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Tãriceanu, ce-ai fãcut?
MIRCEA CANÞÃR
Retragerea de la guvernare a celor
de la ALDE este de acum întoarsã pe
toate feþele, cãutându-se explicaþiile de
rigoare, care sã reziste, cât de cât, unei
logici consecvente. În zadar. Se confecþioneazã scenarii peste scenarii, nici
unul apt sã reziste, prin forþa argumentelor, ºi sã convingã. Fiindcã pe lângã
abandonarea social-democraþilor, la nivel parlamentar, ºi iminenþa unei crize
politice, fãrã soluþii imediate, o perturbare serioasã ameninþã ºi administraþiile publice locale, acolo unde existã
majoritãþi ce conteazã pe consilierii
ALDE. Trecem peste construcþia unei
alianþe electorale - ALDE / Pro România - , care a anunþat susþinerea logisticã a candidatului independent Mircea
Diaconu, în alegerile prezidenþiale. Un
fost actor, de bunã calitate, membru
PNL, la un moment dat, apoi ºi europarlamentar, susþinut nu doar moral,
inclusiv de social-democraþi. Dar atât.
Sã înþelegem cã militanþii ALDE ºi Pro

România se vor mobiliza –exemplar- la
strângerea celor 200.000 de semnãturi
necesare, pentru unul care nu e de-al
lor. Sunã nu anacronic, cât de-a dreptul neverosimil. Dar asta este o altã discuþie. Oricum, Cãlin Popescu Tãriceanu lasã impresia cã este o victimã a valului de caniculã din ultima vreme. O
pãrãsire a guvernãrii, la maniera nervoasã la care a fãcut-o el, care a primit
ajutor în campania electoralã pentru alegerile parlamentare din 2016, din partea PSD, ºi în continuare funcþia de
preºedinte al Senatului, completatã cu
patru portofolii de miniºtri, posturi de
prefecþi ºi sub-prefecþi, secretari de stat,
este incompatibilã, de-a dreptul cu dimensiunea minimã a unei responsabilitãþi, pe care o presupuneau toate cele
enumerate. Cãlin Popescu Tãriceanu nu
poate uita, în niciun anotimp al anului,
cum la niºte alegeri parlamentare, pe
vremea votului uninominal, risca sã rãmânã în afara Parlamentului, fãrã „umã-

rul” pus de social-democraþi. De guvernul pe care l-a condus (2004-2008)
nu mai amintim. În fine ultimul cadou
primit din partea partidului condus de
Viorica Dãncilã, de ALDE, este postul
de Avocat al Poporului încredinþat Renatei Weber. Sã admitem cã guvernarea social-democratã n-a fost –în opinia sa- una grozavã. Deºi are destule
împliniri, recunoscute pânã ºi de Traian Bãesecu, consecvent contestatar al
social-democraþilor. Dar este vreo guvernare, din spaþiul UE, fãrã cusur?
Cãlin Popescu Tãriceanu, animat de o
þâfnã care nu-l definea, s-a aruncat, cu
o voluptate nefireascã, în braþele fierbinþi ale lui Victor Ponta, pe care-l cunoºtea, ºi personal, dar ºi din referinþele înduioºãtoare ale lui Crin Antonescu. Aidoma vechilor catane, în permisie, la revederea amantelor sãtule de
aºteptare. Povestea cu susþinerea lui
Mircea Diaconu, dincolo de orice partipris, nu poate reedita ceea ce s-a în-

tâmplat la Kiev, ºi prin faptul cã actualul preºedinte al Ucrainei, Volodimir
Zelinsky era îndrãgit, pentru rolul izbutit din serialul „Slujitorul poporului”.
Or, Mircea Diaconu a recunoscut cã el
e un... nimeni. Poate un „nimeni” sã
seducã alegãtorii? „Slujitorul poporului”
sunã oricum bine –inspirat-, tentant, ºi
asta ar trebui sã fie un politician autentic, care se vrea respectat. Þara asta a
noastrã are nevoie de slujitori autentici,
nu de patinatori politici, prinºi în tarantele napolitane sau spaniole, capabili de
jocuri de o meschinãrie imposibilã.
Numai cu eticheta de trãdãtor nu se logodise Cãlin Popescu Tãriceanu. În
colo fãcuse destule. De unde se aflã
acum, nemeritat, cum spune marele sãu
avocat Marian Nazat, Liviu Dragnea are
motive sã-ºi muºte degetele de la ambele mâini. Se spune cã fiecare doarme
cum îºi aºterne. Dar þara? Despre ea
se vorbeºte, de unii, cu o ipocrizie bolnavã, doar în campania electoralã.
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- ªi ce dacã în produsele noastre alimentare sunt chimicale,
Popescule, le punem etichetã
“Bio” ºi am rezolvat problema.

desfãºurat, în perioada estivalã din 2019, acþiuni de verificare ºi control privind respectarea condiþiilor de comercializare a produselor alimentare în spaþiile special destinate din
incinta ºtrandurilor, piscinelor ºi, în general ,
a locurilor de distracþie. În Dolj, s-a pus în
practicã directiva ANPC, prin Comisariatul
Judeþean pentru Protecþia Consumatorilor
Dolj, iar rapoartele aratã, cel puþin conform
stitisticilor prezentate, bine, dar ...
În perioada estivalã 2019,
personalul cu atribuþii de control, din cadrul Comisariatului
Judeþean Dolj, din subordinea
Comisariatului Regional pentru
Protecþia Consumatorilor, Regiunea Sud – Vest Oltenia (Craiova), a desfãºurat un numãr
„impresionant” de acþiuni de
control, care „urmãreau respectarea prevederilor legale în
materie de protecþia consumatorilor în scopul protejãrii sãnãtãþii ºi siguranþei cetãþenilor” , aºa cum
se aratã în Raportul nr.
763/23.08.2019 al CJPC
Dolj, înaintat Prefecturii
Dolj. Conform aceluiaºi
act, „au fost constatate
deficienþe privind informarea consumatorilor la un
numãr de 10 operatori
economici care îºi desfãºoarã activitatea în Municipiul Craiova ºi pe raza
judeþului Dolj. Au fost
efectuate de asemenea acþiuni de control tematic
pentru verificarea respectãrii prevederilor legale de
funcþionare la ºtranduri,
piscine, bazine de înot,
conform tematicii de control impuse de ANPC. ...

Au fost efectuate un numãr de
6 acþiuni de control ºi s-au aplicat 5 sancþiuni contravenþionale
din care 3 avertismente ºi 2
amenzi contravenþionale în valoare de 13000 de lei”.

Sancþiuni puþine

O parte a acþiunilor desfãºurate de inspectorii CJPC s-a

axat pe verificarea respectãrii
prevederilor legale în comercializarea alimentelor în unitãþile de alimentaþie publicã din
incinta locurilor de agrement.
Nu au fost înregistrate abateri
în modul de informare a consumatorilor, dar la modul de
prezentare, pãstrare ºi depozi-

tare „s-au constatat abateri la
un numãr de 4 operatori economici din totalul celor 6 operatori care au fost verificaþi. A
fost stabilit termenul de remediere a deficienþelor în maxim
10 zile ºi informarea organismelor cu atribuþii în domeniu”.
În alte domenii ale verificãrilor ,nu s-au înregistrat deficienþe majore, astfel cã CJPC
Dolj a pus ºi concluzia: numãr operatori economici
verificaþi – 12; numãr operatori economici cu deficienþe privind informarea consumatorilor
– 10; numãr de
sancþiuni contravenþionale aplicate –
10 din care: 6 avertismente, 4 amenzi
contravenþionale
aplicate – 20.000 de
lei. Cu alte cuvinte,
în locurile de agrement din Craiova ºi
Dolj, în acest sezon
estival totul a mers
bine.
CRISTI PÃTRU
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25 de autobuze noi,
pe strãzile din Craiova
Un numãr de 25 de autobuze noi, turceºti vor
ajunge în traficul din Craiova pânã la sfârºitul
acestui an. Furnizorul BMC Truck & Bus are la
dispoziþie o perioadã de 16 sãptãmâni pentru a le
livra, termenul-limitã fiind data de 13 decembrie.
Primãria Craiova a semnat,
pe data de 23 august, contractul de achiziþie al primelor
25 de autobuze Euro 6 cu firma BMC Truck & Bus, care a
câºtigat licitaþia. Conform
caietului de sarcini, furnizorul
are la dispoziþie un termen de
16 sãptãmâni pentru a livra
primele mijloace de transport.
Data-limitã este 13 decembrie,
iar numãrul primelor autobuze care vor ajunge în Bãnie
este de 25.

Iniþial, era vorba doar de
5 autobuze

Potrivit primarului Mihail
Genoiu, iniþial era vorba de
numai 5 autobuze Euro 6, numãrul fiind proporþional cu
rata din împrumutul BERD
care îi fusese aprobatã municipiului Craiova. „În jurul datei de 12 august, am avut o
primã întâlnire cu firma câºtigãtoare a licitaþiei de livrare
a autobuzelor Euro 6 ºi stabilisem, pentru data de 22 august, o întâlnire pentru semnarea contractului. Conform
caietului de sarcini, contractul prevedea livrarea a 5
autobuze, în primele 16 sãptãmâni de la semnarea contractului ºi virarea unui avans
de 30% din valoarea contractului. Noi aveam atunci
bugetat, în bugetul anului
2018, o sumã prevãzutã din
tragerile din creditul BERD de
1.114.000 de euro, conform
aprobãrii date de CAIR - organismul Ministerului de Finanþe care aprobã tranºele de
împrumuturi pe care le pot
face autoritãþile locale în aºa
fel încât, la nivel naþional, sã
nu depãºeascã acel procent de
3%. ªi aprobarea pentru Craiova era de 1.114.000 de euro,
pentru 2019, urmând ca celelalte sume sã vinã în anii
2020 ºi 2021”, a relatat edilul-ºef al Craiovei, ieri, într-o
conferinþã de presã.

Plafonul din împrumutul
BERD a fost majorat
În timpul negocierilor cu
furnizorului, chiar în aceeaºi zi,
municipalitatea craioveanã a
primit o adresã, conform spuselor primarului, din partea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale prin care se
comunica cã a fost aprobatã
încã o sumã de 3 milioane de
euro, în plus faþã de primul plafon anunþat. „Datoritã faptului
cã noi am depus încã din varã
o solicitare la CAIR de majorare a plafonului, în data de 22
august, în timp ce noi eram în
negocieri cu contractanþii, am
primit hotãrârea CAIR de aprobare a altei sume de 3 milioane

negociat imediat termenii de livrare pentru primele autobuze
Euro 6. „Lucrul acesta ne-a
dus într-o altã situaþie: de a avea
disponibili 4.114.916 euro, de
a obþine de la partenerul turc
sã nu mai fie vorba de un avans
ºi am renegociat ºi am obþinut
livrarea a 25 de autobuze Euro
6 pânã în data de 13 decembrie 2019, adicã în cele 16 sãptãmâni de la semnarea contractului care a avut loc pe data
de 23 august. Deci, pe 23 august s-a semnat contractul cu
firma BMC din Turcia, cu livrarea a 25 de autobuze în primele 16 sãptãmâni, adicã pe 13
decembrie”, a mai spus primarul Craiovei, Mihail Genoiu.

Capacitate de 97
de pasageri, dintre care
26 pe scaune

Autobuzele sunt dotate
cu ºase camere digitale
ºi douã monitoare

Autobuzele au lungime de 12
metri, o lãþime de 2,5 metri,
înãlþimea este de 3,4 metri ºi
trei uºi pe partea dreaptã. Greu-

De asemenea, autobuzele
sunt dotate cu un motoare
Cummins, fabricate în Anglia,
diesel, în patru timpi ºi cu ºase

dispozitive de validare în zona
uºii pentru accesul pasagerilor
din spaþiul interior, sunt sunt
echipate cu computere de gestiune ºi managment al traficului, cu funcþie GPS, echipament de wi-fi ºi comunicare
online, senzori 3D inteligent ºi
analizori. Sistemul este integrat
ºi permite numãrarea ºi raportarea numãrului de pasageri
transportaþi în anumite intervale
de timp, staþie de autobuz, traseu, numãrul vehiculului”, a
mai spus edilul Craiovei.

Autoritãþile merg pe culoarea
alb-albastrã

de euro, în aºa fel încât aprobarea noastrã este 4.114.916 de
euro pentru anul 2019”, a explicat edilul Craiovei. Pornind
de la aceºti bani disponibili –
4.114.916 euro – municipalitatea craioveanã spune cã a re-

tatea netã a unui mijloc de
transort este de 10.700 de kilograme, o capacitate de 97 de
pasageri, dintre care 26 de pasageri sunt pe scaune ºi 71 stau
în picioare. „Autobuzele au podeaua complet coborâtã, nu
existã trepte, deci suprafaþa interioarã este netedã. Înãlþimea
scãrii pentru toate uºile este de
34 centimetri, fãrã a fi încãrcat ºi fãrã a folosi dispozitivul
de înclinare. În momentul când
se încarcã, autobuzul coboarã
ºi se înclinã când ajunge în staþii, astfel încât distanþa între
scarã ºi carosabil sã fie foarte
micã. Avem ºi o rampã auxiliarã pentru accesul persoanelor
cu dizabilitãþi, pentru scaunele
cu rotile”, a detaliat primarul
Craiovei.

cilindri, cu capacitatea de
6.700 de centimetri cubi ºi o
putere de 204 kilowati. Sunt
echipate cu sisteme informatice audio-video, prevãzute cu
ºase camere digitale: o camerã
pe partea stângã pentru eventuale accidente, una pe dreaptã
pentru a vizualiza uºile, o camerã este instalatã lângã scaunul ºoferului ºi este axatã pe
direcþia de mers, iar celelalte
trei camere sunt în interior,
pentru a vizualiza ceea ce se
întâmplã în interiorul autobuzului. Autobuzele mai sunt dotate cu douã indicatoare frontale ºi laterale, independente,
cu 24 de caractere, unde se trece traseul ºi toate informaþiile
ºi douã monitoare LCD, led, în
interior, pentru pasageri. „Au
un cablaj prealabil, echipat cu

Autobuzul are ºi un dispozitiv de alarmã automat, în caz
de incendiu, temperaturi extreme ºi fum, care sunt amplasate în compartimentul motorului ºi un sistem automat de stingere a incendiilor instalat în
zona motorului ºi în zona de
încãlzire suplimentarã. În ceea
ce priveºte culoarea autobuzelor, autoritãþile spun cã trebuie
sã transmitã furnizorului atât
nuanþa scaunelor, cât ºi a caroseriei exterioare. „Ne-a solicitat deja constructorul ºi trebuie sã transmitem culoarea
scaunelor, a barelor interioare
– ei spun cã este cam stas ºi
trebuie sã fie de culoare galbenã – ºi culoarea exterioarã a
autobuzului. Paleta de culori pe
care ne-o propun este foarte
mare, cam toatã paleta de culori existentã. Am mai consultat ºi colegii ºi multe alte oraºe
vizavi de aceste culori ºi toatã
lumea duce spre Universitatea
Craiova. La un moment dat am
zis cã ar putea fi culoarea pe
care o regãsim la autobuzele din
Londra, dar, totuºi, propunerea
noastrã a fost sã rãmânem pe
culoarea tradiþionalã a oraºului,
pentru cã este sufletul nostru”,
menþionat Mihail Genoiu, autobuzele urmând sã aibã, prin urmare, culoarea alb-albastrã.
Livrarea celorlalte 13 autobuze în 24 de sãptãmâni, adicã
pe data de 7 februarie 2020.
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Doi consilieri locali cu lupa pe banii publici
Doi consilieri locali de la PNL sunt revoltaþi
de modul în care sunt cheltuiþi banii publici,
banii craiovenilor, aceºtia fiind alocaþi discreþionar cãtre anumite majorãri salariale ºi în
vederea susþinerii unor spectacole ce se vor
desfãºura pe Stadionul „Ion Oblemenco” din
Craiova, prin intermediul Operei Române,
timp de douã zile, în luna octombrie.
Consilierul local Flavius Sirop a declarat ieri, în cadrul
unei conferinþe de presã, cã
nu se justificã majorarea salarialã pentru trei directori din
subordinea Primãriei muncipiului Craiova, ºi asta pentru
cã cei trei manageri nu au
prezentat niciu plan de management din care sã rezulte cã
au performant. Liberalii considerã cã aceste majorãri sunt
doar „atenþii” pe linie de partid, motiv pentru care se solicitã amânarea acestor majorãri. „Pe ordinea de zi a ºedinþei de CLM de joi ( n.r astãzi)
avem o propunere de a majora salariile a trei directori
„performanþi”, idee ce a mai
fost pusã pe tapet ºi cu altã
ocazie, atunci am avut o conferinþã pe aceeaºi teme ºi am
solicitat clarificãri, unde au
performat aceºti directori ca
sã merite aceste salarii care
sunt mult peste salariilor unor
alþi manageri din România,
chiar ºi din mediul privat. Este
vorba de un salariu de aproximativ 16.000 lei brut. ªi întreb unde este performanþa
acestor directori ?! Vedeþi
vreo performanþã în ceea ce
priveºte transportul în comun
? Cumva în mersul cu tramvaiul tras de basculantã ?! Sau
poate ne raportãm la modul în
care se ridicã gunoiul în oraºul ãsta ?! Dacã vorbim de
leafa managerului de la Salubritate. Sau în pieþele de produse agro-alimentare, unde cu
greu îºi mai poate vinde produsele un producãtor autohton. Pieþe nemodernizate ºi
insalubre ?! În asta constã

performanþa acestor directori
?! Sau pur ºi simplu se motiveazã aceºti directori în vederea campaniei electorale ?
Se ºtie cum se semnezã semnãturi în reþeaua PSD. Noi le
strângem în stradã, ei strând
prin reþeaua din administraþie,
de sus în jos. Eu asta presupun, cã aceste salarii sunt recompensa pentru activitatea
de partid. Performnþã zero.
Nu este normal sã le plãtim
din bani publici performanþa
politicã”, a explicat consilierul local Flavius Sirop.

ªi patiseria
este o artã...

Consilierul local Adriana
Ungureanu continuã rãzboiul
cu fraþii Zamfir. Aceasta a trimis mai multe interpelãri ºi a
primit rãspunsuri îndoielnice
cu privire la activitatea celor
douã instituþii de culturã : Filarmonica Craiova ºi Opera
Românã. Trist este cã în locul argumentelor, al rãspunsurilor elegante aºa cum teai aºtepta de la doi manageri
ai unor prestigioase instituþii
de culturã, au apãrut jignirile
ºi atacurile la persoanã. Adriana Ungureanu nu le-a adresat întrebãri celor doi manageri în calitatea domniei sale
de întreprinzãtor privat, ci în
calitate de ales local, trimisã
în CLM prin votul craiovenilor. De exemplu, rãspunsul
dat de Antoniu Zamfir, directorul Operei Române, în urmã
cu trei sãptãmâni, s-a încheiat cu ceva grotesc, am spune noi.... „Trebuie totuºi, sã
înþelegem cã o instituþie de

talia Operei Române Craiova
nu poate fi guvernatã de normele unei societãþi comerciale cu activitate de patiserie...”, susþine Antoniu Zamfir, de la care aveam niºte aºteptãri. Activitatea de patiserie, la fel ca alte multe activitãþi este o artã, dar cea mai
de preþ lucru este respectul,
respectul faþã de ceea ce face
fiecare dintre noi...

„Tocãniþa Culturalã”
ne usucã la buzunar !

Consilierul local Adriana
Ungureanu a prezentat ieri, în
cadrul aceleiaºi conferinþe de
presã, o modalitatea suspectã
de cheltuire a banului public.
„O parte din bugetul de la Departamentul de Imagine se
duce cãtre Opera Românã.
Trebuie sã dãm 1120 mii lei,
adicã peste 11 miliarde de lei

vechi, ca sã organizeze o firmã particularã un mega-spectacol. Eu îi zic „Tocãniþa Culturalã”. Asta este propunerea
Operei Române din Craiova
pentru sifonarea sumei de
1120 mii lei din bani publici.
Concluzia este cã Opera Românã, pe zi ce trece se îndepãrteazã tot mai mult de adevãrata misiune pe care ar trebui sã o aibã pentru comunitate. ªi anume, aceea de a promova artele interpretative de
opere ºi balet, valorile lirice
ºi coregrafice universale prin
realizarea de spectacole, producþii artistice valoroase, aºa
cum spune domnul manager
cã ar trebui sã se întâmple.
Opera Românã în loc sã aibã
propriile producþii, în primul
rând pentru fidelizarea publicului, chiar dacã nu au un sediu, pentru cã ºtim acest lu-

cru, dã milioane ºi milioane
de lei pentru fel ºi fel de „tocãniþe culturale”. Aºa cum
este ºi cea din 12-13 octombrie, care se va realiza printro casã de producþie privatã.
Este vorba de un mega-show,
pentru care Opera cere 1,2
milioane de lei. Practic, Opera s-a transformat în impresarul respectivei case de producþii. Am ajuns acum sã fim
impresari. Aºa crede actuala
conducere a Operei Române
din Craiova cã cinsteºte memoria marei soprane Elena
Teodorini, patroana spirirtualã a scenei lirice din Craiova,
sub egida cãruia este acest
spectacol organizat în data de
12 ºi 13 octombrie a.c. Probabil cã marea sopranã se rãsuseºte în mormânt...”, a declarat Adriana Ungureanu,
consilier local municipal.

Proiectul Primarii liberali ai Craiovei debuteazã la Casa Universitarilor:

Evocare „Nicolae Romanescu –
primarul vizionar“
Partidul Naþional Liberal Filiala Dolj este iniþiatorul Evocãrii „Nicolae Romanescu – primarul
vizionar“, eveniment care se va
desfãºura sâmbãtã 31 august
2019, de la ora 10.00, la Casa
Universitarilor (Casa Romanescu)
din Craiova. În cadrul manifestãrii
se va prezenta volumul „Cãtre
alegãtorii craioveni. Cum mi-am
îndeplinit mandatul de deputat“ de

Nicolae Romanescu, într-o ediþie
îngrijitã de istoricul Mihai Ghiþulescu. Personalitatea celui mai
cunoscut primar al Craiovei va fi
evocatã de cãtre istorici, scriitori
ºi lideri liberali. Evenimentul este
susþinut de cãtre Comisia de
Culturã, Culte ºi Minoritãþi ºi de
Comisia de Educaþie, Cercetare,
Educaþie ºi Sport din PNL Dolj, în
cadrul proiectului „Primarii liberali

ai Craiovei“. De la ora 13.00,
liberalii doljeni ºi invitaþii la eveniment se vor deplasa în Parcul
Nicolae Romanescu pentru a
depune flori la Domul Belvedere,
loc în care odihneºte vizionarul
primar al Craiovei, cel care a pus
bazele unuia dintre cele mai frumoase parcuri publice din Europa
ºi a avut o contribuþie determinantã
la modernizarea municipiului.
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TVR 1

PRO TV

ANTENA 1

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

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 Cronici Mediteraneene
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Opre Roma
16:00 EURO polis
16:50 Legendele palatului:
Regele Geunchogo
2011, Coreea de Sud, Istoric
18:00 Lumini ºi umbre: Partea II
1982, Romania, Dramã, Istoric
19:05 Romani care au
schimbat lumea
19:40 Sport Meteo
20:00 Telejurnal
21:10 Sfantul Patrick: o
legenda irlandeza
2000, SUA, Aventuri, Dramã,
Fantastic
22:50 Legende ºi mistere
2010, Marea Britanie,
Documentar, Istoric
23:20 #Creativ
23:50 Moment Art (R)
00:00 Telejurnal
00:30 Lumini ºi umbre: Partea
II (R)
1982, Romania, Dramã, Istoric
01:45 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 Mãruþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, Romania, Comedie
21:30 Spion din greºealã
2001, SUA, Acþiune, Comedie
23:15 Specialistul rus
2005, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
01:15 Spion din greºealã (R)
2001, SUA, Acþiune, Comedie
03:00 Lecþii de viaþã (R)
04:00 Vorbeºte lumea (R)
06:00 Ce se întâmplã doctore ?
(R)
06:30 Arena bucãtarilor (R)

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 Roºcovanul
1976, Romania, Aventuri
19:00 Observator
20:00 iUmor ExtraViral
21:30 Capcana
2013, SUA, Acþiune, Dramã,
Thriller
00:00 Insula iubirii (R)
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)

TVR 2
07:00 Documentar 360° Geo
(R)
08:05 Cãlãtorie de neuitat (R)
1994, Romania, Dramã
09:00 Iubire dincolo de timp
(R)
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
09:55 Generaþia Fit
10:00 Câºtigã România!
11:00 Ferma (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:40 Teleshopping
13:00 Cultura minoritãþilor
13:30 Pescar hoinar (R)
14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Vibe By Ioana Voicu (R)
15:30 Zile cu stil (R)
16:00 Iubire dincolo de timp
2015, Brazilia, Dramã,
Romantic
16:55 Vara amintirilor
17:45 Drag de Marea mea!
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR 2
20:00 Gala Umorului
21:10 Noaptea trãdãrii
2014, SUA, Thriller
22:50 Discover Romania
23:10 New York, te iubesc
2008, SUA, Dramã, Romantic,
Dragoste
01:00 Femei de 10, bãrbaþi de
10 (R)

HBO
07:25 Jim Button ºi Lukas,
mecanicul de locomotivã
09:15 Marea aventurã a
Porcuºorului
10:30 Calmul dinaintea furtunii
12:20 Jackie Brown
14:55 Sufletul petrecerii
16:40 Filme ºi vedete
17:10 Interstellar: Cãlãtorind
prin univers
20:00 Povestea slujitoarei
20:50 Povestea slujitoarei
21:45 Godzilla
23:50 Deadpool 2
01:50 Cei 12 invincibili
04:00 Godzilla
06:00 George, trãsnitul junglei 2

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 O iubire ca-n poveºti
(R)
14:00 O zeiþã pe pãmânt (R)
16:15 Suflet neliniºtit
18:15 La bloc
20:30 Lacrima diavolului
22:30 Cel mai bun film 3D
00:45 Vampirii deºertului
02:30 Cel mai bun film 3D
(R)
04:00 La bloc (R)
05:45 Ce spun românii (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 Chef Dezbrãcatu’ (R)
12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Cucerirea Angliei (R)
1982, Romania, Acþiune, Istoric
17:00 Elisa
2003, Italia, Dramã, Romantic,
Dragoste
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gãteºte mai
bine
20:30 Profetul, aurul ºi
ardelenii
1978, Romania, Aventuri,
Comedie, Western
22:30 Cucerirea Angliei
1982, Romania, Acþiune, Istoric
00:30 Creierul
1969, Franta, Italia, Comedie,
Crimã
02:30 Mama mea gãteºte mai
bine (R)
03:30 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
23:15 Roata norocului (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:00 Puterea dragostei (R)
04:30 În cãutarea adevãrului
(R)
06:00 Teleshopping (R)
06:30 Pastila de râs
06:45 ªtirile Kanal D (R)

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

joi, 29 august 2019

6 / cuvântul libertãþii

Centr
ul Comer
cial
Centrul
Comercial
SUCPI
anunţă programul
de lucr
u:
lucru
L uni - V
ineri
Vineri
9.00 - 20.00,
Sâmbătă
9.00 - 1
8.00,
18.00,
Duminică
9.00 - 1
8.00.
18.00.
S.C. EXPERT PREV S.R.L.
EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ
Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumneavoastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor
(P.S.I)-Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi
îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului


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

publicitate
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FACULTATEA DE AGRONOMIE
Specializãri
Agriculturã (învãþãmânt la zi): 55 locuri la buget ºi 45 locuri cu
taxã
Agriculturã (IFR): 75 locuri cu taxã
Montanologie (învãþãmânt la zi): 27 locuri la buget ºi 33 locuri cu
taxã
Controlul ºi expertiza produselor alimentare (învãþãmânt la zi):
32 locuri la buget ºi 18 locuri cu taxã
Mãsurãtori terestre ºi cadastru (învãþãmânt la zi): 29 locuri la
buget ºi 21 locuri cu taxã
Silviculturã (învãþãmânt la zi): 28 locuri la buget ºi 22 locuri cu
taxã
Condiþii de admitere: concurs de dosare. Media examenului de
Bacalaureat – 100%
Oportunitãþi de carierã:
Absolvenþii Facultãþii de Agronomie pot activa în management agricol, silviculturã, protecþia plantelor, agriculturã, ecologie, înbunãtãþiri funciare, controlul calitãþii produselor alimentare (industria cãrnii, laptelui, uleiului, zahãrului, panificaþie, industria berii, industria
vinului), poliþia vamalã, consultantã agricolã, irigaþii ºi ameliorarea
solului, control vamal, agro-turism, protecþia mediului, topografie ºi
cadastru, fitofarmacie, industria alimentarã, mecanizarea agriculturii, cercetare în agriculturã, silviculturã, geodezie, topografie, expertizã în agriculturã, alimentaþie, imobiliare, silviculturã, învãþãmânt.
Toate detaliile, aici: http://www.agro-craiova.ro/
FACULTATEA DE HORTICULTURÃ

Biologie (învãþãmânt la zi): 40 locuri la buget ºi 20 locuri cu taxã
Peisagisticã (învãþãmânt la zi): 24 locuri la buget ºi 16 locuri cu
CENTRUL COMERCIAL SUCPI taxã
Horticulturã (învãþãmânt la zi): 29 locuri la buget ºi 31 locuri cu
Unora le place
taxã
sã munceascã
ºi protecþia mediului în agriculturã (învãþãmânt la zi):
decât sã piardã timpul 34Ingineria
locuri la buget ºi 26 locuri cu taxã
ºi sã aºtepte
Tehnologia prelucrãrii produselor agricole (învãþãmânt la zi):
speranþa unui „job”. 27 locuri la buget ºi 33 locuri cu taxã
Absolvenþii Facultãþii de Horticulturã se pot angaja în domenii
Sunã la telefon
precum: horticulturã, peisagisticã, ingineria produselor alimentare,
0251/438.440 ºi vino
biologie, ingineria mediului, protecþia plantelor, ºtiinþele solului, conîn Calea Bucureºti,
servarea biodiversitãþii, managementul ecosistemelor antropice, pentru
strada Grigore Pleºoianu, sectoarele de producþie, cercetare, învãþãmânt, servicii, management
sã închiriezi un stand la ºi consultanþã, expertizã, analize ºi determinãri de laborator, business, finanþarea investiþiilor rurale, managementul integrat al procel mai bun preþ.
ducþiei horticole ºi agroalimentare, dezvoltarea spaþiului rural etc.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Toate detaliile, aici: http://horticultura.ucv.ro/horticultura/
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Vând douã
chioºcuri noi,
cu amplasament
central. Telefon:
0251/412.457.
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
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 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.

publicitate
Vând în Bãile Govora
terenuri de 400 mp ºi
1500 mp, toate utilitãþile,
asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/563.640;
0770/661.438.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1300
Standard – 1977
Casã locuibilã comuna (bunã pentru maºinã
Celaru sat Ghizdãveºti de epocã). Telefon:
cu teren 6700 mp. Tele- 0727/884.205.
fon: 0760/194.541.
STRÃINE
Vând (schimb) casã lo- Vând VW PASSAT
cuibilã comuna Periºor, 2005, model 2004, 1,9
cadastru, anexe, apã TDI, 101 CP, berlinã,
curentã, canalizare la argintie, unic proprietar,
poartã, teren 4500 mp, întreþinutã, fãrã avarii,
livadã cu pruni, vie. Te- funcþioneazã impecalefon: 0765/291.623.
bil, 227000 km reali,
TERENURI preþ 3100 Euro. Telefon: 0722/537.912.
VÂND TEREN 5000
mp Aleea ªimnic 1, Vând VW POLO- 11/
cadastrat, intabulat, 2006, 1,4 TDI, negu
intravilan. Preþ 19 metalizat, funcþioneazã
Euro/mp. Telefon: Te- impecabil, unic proprielefon: 0723/919.689; tar, 173.000 km reali,
0 0 4 0 / 7 2 3 9 1 9 6 8 9 ; preþ 2600 Euro. Telefon:
0722/537.912.
0041/766020683.
Vând teren 1000 mp VÂNZÃRI DIVERSE
Cârcea, strada Mânãs- Vând planetarã - DACIA
tirii, posed Certificat Urba- SUPER–NOVA ºi arbonism- împrejmuire. Tele- re cotit, televizor IVORI cu
fon: 0722/522.083.
sistem digital. Telefon:
URGENT teren 615 mp, 0770/419.180.
Damila, lângã case. Te- Urgent! Vând televizor
lefon: 0736/060.799.
eurocolor în stare bunã
Vând teren (locuri de de funcþionare. Plecãm
casã), Podari. Telefon: în strãinãtate. Preþ nego0722/943.220.
ciabil. Telefon: 0351/
Vând teren 1000 mp 414.149.
Cârcea str. Mânãstirii. Vând loc de veci cimitiTelefon: 0722/522.083. rul Ungureni, 8000 lei, la
Vând 3000 m pãmânt 30 m de la poartã, la
lângã lac, pãdure bun dreapta. Telefon: 0767/
de Camping la Negoieºti 054.227.
20 km de Craiova sau Vând robot bucãtãrie
parteneri. Telefon: 0723/ nou, cu bol inox cap
692.884.
6,5 litri. Telefon: 0752/
Vând teren 1000 mp 236.667.
Cârcea, Drum Expres Vând pat cu ladã studio,
Ford. Telefon: 0752/ ºifonier cu 3 uºi, noptie641.487.
rã cu oglindã, masã 12
5000 mp Gara Pieleºti persoane, frigider mic, 2
lângã Fabrica Q Fort pãturi de lânã. TELETermopane. Telefon: FON: 0729/ 684.222.
0752/641.487.
Vând vitrinã frigorificã
Vând teren intravilan – mezeluri 400 lei, nego4200 mp la 7 km de ciabil ºi ladã frigorificã Craiova. Telefon: 0727/ 250 lei. Telefon: 0799/
884.205.
042.187.
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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 centralã termicã
pe gaz Vaillant, hotã
pentru aragaz (50x85),
maºinã de cusut electricã „IULIA” Telefon:
0728/011.731.

Vând cãruþ handicap,
sobã teracotã, schelã
metalicã, pat mecanic,
polizor 2500 W. Telefon:
0760/588.581.
Vând în Iºalniþa, prune,,
sãpun de casã - 5 lei/kg,
pompã KAMA cu sorb
rezervã. Telefon: 0770/
303.445.
Vând cuptor cu microunde (Orion) 1800 W –
100 lei, televizor cu tub
color – 100 lei. Telefon:
0729/977.036.
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, discuri cu muzicã diferitã. Telefon:
0251/427.583.
Vând televizor diagonala 37 cm, cuier hol
cu ladã, aþã cusut goblen, oglindã cristal
160/80 cm. Telefon:
0752/236.667.

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

OFERTE ÎNCHIRIERI

Particular apartament 2
camere renovat, parter,
nemobilat, Sãrari - Spania, preferabil firmã. Telefon: 0727/226.757.

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:
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Joi, 29 august 2019

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Semnãtura:..........................................

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

sport

8 / cuvântul libertãþii

Pase scurte, pase lungi

joi, 29 august 2019

Mircea Canþãr

Iarba
Iarba verde
verde de
de acasã
acasã

Victor Piþurcã a revenit acasã, ºi pentru a treia oarã se va afla la comanda
primei echipe a Craiovei. N-a oferit de-

claraþii presei, de regulã e parcimonios,
în schimb a arãtat repede cã „a simþit
diagnosticul echipei”: atac fragil, defensivã vulnerabilã, sau nu ceea ce
ar dori, agresivitate timidã. Încearcã sã-l repatrieze pe Alex
Bãluþã, de la Slavia Praga, unde
nu prinde echipa, dupã ce a fãcut acelaºi lucru cu Andrei
Ivan, de la Rapid Viena. În plin
campionat, cu un debut mai degrabã inconstant, marcat de o
eliminare prematurã în Liga
Europa de grecii de la AEK Atena, în niºte circumstanþe care
rãmân tristã amintire, Universitatea Craiova se reaºeazã într-

de acum „ºantierul” noului manager.
Restul sunt discuþii pentru suporteri. Cu
rostul lor în tribune. Fãrã ei, Craiova nu
e... Craiova. În afara unui „bun-venit”,
cum este ºi firesc, fiindcã este vorba
de „unul de-ai noºtri”, altceva nu mai e
de spus. Presimt însã cã Victor Piþurcã
se va bate la campionat cu... fostul sãu
coechipier, de la „Steaua de aur”, Dan
Petrescu, acum manager la lidera clasamentului, CFR Cluj, care astã searã
dã examenul decisiv pentru posibila accedere în grupele Ligii Campionilor. Iarba verde de acasã l-a readus pe Victor
Piþurcã, de la care aºteptãm acum sã ne
bucure, fiindcã fotbalul rãmâne „religia”
care ne uneºte. În rest suntem pulbere.

un alt desen tactic, într-o altã rigoare,
ºi timpul preseazã. Victor Piþurcã este
un antrenor hârºit în meserie, care a rãspuns de echipa naþionalã în vreo trei
rânduri, ducând-o la Euro 2000 ºi 2008,
a condus U21 (1996-1998), are ceea ce
numim o foaie de parcurs, de care nu-i
este ruºine. La prima sa descindere ca
antrenor, a ratat campionatul „la mustaþã”. Craiovean get-beget ºtie echipa.
A urmãrit-o cu siguranþã în meciurile
disputate în campionat. ªtie publicul
fierbinte din Bãnie, care bãnuim va umple stadionul „Ion Oblemenco” la proxima partidã. N-are glume cu nimeni,
îºi mãsoarã vorbele, ºi iubeºte jucãtorul
de fotbal care-ºi face meseria. Echipa e

Andrei, din nou printre lei
Primul transfer important
de la instalarea lui Victor Piþurcã la Universitatea Craiova este cel al lui Andrei Ivan.
Atacantul de 22 de ani revine dupã douã sezoane în Bãnie, de la formaþia rusã FC

K r a s n o d a r. A f o s t v â n d u t
pentru 3 milioane de euro, a
fost readus la echipã pentru
jumãtate din sumã. Anul trecut, ruºii l-au împrumutat la
R a p i d Vi e n a , f o r m a þ i e c u
care Ivan a jucat în grupele

Europa League. Ivan s-a antrenat deja alãturi de ceilalþi
alb-albaºtri, dar cel mai probabil va redebuta la Universitatea dupã pauza competiþionalã prilejuitã de meciurile echipelor naþionale.

Todorov: „V
rem mai sus ca anul trecut”
„Vrem

Baschetbaliºtii Craiovei au început pregãtirile
în formulã completã ºi cu speranþe mari
Lotul echipei masculine de baschet a Craiovei s-a reunit pentru
noul sezon. Antrenorul Aco Todorov a declarat cã are la dispoziþie jucãtorii pe care ºi i-a dorit ºi
a expus obiectivele pentru sezonul care începe în luna octombrie. „Sunt fericit sã fiu din nou
la Craiova, am început pregãtirea
cu 12 jucãtori, toþi au semnat
contracte, pe toþi mi i-am dorit ºi
sunt sigur cã avem un grup cu
care putem merge mai sus decât
sezonul trecut. ªtiu cã prima în-

trebare va fi despre obiectiv. Din
octombrie pânã în ianuarie, scopul va fi sã terminãm în primele
6, apoi vrem sã obþinem o poziþie
cât mai bunã pentru play-off, ºi
în sfârºit, obiectivul final va fi sã
avem 9 victorii în play-off. Ne
trebuie mai mult respect din partea arbitrilor ºi cât mai mulþi fani
la meciurile de acasã. Ca nume,
avem un lot mai valoros decât anul
trecut, dar nu joacã numele, trebuie sã demonstrãm pe teren.
Avem toþi jucãtorii pe care i-am

dorit, acesta este lotul, sperãm sã
rãmânã acelaºi ºi sã nu se accidenteze jucãtori, aºa cum a fost
anul trecut” a declarat Aco Todorov. La prima conferinþã de presã
au participat mai mulþi jucãtori,
dintre care numai cãpitanul Porter
Troupe a mai fost în lot ºi anul
trecut. Adus de vicecampioana
CSU Sibiu, Monyea Pratt a declarat: „Antrenorul s-a interesat de
mine ºi am vrut sã continui în
România, dupã doi ani la Sibiu,
cred cã pot face performanþã
aici”. Tyler Laser a revenit în
România, dupã perioada petrecutã
la Sibiu, ºi a spus: „Când am vãzut lotul mi-a plãcut ºi am considerat cã se pliazã pe jocul meu,
cred cã avem o echipã de învingãtori, avem un antrenor capabil.
Sunt mulþi factori care vor conta, sãnãtatea, chimia dintre noi,
dar avem talent ºi intenþii bune ºi
cred cã putem reuºi.” Porter
Troupe a precizat la reluarea pregãtorilor: „Am vãzut achiziþiile ºi
am încredere în antrenor ºi am
decis sã continuãm, cred cã avem
o treabã de terminat aici, puteam
face mai mult anul trecut. Este o
ocazie bunã. Este o echipã nouã,

Contra a renunþat din nou la Mitriþã
Cosmin Contra a renunþat la
Silviu Lung (Kayserispor), Tudor Bãluþã (Brighton), Sergiu
Hanca (KS Cracovia), Dorin
Rotariu (FC Astana), Alexandru
Mitriþã (New York City FC),
cãrora le trimisese convocãri
preliminare pentru meciurile cu
Spania ºi Malta, din preliminariile Euro 2020. Stranierii rã-

maºi sunt: Portari: Ciprian Tãtãruºanu (Lyon), Florin Niþã
(Sparta Praga), Ionuþ Radu
(Genoa); Fundaºi: Romario
Benzar (Lecce), Vlad Chiricheº
(Napoli), Ionuþ Nedelcearu (FC
Ufa), Dragoº Grigore (Ludogorets), Adrian Rus (FC Mol
Fehervar), Alin Toºca (Gaziºehir Gaziantep); Mijlocaºi: Ale-

xandru Chipciu (Anderlecht),
Rãzvan Marin (Ajax), Nicolae
Stanciu (Slavia Praga), Paul
Anton (Krylya Sovetov), Ianis
Hagi (Genk), Alexandru Maxim
(Mainz), Gheorghe Grozav
(Kisvarda); Atacanþi: Claudiu
Keºeru (Ludogorets), George
Puºcaº (Reading), Florin Andone (Brighton)

biul ºi Piteºtiul”. Pivotul campion
cu Oradea în ultimii doi ani, Bogdan Þâbârnã, a afirmat cã a ales
Craiova fiindcã a avut nevoie d
eo nouã provocare: „Am simþit
cã am nevoie de o nouã provocare, iar la Craiova pot sã fac
acest lucru, este un mediu potrivit pentru a face aceastã schimbare, am vorbit ºi cu antrenorul
ºi m-a dorit ºi putem face lucruri
bune împreunã”.

avem nevoie de timp pentru a ne
înþelege, dar vom munci”. Fostul jucãtor al Timiºoarei, Dragoº
Diculescu, a declarat: „Sezonul
trecut am jucat multe meciuri
împotriva Craiovei ºi am considerat cã aici îmi pot îndeplini speranþele, am încredere în staff ºi
în colegi, care mã pot ajuta. Toate echipele s-au întãrit ºi toþi aspirãm pentru primul loc. Vãd o
luptã în 5 cu Clujul, Oradea, Si-

Liga I, etapa a VIII-a
FC Botoºani – Academica Clinceni, vineri, ora 18
FC Voluntari – „U” Craiova, vineri, ora 21
Gaz Metan – Poli Iaºi, sâmbãtã, ora 15.30
Astra Giurgiu – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 21
Hermannstadt – Chindia, duminicã, ora 18
FCSB – Viitorul, duminicã, ora 21
Sepsi – Dinamo, luni, ora 21

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

