechi ºi Dãbuleni. Astãzi
(ieri – n.r.) suntem cu echipele la Cãlãraºi, unde este aproape finalizatã acþiunea, ºi la Calafat, în cartierul Mogador, unde,
pentru cei care nu cunosc municipiul, este un fel de favelã”, a
mai spus Andrei Butaru.

Despãgubiri de peste 1,5
milioane de lei

De când a apãrut primul

focar, la Teasc, în urmã cu
aproape douã luni, pesta s-a
întins, a cuprins judeþul, mai
ales Valea Dunãrii, iar, de
atunci, echipele de la DSVSA
lucreazã non-stop. „Oamenii
noºtri sunt pe teren zi-luminã, inclusiv sâmbetele ºi duminicile. Nu este uºor sã
omori porcii, dar, din pãca-

te, este singura soluþie . Vreau
sã mai spun cã inclusiv la dosarele de despãgubiri s-a lucrat enorm. Chiar de curând
au sosit banii, pentru cei din
Teasc, ºi urmeazã mai multe
localitãþi afectate, totalul depãºind 1,5 milioane de lei”, a
mai spus directorul DSVSA
Dolj.

TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
10:00 Portret de secol
11:00 Adevãruri despre trecut
11:30 Discover Romania
11:45 Teleshopping
12:20 Legendele palatului:
Regele Geunchogo
2011, Coreea de Sud, Istoric
13:30 Cooltura
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Convieþuiri
16:50 Legendele palatului:
Regele Geunchogo
2011, Coreea de Sud, Istoric
18:00 Handbal masculin, Liga
Zimbrilor: CSA Steaua Bucureºti
- SCM Politehnica Timiºoara
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Istoria Mafiei italiene
22:10 Maria Tereza
2017, Cehia, Austria, Ungaria,
Dramã, Istoric
00:00 Telejurnal
00:30 Aventura urbanã (R)
01:30 Romani care au
schimbat lumea
01:55 Maria Tereza (R)
2017, Cehia, Austria, Ungaria,
Dramã, Istoric
03:40 Portret de secol (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Maruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, Romania, Comedie
21:30 Necunoscutul
2011, Japonia, Canada,
SUA, Marea Britanie,
Germania, Franta, Dramã,
Mister, Thriller
23:45 ªtirile Pro Tv
00:00 Impact mistuitor
2017, Acþiune
02:15 Lecþii de viaþã (R)
03:15 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
09:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
12:00 Observator
14:00 Valurile vieþii
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 B.D. la munte ºi la mare
1971, Romania, Comedie
19:00 Observator
20:00 Poftiþi pe la noi!
23:00 Asterix la Jocurile
Olimpice
2008, Franta, Germania,
Spania, Italia, Belgia, Aventuri,
Comedie, Familie, Fantastic
01:30 Ultimatumul lui Bourne
2007, SUA, Acþiune, Thriller
04:00 Valurile vieþii (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:05 Cãlãtorie de neuitat (R)
1994, Romania, Dramã
08:50 Discover Romania
09:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
09:55 Generaþia Fit
10:00 Câºtigã România!
11:00 Gala Umorului (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 Cap compas (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:05 Cãlãtorie de neuitat
1994, Romania, Dramã
15:45 Filler
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
16:55 Oanapp
17:45 Cãsãtorie imposibilã
2004, Romania, Dramã
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Hamlet
1990, SUA, Dramã
22:40 Caracatiþa
1984, Italia, Crimã, Dramã,
Familie, Romantic, Dragoste
23:50 Câºtigã România! (R)
00:50 Hamlet (R)
1990, SUA, Dramã
03:10 Telejurnal TVR 2 (R)
04:00 Caracatiþa (R)
1984, Italia, Crimã, Dramã,
Familie, Romantic, Dragoste

HBO
07:40 Sãraci, dar foarte bogaþi
09:20 La revedere, Christopher Robin
11:10 Diavolul se îmbracã de
la Prada
13:05 Omul care l-a ucis pe
Don Quijote
15:20 Cea mai puternicã voce
16:10 Cea mai puternicã voce
17:05 Krypton
17:55 Vãduve
20:00 Ready Player One: Sã
înceapã jocul
22:20 Succesiunea
23:20 300: Ascensiunea unui
imperiu
01:00 Povestea

PRO 2
07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Rãzbunare pe tocuri
(R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Cealaltã familie a
soþului meu (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Te voi gãsi, te voi iubi
(R)
15:00 Rãzbunare pe tocuri
(R)
16:00 Vieþi schimbate
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Te voi gãsi, te voi iubi
19:00 Cealaltã familie a
soþului meu
21:00 Rãzbunare pe tocuri
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Cealaltã familie a
soþului meu (R)
02:15 Vieþi schimbate (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)

PRO CINEMA
07:30 Arestat la domiciliu
09:30 La bloc (R)
11:45 Invitaþie cu bucluc
13:45Dragoste ºi alte
necazuri
16:00 O zeiþã pe pãmânt
18:15 La bloc
20:30 Intelegerea
22:30 Din culise
00:15 Intelegerea (R)
02:15 Din culise (R)
03:45 La bloc (R)
05:00 La Mãruþã (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã
17:00 Prietenii tãi
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Bãrbaþi cu taþi
20:30 Prietenii tãi
22:00 Culisele puterii
23:00 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)
06:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:20 Focus (R)
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Happy News (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 De ce are vulpea
coada? (R)
1988, România, Comedie
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Un romantic incurabil
2016, SUA, Comedie,
Romantic
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 Grãbeºte-te încet
1981, Romania, Comedie
01:30 Un romantic incurabil
(R)
2016, SUA, Comedie,
Romantic
03:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:30 Trãsniþi (R)
2003, Romania, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:50 Teleshopping

KANAL D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mireasa din Istanbul
2017, Turcia, Romantic,
Dragoste
23:00 Cash Taxi
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:30 Puterea dragostei (R)
04:00 În cãutarea adevãrului
(R)
05:30 Pastila de râs
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastila de râs
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

07:00 Matinal
10:00 Portret de secol
11:00 Adevãruri despre trecut
11:30 Discover Romania
11:45 Teleshopping
12:20 Legendele palatului:
Regele Geunchogo
2011, Coreea de Sud, Istoric
13:30 Vizitã de lucru
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Akzente
16:50 Legendele palatului:
Regele Geunchogo
2011, Coreea de Sud, Istoric
18:00 Lumini ºi umbre: Partea II
1982, Romania, Dramã, Istoric
19:00 Romani care au
schimbat lumea
19:30 100 de poveºti despre
Marea Unire
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:00 Istoria Mafiei italiene
22:00 Moºtenirea clandestinã
23:00 Arheologia crimelor
comunismului
00:00 Telejurnal
00:30 Lumini ºi umbre: Partea
II (R)
1982, Romania, Dramã, Istoric
01:35 Romani care au
schimbat lumea (R)

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Lecþii de viaþã
15:00 La Maruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, Romania, Comedie
21:30 Cod de acces:
Swordfish
2001, SUA, Acþiune, Crimã,
Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
23:45 Lunetistul 2
2002, SUA, Acþiune
01:30 Cod de acces:
Swordfish (R)
2001, SUA, Acþiune, Crimã,
Thriller
03:00 Vorbeºte lumea (R)
05:00 Ce spun românii (R)
06:00 ªtirile Pro Tv

07:00 Observator
09:00 Neatza cu Rãzvan ºi
Dani
12:00 Observator
14:00 Valurile vieþii
2016, Turcia, Dramã
16:00 Observator
17:00 Liceenii
1987, România, Aventuri,
Comedie, Romantic, Dragoste
19:00 Observator
20:00 iUmor ExtraViral
21:30 Minus 25 grade
2006, SUA, Aventuri, Dramã,
Familie
00:00 Furios ºi iute: Tokyo
Drift
2006, SUA, Germania,
Acþiune, Crimã, Dramã, Thriller
02:00 Clinica
2002, SUA, Crimã, Horror,
Mister, Thriller
04:00 Valurile vieþii (R)
2016, Turcia, Dramã
06:00 Observator

TVR 2

07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:05 Cãlãtorie de neuitat (R)
1994, Romania, Dramã
08:45 Discover Romania
09:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
09:55 Generaþia Fit
10:00 Câºtigã România!
11:00 Gala Umorului
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 Naturã ºi aventurã (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:05 Cãlãtorie de neuitat
1994, Romania, Dramã
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
16:55 Oanapp
17:45 Cãsãtorie imposibilã
2004, Romania, Dramã
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:10 Nemuritorul II: Momentul
întâlnirii
1991, Franta, Acþiune, SF
22:10 Caracatiþa
1984, Italia, Crimã, Dramã,
Familie, Romantic, Dragoste
23:15 Câºtigã România! (R)
00:15 Nemuritorul II: Momentul
întâlnirii (R)
1991, Franta, Acþiune, SF
02:00 Oanapp (R)

HBO

07:50 Omul care l-a ucis pe
Don Quijote
10:05 Vãduve
12:10 Ready Player One: Sã
înceapã jocul
14:30 Jim Button ºi Lukas,
mecanicul de locomotivã
16:20 Calmul dinaintea furtunii
18:10 Stare de asediu
19:00 Oraºul de pe colinã
20:00 Jackie Brown
22:30 Atenþie: acest drog te-ar
putea ucide
23:35 Legenda lui Slender
Man
01:10 Iubindu-l pe Pablo,
urându-l pe Escobar

PRO 2
07:45 Numai iubirea (R)
09:00 Teleshopping
09:15 Rãzbunare pe tocuri
(R)
10:15 Preþul dragostei (R)
11:15 Teleshopping
11:45 Cealaltã familie a
soþului meu (R)
13:45 Teleshopping
14:00 Te voi gãsi, te voi iubi
(R)
15:00 Rãzbunare pe tocuri
(R)
16:00 Vieþi schimbate
17:00 Inimi ºi lacrimi
18:00 Te voi gãsi, te voi iubi
19:00 Cealaltã familie a
soþului meu
21:00 Rãzbunare pe tocuri
22:00 Preþul dragostei
23:00 Numai iubirea
00:15 Cealaltã familie a
soþului meu (R)
02:15 Vieþi schimbate (R)
03:00 Inimi ºi lacrimi (R)

PRO CINEMA
07:00 Arestat la domiciliu
09:00 La bloc (R)
11:30 Dragoste ºi alte
necazuri (R)
13:45 O iubire ca-n poveºti
(R)
16:15 Drumul spre Bali
18:15 La bloc
20:30 Furia
22:30 Inchis pe nedrept
00:45 Furia (R)
02:30 Inchis pe nedrept (R)
04:15 La bloc (R)
05:00 La Mãruþã (R)

PRO X
07:00 ªtiri Sport.ro
09:00 Ora exactã în sport (R)
10:00 ªtiri Sport.ro
10:45 Ora exactã în sport
12:30 Teleshopping
13:00 Ora exactã în sport (R)
14:00 Ora exactã în sport (R)
15:45 Teleshopping
16:00 Marea þãcãnealã
17:00 Prietenii tãi
18:00 M.A.S.H.
19:00 Marea þãcãnealã
20:00 Bãrbaþi cu taþi
20:30 Prietenii tãi
22:00 Culisele puterii
23:00 Dã-i bãtaie! Local
Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:00 Ora exactã în sport (R)
03:00 La bloc
05:00 Ora exactã în sport (R)

PRIMA TV
07:20 Focus (R)
08:00 Elisa (R)
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Starea naþiei (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Casa: construcþie ºi
design (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Grãbeºte-te încet (R)
1981, Romania, Comedie
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Un detectiv afemeiat
1993, Hong Kong, Acþiune,
Comedie, Romantic, Dragoste
22:30 Starea naþiei
23:30 Focus din inima
României
00:00 Cucerirea Angliei
1982, Romania, Acþiune, Istoric
01:30 Un detectiv afemeiat (R)
1993, Hong Kong, Acþiune,
Comedie, Romantic, Dragoste
03:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
04:30 Trãsniþi (R)
2003, Romania, Comedie
05:30 Apel de urgenþã (R)
06:50 Teleshopping

KANAL D
07:30 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Teleshopping
09:15 Kosem
2015, Turcia, Dramã, Istoric
11:00 Puterea dragostei
12:00 ªtirile Kanal D
13:00 În cãutarea adevãrului
15:00 Teo Show
17:00 Puterea dragostei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Mireasa din Istanbul
2017, Turcia, Romantic,
Dragoste
23:00 Se strigã darul (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Puterea dragostei (R)
04:15 În cãutarea adevãrului
(R)
06:00 Teleshopping (R)

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

MIERCURI - 28 august

programe tv
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Anunþul tãu!

FACULTATEA DE MECANICÃ

UNITATEA administrativ-teritorialã comuna SÃLCUÞA, din judeþul DOLJ, anunþã publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectorul cadastral nr.2 începând cu data de 03.09.2019, pe o
perioadã de 60 de zile, la sediul Primãriei comunei Sãlcuþa, conform
art.14 alin.(1) ºi (2) din Legea cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/
1996, rerepublicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare. Cererile
de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul
Primãriei comunei Sãlcuþa ºi pe siteul Agenþiei Naþionale de Cadastru
ºi Publicitate Imobiliarã.
S.C. MIXTA S.A. cu sediul în
Calafat- Dolj str. 22 Decembrie nr.9
prin Administrator Unic Cipag Alexandru, convoacã acþionarii la Adunarea Generalã a Acþionarilor la data
de 09.09.2019 ora 10.00, la sediul societãþii. Ordinea de zi este.1. Alegerea Consiliului de Administraþie ºi a
Comisiei de Cenzori, 2. Diverse.
ANUNÞ public privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu. SC Lamarmin Balast SRL pentru Administraþia Naþionalã „Apele Române”, cu sediul
în comuna Castranova, sat Puþuri,
str. Zanogii, nr. 49, jud. Dolj, anunþã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Exploatare de agregate minerale -perimetrul Turburea II”, propus
a fi amplasat în comuna Turburea,
satul Turburea, jud.Gorj. Informaþiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM Gorj,
din municipiul Tg.Jiu, str.Unirii, nr.
76, judeþul Gorj ºi SC Lamarmin
Balast SRL, în comuna Castranova, sat Puþuri, str. Zãnogii, nr. 49,
jud. Dolj, în zilele de luni-vineri,
între orele 9.00-14.00. Observaþiile publicului se primesc zilnic la
sediul APM Gorj.

Autovehicule rutiere (învãþãmânt la zi): 87 locuri la buget ºi
33 locuri cu taxã
Ingineria transporturilor ºi a traficului (învãþãmânt la zi):
40 locuri la buget ºi 50 locuri cu taxã
Tehnologia construcþiilor de maºini (învãþãmânt la zi): 50
locuri la buget ºi 40 locuri cu taxã
Construcþii civile, industriale ºi agricole (învãþãmânt la zi):
36 locuri la buget ºi 24 locuri cu taxã
Ingineria ºi protecþia mediului în industrie (învãþãmânt la zi)
– la Drobeta-Turnu Severin: 29 locuri la buget ºi 21 locuri cu taxã
Navigaþie ºi transport maritim ºi fluvial (învãþãmânt la zi)
– la Drobeta-Turnu Severin: 28 locuri la buget ºi 2 locuri cu
taxã
Inginerie economicã industrialã (învãþãmânt la zi) – la Drobeta-Turnu Severin: 40 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã oferite de Facultatea de Mecanicã:
industria automotive, institute de cercetãri ºi testãri în domeniile: autovehicule, transporturi, inginerie industrialã, inginerie civilã, ingineria mediului, ingineria materialelor; proiectare
asistatã de profil (CAD-CAM-CAE); societãþi cutehnologii moderne (de fabricaþie, de construcþii, de logisticã); unitãþi de producþie ºi mentenanþã; organisme de certificare-control (R.A.R.,
A.R.R., I.S.C.T.R., metrologie, asigurãri); învãþãmânt de specialitate etc.
Toate detaliile, aici: http://mecanica.ucv.ro/
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICÃ
Echipamente ºi instalaþii de aviaþie (învãþãmânt la zi): 30
locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Electromecanicã (învãþãmânt la zi): 65 locuri la buget ºi 3
locuri cu taxã
Electromecanicã (frecvenþã redusã): 30 locuri cu taxã
Inginerie electricã ºi calculatoare (învãþãmânt la zi): 65 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Informaticã aplicatã în inginerie electricã (învãþãmânt la
zi): 35 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Ingineria sistemelor electroenergetice (învãþãmânt la zi):
40 locuri la buget ºi 3 locuri cu taxã
Oportunitãþi de carierã:
Absolvenþii Facultãþii de Inginerie Electricã pot lucra în companii industriale multinaþionale ºi autohtone, în construcþii de
maºini, producãtori de echipamente,producere-transport-distribuþie a energiei electrice ºi serviciile aferente, în companii
de transport, firme de montaj-exploatare-mentenanþã instalaþii
specifice, institute de cercetare-dezvoltare, laboratoare de încercãri, agenþi economici specilizaþi în protecþia mediului ºiîn
învãþãmânt.
Toate detaliile, aici: http://ie.ucv.ro/
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OFERTE DE SERVICIU

Caut femeie pentru curãþenie la vilã. Telefon:
0722/846.368.

PRESTÃRI SERVICII

SC PROIECT BOGDAN
IMOBIL SRL oferã soluþii
complete de mixare,
transport ºi turnare beton de cea mai bunã
calitate pentru toate proiectele de construcþii la
preþuri competitive! Telefon: 0752/099.640.
SC Agrochimical - Forest SRL executã lucrãri
de construcþii a clãdirilor
rezidenþiale ºi nerezidenþiale cu Automacara
LIEBHERR de 40 t. Telefon: 0744/365.326.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE
Vând apartament 3 camere Craioviþa Nouã îmbunãtãþit. Preþ 73.000
Euro - negociabil Telefon: 0787/271.006.
Vând apartament 4 camere lângã Liceul Sanitar. Fãrã agenþie. Telefon.
0734/473.266.
Vând apartament 4 camere Mc Donalds. Telefon: 0722/992.902.

CASE
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, comuna
Podari, pivniþã, 5 camere, 520 mp. Telefon:
0768/232.033.
Casã locuibilã comuna
Celaru sat Ghizdãveºti
cu teren 6700 mp. Telefon: 0760/194.541.
Casã construitã în anul
2000, mobilatã, vie,
pomi, Amãrãºtii de Jos,
judeþul Dolj. Telefon:
0725/576.141.
Casã 6 camere, pivniþã,
gaze microcentralã - AC,
2 bãi, teren 1300 mp Schimb cu douã apartamente (variante). Telefon: 0769/360.741.
Vând casã Craiova,5
camere 2 bãi, încãlzire
centralã, termopane,
565 mp, 72.000 euro.
Telefon. 0746/498.818.

Vând casã nouã P+M /
110 m amprenta Craiova,
Bordei, str. Carpenului,
pomi fructiferi, viþã de vie.
Telefon: 0752/641.487.
Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor,
cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/291.623.

TERENURI

VÂND TEREN 5000 mp
Aleea ªimnic 1, cadastrat, intabulat, intravilan.
Preþ 19 Euro/mp. Telefon:
Telefon: 0723/919.689;
0040/723919689; 0041/
766020683.
URGENT teren 615 mp,
Damila, lângã case. Telefon: 0736/060.799.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren 1000 mp
Cârcea str. Mânãstirii. Telefon: 0722/522.083.
Vând 3000 m pãmânt
lângã lac, pãdure bun
de Camping la Negoieºti
20 km de Craiova sau
parteneri. Telefon: 0723/
692.884.
Vând teren 1000 mp
Cârcea, Drum Expres
Ford. Telefon: 0752/
641.487.
5000 mp Gara Pieleºti
lângã Fabrica Q Fort Termopane. Telefon: 0752/
641.487.
Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi
1500 mp, toate utilitãþile,
asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0770/661.438.
Vând teren intravilan –
4200 mp la 7 km de Craiova. Telefon: 0727/
884.205.

AUTO
ROMÂNEªTI
Vând Dacia 1300 Standard – 1977 (bunã pentru maºinã de epocã).
Telefon: 0727/884.205.

STRÃINE
Vând VW POLO- 11/
2006, 1,4 TDI, negu
metalizat, funcþioneazã
impecabil, unic proprietar, 173.000 km reali,
preþ 2600 Euro. Telefon:
0722/537.912.

publicitate
Vând VW PASSAT
2005, model 2004, 1,9
TDI, 101 CP, berlinã, argintie, unic proprietar, întreþinutã, fãrã avarii, funcþioneazã impecabil,
227000 km reali, preþ
3100 Euro. Telefon:
0722/537.912.

VÂNZÃRI DIVERSE

Vând planetarã - DACIA
SUPER–NOVA ºi arbore cotit, televizor IVORI cu
sistem digital. Telefon:
0770/419.180.
Vând combinã frigorificã
Indesit. Preþ negociabil.
Telefon: 0770/942.470.
Urgent! Vând televizor
eurocolor în stare bunã
de funcþionare. Plecãm
în strãinãtate. Preþ negociabil. Telefon: 0351/
414.149.
Vând loc de veci cimitirul Ungureni, 8000 lei, la
30 m de la poartã, la
dreapta. Telefon: 0767/
054.227.
Vând robot bucãtãrie
nou, cu bol inox cap 6,5
litri. Telefon: 0752/
236.667.
Vând pat cu ladã studio,
ºifonier cu 3 uºi, noptierã cu oglindã, masã 12
persoane, frigider mic, 2
pãturi de lânã. TELEFON: 0729/ 684.222.
Vând papuci AGAPONIS ºi cuºti diferite mãrimi
aproape noi. Telefon:
0762/672.086.
Vând vitrinã frigorificã
mezeluri 400 lei, negociabil ºi ladã frigorificã 250 lei. Telefon: 0799/
042.187.
Vând combinã frigorificã
INDESA. Preþ 750 lei negociabil. Telefon: 0770/
942.470.
Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon:
0760/588.581.
Vând în Iºalniþa, prune,
corcoduºe, caise - 1 leu/
kg, sãpun de casã - 5
lei/kg, pompã KAMA cu
sorb rezervã. Telefon:
0770/303.445.
Vând televizor diagonala
37 cm, cuier hol cu ladã,
aþã cusut goblen, oglindã
cristal 160/80 cm. Telefon:
0752/236.667.

cuvântul libertãþii / 7

ªcoala Popularã de Arte ºi Meserii Cornetti
Craiova, cu sediul în strada Jieþului nr. 19, primeºte înscrieri pentru anul I de studii, an ºcolar 2019-2020, în perioada 19 - 30 august 2019,
la urmãtoarele discipline: canto clasic, muzicã uºoarã, muzicã popularã, pian, vioarã, chitarã, orgã, acordeon, saxofon, balet, actorie,
picturã, graficã, artã cinematograficã.
Examenul de admitere, în anul I, se va desfãºura în perioada 2 - 5 septembrie 2019.
Relaþii la telefon 0251 – 413 371; între orele
9.00 – 15.00 sau pe www.scoalacornetticraiova.ro.
Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W –
100 lei, televizor cu tub
color – 100 lei. Telefon:
0729/977.036.
Vând centralã termicã
pe gaz Vaillant, hotã
pentru aragaz (50x85),
maºinã de cusut electricã „IULIA” Telefon: 0728/
011.731.
Vând groapã suprapusã cimitirul Romaneºti.
Telefon: 0770/304.207;
0351/456.907.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/
943.220.

OFERTE ÎNCHIRIERI

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, discuri cu muzicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.

Închiriez (vând) apartament 3 camere decomandate, zona Rotonda
recent modernizat, centralã proprie. Telefon:
0744/654.136.
Particular apartament 2
camere renovat, parter,
nemobilat, Sãrari - Spania, preferabil firmã. Telefon: 0727/226.757.

PIERDERI

CUMPÃRÃRI DIVERSE

Pierdut certificat constatator Nr. 23368/
2013 pentru SC DANTYS MAR SRL. Se declarã nul.

Cumpãr - ocazional frigider, aragaz, butelie,
maºinã spãlat. Telefon: 0736/060.799.

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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Ghiþã ºi Mãþel, primele þinte ale lui Piþi
Universitatea Craiova îi oferã Viitorului pe Fortes
ºi Tiago, la schimb cu Ghiþã, plus o sumã de bani
Universitatea Craiova i-a
propus lui Gicã Hagi doi jucãtori, pe Tiago Ferreira ºi Carlos Fortes, plus 150.000 de
euro, pentru transferul lui Virgil Ghiþã. Internaþionalul de tineret a fost ofertat ºi în urmã
cu douã luni de gruparea din
Bãnie, dar Gicã Hagi nu a fost
de acord cu suma oferitã,
350.000 de euro, solicitând
puþin peste un milion de euro.
În acest moment, Ghiþã este
accidentat, el suferind o entorsã de genunchi. Oltenii îl doresc pe Ghiþã atât pentru a se
acoperi în centrul defensivei,
unde îi au pe Bãlaºa, Kelic ºi
Acka, dar ºi pentru cã stoperul de la Viitorul este jucãtor
under 21. Tiago Ferreira este
în ultimul an de contract cu
Universitatea, el fiind oferit ºi
lui FCSB, la schimb, cu Mihai
Bãlaºa, dar portughezul nu s-a
înþeles cu gruparea lui Gigi Be-

cali. Deºi FCSB i-a oferit un
salariu cu 50% mai mare decât
la Craiova, Tiago a solicitat ºi
o sumã de bani pentru agenþii
sãi. Atacantul Carlos Fortes a
fost adus în iarna trecutã de la
Gaz Metan Mediaº, pentru
150.000 de euro, dar a devenit
indezirabil în Bãnie dupã evoluþiile neconvingãtoare, culminând cu meciul de la Atena,
când vârful lusitan a ratat incredibil, iar Universitatea a fost
eliminatã din Europa League.

Martic este aproape
de plecare
Un alt transfer de care sunt
aproape oltenii este cel al fundaºului dreapta de la Hermannstadt, Alexandru Mãþel. Fostul internaþional va împlini anul
acesta 30 de ani ºi va fi adus
în Bãnie liber de contract. Pe
postul de fundaº dreapta, Cra-

iova îi are pe Ivan Martic, ªtefan Vlãdoiu ºi Florin Borþa. Primul este titularul indiscutabil
al postului, dar a intrat deja în
ultimul an de contract ºi nu

tori under 21, iar Craiova suferã la acest capitol, aproape
la fiecare meci Cornel Papurã
schimbând al doilea „junior”
încã din prima reprizã.

mai doreºte prelungirea, aºa cã
oficialii din Bãnie cautã sã-l
vândã în perioada urmãtoare.
Vlãdoiu ºi Borþa au atuul de a
se încadra în postura de jucã-

Fostele adversare ale Craiovei în Europa aratã jalnic
AEK Atena este ca ºi eliminatã din UEL ºi ºi-a demis
antrenorul, iar Honved are numai înfrângeri în campionat
Parcursul european de anul
acesta al ªtiinþei a cuprins 6 meciuri, fiecare adversar fiind prins
la momentul disputelor fãrã meciuri oficiale în campionatele interne. Dupã ce au început ºi ligile respective, situaþia nu este deloc rozã pentru foºtii oponenþi ai
Craiovei. Dacã Sabail a început
bine competiþia internã, câºtigând
primele douã meciuri, Honved ºi
AEK Atena trec prin perioade de
crizã. Astfel, ungurii au pierdut
toate cele 4 meciuri disputate
pânã acum în campionat, în timp
ce AEK Atena este aproape de
eliminarea din play-off-ul Europa League ºi a fost învinsã pe
teren propriu de Xanthi, scor 21, în prima etapã din liga internã. De altfel, conducerea grecilor n-a tolerat aceste eºecuri, cel

cu Xanhti ºi acel1-3 cu Trabzon
chiar la Atena, în condiþiile în care
turcii au ratat ºi un penalty, ºi lau demis pe tehnicianul portughez Miguel Cardoso, instalân-

du-l pe sârbul Ilija Ivic, ce care
mai pregãtise formaþia elenã
acum 15 ani. Altfel, Honved a
primit ºi ea penalizarea din partea UEFA dupã incidentele din
meciul de la Craiova, respectiv
o amendã de 30.000 de euro pentru rasism, conduitã incorectã a

taþi. Dupã cum se ºtie, ªtiinþa va
juca douã meciuri cu porþile închise, plus unul, dacã vor mai fi
probleme la partidele din cupele
europene în urmãtorii doi ani.

echipei ºi carenþe de organizare,
iar urmãtorul meci din cupele europene ungurii îl vor disputa cu
porþile parþial închise, numai
4.000 de spectatori fiind accep-

Liga I, etapa a VII-a
Poli Iaºi – Chindia 2-2
Au marcat: Loshaj 15, Horºia 23 / Neguþ 28, Voduþ 50.
„U” Craiova – Astra 1-0
A marcat: Bancu 68.
Clinceni – Sepsi 1-1
Au marcat: Cebotaru 24 – pen. / Karanovic 36.
CFR Cluj – FC Botoºani 4-1
Au marcat: Pereira 19, Deac 25, 73, Pãun 37 / Câmpanu 78.
Viitorul – FC Voluntari 4-0
Au marcat: Iancu 17, Ganea 55, Houri 83, Rivaldinho 87.
Gaz Metan – FCSB 4-0
Au marcat: Olaru 17, M. Constantin 58 – pen., D. Cardoso 65 – pen.,
Velisar 85.
Dinamo – Hermannstadt 3-0
Au marcat: Ciobotariu 19, Nistor 65 – pen., Klimavicius 78.

Bancu, în echipa etapei a ºaptea
Nicuºor Bancu a fost ales de
LPF MVP-ul meciului Universitatea Craiova – Astra ºi totodatã
a fost inclus în echipa etapei a
ºaptea a Ligii I. „Nicuºor Bancu
(U Craiova / 26 ani / 7 jocuri) A înscris pentru a doua rund la
rând, golul su dovedindu-se a fi
din nou decisiv. A fost a 16-a
reu_it în 154 de meciuri jucate
în Liga 1, toate în tricoul alb-albastru” este caracterizarea celor
de la Liga Profesionist, iar echipa etapei îi include pe: Piscitelli
– D. Ciobotariu, M. Constantin,
Bancu – Houri, Nistor, Loshaj,
Olaru – Deac, Iancu, Pun, antrenorul etapei fiind desemnat
Edward Iordnescu.

CLASAMENT

M

V

E

Î

G

P

1. CFR Cluj
2. Viitorul
3. Mediaº
4. Poli Iaºi
5. Craiova
6. Botoºani

7
7
7
7
7
7

5
4
4
4
4
2

2
3
3
3
1
4

0
0
0
0
2
1

18-5
18-7
14-4
10-4
9-6
13-11

17
15
15
15
13
10

7. Sepsi
8. Astra
9. Dinamo
10. Hermann.
11. Voluntari
12. Chindia
13. Clinceni
14. FCSB

7
7
7
7
7
7
7
7

1
2
2
2
1
1
1
1

6
2
0
0
2
2
1
1

0
3
5
5
4
4
5
5

6-5
7-8
9-15
9-17
5-14
9-15
10-17
7-16

9
8
6
6
5
5
4
4

