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Astãzi, ora 17.00, se va inaugura Stadionul de Atletism
din Craiova - cea mai frumoasã arenã ºi una dintre cele
mari din România, singura din þarã omologatã categoria
II de cãtre IAAF. La eveniment ºi-au anunþat prezenþa -
mari personalitãþi ale sportului ºi atletismului românesc,
dintre care amintim: Gabriela Szabo, Doina Melinte,
Cristieana Cojocaru, Natalia Andrei, Mihai Covaliu - pre-
ºedintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, Paula
Ivan, Maricica Puicã, Florin Florea - preºedintele Fede-
raþiei Naþionale de Atletism ºi mulþi alþii.
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Revenit de puþinã vreme în PSD,

universitarul clujean Vasile Dâncu, ales
–deºi mai degrabã desemnat- preºe-
dintele Consiliului naþional al partidu-
lui, a acordat un interviu pentru RFI,
în care a lansat sintagma insolitã de
„stânga raþionalã”, ceea ce presupu-
ne pe cale  logicã existenþa unei
„stângi iraþionale”. Confuzã formula-
re. Clujeanul Vasile Dâncu, alminteri
persoanã instruitã ºi-a resuscitat aºa-
dar reflexele de stânga, revenind în
partidul de care se desprinsese cu ani
în urmã, fiind acceptat mai degrabã
ca vector de imagine, într-o zonã unde
social-democraþii stagneazã de mai
mulþi ani în sondaje, în speranþa unei
revigorãri „prin ruperea de ceea ce a
fost greºit în trecut, ceea ce a fost
rãu”. Pledoaria lui Vasile Dâncu la în-
trebãrile redactorului de la RFI a pã-
rut cam lipsitã de sare ºi piper, linea-
rã, difuzã, uºor didacticã ºi lipsitã de
orice pragmatism. Fireºte cã PSD-ul
pe mandatul lui Liviu Dragnea a co-
mis destule erori tactice, unele greu
de înþeles, cum ar fi schimbarea a doi
premieri la scurt interval de timp ºi
numirea celui de al treilea, neîndoiel-

Populaþia a subscris titluri de stat Fidelis în
valoare echivalentã a peste 2 miliarde lei

Populaþia a subscris în perioada 15 iulie - 7 august
titluri de stat Fidelis în lei ºi valutã în valoare
echivalentã a peste 2 miliarde lei, cea mai mare sumã
atrasã prin programul Fidelis.

Ministerul Finanþelor Pu-
blice (MFP) a atras 1.224,9
milioane lei ºi 168,4 milioane
euro prin trei emisiuni de ti-
tluri de stat pentru populaþie
în cadrul Programului FIDE-
LIS, prin oferta primarã de
vânzare care s-a derulat în
perioada 15 iulie - 7 august,
ce urmeazã a fi listate pe pia-
þa reglementatã administratã
de sistemele Bursei de Valori
Bucureºti – S.A.(BVB).

O premierã este
emisiunea în euro

O premierã este emisiunea
în euro, fiind prima emisiune
de titluri de stat denominatã
în monedã europeanã pe care
o lanseazã Ministerul Finanþe-
lor Publice pentru populaþie
prin acest instrument. Celelal-
te douã emisiuni de titluri de
stat, emise în lei, reprezintã
primele emisiuni pentru popu-

laþie din ultimii patru ani. Ti-
tlurile de stat au fost tranzac-
þionate la BVB începând  cu
13 august, în mod transpa-
rent, prin intermediarii auto-
rizaþi. Dobânda anualã pentru
titlurile în euro este de 2%, în
timp ce pentru titlurile în lei
dobânda anualã este de 4% în
cazul celor cu scadenþa în
2022 ºi de 4,5% în cazul ce-
lor cu scadenþa în 2024.

MARGA BULUGEAN

Oferta a cuprins douã emisiuni în lei, cu maturitãþi de doi,
respectiv patru ani, ºi o emisiune în euro, cu scadenþã la cinci
ani, care au fost subscrise astfel:

o Maturitatea de 2 ani – 562,4 milioane lei, cu un numãr de
5.414 ordine

o Maturitatea de 4 ani – 662,5 milioane lei, cu un numãr de
1.748 ordine

o Maturitatea de 5 ani – 168,4 milioane euro (815 milioane
lei), cu un numãr de 2.763 ordine.

nic a etalat un anumit tip de condu-
cere mult prea autocratã, cu multe in-
consecvenþe, atât de naturã ideologi-
cã ºi nu numai, dar a ºi promovat
destule mãsuri sociale îndelung aºtep-
tate care nu pot fi trecute cu vede-
rea, ºi n-a gestionat deloc rãu econo-
mia þãrii. Se poate discuta mult pe
aceastã temã. Referirea la vechea gar-
dã –Lia Olguþa Vasilescu, Titus Cor-
lãþean, Claudiu Manda- ar fi meritat
raportatã la situaþia din Franþa, de pil-
dã, unde socialista Martine Aubry,
veche militantã, s-a impus recent în
turul doi al alegerilor municipale, pen-
tru a patra oarã în funcþia de primar
la Lille, Anne Hidalgo, tot socialistã,
a recâºtigat primãria Parisului, Step-
hane Le Foll ºi-a adjudecat Le Mans,
Johanna Rolland ºi-a adjudecat Nan-
tes, Francois Cuillandre s-a impus la
Brest ºi exemplele pot continua. O
gardã veche existã ºi la dreapta ºi nu
trebuie mari eforturi pentru a o trece
în revistã. Dar de când vechimea într-
un partid a devenit criteriu de stig-
matizare? ªi unde, în care þarã euro-
peanã mai este evocat un asemenea
criteriu? Vasile Dâncu cunoaºte isto-

ria social-democraþilor dar ºi a celor-
lalte partide de pe scena noastrã poli-
ticã. Nici unul dintre acestea n-a avut
atâþia adversari, ºi nici unul nu a fost
„lucrat” cu atâta îndârjire în afara þã-
rii. Mesajele lui Vasile Dâncu, într-o
decorticare la îndemânã ar sugera mai
degrabã cã „stânga raþionalã” înseam-
nã „capu” la cutie” ºi distanþare de
conducerile anterioare, poziþiile ante-
rioare, ba chiar orientarea doctrinei,
cum a spus Marcel Ciolacu, cãtre
„centru”, abandonarea oricãrei þinte
de naþionalism ºi alte minuni, la capã-
tul cãrora PSD va deveni un partid
puternic, demn ºi democratic. Pânã
acum era „slab, nedemn ºi nedemo-
cratic”. Evident cã orice referire la
justiþie va fi interzisã cu desãvârºire.
Mai facem o parantezã: în Franþa când
noul ministru al Justiþiei, avocatul Eric
Dupond Moretti a fãcut niºte afirma-
þii la instalare despre magistraþi de s-
a crezut cã se rup norii. Nu s-a în-
tâmplat nimic. Vasile Dâncu face o
acrobaþie fãrã plasã de siguranþã. Nu
ºtim dacã este rezultatul unei ilumi-
nãri, metamorfoze sau sfâºieri interi-
oare sau intelectuale. În opinia sa

mesajele care trebuie transmise mai
departe vizeazã viaþa oamenilor din
comunitãþi, dreptatea socialã. Aici are
dreptate. Poate are ºi în alte puncte
de vedere, cine mai ºtie, fiincã în
2009 un sondaj realizat prin luna au-
gust, dat publicitãþii de Metro Media
Transilvania, pãstoritã de Vasile Dân-
cu îl dãdea câºtigãtor în orice varian-
tã pe Traian Bãsescu, care a ºi câºti-
gat finalmente, cu voturile de afarã,
pe care nimeni nu le luase, cum s-ar
fi cuvenit, în consideraþie. Noul pro-
iect politic al PSD stipuleazã o corectã
identificare a noului electorat, o refa-
cere a identitãþii politice naþionale a
partidului, întãrirea capacitãþii de mo-
bilizare, apãrarea statului de drept ºi
democraþiei. Analiza ultimilor ani e
tristã. La realitãþi schimbate este ne-
voie de proiecte noi: un nou suflu, un
plan strategic, un alt stil de lucru, atra-
gerea oamenilor de calitate, promova-
rea meritocraþiei ºi nu a clientelismu-
lui. Vasile Dâncu putea fi mult mai clar,
în ceea ce a spus, fiindcã nu este un
„salvatore della patria”, ci doar un in-
telectual, pe care s-ar putea conta,
bãnuindu-l de bunã credinþã.
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Sigur, în sesiunea de toam-
nã a Bacalaureatului, nimeni
nu se aºteaptã la rezultate ex-
traordinare, privind notele
obþinute la probele „picate” la
Bacalaureat, în sesiunile tre-
cute, de cãtre candidaþi, dar
speranþele sunt mari, iar cei
care au clacat, din diverse
motive, în vara aceasta sau
în „ediþiile” anterioare, vor sã
urmeze ºi cursuri de învãþã-
mânt superior.  Am vorbit,
ieri, cu doi dintre candidaþii
din aceastã toamnã, care au
susþinut proba scrisã la Lim-
ba ºi literatura românã, la
Centrul de Examen de la Co-
legiul Economic „Gheorghe
Chiþu” din Craiova. Ambii
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Ieri, s-a desfãºurat prima probã scrisã, la
Limba ºi literatura românã, din cadrul sesiunii
de toamnã 2020, a Bacalaureatului. Au fost în-
scriºi, în Dolj, 1.245 de candidaþi, care au fost
distribuiþi în 13 Centre de Examen, nouã dintre
aceste fiind în Craiova. Dintre candidaþi, 610
provin din promoþiile anterioare. Cei care au
fost prezenþi astãzi (ieri – n.r.) în sãlile de exa-
men au declarat cã subiectele nu au fost dificile,
dar,  cei cu care am vorbit au spus cã se aºteaptã
la note undeva în jurul 8,00, poate ceva mai mari,
dar nu cu mult.

erau mulþumiþi de ceea ce au
realizat ºi au speranþe mari.
Primul cu care am vorbit a
fost Ionuþ Stoian, absolvent
al unitãþii de învãþãmânt unde
a ºi dat, ieri, examenul: „Mie
mi s-a pãrut uºor, mai bine
ca în varã, ºi cred cã voi lua
o notã undeva la 8,00. Marþi,
pe 25 august, voi susþine ºi
proba la Matematicã, la care
mã aºtept la o notã în jur de
7,00, poate chair mai mult.
M-am pregãtit în aceastã varã
ºi, dupã promovare, vreau sã
urmez cursurile Facultãþii de
Informaticã, la Craiova”. La
puþin timp dupã Ionuþ, a ieºit
din examen ºi Cosmin Vasi-
loancã, mulþumit, la rândul

sãu, de ceea ce a realizat pe
foaia de examen: „Nu mi s-a
pãrut  foarte greu,  au fost
subiecte uºoare, ºi voi lua
peste 7,00, poate chiar 8,00.
Mâine (ieri – n.r.), la Mate-
maticã, fiindcã ºi acolo am o
probã de dat, sunt convins cã
voi lua o notã între 7,00 –
8,00, dacã nu mai mult. Dupã
promovare, vreau sã merg la
Facultatea de Agronomie, la
Craiova. Nu m-am pregãtit
foarte bine, pentru sesiunea
de varã, dar, în aceste aproa-
pe douã luni, de la examene-
le precedente, am învãþat, de
aceea nu cred cã voi avea pro-
bleme. Condiþiile de astãzi,
din salã, au fost foarte bune,
am avut distanþare între noi
ºi am primit tot ceea ce este
necesar”.

Din pãcate, doi candidaþi
eliminaþi ºi 86 de absenþi,

în Dolj
În Dolj, situaþia este pre-

zentatã, într-un comunicat al
Inspectoratului ªcolar Jude-
þean Dolj. Astfel, conform
acestuia, au fost prezenþi 322
candidaþi, iar 86 nu s-au pre-
zentat la examen, din cei 408
înscriºi sã susþinã aceastã
probã. Nu au fost înregistraþi
candidaþi cu temperatura pes-
te 37.3 C. Din pãcate, doi
candidaþi au fost eliminaþi
pentru tentativã de fraudã, fi-
ind prinºi cu telefonul mobil,
respectiv cu cãºti audio. Sub-
iectul ºi baremul de corecta-
re pentru proba de Limba ºi
literatura românã au fost pu-
blicate de cãtre Centrul Naþi-
onal de Politici ºi Evaluare în

Educaþie, pe site-ul subiecte-
.edu.ro, la ora 15.00. Urmã-
toarele probe vor avea loc
astfel: marþi, 25 august - pro-
ba obligatorie a profilului;
miercuri, 26 august - proba
la alegere a profilului ºi a spe-
cializãrii. Echivalarea ºi recu-
noaºterea competenþelor lin-
gvistice ºi digitale se vor de-
rula în zilele de 28 ºi 31 au-

gust, respectiv 1 septembrie.
În acest sens, comisiile de
bacalaureat din unitãþile de în-
vãþãmânt liceal vor calcula
mediile candidaþilor ºi vor
as igura  echiva larea / recu-
noaºterea nivelurilor de com-
petenþã la probele de profil
din cadrul examenului naþio-
nal de bacalaureat (2020), po-
trivit metodologiei specifice.
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Timp de 8 zile, aproape 100
de artiºti din Bucureºti, Arad,
Timiºoara, Cluj, Târgu Mureº,
Braºov, Galaþi, Buzãu, Con-
stanþa, Craiova, vor colora
strãzile ºi vor aduce la viaþã
oraºul, menþinând, desigur, dis-
tanþarea fizicã ºi regulile sani-
tare obligatorii. În timp ce pen-
tru unii artiºtii invitaþi va fi pri-
ma întâlnire cu fenomenul
Puppets Occupy Street ºi cu
publicul craiovean, pentru alþii
este ca o revenire acasã, ei fi-
ind prezenþi de la prima ediþie,
aducând anual plus de creati-
vitate, inovaþie ºi originalitate
acestui festival.

Ediþia de anul acesta este una
atipicã, la nivel naþional, însã
arta animaþiei rãmâne distrac-
tivã, energizantã ºi accesibilã
tuturor. Peste 300 de evenimen-
te, ce includ reprezentaþii tea-
trale, ateliere de creaþie, con-
certe, expoziþii, proiecþii video,
happening-uri, animaþie strada-
lã, arte vizuale, se desfãºoarã
simultan în centrul Craiovei -
Piaþa Mihai Viteazu ºi Piaþa Wil-
liam Shakespeare, în Parcul Ni-
colae Romanescu ºi pe espla-
nada Teatrului Colibri, ºi sunt
gratuite. Festivalul are un ca-
racter necompetitiv.

Pentru prima datã în festi-
val, zilele de 25 august ºi 01
septembrie nu vor mai fi mar-
cate de paradele cu pãpuºi su-
pradimensionate. De aceea,
prima ºi ultima zi vor fi zile
obiºnuite de festival, cu atelie-
re de creaþie ºi spectacole.

La atelierele de creaþie,
prioritate au persoanele care s-
au înscris pe e-mail. Locurile
rãmase libere sau eliberate
prin neprezentare vor putea fi
ocupate la faþa locului. Pentru
ca activitãþile practice sã se
desfãºoare în condiþii de sigu-
ranþã sanitarã fiecare copil tre-
buie sã aibã asupra sa un pe-
nar cu creioane, creioane co-
lorate / carioci, lipici, foarfecã,
gumã de ºters, ascuþitoare.

Atelierele se vor desfãºura
dimineaþa, între orele 11:00 -
13.00 în Parcul Nicolae Roma-
nescu, în intervalul 11:00 - 17:00

Pãpuºile ºi poveºtile se mutã în

Începe Festivalul Începe Festivalul Începe Festivalul Începe Festivalul Începe Festivalul PUPPPUPPPUPPPUPPPUPPEEEEETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETS OCCUPY STREETTTTT

Puppets Occupy Street este un festival creat pentru comunitate, fiind primul festival din Româ-
nia care se desfãºoarã exclusiv în spaþii neconvenþionale ºi care promoveazã artiºtii independenþi ºi
companiile private de teatru. Ediþia din acest an este prima în care se regãsesc doar artiºti din
România, din cauza situaþiei sanitare de la nivel mondial care nu a mai permis invitarea artiºtilor
strãini. Publicul se va bucura însã din plin de o mare diversitate de evenimente, care îi vor dãrui 8
zile cu poveºti create special pentru aceastã ediþie de festival.

la Teatrul Colibri ºi între ore-
le 18:00 - 22:00 în Piaþa Mihai
Viteazu ºi Piaþa William
Shakespeare. Spectacolele vor
începe cu precãdere la ora
18:00 ºi vor avea loc în centrul
Craiovei - Piaþa Mihai Viteazu
ºi Piaþa William Shakespeare,
pe esplanada Teatrului Colibri
ºi în Parcul Nicolae Romanes-
cu - Teatrul de Varã ºi în poie-
niþa de vizavi. Expoziþiile vor fi
deschise zilnic, de la ora 10:00,
la Sala Studio ºi în Foyer-ul
Teatrului Colibri.

PROGRAM

Marþi, 25 august 2020

Ateliere de creaþie

Parcul Nicolae Romanescu
11:00 - Atelier LIN. Prima

pãpuºã din lânã, coord. Aso-
ciaþia MiniREACTOR (7+)

                                  -
Învãþãm sã desenãm, coord.
Asociaþia Culturalã Highlatea-
tru (5-8 ani)

                                  -
Atelier de confecþionat jucã-
rii din materiale reciclabile,
Asociaþia Magic Puppet (4+)

11:00 - 13:00 - Micul Ma-
rionetist, coord. Tãrâmul Po-
veºtilor - Dollo (4-10 ani)

                                              -
Momente nonverbale cu pã-
puºi ºi obiecte, coord. Teatrul
pe Roþi (5+)

                                              -
Mãºti de animale din hârtie,
coord. Izabela Moº (6+)

                                              -
Construim ºi cântãm, coord.
Valentina Coþofanã (7+)

11:00 - 12:00 - Cãlãtoriile
lui ªosetino, coord. Hodoron-
ktronk’s World (3-15 ani)

12:00 - 13:00 - Lingurina
Balerina, coord. Hodoron-
ktronk’s World (3-15 ani)

Teatrul Colibri
11:00 - 13:00 - Atelier de

benzi desenate, coord. Comics
Didactic (8-18 ani)

 - Pãpuºa fotogenicã, co-
ord. Ina Chira (5+)

- Atelier creativ mãrgele
hama, coord. Andreea Iones-
cu (5+)

14:00 - 16:00 - Fotografia
copiilor, coord. Ina Chira
(10+)

Piaþa Mihai Viteazu & Pia-
þa William Shakespeare

 18:00 - 21:00 - Atelier fo-

toreportaj, coord. Emilian Mi-
hai Toader (14+)

Spectacole :

Piaþa Mihai Viteazu
18:00 - Scufiþa Roºie, Aso-

ciaþia AnimaArt, Cluj-Napoca
(3+)

19:00 - Turtiþa lãudãroasã,
Tãrâmul Poveºtilor - Dollo,

Arad (3+)
20:00 - Pinocchio, Asocia-

þia AnimaArt, Cluj-Napoca
(3+)

21:00 - Petrecere cu clovni,
Tãrâmul Poveºtilor - Dollo,
Arad (4-12 ani)

Parcul Nicolae Roma-
nescu - Teatrul de varã
18:00 - Bucãtãria familiei

Festivalul Puppets Occupy Street - Masquerade
Edition 2020, organizat de Teatrul Colibri Craiova,
finanþat de Primãria Municipiului Craiova ºi
Consiliul Local Municipal, se desfãºoarã în
perioada 25 august - 01 septembrie, în condiþii
speciale, de respectare a regulilor privind preve-
nirea rãspândirii COVID-19. Ca în fiecare an,
festivalul se bucurã de sprijinul regiilor autonome,
instituþiilor de culturã, forþelor de ordine ºi
voluntarilor.
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inima Craiovei, din 25 august!

- - - - - Masquerade 2020, ediþie naþionalã!Masquerade 2020, ediþie naþionalã!Masquerade 2020, ediþie naþionalã!Masquerade 2020, ediþie naþionalã!Masquerade 2020, ediþie naþionalã!
Balaur, Asociaþia MiniREAC-
TOR, Cluj-Napoca (2+)

19:00 - Frumoasa ºi Bes-
tia, Teatrul Colibri, Craiova
(3+)

20:00 - Tãrâmul de Mijloc,
Asociaþia MiniREACTOR,
Cluj-Napoca (4+)

21:00 - Homo urbanis, Aso-
ciaþia Culturalã „Terpsichore”,
Timiºoara (12+)

Piaþa William Shakespeare
18:00 - Orice Oricum, Iza-

bela Moº, Arad (all ages)
19:00 - Aventurile lui Mis-

ka, Ariel & Art Puppetry, Târ-
gu Mureº (4+)

20:00 - Ivan Turbincã, Tiki
Riki Ta, Cluj-Napoca (5+)

                        21:00 - Noi
Doi, Teatrul pe Roþi, Arad (5+)

Teatrul Colibri, esplana-
dã

18:00 - Ograda muzicalã,
Compania Muºchetarii, Bucu-
reºti (3-10 ani)

19:00 - Zâna primãverii,
Hodoronktronk’s World, Bucu-
reºti (3+)

20:00 - Hansel ºi Gretel,
Compania Muºchetarii, Bucu-
reºti (3-10 ani)

21:00 - Hocus-Pocus!,
StarShow, Galaþi (3+)

Arte vizuale :

OLD me NEW by Ina Chi-
ra, Piaþa Mihai Viteazu

10000 Colored Cats - In-
stalaþie Origami by Alma Ma-
ria Ionescu, Piaþa William
Shakespeare

Ceci n’est pas une masque
by Oana Micu, Parcul Nicolae

Romanescu
Magical Thinking by Oana

Micu, Teatrul Colibri, esplana-
dã

Masquerade  by Oana
Micu, Piaþa William Shake-
speare

Expoziþii :

10:00 - 21:00, Expoziþie Vi-
sion by Fãgãrãºan  Radu-Cor-
neliu - Teatrul Colibri, Foyer

10:00 - 21:00, Expoziþie Don
Quijote by Fãgãrãºan  Radu-
Corneliu - Teatrul Colibri, Fo-
yer

10:00 - 21:00, Expoziþie Per-
sonaje din lumea de vis by
Gavril Siriteanu - Teatrul Co-
libri, Sala Studio

12:00 - 22:00, Expoziþie Me-
tale ºi vis by Izabela Moº -
Club Fabrrica

Miercuri, 26 august 2020

Ateliere de creaþie:

Parcul Nicolae Roma-
nescu

11:00 - Atelier LIN. Prima
pãpuºã din lânã, coord. Aso-
ciaþia MiniREACTOR (7+)

 - Învãþãm sã desenãm,
coord. Asociaþia Culturalã Hig-
hlateatru (5-8 ani)

                                  -
Atelier de confecþionat jucã-
rii din materiale reciclabile,
Asociaþia Magic Puppet (4+)

11:00 - 13:00 - Micul Ma-
rionetist, coord. Tãrâmul Po-

veºtilor - Dollo (4-10 ani)
                                              -

Momente nonverbale cu pã-
puºi ºi obiecte, coord. Teatrul
pe Roþi (5+)

                                              -
Mãºti de animale din hârtie,
coord. Izabela Moº (6+)

                                              -
Construim ºi cântãm, coord.
Valentina Coþofanã (7+)

11:00 - 12:00 - Cãlãtoriile
lui ªosetino, coord. Hodoron-
ktronk’s World (3-15 ani)

12:00 - 13:00 - Lingurina
Balerina, coord. Hodoron-
ktronk’s World (3-15 ani)

Teatrul Colibri
11:00 - 13:00 - Atelier de

benzi desenate, coord. Comics
Didactic (8-18 ani)

                                              -
Pãpuºa fotogenicã, coord.
Ina Chira (5+)

                                              -
Atelier creativ mãrgele
hama, coord. Andreea Iones-
cu (5+)

14:00 - 16:00 - Fotografia
copiilor, coord. Ina Chira
(10+)

Piaþa Mihai Viteazu & Pia-
þa William Shakespeare

18:00 - 21:00 - Atelier foto-
reportaj, coord. Emilian Mihai
Toader (14+)

Ateliere pentru profesi-
oniºti :

Teatrul Colibri
13:00 – 15:00 - Creatorul,

coord. Gavril Siriteanu
15:00 – 17:00 - Masca – va-

lenþe estetice, coord. Oana

Leahu

Spectacole :

Piaþa Mihai Viteazu
18:00 - Drumul lui Fãt

Frumos, Fundaþia Abracada-
bra, Bucureºti (all ages)

19:00 - Zâna primãverii,
Hodoronktronk’s World, Bucu-
reºti (3+)

20:00 - Hocus-Pocus!,
StarShow, Galaþi (3+)

21:00 - Suflet de statuie,
Fundaþia Abracadabra, Bucu-
reºti (all ages)

Parcul Nicolae Roma-
nescu - Teatrul de varã
18:00 - Turtiþa lãudãroasã,

Tãrâmul Poveºtilor - Dollo,
Arad (3+)

19:00 - Noi Doi, Teatrul pe
Roþi, Arad (5+)

20:00 - Petrecere cu clovni,
Tãrâmul Poveºtilor - Dollo,
Arad (4-12 ani)

21:00 - Îmblânzitorul de ni-
sip, Mariana Pachis & Marius
Boboc, Bucureºti (7+)

Piaþa William Shakespeare
18:00 - Scufiþa Roºie, Aso-

ciaþia AnimaArt, Cluj-Napoca
(3+)

19:00 - Hansel ºi Gretel,
Compania Muºchetarii, Bucu-
reºti (3-10 ani)

20:00 - Pinocchio, Asocia-
þia AnimaArt, Cluj-Napoca
(3+)

21:00 - Homo urbanis, Aso-
ciaþia Culturalã „Terpsichore”,
Timiºoara (12+)

Teatrul Colibri, esplanadã
18:00 - Ivan Turbincã, Tiki

Riki Ta, Cluj-Napoca (5+)
19:00 - Strada baloanelor

de sãpun nr. 10, Asociaþia
Magic Puppet, Cluj-Napoca
(4+)

20:00 - Aventurile lui Mis-
ka, Ariel & Art Puppetry, Târ-
gu Mureº (4+)

21:00 - Hocus Pocus, Aso-
ciaþia Magic Puppet, Cluj-Na-
poca (3+)

Arte vizuale :

OLD me NEW by Ina Chi-
ra, Piaþa Mihai Viteazu

10000 Colored Cats - In-
stalaþie Origami by Alma Ma-
ria Ionescu, Piaþa William
Shakespeare

Ceci n’est pas une masque
by Oana Micu, Parcul Nicolae
Romanescu

Magical Thinking by Oana
Micu, Teatrul Colibri, esplana-
dã

Masquerade  by Oana
Micu, Piaþa William Shake-
speare

Expoziþii :

10:00 - 21:00, Expoziþie Vi-
sion by Fãgãrãºan Radu-Cor-
neliu - Teatrul Colibri, Foyer

10:00 - 21:00, Expoziþie Don
Quijote by Fãgãrãºan Radu-
Corneliu - Teatrul Colibri, Fo-
yer

10:00 - 21:00, Expoziþie Per-
sonaje din lumea de vis by
Gavril Siriteanu - Teatrul Co-
libri, Sala Studio

12:00 - 22:00, Expoziþie Me-
tale ºi vis by Izabela Moº -
Club Fabrrica
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Anunþul tãu!
Cãrãmizaru Marian anunþã solici-

tarea obþinerii avizului de gospodãrire
a apelor pentru investiþia: „Amenajare
zonã agrement, piscinã ºi clãdire pen-
tru facilitãþi conexe-parter, puþ forat ºi
bazin etanº vidanjabil” – în sat Leor-
doasa, com. Argetoaia, T120, P65, jud.
Dolj. Relaþii la tel. 0773/978.508.

COMUNA MURGAªI anunþã so-
licitarea obþinerii avizului de gospo-
dãrire a apelor pentru investiþia: „Rea-
bilitare clãdire pentru centru social-
medical, comuna Murgaºi, jud. Dolj”
– str. Popa Murgãºanu, nr. 139, co-
muna Murgaºi, jud. Dolj. Relaþii la tel.
0251/447.507.

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Vând 3 camere, salã
beci cu fundaie din be-
ton + teren 3000 mp,
Comuna Terpezia, Dolj,
zona Brestuica. Telefon:
0251/418.760, 0770/
671.659.
Vand apartament cu 2
camere decomandate.
Telefon: 0766/348.398.
Vând/schimb 2 camere
mari, baie, bucãtãrie cu
apartament parter/etaj 1.
35.300 euro. Telefon:
0772/134.197.
Vand/schimb 2 came-
re, bucatarie, baie,
boxa cu garsoniera
decomandata pret
35.500, telefon: 0761/
355.107.
Vând/schimb 2 camere
mari, bucãtãrie, hol,
baie, boxã, apã, gaze,
curent cu garsoniera
decomandatã. Telefon:
0772/134.197.
Vând (schimb) aparta-
ment Craiova ºi casã
Pleniþa cu apartament
4 camere Craiova cen-
tral, et. 1 + diferenþa. Te-
lefon: 0351/802.305.

CASE
Vând casã veche, Cra-
ioviþa. Telefon: 0729/
960.795.

OFERTE SERVICIU
SC Netrom Software
SRL angajeazã Progra-
matori cu experienþã în AI
ºi ML. CV-urile se depun
pe adresa de email: job-
s@netrom.ro

PRESTÃRI SERVICII
Echipã cu experienþã,
montãm þiglã metalicã tip
Lindab, jgheaburi, burla-
ne + dulgherie, placãri
polistiren, vopsim tablã,
acoperiºuri ºi mici repa-
raþii. Telefon: 0754/
686.698 sau  0731/
342.215.
S.C. BONUS S.R.L. an-
gajez ºofer distribuitor.
Telefon: 0740/074/244.

AUTO
Vând ML 320 din  au-
gust 2007- 250.000 Km.
Preþ 8000 Euro, full op-
tions, MERCEDES 270
din 2004 Numere Italia,
preþ 3000 E, KIA Karni-
vale 7 locuri- 3000 E. Te-
lefon: 0765/561.809;
3533770710.
Vând DACIA 1310 cu
toate taxele la zi. Telefon:
0727/884.205.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând ponei. Telefon:
0748/145.050.

Vând casã utilatã, mobi-
latã, oraº Segarcea, str.
Eroilor. 40.000 euro. Tel.
0744/968.675.
Vând casã cu teren
2000 mp, 3 camere cu
baie ºi hol construite in
2013. Str. Carierei, nr. 7,
comuna Cerãt, Dolj.
22.000 euro. Telefon:
0730/890.280.
Vând casã frumoasã în
comuna Vîrtop, judeþul
Dolj. Telefon: 0745/
602.001.
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor,
cadastru, anexe, apã
curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Proprietar, vând casã
nouã, BORDEI. Telefon:
0752/641.487.
Vând casã Cioroiaºi +
anexe, teren 3000 mp.
Telefon: 0765/152.614.

CUMPÃRÃRI
Cumpãr apartament 3
camere, centru. Telefon
0729/960.795.
Cumpar garsoniera,
bloc nou, zona semi-
centrala, etaj 1 sau 2,
Craiova. Pana atunci, in-
chiriez garsoniera goa-
la pentru depozitare carti
si haine. Telefon: 0723/
013.004.

TERENURI
Vând teren intravilan –
Cârcea la stradã –
4.000 mp – 10 euro ne-
gociabil. Telefon: 0766/
503.967.
Vând în Bãile Govora
400 mp ºi 1500 mp; as-
falt lângã pãdure, utili-
tãþile instalate. Telefon:
0744/563.640, 0770/
661.438.
Vand 1200 mp - teren
intravilan cu fundatia
casei turnata, 5000
euro in Draganesti - Olt.
Telefon: 0724/339.319.
Vând loc pentru casã
la 10 km Craiova (ºi
alte construcþii diver-
se). Telefon: 0727/
884.205.
Vând teren Predeºti,
800 mp, utilitãþi, pito-
resc,  ideal  pentru
casã sau casã de va-
canþã. Telefon: 0773/
996.446.
Vând teren intravilan
SC Avioane Sa Craio-
va, suprafaþã 1,25 Ha.
Telefon: 0769/456.241.
Vând teren (locuri de
casã), Podari. Telefon:
0722/943.220.
Vând teren 2000 mp
(locuri de casã intravi-
lan cu toate utilitãþile
apã, canal, electricita-
te, gaze) Cârcea - si-
tuat în faþa vilelor de la
ieºirea din Comuna
Cârcea pe dreapta
spre Craiova. Telefon:
0720/231.610.
Vând 2 terenuri langa
FABRICA DE TERMO-
PANE ,,Q FORT” –
GARA PIELESTI pt. in-
vestitii 5000 m. Pret ne-
gociabil. Telefon: 0752/
641.487.
Vând loc de casã 500
mp, intravilan Criva,
asfalt, pomi fructiferi,
posibilitate apã cu-
rentã. Telefon: 0745/
043.152.
Vând, inchiriez, schimb
teren, Calea Bucuresti,
km 10, 1000 m-2000
m, deschidere 35 m,
dupa Peugeot. Telefon:
0773/996.446.

Vând aparat masaj pi-
cioare, maºinã cusut
,,ILEANA’’, 2 arzãtoare
gaze sobã. Telefon:
0351/809.908.
Vând veiozã, calorifer
electric, aerotermã, pie-
destal, noptierã, masã,
scaune, dormezã, pat
saltea relaxa. Telefon:
0351/170.085.
Vând cazan de þuicã de
aramã (50 litri). Telefon:
0770/687.430.
Vand robot patiserie
(planetar) cu bol inox,
6,5l. Vand televizor
LEKO, diagonala 37 cm.
Vand haina piele intoar-
sa caprioara, marimea
50. Vand oglinda cristal
160x80. Telefon: 0752/
236.667.
Vand soba teracota, ca-
rucior handicapat, pat
mecanic, tub asboci-
ment 250 X3 cm (2 bu-
cati). Telefon: 0760/
588.581.
Vând bicicletã bãrbat,
puþin folositã, menghinã,
uruitoare. Telefon: 0721/
483.933.
Vând porþi metalice în
stare bunã. Comuna
Goieºti, Dolj. Preþ nego-
ciabil 1600 RON. Tele-
fon: 0722/233.332.

Vând aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, polizor
unghiular, (flex) D125/
850W, canistre aluminiu
20 litri noi, arzãtoare
gaze sobã D 600, alter-
nator 12V nou, Pick-up
Tesla cu boxe, dozã
nouã de rezervã, discuri
cu muzicã diferitã. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând caini ciobanesti de
Bucovina. Telefon:
0748/145.050.
Vand loc de veci si groa-
pa boltita, Cimintir Sineas-
ca. Telefon: 0752/236.667.
Vând palmieri la ghiveci
anul II,  arbore de mãta-
se, leandru, lãmâi anul I
de fructificare, pomi fruc-
tiferi la ghiveci, gutui, pãr,
nuc, trandafiri. Telefon:
0784/893.160.
Maºinã de cusut Ileana
cu pedalã- 250 lei, cu-
verturã pluºatã grena ºi
2 carpete pentru fotolii –
150 lei, covor persan
220/210 – 100 lei, sã-
pun de casã 5 lei /kg. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând robot bucãtãrie cu
bol 6,5l  inox, oglindã
cristal 160/80 cm, cuier
hol, aþã cusut goblen,
hainã piele întoarsã cã-
prioarã nr. 50. Telefon:
0752/236.667.
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Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Precedenta evoluþie atât de
modestã a Universitãþii Cra-
iova se înregistrase tot la Sf.
Gheorghe, acum doi ani, tot
cu un italian pe banca ªtiin-
þei, Devis Mangia, Sepsi câº-
tigând cu 1-0, gol Tandia. În
prima etapã a acestui sezon,
Universitatea a avut pe teren
doi strãini, Pigliacelli ºi Kol-
jic, dar cei doi au fost esen-
þiali pentru obþinerea celor 3
puncte

Pigliacelli – E clar cã a
fost omul meciului. A scos
mingi grele, vreo 4 în prima
reprizã ºi una în partea secun-
dã. Douã puncte din 3 sunt
practic ale lui. A avut ºi acea
gafã care putea sã-l coste,
când a fost blocat pe degaja-
re, trebuia sã-ºi ia o marjã de
timp în asemenea condiþii, cu
soare, nu numai o ºapcã.

Vlãdoiu – E cam evident
cã postul nu e acoperit la ni-
velul necesar. Probabil va tre-
bui sã-l aºteptãm sã creascã
pe Vlãdoiu, fiindcã nu va fi
adus vreun alt fundaº dreap-
ta, o certitudine. Deja a de-
venit obiºnuinþã schimbarea
sa cu Vãtãjelu.

Vãtãjelu – Implicat în acea
fazã neclarã, la care gazdele
au cerut penalty, nu a faul-
tat. A dat vreo douã centrãri
aiurea. Revenit de un an, nu
a confirmat între timp, nici
nu era cazul sã fie aºteptat

FC Argeº – FC Botoºani 2-3
Au marcat: G. Deac 78 – pen., I. Nãstãsie 85 / Câmpanu 9,

Chindriº 47, M. Roman 73.
Viitorul – UTA 1-1

Au marcat: Iancu 43 – pen. / Buhãcianu 45.
Sepsi – „U” Craiova 0-1

A marcat: Koljic 88.
Astra – FCSB 0-3

Au marcat: Man 33, Tãnase 36, Moruþan 90 – pen.
Poli Iaºi – Chindia 1-0
A marcat: Passaglia 22.

Clinceni – CFR 1-2
Au marcat: Cebotaru 48 – pen. / Costache 15, Petrila 47.

Voluntari – Mediaº ºi Dinamo – Hermannstadt
s-au jucat asearã.

Liga I, prima etapã

1.FCSB   1 1 0 0 3-0 3
2. Botoºani   1 1 0 0 3-2 3
3. CFR Cluj   1 1 0 0 2-1 3
4. Craiova   1 1 0 0 1-0 3
5. Poli Iaºi   1 1 0 0 1-0 3
6. UTA Arad   1 0 1 0 1-1 1
7. Viitorul   1 0 1 0 1-1 1
8. Mediaº   0 0 0 0 0-0 0
9. Hermannst.  0 0 0 0 0-0 0
10. Voluntari   0 0 0 0 0-0 0
11. Dinamo   0 0 0 0 0-0 0
12. FC Argeº   0 0 0 1 2-3 0
13. Clinceni   0 0 0 1 1-2 0
14. Chindia   0 0 0 1 0-1 0
15. Sepsi   0 0 0 1 0-1 0
16. Astra   0 0 0 1 0-3 0
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Alb-albaºtrii sub lupã

Bayern Munchen a cucerit
Liga Campionilor, dupã ce a în-
vins-o pe Paris Saint-Germain cu
1-0, duminicã seara, în finala ju-
catã pe Estadio da Luz din Lisa-
bona. Bayern ºi-a trecut în pal-
mares al ºaselea sãu trofeu al
Ligii, dupã ediþiile din 1974,
1975, 1976, 2001 ºi 2013. Ba-

varezii au mai jucat alte cinci fi-
nale, în 1982, 1987, 1999, 2010,
2012. Pentru PSG a fost prima
sa finalã în aceastã competiþie,
parizienii cucerind pânã acum
doar Cupa Cupelor. Unicul gol al
partidei a fost înscris de atacan-
tul francez Kingsley Coman (59),
fost junior al clubului PSG. În

minutul 73, Mbappe a fost faul-
tat clar în careu de Kimmich, dar
nici centralul Italian Orsato ºi
nici cei din camera VAR nu au
reacþionat. Bayern este prima
echipã care câºtigã o ediþie a Li-
gii Campionilor cu victorii pe li-
nie. Bayern are victorii pe linie
în ultimele sale 21 de meciuri
oficiale, ºi 28 de victorii ºi un egal
în ultimele 29. Arbitru de rezer-
vã la acest meci a fost românul
Ovidiu Haþegan.

Bayern Munchen: Neuer –
Kimmich, Boateng, Alaba, Da-
vies – Thiago Alcantara (Tolisso
’86), Goretzka – Gnabry (Cou-
tinho ’69), Müller, Coman (Pe-
risici ’68) – Lewandowski. An-
trenor: Hans-Dieter Flick.

Paris Saint-Germain: Navas –
Kehrer, T. Silva, Kimpembe, Ber-
nat (Kurzawa ’80)– Herrera
(Draxler ’72), Marquinhos, Pare-
des (Verratti ’64) – Di Maria (Chou-
po-Moting ’80), Neymar, Mbappé.
Antrenor: Thomas Tuchel.

Bayern Munchen ºi-a adjudecatBayern Munchen ºi-a adjudecatBayern Munchen ºi-a adjudecatBayern Munchen ºi-a adjudecatBayern Munchen ºi-a adjudecat
Liga CampionilorLiga CampionilorLiga CampionilorLiga CampionilorLiga Campionilor

atât, probabil aici e cazul unei
afinitãþi a patronului Rotaru.

M. Constantin – Debut so-
lid, cu excepþia unei impre-
cizii pe faza construcþie, în
repriza secundã. A avut ºi o
apariþie în careul advers, în
debutul meciului, dar nu a
reuºit sã marcheze. Sã spe-
rãm cã e un câºtig. Vom ve-
dea cum va gestiona mister
Bergodi urmãtoarea perioadã,
cu meciul dese.

Bãlaºa – A câºtigat unele
dueluri aeriene, a fost defa-
zat la altele, a fost aproape
de o accidentare. A jucat cu
cartonaº galben din start ºi a
fost sub presiune.

Bancu – Nu l-am vãzut pe
teren, parcã a fost suspendat,
ca la meciul cu CFR Cluj. În
prima reprizã era buimac pe
apãrare, îºi pierduse omul la
o fazã fixã, apoi a fost depã-
ºit la centrarea respinsã de Pi-
gliacelli, practic italianul l-a
salvat la primele ocazii ale
gazdelor. S-a revanºat când
a intervenit la o fazã pericu-
loasã a lui Sepsi, în repriza
secundã.

Nistor – Meci slab, nu are
ritm, era sufocat de la înce-
put, ca ºi Cicâldãu ºi restul.

Mateiu – Joacã pentru cã
este unul dintre veterani, evo-
luþia sa este în scãdere majorã.

Screciu – S-a schimbat jo-
cul dupã intrarea sa, a fost
mai implicat în joc, a legat

mai bine pasele, a
avut un rol la echili-
brarea forþelor, pe
final de meci.

Cicâldãu – E clar
cã  nu a jucat la nive-
lul lui. A fost mai efi-
cient în apãrare, a de-
gajat acea minge de la
prima barã, dupã res-
pingerea lui Piglia-
celli. Figura sa expri-
mã „vreau sã plec
oriunde,  numai sã
plec”. Dacã plãtea ci-
neva clauza de rezi-
liere, Cicâldãu era plecat deja.
Dar, cum nu s-a arãtat nimeni
disponibilã sã achite acea
sumã, e de neînþeles sã stai cu
gândul la alte oferte. Oricum,
la 23 de ani nu e cazul sã fi
disperat dupã salarii de lux, ca-
riera este mult mai importantã
ºi efectuarea paºilor corecþi.

Ivan – A fost cel mai peri-
culos jucãtor al Craiovei, pa-
radoxal, în ciuda unei evolu-
þii modeste. A centrat pentru
ocaziile lui Mihãilã ºi Koljic.
Când a fost trecut în stânga,
unde spune cã-i convine mai
mult, nu a avut realizãri, cu
excepþia unei acþiuni clasice,
cu intrare în centru, dar ºutul
a fost complet ratat.

Bãrbuþ – A intrat ºi a dat
pasã de gol, chiar cu stângul,
deºi a fost evidentã intenþia de
a trage la poartã. Pânã la urmã
a ieºit bine.

Koljic – A avut un ºut ra-
tat în repriza secundã, n-a
bãtut bine nici lovitura liberã
din prima reprizã. Nu fãcuse
deloc un meci reuºit, în ciu-
da unor dueluri câºtigate la
20-25 de metri de poarta lui
Sepsi. Plasament inspirat ºi
reluare oportunã la faza go-
lului, instinct de killer, ºi aco-
lo s-a vãzut cã este cel mai
bun atacant din liga I. Doi
strãini a avut Craiova în te-
ren la acest meci, dar ei au
fost decisivi.

Mihãilã – Cu excepþia ace-

lei ratãri din prima reprizã,
când a apãrut pe 6 metri ºi a
reuluat direct în portarul ad-
vers, nu l-am observat pe te-
ren. Schimbarea sa a venit fi-
resc. Îºi pãrãseºte prea mult
banda, acolo unde poate face
diferenþa, a fost depãºit de
Dimitrov în câteva dueluri di-
recte, parcã nu a avut deloc
suflu, n-a contat în meci.

Baiaram – A intrat destul
de bine, în dreapta, a avut
douã acþiuni individuale in-
spirate. Finalul l-a gãsit în
stânga, dupã ieºirea lui Ivan.
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