
C     M     Y       K

C     M     Y       K

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO

Cuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\iiCuvântul Libert[\ii
Primul

cotidian al

Olteniei  Anul XXV,  Nr. 7811luni, 3 august 2015   16 pagini    1 leu
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- Vezi, Popescule, asta-i diferen-
þa: îþi duci nevasta la o pizza ºi-
amantul o duce la “Minerva”.
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 Liviu Dragnea, noul pre-
ºedinte „interimar” al PSD,
a avut de aºteptat pânã i s-a
defriºat calea spre aceastã
posturã de lider naþional al
social-democraþilor, cel pu-
þin pânã la proximul Con-
gres, unde în anumite cir-
cumstanþe ar putea dobândi
titularizarea. Ori tocmai
„circumstanþele” evocate,
fiind vorba de o problemã cu
justiþia, îl fac deocamdatã
prudent ºi reþinut în decla-
raþi i ,  deloc belicoase la
adresa opoziþiei.

„Nici nu îmi vine sã cred cã
am atâþia ani!”, a afirmat, sâm-
bãtã, la deschiderea Simpozio-
nului Internaþional de Sculptu-
rã „Drumuri brâncuºiene”, ma-
estrul Tudor Gheorghe, invitat
special la acest eveniment care
îi este dedicat la împlinirea vâr-
stei de 70 de ani. Întâlnirea cu
cei 12 artiºti care vor ciopli pia-
tra, marmura ºi lemnul, timp
de o lunã, inspiraþi fiind de cre-
aþia ºi personalitatea domniei
sale, a fost una sub semnul
emoþiei, Tudor Gheorghe mãr-
turisind cã se simte onorat.
„Am avut multe surprize în via-
þa mea. Dar una de asemenea
amploare, nu. Sunt lucrãri care
o sã dãinuie, o sã rãmânã în
oraºul nostru… Este chiar ono-
rant, este extraordinar!”, a de-
clarat maestrul, întâmpinat de
primarul Lia Olguþa Vasilescu
cu un frumos buchet de flori
albe. Simpozionul Internaþional
de Sculpturã „Drumuri brâncu-
ºiene” este organizat de Casa de
Culturã „Traian Demetrescu”
ºi Primãria municipiului Cra-
iova, sub egida Asociaþiei „Cra-
iova Capitalã Europeanã a Cul-
turii 2021”, ºi se desfãºoarã în
aer liber, la Centrul Multifunc-
þional. Artiºti din România,
Germania ºi Macedonia vor lu-
cra aici pe toatã perioada lunii
august, creaþiile lor urmând sã
fie amplasate, apoi, în Craiova,
pe Calea Bucureºti.
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A început TA început TA început TA început TA început Tabãra Folk de la Calafat!abãra Folk de la Calafat!abãra Folk de la Calafat!abãra Folk de la Calafat!abãra Folk de la Calafat!
De câteva zile, la Calafat

se cântã, se recitã, se lansea-
zã cãrþi ºi albume muzicale,
într-o atmosferã unicã! Una
cum numai Festivalul Inter-
naþional de Poezie ºi Muzi-
cã Folk poate avea! Ajuns la
cea de-a XVIII-a ediþie, eve-
nimentul de la malul Dunãrii
este organizat de Casa de
Culturã Calafat, Primãria ºi
Consiliul Local Calafat ºi A.-
P.L.O.M.B. Calafat ºi se deruleazã, ca în fiecare din ultimii ani, sub
sloganul „Asta-i muzica ce-mi place”. Între invitaþi se numãrã cunos-
cuþi poeþi cu chitara, precum Nicu Alifantis, Mircea Vintilã, Victor Soca-
ciu – care aduce ºi cel mai recent album al sãu, „Îmbrãþiºarea”, integral
pe versurile lui Nichita Stãnescu, Vali ªerban – care, cu acest prilej, ºi-a
lansat cartea „Istoria unui vis. O poveste subiectivã a Cenaclului Fla-
cãra”, Sorin Minghiat, Doru Stãnculescu, Cristian Buicã, Emeric Imre,
Mircea Bodolan, Eugen Avram, Horia Stoicanu, George Nicolescu º.a.
Pentru toþi aceºtia, ca ºi pentru artiºti din Bulgaria, Serbia ºi Republica
Moldova, gazdã primitoare este Dan Vanã. Tabãra Folk se desfãºoarã în
perioada 31 iulie – 6 august, concertele având loc în centrul civic al
Calafatului, dar ºi pe plaja de la Baºcov. MAGDA BRATU

TTTTTudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de ani
ciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrã

TTTTTudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de ani
ciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrã
TTTTTudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de ani

ciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrã
TTTTTudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de ani

ciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrã
TTTTTudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de ani

ciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrã
TTTTTudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de ani

ciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrã
TTTTTudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de ani

ciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrã
TTTTTudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de ani

ciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrã
TTTTTudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de aniudor Gheorghe: 70 de ani

ciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrãciopliþi în marmurã ºi piatrã



2 / cuvântul libertãþii luni, 3 august 2015actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: redactia@cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Culturã: Magda Bratu
Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu

Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613
Sub-redacþie Calafat:

Cristian Rudãreanu: 0767.464.894
rudareanucristian@yahoo.com

Sub-redacþie Bechet:
Florina Rãdoi: 0760.678.582

radoiflorina@yahoo.com

Responsabilitatea juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

PPDD a fuzionat

prin absorbþie

cu UNPR. Oprea

susþine cã UNPR

are peste 500.000

de membri
PPDD a fuzionat prin

absorbþie cu UNPR, în urma

unei reuniuni comune a
Conferinþei naþionale a
UNPR ºi a Congresului
PPDD, se precizeazã într-un
comunicat al UNPR, remis
ieri agenþiei MEDIAFAX.

“Vreau sã ºtiþi cã în plan
organizatoric suntem ºi vom
fi tot mai puternici. Noi
aveam 358.000 de membri
de partid înscriºi la Tribu-
nal, cel mai mare partid din

România - PSD avea vreo
500.000, iar celelalte, vreo
100.000 de membri înscriºi.
În ultimele 2 luni s-au mai
înscris în UNPR peste 70.000
de români. Sunt convins cã

ºi cu dumneavoastrã, în
momentul de faþã suntem
peste 500.000 de membri de
partid UNPR”, a spus preºe-
dintele UNPR Gabriel Oprea,
citat în comunicat. Oprea a

susþinut cã UNPR “trebuie
sã rãmânã la guvernare” ºi
sã se consolideze “ca al
treilea partid din Româ-
nia”. “Cine doreºte stabili-
tate, securitate ºi seriozitate

sã vinã la UNPR, aºa
putem sã strângem un
milion de membri de
partid. ªtiu cã este greu,
dar o sã reuºim”, a afirmat
preºedintele UNPR.

Registrul Electoral va fi extins ºi
pentru românii din diaspora, purtã-
torul de cuvânt al AEP, Marian Mu-
huleþ, precizând, pentru MEDIA-
FAX, cã modificãrile aduse vor per-
mite românilor din strãinãtate sã vo-
teze cât mai aproape de locul în care
îºi au domiciliul sau reºedinþa, fãrã
sã mai stea la cozi. Extinderea Re-
gistrului Electoral pentru românii din
diaspora face parte dintr-un contract-
cadru multianual, care se întinde pe
patru ani ºi care prevede, de aseme-
nea, mentenanþa ºi modernizarea
Registrului Electoral, valoarea esti-
mativã a proiectului publicat, mier-
curi, de AEP în Sistemul Electronic
de Achiziþii Publice fiind de 8,4 mili-
oane de euro, cu TVA inclusã.

“Este vorba despre achiziþia unui contract-
cadru multianual care se întinde pe patru ani.
Conþine un numãr de cinci contracte subsec-
vente, care sunt fiecare bugetate, începând cu
anul acesta. Noi am reuºit sã prindem în buget,
anul acesta, o sumã de aproape douã milioane
de euro, TVA inclusã, urmând de vãzut dacã
Guvernul va aloca în anii urmãtori fondurile
necesare pentru celelalte contracte subsecven-
te”, a afirmat purtãtorul de cuvânt al Autoritãþii
Electorale Permanente, Marian Muhuleþ.
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România nu este o þintã a Ru-
siei, pentru cã este membrã NATO
ºi un atac la adresa României în-
seamnã un atac la adresa NATO, a
declarat, sâmbãtã, ministrul de
Externe, Bogdan Aurescu. “În ca-
litatea de membru al Alianþei Nord-
Atlantice, România este în perfectã
siguranþã, din acest punct de vede-
re nu cred ca sunt dubii”, c a de-
clarat ministrul de Externe, la Rea-
litatea TV. Însã, Aurescu a precizat
cã trebuie tratate cu atenþie întregul
“complex al situaþiei de securitate”-
din vecinãtate, “inclusiv astfel de

“E un comitet care emite reco-
mandãri de care guvernul sau cele-
lalte structuri ale statului, în mod
normal, sunt obligate sã le ia în con-
siderare, nu neapãrat sã le aplice.
În lege spune clar cã, în situaþia în
care aceste recomandãri nu pot fi
aplicate, se argumenteazã de ce
acest lucru nu este posibil ºi este
decizia guvernului. Este ºi cazul
Consiliului Fiscal, care emite o opi-
nie pe care guvernul este obligat sã
o ia în calcul, nu sã o ºi aplice. Dacã
am argumente care aratã clar cã nu
este nevoie sã aplic ceea ce acest
Consiliu emite ca recomandare, nu
se aplicã”, a explicat, sâmbãtã sea-
ra, ministrul, la Antena3. Teodoro-

El a spus cã, la alegerile anterioare, pentru
românii din diaspora se întocmeau doar liste
suplimentare, astfel cã cetãþenii români care
voiau sã voteze mergeau în secþiile de votare
din þãrile în care îºi aveau reºedinþa sau domi-
ciliul ºi erau trecuþi pe listã de cãtre preºedinte-
le secþiei de votare. Ca urmare a extinderii Re-
gistrului Electoral ºi pentru diaspora, românii
cu domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate vor
putea sã înainteze cãtre AEP cereri, urmând ca
aceºtia sã poatã vota la secþiile care se vor în-

fiinþa, în apropierea adresei pe care
au comunicat-o AEP.

Cei care aleg, însã, sã nu dea date
despre locul în care doresc ºã-ºi
exercite dreptul de vot, vor vota în
continuare pe listele suplimentare,
la misiunile diplomatice ale Româ-
niei din strãinãtate. “Cetãþenii ro-
mâni cu domiciliul sau reºedinþa în
strãinãtate pot formula astfel de
cereri ºi pot vota la secþiile de vo-
tare care se vor înfiinþa, iar cei care
nu formuleazã o cerere ºi aleg sã
nu furnizeze date despre locaþia în
care doresc sã-ºi exercite dreptul
de vot vor vota în continuare pe lis-
tele suplimentare, la misiunile diplo-
matice ale României din strãinãta-
te”, a mai spus Marian Muhuleþ.

Autoritatea Electoralã Permanentã va centra-
liza datele, înregistrate în Registrul Electoral,
iar pe baza centralizãrii acestora, va transmite
cãtre Ministerul Afacerilor Externe o listã cu
oraºele în care trebuie înfiinþate ”Ministerul
Afacerilor Externe este instituþia statului român
care face diligenþele cãtre autoritãþile din cele-
lalte state ºi va discuta cu oficialii din þãrile res-
pective, urmând sã identifice spaþii pentru a
înfiinþa secþii de votare în localitãþile pe care
noi le vom indica”, a precizat Marian Muhuleþ.

Teodorovici: Rolul Comitetului de Supraveghere
Macroprudenþialã este sã emitã recomandãri

Rolul Comitetului Naþional Pentru Supraveghere
Macroprudenþialã este sã emitã recomandãri pe

care Executivul este obligat sã le ia în considerare,
dar nu neapãrat sã le aplice, a declarat ministrul

Finanþelor Eugen Teodorovici.
vici a mai spus cã toate celelalte state
ale UE au transmis deja Comisiei
Europene “modul în care au înfiin-
þat astfel de structuri la nivel naþio-
nal, România fiind poate ultima þarã
care trebuia sã facã acest lucru”.

Guvernul a aprobat, în 22 iulie,
înfiinþarea Comitetului Naþional pen-
tru Supravegherea Macroprudenþi-
alã, un organism care va avea rol
de supraveghere a sistemului finan-
ciar naþional, iar preºedintele aces-
tui comitet va fi guvernatorul BNR.
Preºedintele interimar al PSD, Li-
viu Dragnea, a spus cã nu este de
acord cu proiectul de lege privind
constituirea Comitetului Naþional
pentru Supravegherea Macropru-

denþialã a sistemului financiar, con-
dus de guvernatorul BNR, Dragnea
susþinând cã este “ceva foarte grav”
ºi cã nu a ºtiut de el. “Aºa ceva nu
se poate (...) Eu ce sã înþeleg, cã
nu mai existã Guvern, Parlament,

Preºedinþie?”, a afirmat preºedinte-
le interimar al PSD. El a mai spus
cã nu a ºtiut despre existenþa aces-
tui proiect ºi chiar l-a întrebat pe
moderatorul unei emisiuni în care
era invitat dacã este “o ºtire realã”.

Aurescu: România nu va fi o þintã a Rusiei, suntem membri ai NATO
mesaje”, declarându-se convins cã
“România nu va fi o þintã a unor
eventuale lovituri preventive ale Fe-
deraþiei Ruse, pentru cã asta ar în-
semna un atac împotriva unui aliat
NATO”. În acelaºi context, minis-
trul de Externe a declarat cã siste-
mul antirachetã de pe teritoriul Ro-
mâniei, “care este amplasat într-o
bazã româneascã, consacrã de fapt
o prezenþã pe termen lung a State-
lor Unite în România, ceea ce re-
prezintã o garanþie a faptului cã
România nu se mai întoarce într-o
altã sferã de influenþã”.
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Liviu Dragnea, noul preºedinte
„interimar” al PSD, a avut de aº-
teptat pânã i s-a defriºat calea spre
aceastã posturã de lider naþional al
social-democraþilor, cel puþin pânã
la proximul Congres, unde în anu-
mite circumstanþe ar putea do-
bândi titularizarea. Ori tocmai „cir-
cumstanþele” evocate, fiind vorba
de o problemã cu justiþia, îl fac
deocamdatã prudent ºi reþinut în
declaraþii, deloc belicoase la adre-
sa opoziþiei. Pânã la urmã prezen-
þa sa la vârful PSD, chiar cu titlul
de „interimat”, formulã neidentifi-
catã în statut, este o soluþie ambi-
guã, poate mai bunã ca altele, dar
ºi mai precarã decât ar fi fost de
dorit. Beneficiarul unui discurs li-
niar, uneori serabãd, dar deloc aro-
gant, cel puþin momentan, Liviu

MIRCEA CANÞÃR

Liviu Dragnea un „interimar” prudentLiviu Dragnea un „interimar” prudentLiviu Dragnea un „interimar” prudentLiviu Dragnea un „interimar” prudentLiviu Dragnea un „interimar” prudent
Dragnea are de partea sa o anumi-
tã experienþã politicã organizatori-
cã, sã-i spunem aºa, ºi o relaþie,
sedimentatã în timp, cu liderii so-
cial-democraþi din teritoriu. Cum
în nici o demnitate anterioarã nu a
fãcut furori, vezi proiectul de lege
privind descentralizarea ºi reorga-
nizarea administrativ-teritorialã,
declarat neconstituþional,  e mai
greu de sperat cã va performa în
reorganizarea PSD, de care se
ocupa ºi anterior, ca „locotentent”
al lui Victor Ponta. Spunea dom-
nia sa, deunãzi, cã în mod „invo-
luntar, partidul a rãmas un pic
în umbrã”. Doar un pic! Însã din
aceastã evaluare evazivã a tras
concluzia imediatã cã „e foarte
greu sã fi ºi un prim-ministru
bun ºi foarte eficient ºi sã fi ºi

un preºedinte de partid bun ºi
foarte eficient”. Liviu Dragnea
poate fi convins cã nu se adresea-
zã doar unor ageamii, când face o
asemenea „constatare”, fiindcã în
Europa este o cutumã ca liderii
partidelor ajunse la guvernare sã
devinã automat prim-miniºtri.
Avem ºi situaþia, particularã, din
Franþa, unde funcþia de prim-se-
cretar al PS, nu este deþinutã de
premierul Manuel Valls, ci de de-
putatul Jean Christophe Cambade-
lis, din 28 mai a.c., dupã deruta
de la alegerile municipale, când i-a
succedat lui Harlem Desir. Descris
ca fost troskist în tinereþe, actua-
lul prim-secretar al PS este consi-
derat, „un geniu politic care exce-
leazã în tacticã”. Unele dintre idei-
le enunþate de Liviu Dragnea, vi-

zând reorganizarea partidului, n-au
sunat rãu, deºi nu s-a înþeles prea
bine dacã rãmâne „de stânga”, se
duce mai la dreapta sau nu mai ºtim
ce îºi propune, într-o Românie ºi
aºa confuzã ideologic. Afirma,
însã, Liviu Dragnea, un lucru care
nu poate rãmâne nedesluºit, ºi anu-
me cã existã „la vârful partidu-
lui” un personaj care l-a trãdat ºi
pe el ºi pe Victor Ponta. Trãdarea
în politicã, prin pãrþile locului, e
„floare la ureche”, dar Liviu Drag-
nea a precizat „vârful partidului”,
ceea ce complicã puþin discuþia.
Cum nu suntem siguri cã îºi va
clarifica cât de curând afirmaþia,
bãnuielile vor rãmâne în suspans,
sine die. Recomandarea la o mai
bunã valorizarea a lui Valericã Zgo-
nea, preºedintele Camerei Depu-

taþilor, pentru relaþia sa cu amba-
sadele strãine, cum afirmase ime-
diat „dupã înscãunare”, a pãrut...
interesantã. Prezent la Craiova,
sãptãmâna trecutã, la Conferinþa
Judeþeanã a PSD Dolj, Liviu Drag-
nea a spus câteva lucruri de cir-
cumstanþã. Paradoxal, nu ºi-a mai
reamintit, cum ar fi dat bine, fap-
tul cã primul sãu loc de muncã a
fost la IUG Craiova, ca inginer. Un
debut, în viaþã, se uitã mai rar, ºi
nu de oricine. Cât despre relaþia
sa cu premierul Victor Ponta, de-
scrisã repetat ca fiind una de în-
credere reciprocã, timpul ne va
lãmuri. Printre rândurile unor de-
claraþii curtenitoare se poate de-
cripta cã ºi „prietenia trainicã”
poate deveni perisabilã. Mai ales
în politicã.

Liderii PNL spun cã  în ordonanþa simplã
privind rectificarea bugetarã, publicatã  în Mo-
nitorul Oficial, se constatã introducerea unor
derogãri de la rigorile stabilite de Legea finanþe-
lor publice, precum ºi de la alte acte normative.
„Motivul acestei derogãri, care introduce o ex-
cepþie tocmai de la interdicþia prevãzutã în Le-
gea finanþelor publice, este acela cã PSD do-
reºte sã realoce fonduri de investiþii cãtre chel-
tuieli care pot fi uºor redirecþionate pe criterii
politice. Este vorba de investiþii în maºini, mo-
bilier sau dotãri în loc de investiþii în proiecte
majore, care sunt astfel abandonate. În mod
concret, Guvernul Ponta încalcã Constituþia prin
faptul cã aceastã derogare se face de la o lege
organicã, printr-un act normativ cu caracter
ordinar, cum este cazul ordonanþei simple. Mai
mult, legea fundamentalã interzice Guvernului
prin articolul 115 sã emitã ordonanþe în dome-

PNL cere Guvernului sã corecteze rectificarea bugetarãPNL cere Guvernului sã corecteze rectificarea bugetarãPNL cere Guvernului sã corecteze rectificarea bugetarãPNL cere Guvernului sã corecteze rectificarea bugetarãPNL cere Guvernului sã corecteze rectificarea bugetarã
pentru a fi una constituþionalãpentru a fi una constituþionalãpentru a fi una constituþionalãpentru a fi una constituþionalãpentru a fi una constituþionalã

Liberalii susþin cã Executivul a reuºit ”performanþa” de a promova o rectificare
bugetarã care ridicã mari semne de întrebare în privinþa constituþionalitãþii, reuºind

astfel, din nou, sã-ºi dea mãsura incompetenþei.

nii care fac obiectul legilor organice. Atragem
atenþia Guvernului asupra faptului cã orice de-
rogare de la o lege organicã, aºa cum este Le-
gea finanþelor publice, nu poate fi realizatã de-
cât printr-o lege de nivel cel puþin egal cu cel
al reglementãrii de bazã. Acest lucru este pre-
vãzut atât de Legea 24/2000 privind normele
de tehnicã legislativã, cât ºi de jurisprudenþa
Curþii Constituþionale”, se susþine în comuni-
catul respectiv.

În consecinþã, PNL solicitã Guvernului Ponta
sã se întruneascã de urgenþã într-o nouã ºedin-
þã, premierul sã-ºi întrerupã vacanþa în strãinã-
tate, ºi sã corecteze rectificarea bugetarã astfel
încât aceasta sã fie una constituþionalã. Actuala
guvernare, prin derogãri, nu va face decât sã
pericliteze ºansele României pentru dezvoltare
ºi o viaþã mai bunã.

MARGA BULUGEAN

Caldura excesivã ºi lipsa preci-
pitaþiilor au generat, în aceste zile,
apariþia unui fenomen extrem de rar
întîlnit în sudul judeþului Dolj. Zone
întregi de nisip si aluviuni sunt vi-
zibile, pe mai multe locuri, la su-
prafaþa Dunarii, spre deliciul turiº-
tilor aflaþi la plaja din comuna Ce-
tate. Oamenii spun cã, aºa ceva nu
au mai vazut, din contrã, erau obiº-

Dunarea, aproape trecutã la pasDunarea, aproape trecutã la pasDunarea, aproape trecutã la pasDunarea, aproape trecutã la pasDunarea, aproape trecutã la pas

nuiþi cu valurile fluviului albastru
cât mai aproape de locurile de cam-
pare. În imediata vecinãtate a fos-
tei Piscicola Cetate, zeci de turiºti
puteau fi zãriþi, în weekend, cum
înaintau, la pas, spre mijlocul Du-
nãrii. Potrivit datelor Administra-
þiei Fluviale a Dunãrii de Jos R.A.
Galaþi, ieri, la Cetate km 811 nive-
lul apei era de doar 60 cm, în scã-

dere faþa de ziua anterioarã cu 16
cm. Nici la celelalte obiective eco-
turistice din lunca Dunãrii: Lacul
Cazan Bocu, Lacul Naicului, La-
cul cu Papurã, Lacul Fântâna Ba-
nului, Lacul Moreni ºi Lacul Rãþã-
rie lucrurile nu stau deloc bine.

Cum prognoza nefavorabilã re-
feritoare la fenomenul de secetã
prelungitã emis de ANM ºi INHGA
pentru august ºi septembrie se pare
cã, e pe cale de a se confirma ºi
temerile agricultorilor sunt justifica-
te. Cultura de porumb din acest an
va fi, în mare parte, compromisã.

Cu toate acestea, târgul sãptã-
mânal þinut duminica în Cetate dã
ocazia dunãrenilor sã se adune, sã-
ºi valorifice marfa, sã facã haz de
necaz lângã o bere rece ºi sã spere
cã, Cel de Sus va privi ºi spre
munca lor de peste an.

VALENTIN CEAUªESCU
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Magistraþii Curþii de Apel Cra-
iova au respins, joi, 30 iulie a.c.,
contestaþia fãcutã de Cristian
Þãrþãleanu împotriva hotãrârii din
27 iulie a.c. a Tribunalului Dolj
prin care a fost arestat pe 30 de
zile pentru dare de mitã: „Res-
pinge contestaþia formulatã de
contestatorul Þãrþãleanu Cris-
tian, ca nefondatã. Obligã con-

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã, ºi în cursul zilei de sâmbã-
tã, în cadrul Planului de acþiune
Blocada 2015, poliþiºtii rutieri dol-
jeni au urmãrit responsabilizarea
participanþilor la trafic, conducã-
tori auto si pietoni, cu privire la
importanþa respectãrii legislaþiei
rutiere în scopul prevenirii acci-
dentelor rutiere dar ºi depistarea
persoanelor care comit abateri de
naturã penalã sau contravenþiona-
lã la regimul circulaþiei ºi afectea-
zã fluenþa sau siguranþa traficului
rutier. Conform purtãtorului de
cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar Alin

Reprezentanþii Inspectoratului
de Poliþie al Judeþului Dolj au anun-
þat cã, în perioada 7 iulie - 31 iulie
2015, pentru creºterea gradului de
siguranþã a cetãþenilor ºi proteja-
rea fondurilor forestiere, poliþiºtii
doljeni din cadrul structurilor de
ordine publicã ºi poliþie rutierã,  în
colaborare cu reprezentanþii
I.T.R.S.V. Râmnicu Vâlcea ºi Di-
recþiei Silvice Dolj au organizat în
judeþul Dolj o amplã acþiune pen-
tru combaterea activitãþilor ilicite
în domeniul exploatãrii, transpor-
tului ºi comercializãrii materialu-
lui lemnos precum ºi pentru com-
baterea ilegalitãþilor în domeniul
forestier. În urma controalelor
efectuate, la care au participat
peste 140 de poliþiºti ºi 20 de jan-
darmi, oamenii legii au constatat
16 fapte de naturã penalã, precum

Acþiuni în tot judeþul pentru
protejarea „aurului verde”

Poliþiºtii doljeni împreunã cu reprezentanþi ai Direcþiei Silvice
Dolj au desfãºurat, pe parcursul lunii trecute, o serie de acþiuni
pentru combaterea ilegalitãþilor în domeniul forestier în cadrul
cãrora s-au întocmit 16 dosare penale ºi s-au aplicat aproape

200 de amezi în valoare de peste 151.000 lei.

ºi 197 de abateri de naturã con-
travenþionalã de la legislaþia în vi-
goare, pentru sancþionarea cãro-
ra s-au aplicat amenzi ce depã-
ºesc 151 000 lei. De asemenea,
poliþiºtii doljeni au ridicat în vede-
rea confiscãrii peste 167 m.c.
material lemnos în valoare de apro-
ximativ 55 000 lei.

Astfel, în cadrul controalelor
efectuate de oamenii legii a fost
identificat Florea M., de 48 de
ani, din comuna Mãceºu de Jos,
care a redus suprafaþa fondului
forestier U.P. 1 Cârna, prin am-
plasarea, fãrã drept, a douã con-
strucþii. „Poliþiºtii au întocmit un
dosar penal pe numele doljeanu-
lui în conformitate cu prevederi-
le Codului Silvic”, a precizat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.

ªoferul craiovean care a vrut sã mituiascã
trei poliþiºti nu scapã de arest

ªoferul craiovean care a vrut sã mituiascã
trei poliþiºti cu 5000 de lei pentru a scãpa de
dosar penal dupã ce a fost prins bãut, în trafic,
nu scapã de arest. Curtea de Apel Craiova i-a
respins contestaþia pe care a fãcut-o împotriva
hotãrârii prin care Tribunalul Dolj a dispus
arestarea sa preventivã pentru 30 de zile.

testatorul la 50 lei cheltuieli ju-
diciare cãtre stat. Definitivã.
Pronunþatã în Camera de Consi-
liu azi 30.07.2015”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a Curþii de
Apel Craiova.

Reamintim cã, duminicã, 26 iu-
lie, seara, doi poliþiºti ai Secþiei 4
Craiova au oprit pentru control,
în cartierul Rovine, un autoturism

BMW condus de Cristian Þãrþã-
leanu, de 31 de ani, din Craiova,
care emana miros de alcool. Cra-
ioveanul a fost condus la Biroul
Rutier unde a fost testat cu apa-
ratul etilotest rezultând o concen-
traþie de 0,52 mg/l acool pur în
aerul expirat. Împreunã cu agen-
tul de la Rutierã care îl testase,
poliþiºtii l-au dus pe Þãrþãleanu la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgen-
þã Craiova pentru recoltarea de
probe biologice în vederea stabi-
lirii alcoolemiei. Pe drum cãtre
spital, dar ºi ulterior, pe parcur-
sul întocmirii actelor de cerceta-
re, ºoferul le-a propus poliþiºtilor
suma de 5.000 lei pentru a nu i se
întocmi dosar penal. Poliþiºtii l-au

refuzat, au anunþat conducerea In-
spectoratului, care a sesizat Par-
chetul de pe lângã Tribunalul Dolj
ºi Direcþia Generalã Anticorupþie
– Serviciul Judeþean Dolj. Ofiþerii
anticorupþie ºi procurorul desem-
nat de la Parchetul de pe lângã

Tribunalul Dolj au pus la punct
detaliile flagrantului, Cristian Þãr-
þãleanu fiind prins imediat dupã ce
a oferit suma de 5.000 lei, rugân-
du-i pe agenþii de poliþie sã nu în-
registreze dosarul penal întocmit
pe numele sãu.

Sute de ºoferi sancþionaþi
de poliþiºti în week-end

Sfârºit de sãptãmânã cu razii
multiple în Dolj, întrucât poliþiº-
tii au continuat acþiunea BLO-
CADA 2015, pe principalele
drumuri din judeþul Dolj ºi
municipiul Craiova, pentru
asigurarea unui climat normal
de ordine ºi siguranþã rutierã. În
total, vineri ºi sâmbãtã, oamenii
legii au aplicat aproape 400 de
amenzi ce depãºesc suma de
43.000 lei ºi au întocmit mai
multe dosare penale pentru
infracþiuni la regimul circulaþiei
pe drumurile publice.

Apostol, în cadrul raziilor desfã-
ºurate, oamenii legii au constatat
4 fapte de naturã penalã, precum
ºi 110 de abateri de naturã con-
travenþionalã, pentru sancþionarea
cãrora au fost aplicate amenzi ce
depãºesc suma de 13 000 lei. Tot-
odatã, poliþiºtii doljeni au reþinut
în vederea suspendãrii dreptului de
a conduce 5 permise de conducere
ºi au retras 4 certificate de înma-
triculare precum ºi 2 seturi de plã-
cuþe cu numãrul de înmatriculare.

Între cei „prinºi pe picior gre-
ºit” au fost Cornel D., de 36 de
ani, din comuna Castranova, sur-

prins în timp ce conducea un au-
toturism pe strada Împãratul Tra-
ian, din Craiova, ºi nu a acordat
prioritate de trecere pietonilor an-
gajaþi regulamentar în traversarea
strãzii. Conducãtorul auto a fost
sacþionat cu amendã în cuantum
de 420 lei ºi ca mãsurã comple-
mentarã i s-a reþinut permisul de
conducere pe o perioadã de 30 zile.
De asemenea, a fost identificat ºi
Florin G., de 48 de ani, din Bãi-
leºti, în timp ce conducea un mo-
ped înregistrat pe strada Gabroveni
din Bãileºti, însã având o concen-
traþie de 0,76 ml/l alcool pur în aerul
expirat ºi fãrã a poseda permis de
conducere. Conducãtorului auto i
s-au recoltat probe biologice  în
vederea stabilirii alcoolemiei ºi s-a
întocmit dosar penal.

În cursul zilei de vineri, poli-
þiºtii au constatat 3 fapte de na-
turã penalã, precum ºi 277 de
abateri de naturã contravenþio-
nalã, pentru sancþionarea cãrora
au aplicat amenzi ce depãºesc
suma de 30 000 lei. Totodatã,
poliþiºtii doljeni au reþinut în ve-
derea suspendãrii dreptului de a
conduce 7 permise de conducere
ºi au retras 8 certificate de înma-
triculare, dupã cum au mai preci-
zat reprezentanþii IPJ Dolj.
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GEORGE POPESCU

În plinã campanie prezidenþialã, chiar
între cele douã ture când victoria sconta-
tã a lui Victor Ponta i-a fãcut pe cei din
echipa sa sã cadã în capcana exultãrii pre-
coce, printre colegii din aceeaºi familie
politicã sosiþi la Bucureºti sã-l susþinã s-a
numãrat ºi premierul italian Matteo Renzi.
Cu câteva repere biografice comune, vâr-
sta relativ tânãrã, ambii „demolatori” in-
surecþionali ai vechilor „ºefi”, ambii cu
studii de drept ºi ambii fani ai sportului ºi,
nu mai puþin important, ambii aparþinând
aceleiaºi familii politice, cei doi au pãrut,
o vreme, a reprezenta aceeaºi nouã tipo-
logie de politicieni din garda aºa-zis nouã,
inamici ai vechii politici bazate, în mare,
pe o retoricã îmbãlsãmatã ºi pe coterii doc-
trinare subsumate tradiþiei unui stângism
în parte sclerozat.

Fãrã vreun trecut de „militanþã” comu-
nistoidã, eliberaþi, deci, de complexul acu-
zãrii de vreun balast ideologic generator
de sentimente „nostalgice”, ambii au ales,
în doze ºi în parametri totuºi diferite, o
linie apãsat pragmaticã, în care vectorii
decisivi pãreau a fi cuplarea la realitãþi eco-
nomico-sociale ºi politice decuplate de la

Doi premieri:Doi premieri:Doi premieri:Doi premieri:Doi premieri: portrete î portrete î portrete î portrete î portrete în ogn ogn ogn ogn oglinzi splinzi splinzi splinzi splinzi sparteartearteartearte
vechile coerciþii de naturã doctrinarã.

Diferenþele însã, dincolo de cele susþi-
nute de contexte statal-istorice, se dove-
desc a fi, îndeosebi în linia ultimelor eve-
nimente, mult mai importante decât ipo-
teticele linii afine.

Iar semnificaþia lor în înþelegerea fazei
actuale, atât de delicate, la limitã, prin care
trece PSD, meritã o analizã, fie ºi în linii
mai generale. Lãsând pentru o proximã
ocazie tentativa noului ºef al pesediºtilor,
Liviu Dragnea, de repotenþare a partidului
ºi care, dincolo de legitimitatea demersu-
lui la nivel de discurs, se articuleazã într-
o perspectivã de strict angajament teore-
tic, sã indicãm cel puþin câteva dintre po-
ziþionãrile de acþiune ºi de gândire ale fie-
cãruia dintre cei doi tineri premieri social-
democraþi care îi proiecteazã la distanþe
siderale ºi care explicã, fie ºi în parte, pre-
caritatea condiþiei lui Victor Ponta.

Întâi de toate, fãrã naºi politici ºi fãrã
nici mãcar a fi cultivat cu slugãrnicie vre-
un potenþat, local ori naþional, din staff-ul
formaþiunii sale, Matteo Renzi a ales un
drum al afirmãrii pe propriile merite: con-
silier provincial, apoi preºedinte al acelu-

iaºi consiliu, la 29 de ani, ºi, în fine, pri-
mar al Florenþei, din care poziþie a lansat
un scrutin primar (ºi popular) spre a ac-
cede la ºefia naþionalã a Partidului Demo-
crat. ªi, oarecum ºocant pentru vechii
granguri stângiºti, între care cei mai mulþi
cu stagii îndelungate în rândurile fostului
PCI, tocmai scorul obþinut în acea bãtãlie
electoralã (peste trei milioane de voturi
provenite nu numai de la membrii pediºti,
ci ºi de la cetãþeni, scrutinul fiind deschis
tuturor) l-au determinat sã þinteascã pre-
luarea frânelor guvernãrii. Straniu, fiind-
cã i s-a contestat, mai mult din interior,
legitimitatea constituþionalã a ocupãrii
funcþiei de premier.

Cu o situaþie oarecum similarã cu cea a
lui Victor Ponta, ºi Matteo Renzi a avut de
înfruntat un… Bãsescu al lui: nimeni altul
decât Silvio Berlusconi, magnatul mult mai
inteligent ºi mai ºiret decât marinarul dâm-
boviþean ºi care condusese cu mânã forte
Italia, cu mici sincope, aproape douã de-
cenii. Tânãrul premier a fãcut o mutare sur-
prinzãtoare: ºi-a invitat principalul adver-
sar „acasã” (în vechiul ºi istoricul edificiu
„Nazareno” al Gãrii din Florenþa) convin-

gându-l sã semneze un pact comun menit
sã reformeze sistemul politic al Þãrii.

ªi, deloc întâmplãtor, obiectivele erau
identice cu cele de la noi: amendarea Con-
stituþiei, rãmasã aceeaºi de decenii, schim-
barea sistemului electoral ºi reforma teri-
torialã (prin desfiinþarea provinciilor). E vor-
ba de aceleaºi trei obiective asumate ºi in-
vocate, cu un nemãsurat orgoliu, ºi de staff-
ul vechiului USL, în tandemul Antonescu-
Ponta, de care s-a ales praful. ªi de unul ºi
de altul, adicã ºi de USL ºi de…tandem.
ªi, cum se vede de-acum cu ochiul liber,
dupã neaºteptatul abandon al lui Antones-
cu se profileazã ºi trimiterea pe tuºã a fos-
tului sãu companion. Ce-i drept, unul „s-a
cerut” afarã, celãlalt va fi trimis la cabine,
dacã nu de arbitrul din rezervã… cotroce-
nistã, atunci de proprii sãi colegi de echi-
pã, speriaþi de perspectiva unei înfrângeri
mai ruºinoase ca oricând.

O înfrângere datoratã nu vrunei perfor-
manþe a adversarului, ci unei întregi serii
de erori comise cu o râvnã condamnabilã
ºi în aplauzele unei galerii abonate, la or-
din, la o continuã ºi necondiþionatã euforie
de aplauze.

Programul de distribuire gra-
tuitã a fructelor, în speþã, mere,
în ºcoli, este unul european, me-
nit sã încurajeze consumul de
fructe în instituþiile de învãþã-
mânt preuniversitar ºi sã promo-
veze formarea de obiceiuri ali-
mentare sãnãtoase ºi prevenirea
diferitelor afecþiuni de sãnãtate
(diabet, boli cardiovasculare,
obezitate infantilã, etc), prin pre-
zentarea avantajului consumãrii
de fructe ºi legume proaspete.
Beneficiarii programului sunt
elevii din clasele I-VIII, care
frecventeazã învãþãmântul de
stat ºi privat autorizat/acreditat

ªi în viitorul an ºcolar, va continua
Programul de încurajare a consumului de
fructe în ºcoli, judeþul Dolj începând,
deja, pregãtirea în acest sens. Spre insti-
tuþiile de învãþãmânt preuniversitar, afla-
te în subordine,  Inspectoratul ªcolar

Judeþean Dolj a trimis o Notã Telefonicã,
prin care solicitã o situaþie clarã a celor
care vor beneficia de acest program.
Având în vedere anii, trecuþi, ºi acum se
aºteaptã la un numãr de peste 51.000 de
elevi care vor primi astfel de susþinere.

de Ministerul Educaþiei ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice, iar, din anul
ºcolar 2012/2013, în acest pro-
iect sunt prinºi ºi copiii din cla-
sa pregãtitoare. În conformitate
cu H.G. nr. 788/10.09.2014, pri-
vind stabilirea fructelor distribui-
te, a perioadei ºi frecvenþei dis-
tribuþiei, a limitei valorii zilnice/
elev ºi a bugetului aferent, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj
a luat, în anul ºcolar 2014/2015,
mai multe mãsuri de implemen-
tare a proiectului: organizarea de
vizite la firme pomicole sau le-
gumicole, la staþiuni de cerceta-
re, la expoziþii, târguri sau alte

manifestãri de gen; susþinerea
unor concursuri tematice legate
de consumul de fructe ºi legu-
me proaspete; crearea de pagini
pe Internet, cu oferirea de in-
formaþii referitoare la beneficii-
le implementãrii programului;
etc. Astfel, în anul ºcolar înche-
iat de curând, au fost acordate,
gratuit, mere, în limita valorii
zilnice de 0,37 de lei/elev, pen-
tru maximum 86 de zile de ºco-
larizare.

Se aºteaptã
centralizarea datelor

ªi în viitorul an ºcolar, pro-
gramul va continua. „Am tri-
mis înºtiinþãri cãtre instituþiile
de învãþãmânt preuniversitar
din judeþ, pentru a vedea si-
tuaþia exactã a elevilor care pot
beneficia de acest program. În
2014/2015, peste 51.100 de
ºcolari au primit mere proas-
pete, astfel cã ne aºteptãm la
un numãr apropiat. Practic,
este o constantã, dacã avem
în vedere cã, la debutul pro-
iectului, în anul ºcolar 2010-
2011, 51.000 de elevi au fost
parte în proiect, iar, în 2013-
2014, s-a organizat concursul
tematic „Importanþa merelor
în alimentaþia elevilor”, cu par-
ticiparea a 96 de instituþii ºco-
lare, fiind acordate 5482 de
premii, constând în diplome ºi
at lase ºcolare”,  a  declarat
prof.  Mihãiþã Stoica, purtã-
tor de cuvânt al Inspectoratu-
lui ªcolar Judeþean Dolj.

CRISTI PÃTRU

S-a încheiat ºi cea de-a doua
etapã a înscrierii, pentru clasa a
IX-a, a celor care au optat pen-
tru forma de învãþãmânt „seral”
sau „cu frecvenþã redusã”. Ast-
fel, pentru cea de-a treia etapã de
admitere în învãþãmântul liceal de
stat, la cele douã secþiuni aminti-
te, au rãms mai multe locuri dis-
ponibile. Astfel, pentru „seral”
sunt 178 de locuri: Liceul Teh-
nologic Transporturi Cãi Ferate
Craiova – 50 de locuri (câte 25
pentru tehnician electromecanic,
respectiv tehnician electric, din
câte 28 disponibile); Liceul
Transporturi Craiova (25 pentru
tehnician transporturi – din ro-
talul de 28); Colegiul „ªtefan
Odobleja” (tehnician în instalaþii
electrice – 22, din 28 repartiza-
te); Colegiul Tehnic de Arte ºi
Meserii „Constantin Brâncuºi”
Craiova (tehnician în achiziþii ºi

contractãri – 17, din 28); Cole-
giul Tehnic de Industrie Alimen-
tarã Craiova (tehnician electro-
mecanic – 28, din tot atâtea dis-
ponibile); Liceul Teoretic Amã-
rãºtii de Jos (tehnician mecanic
pentru întreþinere ºi reparaþii –
8 din 28); Liceul Tehnologic
„Alexandru Macedonski” Meli-
neºti (28 de locuri pentru tehni-
cian mecanic pentru întreþinere
ºi reparaþii – 28 din 28). La
„frecvenþã redusã”, au rãmas 28
de locuri, cum au fost ºi iniþial,
la Colegiul Naþional „Nicolae Ti-
tulescu” – „ªtiinþe sociale”, iar la
Liceul „Matei Basarab” mai sunt
38 de locuri, tot pe aceeaºi spe-
cialitate, din cele 56 scoase la re-
partiþie. În ceea ce priveºte invã-
þãmântul profesional, mai sunt 635
de locuri în cel „de masã”, 49 la
„particular” ºi opt la „special”.

CRISTI PÃTRU
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În ultimii ani s-a constatat o
scãdere semnificativã a vârstei
la care debuteazã bolile cardio-
vasculare, în special cele cardi-
ovasculare ischemice precum
angina pectoralã sau infarctul
miocardic acut, de la 45 de ani
la 35 de ani. Cei trei factori prin-
cipali ai bolilor cardiovasculare
sunt fumatul, dieta ºi sedenta-
rismul. Statisticile aratã cã 32%
dintre bãrbaþii cu vârsta de pes-
te 15 ani ºi aproximativ 10% din-
tre femeile din aceeaºi categorie

Bolile cardiovasculare provoacã 52%Bolile cardiovasculare provoacã 52%Bolile cardiovasculare provoacã 52%Bolile cardiovasculare provoacã 52%Bolile cardiovasculare provoacã 52%
din decesele în rândul femeilordin decesele în rândul femeilordin decesele în rândul femeilordin decesele în rândul femeilordin decesele în rândul femeilor

Paginã realizatã de RADU ILICEANU

Bolile cardiovasculare continuã sã
fie principala cauzã de morbiditate ºi
mortalitate din România. Aproximativ
47% dintre decese sunt cauzate de bo-
lile cardiovasculare, cu o incidenþã
mai mare în rândul femeilor - 52% faþã
de 42% în rândul bãrbaþilor. În Dolj,

numãrul celor care suferã de boli ale
inimii depãºeste 100.000 de persoane.
Cele mai întâlnite afecþiuni sunt hiper-
tensiunea arterialã, fiind înregistrate
peste 73.000 de cazuri, ºi cardiopatia
ischemicã de care suferã aproximativ
35.000 de persoane.

de vârstã fumeazã. Totodatã,
25% dintre adolescenþii de 15 ani
precum ºi 15% dintre adolescen-
tele de 15 ani au acest viciu.

Tot mai mulþi
adolescenþi suferã

de obezitate
În ceea ce priveºte dieta ro-

mânilor, doar 36% dintre aceº-
tia consumã legume o datã pe zi
ºi 15% din ei consumã de douã
ori pe zi. Belgia consumã în pro-
porþie de 10,2% de cel puþin

douã ori pe zi ºi 72,5% din po-
pulaþie consumã o datã pe zi le-
gume. Conform Eurobarometru-
lui efectuat de cãtre Societatea
Europeanã de Cardiologie, Ro-
mânia se aflã sub media euro-
peanã în ceea ce priveºte efec-
tuarea exerciþiilor fizice. 8% din
populaþia României face exerci-
þii de cel puþin cinci ori pe sãp-
tãmânã, 6% de cel puþin trei sau
patru ori pe sãptãmânã, 7% o
datã sau de douã ori pe sãptã-
mâna. 49% dintre români nu fac
sport niciodatã.

Experþii estimeazã cã în Eu-
ropa existã o tendinþã de des-
creºtere a nivelului activitãþii fi-
zice din cauza prãbuºirii la ni-
vele minimale a efortului fizic în
muncã, ce nu este compensatã
de miºcarea în timpul liber. În-
grijorãtoare este situaþia copiilor
ºi adolescenþilor, în special a
fetelor, pentru care supraponde-
ralitatea a ajuns din excepþie
aproape o regulã. În euro-con-
text, România se plaseazã în ie-
rarhia inactivitãþii fizice la popu-
laþia peste 15 ani pe o poziþie mij-
locie cu o prevalenþã, totuºi în-

grijorãtoare, de circa 40%. În
privinþa prevalenþei supraponde-
ralitãþii la adolescenþii de 13 ani,
România se gãseºte de aseme-
nea la mijlocul euro-scalei cu o
prevalenþã de circa 20%.

Totuºi pentru fetele/adoles-
centele, de 11-15 ani, din Româ-
nia, euro-bazele de date indicã
în intervalul 2005/2006 – 2009/
2010 o scãdere alarmantã a ac-
tivitãþii fizice, cu peste 60%.

Bolile cardiovascu-
lare, o povarã

financiarã
Dincolo de faptul cã reprezin-

tã o cauzã majorã de handicap
ºi afecþiuni cronice, bolile car-
diovasculare sunt ºi o povarã
considerabilã pentru sistemele

medicale ºi pentru economie, es-
timându-se la nivel de Uniune
Europeanã un cost mediu anual
total pe cap de locuitor de 370
euro, cu diferenþe de la 50 euro
în Malta la peste 600 euro în
Germania ºi Marea Britanie.
Afecþiunile cardiovasculare de-
terminã aproximativ o treime din
invaliditatea permanentã repre-
zentând 30% din totalul consul-
taþiilor acordate de medicul de
familie. Unu din patru adulþi are
o formã de boalã cardiovascu-
larã, dintre care cele mai dese
sunt hipertensiunea arterialã,
cardiopatia ischemicã ºi atero-
scleroza. Totodatã, mai mult de
jumãtate din numãrul infarcte ºi
75% din accidentele vasculare
cerebrale au la bazã hipertensi-
unea arterialã.

Ministerul Sãnãtãþii a atenþionat
unitãþile sanitare încã de la sfârºi-
tul lunii iunie a.c. cu privire la mo-
dificãrile metodologiei ºi a nivelu-
lui de decontare a preþurilor medi-
camentelor care se acordã bolna-
vilor în cadrul programelor naþio-
nale de sãnãtate.

Potrivit reprezentanþilor Minis-
terului Sãnãtãþii, eventualele dis-
funcþionalitãþi care ar putea sã aparã
la nivelul unitãþilor sanitare “se da-
toreazã în exclusivitate manage-
mentului unitãþilor, dar ºi a unei lip-
se de informare ºi înþelegere co-
rectã a legislaþiei privind achiziþiile publice”.

Controale, în urmãtoarea perioadã
În cazul în care furnizorii de medicamen-

te nu respectã prevederile acordului cadru
de achiziþie ºi refuzã sã aprovizioneze unita-
tea sanitarã, în baza negaþiilor acestora, uni-
tãþile sanitare pot achiziþiona produsele ne-
cesare în regim de urgenþã, în conformitate
cu legislaþia în vigoare privind derularea achi-

În cazul în care furnizorii de medicamente nu respectã prevederi-
le acordului cadru de achiziþie ºi refuzã sã aprovizioneze unitatea
sanitarã, spitalele pot achiziþiona produsele necesare în regim de

urgenþã, în conformitate cu legislaþia în vigoare.

ziþiilor publice (Ordonanþa de Urgenþã nr. 34
privind atribuirea contractelor de achiziþie
publicã, a contractelor de concesiune de lu-
crãri publice ºi a contractelor de concesiu-
ne de servicii).

„Facem încã un apel, de data aceasta pu-
blic, cãtre managerii unitãþilor sanitare sã se
informeze cu privire la modificãrile legislati-
ve ºi sã semnaleze din timp toate situaþiile care
ar putea duce la disfuncþionalitãþi în aprovi-

zionare, în detrimentul pacienþilor. Vom mo-
nitoriza, în perioada urmãtoare situaþia ºi,
acolo unde vom considera necesar, vom rea-
liza controale inopinate în unitãþile sanitare pe
aceastã temã. De asemenea, atenþionãm fur-
nizorii de medicamente cã au obligaþia de a

respecta acordurile cadru ºi contractele în-
cheiate”, a declarat Alin Þucmeanu, secretar
de stat în Ministerul Sãnãtãþii.

Ministerul Sãnãtãþii precizeazã cã singura
unitate care a semnalat dificultãþi la aprovi-
zionare este Spitalul Municipal din Oradea.
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Acordul, iniþiat ºi intermediat
de cãtre UE, va aduce benefi-
cii consumatorilor ºi compani-
lor prin eliminarea taxelor sus-
menþionate la o gamã largã de
produse, inclusiv echipamente
medicale, jocuri ºi console vi-
deo, sisteme casnice de înaltã
fidelitate, cãºti audio, aparate

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

În urmãtorii patru ani
Pentru 201 produse dePentru 201 produse dePentru 201 produse dePentru 201 produse dePentru 201 produse de
înaltã tehnologie vor fiînaltã tehnologie vor fiînaltã tehnologie vor fiînaltã tehnologie vor fiînaltã tehnologie vor fi
elimininate taxele vamaleelimininate taxele vamaleelimininate taxele vamaleelimininate taxele vamaleelimininate taxele vamale

Taxele vamale urmeazã sã fie eliminate pentru 201 produse de
înaltã tehnologie în urmãtorii 4 ani. Acesta este principalul rezul-
tat al negocierilor de extindere a Acordului pentru Tehnologia In-
formaþionalã (ITA), la care au participat Uniunea Europeanã (UE),
Statele Unite ale Americii, China ºi marea majoritate a membrilor
Organizaþiei Mondiale a Comerþului (OMC).

de redare de tip blue-ray /
DVR, semi-conductori ºi dispo-
zitive GPS. El va avea în vede-
re schimburi comerciale în va-
loare de 1 bilion de euro, ce aco-
perã 90% din tranzacþiile cu
produsele pe care se axeazã.
Taxele vor fi eliminate în termen
de 3 ani de la data punerii în

aplicare a acordului, prevãzutã
pentru 1 iulie 2016.

„Pentru unele produse, extin-
derea perioadei necesare elimi-
nãrii taxelor va fi negociatã pen-
tru a oferi industriei suficient
timp sã se adapteze la noile con-
diþii de piaþã. ropunerea iniþialã
de revizuire ºi extindere a ITA
aparþine Uniunii Europene ºi da-
teazã din 2008. Alþi membri
OMC au preluat-o, în 2012,
când au fost iniþiate negocierile
încheiate recent. Încã de la în-
ceput, UE a propus liberaliza-

rea unei game largi de produse,
inclusiv a unor bunuri de larg
consum cu taxe relativ mari
(pânã la 14%) printre care de-
codoare TV,  camere video ºi
monitoare cu tub catodic”, se
precizeazã într-un comunicat de
presã al Comisiei Europene.

UE a jucat apoi un rol-cheie

în medierea unui set de compro-
misuri pe durata negocierilor ºi
a prezidat ultimele trei runde de
negociere. Extinderea ITA vi-
zeazã lãrgirea scopului acordu-
lui iniþial dintre membrii OMC,
intrat în vigoare în 1997. Un nu-
mãr total de 54 membri au ne-
gociat aceastã extindere.

Pentru a-ºi extinde canalele de vânzare, ma-
nagerii companiei Rocast au decis sã lanseze un
magazin online au ales astfel platforma SeniorE-
commerce. În doar trei luni de funcþionare, com-
pania a reuºit sã creascã cu 10% vânzãrile cãtre

Platforma SeniorE-commerce a crescutPlatforma SeniorE-commerce a crescutPlatforma SeniorE-commerce a crescutPlatforma SeniorE-commerce a crescutPlatforma SeniorE-commerce a crescut
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Cu o cifrã de afaceri de peste
35 milioane lei, Rocast are în
portofoliu peste 70.000 de articole
destinate unui spectru larg de  ac-
tivitãþi precum bricolaj, construc-
þii ºi industrie, pe care le comer-
cializeazã atât en-gros cât ºi en-
detail. „Portalul online de la Senior
Software este ca un ghid pentru

persoanele fizice (B2C). Evoluþia pozitivã s-a da-
torat atât activitãþilor intense de promovare
desfãºurate, cât ºi beneficiilor puse la  dispoziþia
clienþilor online: discount-uri preferenþiale, livra-
re în 24 de ore, asistenþã telefonicã etc.

clienþii noºtri ºi este absolut nece-
sar, fãrã un astfel de instrument nu
poþi sã evoluezi în ziua de azi. Chiar
dacã oferi modalitãþi clasice de
vânzare, direct de la sediu sau prin
agenþii de pe teren, trebuie sã te
îndrepþi ºi cãtre comerþul electro-
nic. În plus, dacã doreºti sã-þi mã-
reºti cifra de afaceri cam cu ace-

leaºi resurse, magazinul online este
cel mai accesibil instrument”, a
declarat Horaþiu Vonica, directo-
rul general al  companiei.

Comenzile plasate
ajung automat în sistemul ERP

Pentru a îmbunãtãþi comuni-
carea cu clienþii, magazinul onli-
ne este integrat cu sistemul Se-
niorERP pentru managementul
resurselor companiei, utilizat de
Rocast de peste 5 ani. Comenzi-
le plasate ajung automat în siste-
mul ERP pentru a fi procesate,
iar informaþiile cu privire la pre-
þuri, disponibilitatea produselor
sau alte caracteristici ale acesto-

ra sunt actualizate imediat. „Prin-
cipalul avantaj al integrãrii este cã
orice modificare realizatã în sis-
temul ERP se transmite în timp
real cãtre portal, astfel cã nu mai
pierdem timp cu actualizarea in-
formaþiilor de douã ori”, a adãu-
gat Horaþiu Vonica.

Procesarea
comenzilor suplimentare

Soluþia SeniorE-commerce este
integratã cu SeniorERP – cea mai
nouã  platformã tehnologicã ERP
pentru managementul companiilor
cu activitãþi de producþie, distri-
buþie, retail ºi service, oferind be-
neficii precum: reducerea costu-

rilor de operare a magazinului on-
line ºi implicit a procesãrii comen-
zilor suplimentare. Un alt benefi-
ciu ar fi creºterea veniturilor prin
abordarea segmentului de consu-
matori online; îmbunãtãþirea rela-
þiei cu clienþii prin asigurarea
transparenþei informaþiilor (pre-
þuri, istoric comenzi, detalii pro-
duse); scurtarea timpului de livrare
deoarece comenzile plasate onli-
ne ajung direct în ERP ºi sunt pro-
cesate mai repede; fidelizarea
clienþilor prin discount-uri prefe-
renþiale, promoþii uºor de gestio-
nat, liste de preþuri personalizate
ºi multe alte instrumente specifi-
ce comerþului online.

„Caracterizatã de siguranþã ºi
rapiditate, tehnologia contactless
permite reducerea cu 33% a tim-
pului necesar plãþii faþã de o tranz-
acþie standard cu cardul ºi cu mai
mult de 50% faþã de o platã cu
numerar. Tranzacþia este efectuatã
în câteva secunde, fiind cea mai
rapidã metodã de platã disponibi-
lã în acest moment. BRD a înce-
put, în premierã pentru România,
emiterea la nivel national a instru-
mentelor de platã contactless în
anul 2010, continuând implemen-
tarea tehnologiei la comercianþi,

500.000 de clienþi BRD
au carduri contactless

Numãrul cardurilor contactless emise de BRD
a ajuns la finalul primelor 6 luni ale anului 2015
la 500.000 de astfel de instrumente care permit
realizarea de plãþi fãrã introducerea codului PIN

în transportul public ºi la nivelul
automatelor bancare”, se preci-
zeazã într-un comunicat al bãn-
cii, remis redacþiei.

Ulterior lansãrii în Bucureºti a
cardului contactless pentru
transport, în luna mai a anului
2011, BRD a dezvoltat un con-
cept propriu bazat pe o platfor-
mã certificatã de organizaþia
MasterCard ca model unic la ni-
vel european. Soluþia integratã
“BRD Transport” pentru plata
calatoriei direct în mijloacele de
transport în comun este imple-

mentatã în oraºe precum Sibiu
sau Arad ºi a fost prezentatã în
anul 2012, ca premierã, la con-
ferinþa mondialã a transportato-
rilor publici de la Londra.

„BRD a continuat extinderea
reþelei sale de acceptare, instalând
terminale contactless în numeroa-
se reþele de retail. La sfârºitul pri-
melor 6 luni ale acestui an, reþea-
ua de acceptare a cardurilor con-
tactless instalate de BRD la co-
mercianþii din întreaga þarã numãra
7.000 de astfel de terminale”, se
mai spune în comunicat.

pentru sume de maximum 100 de lei. În aceeaºi
perioadã s-a înregistrat o creºtere de 6 ori a va-
lorii  totale a tranzacþiilor contactless, media unei
plãþi de acest tip fiind de 18 lei.



 Cosmin Dragoste, mana-
gerul Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”: «În viitor, Tabãra de
sculpturã se deschide cãtre noi ex-
perienþe creatoare. Din 2016 spe-
rãm sã avem cât mai multe inovaþii
ºi cât mai mult curaj din partea ce-
lor care propun
proiecte. (…) Ne
bucurãm cã artiº-
tii rãspund apelu-
lui nostru, cã ora-
ºul Craiova este
vizibil. ªi spun asta
nu numai în per-
spectiva candida-
torii la titlul de Ca-
pitalã Europeanã a
Culturii 2021, ci
iatã cã am devenit
cu adevãrat un pol
de atractivitate
pentru sculptori ºi
pentru artiºti, în
general».
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Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Dupã ce, anul trecut, a propus
ca sursã de inspiraþie creaþia ºi
personalitatea lui Marin Sorescu,
anul acesta, la cea de-a III-a edi-
þie, Simpozionul Internaþional de
Sculpturã „Drumuri brâncuºie-
ne” este dedicat maestrului Tudor
Gheorghe, care, chiar pe 1 august,
odatã cu deschiderea oficialã a
evenimentului, a sãrbãtorit împli-
nirea vârstei de 70 de ani. 11 ar-
tiºti vor ciopli blocurile de piatrã
de Vratsa ºi marmurã de Ruºchi-
þa, iar altul, lemnul, toþi fiind se-

lectaþi în urma prezentãrii schiþe-
lor lucrãrilor pe care ºi-au propus
sã le realizeze.

Trei artiºti din Germania,
unul din Macedonia,
iar restul din România

„Anul acesta am selectat sculp-
torii în urma proiectelor pe care ei
le-au depus. Pânã acum alegeam
câþiva artiºti, le puneam la dispoziþie
piatra sau marmura ºi ei decideau
apoi ce vor face. Din 25 de proiecte
participante am selectat 10. În mod
normal, ar fi trebuit sã alegem 8, dar
lucrãrile au fost realmente de excep-
þie”, a precizat primarul Craiovei, Lia
Olguþa Vasilescu.

Michael ºi Anna Rofka (Germa-
nia), Tibor Farkas (Germania),
Andrej Mitevski (Macedonia), Vlad
Dan Perianu (Bucureºti), Ana Ma-
ria Negarã ºi Alin Neacºu (Iaºi),
Gabriel Sitaru (Câmpina) ºi craio-
venii Lucian Irimescu, Virgil Pum-
nea ºi Laurenþiu Dimoiu sunt ar-
tiºtii care vor transpune în piatrã
sau în marmurã ideile artistice in-
spirate de muzica lui Tudor
Gheorghe, iar un alt artist craio-
vean, Gabriel Rizea, va sculpta în

„Nici nu îmi vine sã cred cã am atâþia ani!”, a
afirmat, sâmbãtã, la deschiderea Simpozionului
Internaþional de Sculpturã „Drumuri brâncuºie-
ne”, maestrul Tudor Gheorghe, invitat special la
acest eveniment care îi este dedicat la împlini-
rea vârstei de 70 de ani. Întâlnirea cu cei 12 ar-
tiºti care vor ciopli piatra, marmura ºi lemnul,
timp de o lunã, inspiraþi fiind de creaþia ºi per-
sonalitatea domniei sale, a fost una sub semnul
emoþiei, Tudor Gheorghe mãrturisind cã se sim-
te onorat. „Am avut multe surprize în viaþa mea.
Dar una de asemenea amploare, nu. Sunt lu-
crãri care o sã dãinuie, o sã rãmânã în oraºul

nostru… Este chiar onorant, este extraordinar!”,
a declarat maestrul, întâmpinat de primarul Lia
Olguþa Vasilescu cu un frumos buchet de flori
albe. Simpozionul Internaþional de Sculpturã „Dru-
muri brâncuºiene” este organizat de Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” ºi Primãria mu-
nicipiului Craiova, sub egida Asociaþiei „Craio-
va Capitalã Europeanã a Culturii 2021”, ºi se
desfãºoarã în aer liber, la Centrul Multifuncþio-
nal. Artiºti din România, Germania ºi Macedo-
nia vor lucra aici pe toatã perioada lunii august,
creaþiile lor urmând sã fie amplasate, apoi, în
Craiova, pe Calea Bucureºti.

 Lia Olguþa Vasilescu, primarul Craiovei: „Noi sperãm ca aceastã
Tabãrã de sculpturã sã fie realmente un succes. ªi, mai mult decât orice,
sperãm ca operele sã-i placã în final maestrului Tudor Gheorghe”.

***
 Maestrul Tudor Gheorghe: „Am avut multe surprize în viaþa

mea. Dar una de asemenea amploare, nu. Sunt lucrãri care o sã dãinuie,
o sã rãmânã în oraºul nostru… Este chiar onorant, este extraordinar!”.

lemn un ansamblu de opere, suge-
rat de „Anotimpurile” cunoscu-
tului rapsod craiovean.

„Sã dea Dumnezeu
sã fie inspiraþi ºi sã aibã

putere de muncã!”
Primit de artiºti cu emoþie, iar de

edil cu un mare buchet de flori albe,
maestrul Tudor Gheorghe s-a de-
clarat onorat de acest gest ºi bucu-
ros cã el se materializeazã la Craio-
va, chiar de ziua domniei sale. „Am
avut marea bucurie în viaþã sã cu-
nosc câþiva mari artiºti, mari sculp-
tori ºi ºtiu ce înseamnã lucrul în pia-
trã sau în lemn. Dupã ce stai un timp
cu Marcel Guguianu, dupã ce îl cu-
noºti pe Vlad sau pe Gicu Apostu ai
un sentiment ciudat când te întâl-
neºti cu altã generaþie, cu alþi tineri
artiºti. Abia aºtept sã vãd ce a putut

sã îi inspire din muzica mea, din cre-
aþiile mele. E extraordinar faptul cã
ei ºi-au gãsit în cântecele mele, în
poemele pe care le spun rezonanþe
artistice ºi cã pot sã le ilustreze într-
un fel… Libertatea lor este absolu-
tã. E un gest creator ºi el nu poate fi
nici o clipã pus sub semnul cenzu-
rii. Sã dea Dumnezeu sã fie inspiraþi
ºi sã aibã putere de muncã, pentru
cã nu este deloc uºor ca dintr-un
asemenea bloc sã faci un lucru deli-
cat”, a declarat Tudor Gheorghe.

„De pictat mi-au mai pictat
chipul, dar de cioplit…”

Maestrul a recunoscut cã, de-a
lungul timpului, au mai fost artiºti
pe care i-a inspirat, însã nici unul nu
i-a dedicat o lucrare de asemenea di-
mensiuni. „De pictat mi-au mai pic-
tat chipul, dar de cioplit… Am câte-
va sculpturi fãcute de amatori, cu
dragoste, fãrã doar ºi poate. Ba
vreo douã chiar de profesioniºti –
una în bronz, realizatã de un sculp-
tor din Moldova, alta de un prieten
din America. Dar de asemenea di-
mensiuni… nu!”, a mãrturisit Tu-
dor Gheorghe. Curios cum va de-
curge lucrul, acesta le-a promis ar-
tiºtilor cã îi va vizita pe parcursul

desfãºurãrii Taberei de sculpturã.

Sculptorul bucureºtean Vlad
Dan Perianu, inspirat de

melodia „Au înnebunit salcâmii”
Profitând de prezenþa maestru-

lui, fiecare dintre sculptori ºi-a ex-
pus ideea de la care va porni în re-
alizarea lucrãrii. Alin Neacºu, spre
exemplu, inspirat de muzica olte-
neascã, a imaginat prinse într-o
horã „cele patru anotimpuri sau cele
patru regiuni istorice româneºti”. Pe
de altã parte, bucureºteanul Vlad
Dan Perianu i-a dezvãluit lui Tudor
Gheorghe: «M-a inspirat foarte mult
melodia dvs. „Au înnebunit salcâ-
mii”, pe care o mai fredonez ºi prin
casã, câteodatã… ªi, în general,
toatã creaþia dvs. Mai ales cã am
avut onoarea sã vã cunosc la Pu-
cioasa acum 25 de ani, când eram

încã în facultate. De atunci vã ur-
mãresc…». Sculptura acestuia –
o statuie reprezentându-l pe ma-
estru – este una dintre preferatele
organizatorilor, primarul Lia Olgu-
þa Vasilescu propunând ca ea sã
fie amplasatã chiar la intrarea în
municipiul Craiova.

ªi Ana Maria Negarã a mãrtu-
risit cã ºi-a gãsit inspiraþia la unul
din concertele artistului, transpu-
nând-o în Tabãra de la Craiova
într-un labirint încrustat pe o pris-
mã dreptunghiularã. „A fi artist
înseamnã a-þi alege o cale. Mai
mult, întreaga noastrã viaþã este
un labirint, iar de ce mai multe ori
rãtãcim prin el”, a explicat aceas-
ta. De asemenea, versurile „Luna
pe cer trece-aºa sfântã ºi clarã /
Ochii tãi mari cautã-n frunza cea
rarã” sunt punct de pornire pen-
tru tânãrul sculptor craiovean La-
urenþiu Dimoiu în realizarea lucrã-
rii intitulate „Visul lunii”. O sculp-
turã interesantã propune ºi Lucian
Irimescu, de asemenea craiovean,
pe fiecare dintre cele patru faþete
ale acesteia existând 16 gravuri cu
elemente simbolice din creaþia lui
Tudor Gheorghe.

Lucrãrile vor fi amplasate
pe Calea Bucureºti

Odatã finalizate, cele zece
sculpturi în marmurã ºi piatrã
vor fi expuse, pentru cel puþin
o lunã, pe esplanada Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”, pen-
tru a putea fi admirate de cra-
ioveni, apoi îºi vor gãsi locul pe
cel mai mare bulevard al ora-
ºului. „Le vom amplasa pe Ca-
lea Bucureºti, care se reabilitea-
zã – pânã la sfârºitul acestui an
o sã avem un bulevard nou-
nouþ. Este principala arterã a
Craiovei, cea mai vizitatã, pen-
tru cã tranziteazã oraºul dintr-
un capãt în altul, dinspre Bucu-
reºti cãtre Timiºoara. Vor fi aºe-
zate în scuaruri, ca sã aibã vizi-
bilitate maximã”, a precizat pri-
marul Lia Olguþa Vasilescu.
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Vicepreºedintele Joe Biden ºi con-
silierii sãi au început sã exploreze o
posibilã campanie în alegerile pri-
mare democrate din 2016, ceea ce
ar modifica peisajul în tabãra demo-
craticã ºi ar reprezenta o ameninþa-
re directã la adresa candidaturii lui
Hillary Clinton. “New York Times”
citeazã surse care au discutat cu
Biden ºi persoane din anturajul sãu,
potrivit cãrora consilieri ai vicepre-
ºedintelui au început sã contacteze
lideri ºi donatori democraþi care nu
s-au angajat încã sã o susþinã pe
Clinton sau care sunt tot mai îngri-
joraþi de punctele slabe tot mai vizi-
bile ale candidatei. Aceste discuþii
au fost purtate de cele mai multe ori de cãtre
ºeful de Cabinet al lui Biden, Steve Ricchetti,
în mod discret, la telefon, sau în întâlniri faþã
în faþã. În cele mai multe cazuri, ele au la bazã
simpatia tot mai mare faþã de vicepreºedinte,
dupã moartea fiului sãu Beau, la vârsta de 46
de ani, în luna mai. Potrivit unei editorialiste
NYT, Biden a organizat întâlniri la reºedinþa
sa, în care “vorbeºte cu prieteni, membri ai
familiei ºi donatori despre o intrare în cursa
democratã”, împotriva lui Clinton, în statele
Iowa ºi New Hampshire, care se vor pronun-
þa primele asupra nominalizãrii democrate în
alegerile prezidenþiale. Un vechi susþinãtor al

Angela Merkel
vizeazã
un al patrulea
mandat
de cancelar
al Germaniei

Aflatã la putere din 2005 ºi
prezentatã adesea drept cea mai
puternicã femeie din lume, Angela
Merkel ar plãnui sã candideze ºi
la urmãtoarele alegeri federale
din 2017.  Merkel vrea sã rãmânã
la putere, dezvãluie “Der Spiegel”
în ediþia de sâmbãtã. Potrivit
revistei, Merkel a organizat deja o
reuniune cu oficiali de rang înalt
din cadrul Uniunii Creºtin-
Democrate (CDU, conservatori,
centru-dreapta) în care au discutat
despre strategia de campanie din
2017. În cursul discuþiilor cu
secretarul general al CDU Peter
Tauber ºi cu managerul politic
Klaus Schüler, s-ar fi convenit ca
viitoarea campanie sã fie gestio-
natã intern ºi nu de cãtre cineva
din afarã - o metodã folositã de
cãtre Partidul Social-Democrat
(SPD, centru-stânga) pentru
alegerea fostului cancelar
Gerhard Schröder. “Der Spiegel”
mai scrie cã Merkel a discutat
recent o strategie electoralã cu
Horst Seehofer, liderul Uniunii
Creºtin-Sociale (CSU), formaþiu-
nea-sorã din Bavaria a CDU. În
aceastã reuniune, Seehofer a
îndemnat ca uniunea sã-ºi
stabileascã ca scop obþinerea unei
majoritãþi absolute în 2017.
Merkel a obþinut al treilea mandat
în 2013, iar dupã mai multe
sãptãmâni de negocieri a format
un guvern de coaliþie împreunã cu
social-democraþii. În mandatul
anterior, Merkel a guvernat printr-
o coaliþie între CDU, CSU ºi FDP.
Merkel plãnuia sã anunþe aceastã
decizie la începutul lui 2016, mai
dezvãluie “Der Spiegel”.

Doi morþi ºi 24
de rãniþi într-un
atentat al PKK
împotriva
unui sediu
al jandameriei
din Turcia

Doi soldaþi turci au fost uciºi ºi
alþi 24 rãniþi ieri dimineaþã într-un
atac sinucigaº al rebeliunii kurde
a PKK împotriva unui sediu al
jandarmeriei, în regiunea Agri
(est). Un tractor cu explozibili a
intrat în sediul unei secþii de
jandarmerie, în apropierea
oraºului Dogubayazit, a anunþat
Anadolu. Acesta este primul
atentat de acest tip semnalat de la
reluarea violenþelor între Partidul
Muncitorilor din Kurdistan (PKK)
ºi forþele turce. În alt atac comis
ieri ºi atribuit PKK, un soldat turc
a fost ucis ºi patru au fost rãniþi în
timp ce o minã a explodat la
trecerea unui convoi militar pe un
drum din provincia Mardin (sud-
est). De la declanºarea la 22 iulie a
atacurilor cotidiene de cãtre PKK,
cel puþin 17 membri ai forþelor de
ordine turce au fost uciºi ºi zeci
rãniþi. Armata turcã efectueazã la
rândul sãu raiduri masive împotri-
va poziþiilor forþelor de gherilã în
munþii din nordul Irakului. Cel
puþin 260 de combatanþi kurzi au
fost uciºi ºi aproape 400 rãniþi în
aceste raiduri, a anunþat o sursã
oficialã turcã.

Germania, Austria, Franþa, Suedia ºi Cehia
ar putea trimite 19.000 de imigranþi înapoi în
Ungaria, în baza Acordului de la Dublin, a de-
clarat ministrul Afacerilor Interne Sandor Pin-

Doi soldaþi au fost uciºi în estul
separatist al Ucrainei, unde inciden-
te sângeroase continuã sã puncte-
ze armistiþiul instaurat la jumãta-
tea lunii februarie. “În ultimele 24
de ore, ca urmare a acþiunilor mi-
litare ºi a provocãrilor, am pierdut
doi soldaþi ucraineni, iar alþi 14 au
fost rãniþi în diverse grade”, a
anunþat purtãtorul de cuvânt mili-
tar ucrainean Andrei Lîsenko. “Am
suferit aceste pierderi în special în
direcþia Doneþk”, a precizat el, adã-
ugând cã situaþia în zona de con-
flict rãmâne “tensionatã”. În plus,
alþi trei civili au fost rãniþi în dife-
rite oraºe din estul Ucrainei, au

lui Biden a declarat cã vicepreºedintele a fost
profund miºcat de dorinþa fiului sãu ca el sã
candideze. “Era atât de apropiat de Beau ºi
(moartea acestuia) a fost atât de sfâºietoare,
încât, sincer, iniþial am crezut cã va rãmâne
cu inima împietritã”, a declarat Michael Thor-
nton, un avocat din Boston ºi susþinãtor al lui
Biden. «Dar am vãzut niºte niºte indicii cã poate
vrea (sã candideze) – “asta este ceea ce ar fi
vrut Beau sã fac”», adãugat el cã i-a spus vi-
cepreºedintele. În cazul în care va decide sã
candideze, lui Biden nu-i va fi uºor, noteazã
ziarul. Clinton se bucurã de o susþinere imen-
sã în rândul democraþilor, inspiraþi de ideea de

a alege prima femeie preºedinte, iar
campania ei a strâns deja milioane
de dolari. Pe de altã parte, Biden, în
vârstã de 72 de ani, a gafat în tre-
cut, inclusiv în campanie, ºi se con-
fruntã cu o sarcinã dificilã în a-ºi
construi o echipã de teren, comen-
teazã publicaþia. Lumea politicã
americanã vorbeºte de mai mult
timp despre o eventualã candidatu-
rã a democratului, care nu ºi-a de-
clarat pânã acum intenþiile. Hillary
Clinton, în vârstã de 67 de ani, este
favorita în alegerile primare care
încep în februarie 2016, însã imagi-
nea i-a fost afectatã de mai multe
scandaluri, îndeosebi de dezvãluirea

cã a creat ºi utilizat un sistem de mesagerie pri-
vatã pe când a fost secretar de Stat, în perioa-
da 2009-2013, ceea ce complicã accesul legal
la arhivele oficiale. În aceastã fazã ea dominã
sondajele, însã senatorul independent Bernie
Sanders provoacã entuziasmul aripii stânge a
Partidului Democrat ºi ar putea putea reprezenta
o ameninþare în alegerile primare din statul New
Hampshire, un scrutin cu o încãrcãturã simbo-
licã foarte puternicã, deoarece are loc la înce-
putul primarelor. Joe Biden a candidat în alege-
rile primare democrate în 1998 ºi 2008, dupã
care a a fost ales de cãtre Barack Obama ca
partener în cursa pentru Casa Albã.

Joe Biden ar putea candidaJoe Biden ar putea candidaJoe Biden ar putea candidaJoe Biden ar putea candidaJoe Biden ar putea candida
la preºedinþia SUAla preºedinþia SUAla preºedinþia SUAla preºedinþia SUAla preºedinþia SUA

Doi soldaþi uciºi
în estul Ucrainei

anunþat autoritãþile de la Kiev. La
rândul lor, rebelii au fãcut cunos-
cut cã cinci civili au fost rãniþi,
printre care o fetiþã de 12 ani la
Gorlovka, oraº aflat sub controlul
lor în apropiere de Doneþk, potri-
vit agenþiei de presã a separatiºti-
lor. Într-un raport dat publicitãþii
vineri searã, Organizaþia pentru
Securitate ºi Cooperare în Europa
(OSCE), care dispune de o misiu-
ne de supraveghere pe teren, a
menþionat cã situaþia în oraºul
Doneþk “pare relativ calmã, cu
doar câteva explozii sporadice”.
La Gorlovka, OSCE a întâlnit lo-
cuitori care s-au plâns din cauza

bombardamentelor, soldate cu vic-
time. Cu toate acestea, misiunea
nu a putut confirma din surse pro-
prii dacã s-au înregistrat morþi.
Conflictul care opune armata
ucraineanã rebelilor proruºi s-a
soldat deja cu peste 6.800 de

morþi, în majoritate civili, în cele
16 luni de conflict. Un armistiþiu
în general respectat de la semna-
rea la mijlocul lunii februarie a
acordului de pace Minsk-2 este
punctat cu regularitate de tiruri ºi
astfel de episoade.

19.000 de imigranþi ar putea fi trimiºi înapoi în Ungaria
ter. Pinter rãspundea astfel, în scris, unei in-
terpelãri din partea opoziþiei cu privire la nu-
mãrul de imigranþi care urmeazã sã fie trimiºi
înapoi în Ungaria de cãtre alte state membre

ale Uniunii Europene (UE). În
total, 19.288 de solicitãri au
fost formulate cãtre autorita-
tea ungarã în domeniul imigra-
þiei, cele mai multe de cãtre
Germania ºi Austria, a preci-
zat el. De asemenea, 66.788
de persoane au solicitat azil
politic în Ungaria de la înce-
putul anului, afirmã Pinter, adã-
ugând cã peste 43.000 de pro-
ceduri au fost încheiate, de-
oarece solicitanþii au pãrãsit
þara între timp. Aceste date su-
gereazã, în opinia sa, cã imi-
granþii au depus cereri simila-
re în alte state ºi cã, în baza

Acordului de la Dublin, ei pot fi trimiºi înapoi
în Ungaria. State membre UE au trimis înapoi
în Ungaria 780 de imigranþi pânã la 16 iulie,
iar în cazul a 766 dintre aceºtia procedurile
au fost demarate de autoritãþile ungare. Din-
tre aceste persoane, 685 nu au aºteptat o de-
cizie cu privire la cazul lor, ci au pãrãsit þara
la scurt timp dupã ce au completat o solicita-
re, a mai precizat reprezentantul Guvernului
ungar. Pe de altã parte, centre de primire tem-
porare urmeazã sã fie construite la Marton-
fa, în sudul Ungariei, ºi la Sormas, în sud-
vest, potrivit unui decret publicat vineri în
gazeta oficialã. Un purtãtor de cuvânt al Gu-
venului, Zoltan Kovacs, a declarat sãptãmâ-
na trecutã cã Executivul urmeazã sã realoce
fonduri suplimentare, în valoare de 22,2 mi-
liarde forinþi (71,8 milioane de euro), pentru
construirea gardului de la frontiera dintre
Ungaria ºi Serbia ºi unor centre de plasare tem-
porarã a imigranþilor clandestini.
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METEO

Seninluni, 3 august - max: 32°C - min: 18°C

$
1 EURO ...........................4,4070 ............. 44070
1 lirã sterlinã................................6,2528....................62528

1 dolar SUA.......................4,0166........40166
1 g AUR (preþ în lei)........139,6263.....1396263

Cursul pieþei valutare din 3 august 2015 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Veronica Mars

Se difuzeazã la HBO, ora 18:10

Veronica Mars ºi-a lãsat în urmã
trecutul de detectiv particular,
dar atunci când fostul ei iubit
Logan Echolls, ce este acuzat
de uciderea iubitei lui, o sunã ºi
îi cere ajutorul, Veronica accep-
tã sã se întoarcã în oraºul natal
ºi sã îl ajute pe acesta.
Regia: Rob Thomas
Cu: Kristen Bell, Krysten Ritter,
Chris Lowell
Gen film: Comedie, Crimã,
Dramã

Transformers - Rãzboiul
lor în lumea noastrã

Se difuzeazã la Antena 1,
ora 20:30

De secole douã rase de roboþi -
Autoboþi ºi Decepticoni - se luptã
având drept mizã a rãzboiului
soarta Universului. Atunci când
câmpul de bãtaie ajunge sã fie
Pãmântul, elementul surprizã care
poate decide soarta rãzboiului se
aflã în mâna lui Sam Witwicky...
Regia: Michael Bay
Cu: Jon Voight, Megan Fox, Shia
LaBeouf, Bernie Mac
Gen film: Acþiune, Aventuri, SF,
Thriller

Casanova

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  22:30

Ajuns la o vârstã venerabilã,
bãtrânul libertin Giacomo Casa-
nova, acum bibliotecar în casa
unui nobil bogat, îºi rememorea-
zã viaþa aventuroasã ca sã as-
tâmpere curiozitatea drãgãlaºei
servitoare Edith. Nimic nu lipseº-
te din povestea legendarului
seducãtor, de la talentul sãu de
a-ºi asuma diferite identitãþi...
Regia: Sheree Folkson
Cu: Rose Byrne, Peter O'Toole
Gen film: Biografic, Comedie

LUNI - 3 august

07:00 Telejurnal matinal
07:57 Lumea ºi noi
08:30 Zestrea românilor
09:00 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
10:00 Festivalul Internaþional de

Circ de la Monte-Carlo
10:30 Zâmbeºte, mâine va fi mai

bine
10:50 Teleshopping
11:30 Fãrã compromisuri (R)
2010
12:25 Vorbeºte corect!
12:30 Lumea ºi noi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Împreunã astã searã
18:40 Fãrã compromisuri
2010
19:35 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House
2004, SUA, Dramã, Mister
21:55 Istorii de buzunar
23:55 Împreunã astã searã
01:35 Zestrea românilor
02:00 Cãlãtori în lumi paralele

(R)
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
02:50 Sport
03:05 Telejurnal
03:55 Istorii de buzunar
04:00 Interviu cu Vytautas

Landsbergis, primul preºedinte
democrat al Lituaniei

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Documentar 360°-GEO
10:10 Ieri-Azi-Mâine
11:00 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
11:10 Pescar hoinar
11:45 Teleshopping
12:00 Piersic Show
13:00 Profil. Poveste. Personaj
14:00 5 x 5 minute de istorie
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 5 minute de istorie
17:30 Dobro urban
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 5 x 5 minute de istorie
19:00 Documentar 360°-GEO
20:10 ªarpele
21:30 Pelerin
22:00 Ora de ºtiri
22:55 Momentart
23:10 Filmul de artã
01:55 5 minute de istorie
02:00 Memorialul Durerii
02:50 Cartea cea de toate zilele
03:00 Pescar hoinar
03:30 Ieri-Azi-Mâine
04:20 Telejurnal TVR 2
05:20 5 x 5 minute de istorie
05:50 Dupã 25 de ani. Dreptul

la memorie
06:00 Ora de ºtiri
06:55 Imnul României

TVR 2

07:50 Jack Ryan: Agentul din
umbrã

09:35 Transformers: Exterminarea
12:15 Cine-i Urechilã?
13:30 Philomena
15:05 Bessie
16:55 The Jinx: Viaþa ºi crimele lui

Robert Durst
17:40 Pe platourile de filmare
18:10 Veronica Mars
20:00 Detectivii din California
21:00 Jucãtorii
21:30 În pragul dezastrului
22:00 Trage tare ºi te scoþi
00:10 Misterele Berlinului

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Vorbeºte lumea (R)
12:00 Viaþã nedreaptã (R)
2005, Turcia, Acþiune, Dramã,

Romantic
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Inimã de frate (R)
2011, Franþa, Dramã
15:00 Vorbeºte lumea
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2011, România, Comedie
21:30 Vine CHEF-ul
22:30 ªtirile Pro Tv
23:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
00:00 În mintea criminalului
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Las fierbinþi (R)
2011, România, Comedie
01:45 ªtirile Pro Tv (R)
03:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston (R)
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
03:45 În mintea criminalului (R)
2008, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
04:30 Ce spun românii (R)
05:30 Vorbeºte lumea (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Caribbean Flower (R)
08:00 Iþi ordon sã mã iubeºti! (R)
09:15 Suflet cãlãtor (R)
11:30 Singurã pe lume (R)
14:00 Tânãr ºi Neliniºtit
15:00 Maricruz
16:00 Maricruz
17:00 Iþi ordon sã mã iubeºti!
18:00 Trandafirul negru
19:00 Inimã de frate
20:00 Singurã pe lume
21:00 Land of Honor
22:00 Caribbean Flower
23:00 Iubiri vinovate
00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doamne de poveste
02:00 Dincolo de povestiri
02:30 Daria, iubirea mea (R)
03:30 Acasã la români
04:30 Doamne de poveste
05:30 Dincolo de povestiri
06:00 Daria, iubirea mea (R)

8:00 Thundercats: Al treilea
Pãmânt

9:00 La Bloc  - Maraton
11:45 Povestea lui Brooke

Ellison
13:45 Declaraþie de dragoste
15:45 Kramer contra Kramer
18:00 Numai îngerii au aripi
20:30 Lunetistul 2
22:30 Îngropat în trecut
0:00 Dragoste ºi un glonþ
1:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 În gura presei
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi: Poftiþi ºi

dãruiþi
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Transformers - Rãzboiul

lor în lumea noastrã
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
23:30 Cu mâinile curate
1972, România, Acþiune, Thriller
01:30 Observator special (R)
02:00 Observator (R)
03:00 Transformers - Rãzboiul

lor în lumea noastrã (R)
2007, SUA, Acþiune, Aventuri,

SF, Thriller
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
08:00 O mãrit pe mama soacrã!

(R)
09:15 Pistruiatul (R)
1973, România, Aventuri
10:30 Feriha
2011, Turcia, Dramã, Romantic
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:45 Nuntã cu surprize
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Yaman
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
22:30 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Yaman (R)
2013, Turcia, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:15 Te vreau lângã mine (R)
05:00 Supermodels by Cãtãlin

Botezatu (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Specialisti in divort (R)
2007, SUA, Romantic, Dragoste
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
11:00 Teleshopping
11:30 Constantin 60 (R)
12:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
13:20 Teleshopping
13:50 Flavours, 3 bucãtari (R)
14:30 Teleshopping
15:00 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
16:00 Râzi ºi câºtigi (R)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gãteºte mai

bine
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor
20:30 Casanova
2005, Marea Britanie, Biografic,

Comedie, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:00 Focus din inima României
23:30 Pãcalã
1974, România, Comedie
01:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:30 Casanova (R)
2005, Marea Britanie, Biografic,

Comedie, Dramã
04:30 Pãcalã (R)
1974, România, Comedie
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
13:10 SuperCupa Angliei: Arsenal

- Chelsea
14:00 ªtiri Sport.ro
14:10 Ora exactã în sport
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 ªtiri Sport.ro
17:10 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 N-are mama, n-are tatã!
23:00 Wrestling WWE Superstars
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
Iancu Gheorghe anunþã

publicul interesat asupra depu-
nerii solicitãrii de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiec-
tul: CONSTRUIRE ADAPOST
OVINE propus a fi amplasat în
com. Bucovãþ, T54, P105, jud.
Dolj. Informaþiile privind  pro-
iectul propus pot fi consultate
zilnic la sediul ARPM Craiova,
strada Petru Rareº, nr.1 ºi la
sediul com. Jina, nr.814, jud.
Sibiu. în zilele de luni-vineri în-
tre orele 9-14. Observaþiile pu-
blicului se primesc zilnic la se-
diul ARPM Craiova, strada Pe-
tru Rareº, nr.1.

Comuna Cãrcea organizeazã în data de
18.08.2015, ora 12.00, licitaþie publicã deschisã
cu ofertã în plic sigilat în vederea închirierii spa-
þiului cu destinaþia de farmacie din incinta Dis-
pensarului uman ºi Farmaciei – Centrul medical
situat în Cãrcea, str. Aeroportului, nr. 124.

Documentaþia de licitaþie se poate ridica de
la sediul Primãriei Cârcea, str. Aeroportului
Nr. 45, Cârcea, registratura, începând cu data
publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura Primãriei
Cârcea, str. Aeroportului Nr. 45, Cârcea, pânã la
data de 18.08.2015, ora 10.00.

Criteriul de atribuire este oferta cea mai avan-
tajoasã din punct de vedere economic.

Factorul de evaluare este preþul cel mai ridicat
(chiria cea mai mare / mp/ lunã). Alte informaþii
suplimentare se pot obþine la numãrul de tele-
fon: 0251/ 458.121; 0251/458.107, compartimen-
tul financiar- contabil.

PRESTÃRI SERVICII
Reparaþii instalaþii
sanitare ºi canaliza-
re. Telefon: 0770/
682.710.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþur i
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.
Þin evidenþã conta-
bilã. Telefon: 0722/
943.220; 0771/
215.774.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã cu
îmbunãtãþiri Valea
Roºie (Piaþã) Telefon:
0741/116.815.
Vând sau schimb
garsonierã Caracal
cu casã sau aparta-
ment 2 camere Cra-
iova + diferenþa. Preþ,
110.000 lei. Telefon:
0741/116.815.

CAMERE CÃMIN
Vând camerã cãmin
str. Putnei. Telefon:
0768/437.838; 0763/
506.962.

APARTAMENTE
2 CAMERE
Amaradiei 2 came-
re decomandate etaj
1. Telefon: 0763/
857.756.
Vând 2 camere, ultra-
central, ultralux, A.C.,
internet, renovat
complet. Telefon:
0762/109.595.
Vând apartament 2
camere Filiaºi. Tele-
fon: 0765/732.972.
Vând apartament 2
camere, 2/4, Titules-
cu (lângã Biserica de
la Casa ªtiinþei), bloc
cãrãmidã, izolaþie in-
terioarã, îmbunãtãþiri
(gresie, faianþã, par-
chet lemn, uºi meta-
lice, termopan, aer
condiþionat). Telefon:
0723/189.746.

3 - 4 CAMERE
Vând apartament 3
camere Craioviþa
Nouã etaj 3 zonã
bunã. Telefon: 0730/
068.568.
Vând apartament 4
camere, bilateral, ultra-
central. Telefon: 0721/
290.286.
Vând apartament 3
camere decomandate
Brazdã parter. Telefon:
0762/280.739

CASE
Vând  3 case în co-
muna Lipovu cu îm-
bunãtãþiri, teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.
Vând casã 5 camere,
Market Iºalniþa, vad
comercial. Telefon:
0766/ 325.453
Vând casã comuna
Pleniþa zonã ultracen-
tral 3 camere ºi bucã-
tãrie ºarpantã  cu þiglã
Jimbolia beci, anexe,
vad comercial cu ieºi-
re în parc 15 m ºi douã
ieºiri în ºoºeaua prin-
cipalã, pomi fructiferi,
viþã de vie suprafaþa
totalã – 750 mp, ca-
dastru. Preþ 900 mili-
oane lei vechi. Telefon:
0351/455.617; 0748/
057.590.
Casã Seaca de
Câmp ultracentral 3
camere, beci , 2 sãli
lungime 30m, mobila-
tã, teren 5000 mp cu
spaþiu comercial. Preþ
70.000 lei. Telefon:
0351/455.617.
Vând casã 5 camere,
teren 2500 m, vie,
pomi, apã ºi gaze la
poartã - Negoieºti. Te-
lefon: 0765/795.649.
Vând casã Coþofenii
din Dos, sat Mihãi-
þa. Telefon: 0748/
503.599.

Vând vilã Segarcea
- Dolj, toate utilitãþi-
le, ultramodernã. Te-
lefon: 0746/096.613.
VÂND casã Mîr-
ºani. Telefon: 0732/
089.127; 0732/
651.113.
Vând sau schimb
casã (variante). Tele-
fon: 0760/996.967.
Vând casã cu 3 came-
re + anexã cu 2 came-
re  ºi teren 2000 mp,
comuna Valea Stan-
ciului, sat Greceºti.
Preþ 22.000 Lei nego-
ciabil. Telefon: 0761/
546.959.
Vând casã Rânca,
demisol, parter + etaj
1 + mansardã - 5 ca-
mere, 2 bãi, 1 living cu
bucãtãrie open space,
3 balcoane, centralã
pe lemne ºi centralã
electricã. Grãdinã cu
grãtar. Situatã la 50 m
de pârtia de ski de la
hotel Onix. Telefon:
0766/250.327.

Vând urgent casã
(D+P+M) str. Anul
1848. Telefon: 0769/
669.736; 0769/670.907.
Vând casã oraº Cãli-
mãneºti (judeþul Vâl-
cea) 100 m.p. 3 came-
re,  bucãtãrie, baie,
hol, modernizatã +
1200 m.p. teren. Tele-
fon: 0740/185.171.
Particular vând casã
Craiova 5 camere în-
cãlzire centralã, izolatã
termic sau schimb cu
2 apartamente 2 ca-
mere – variante. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând casã 3 camere,
pãtul ºi magazie, 3000
mp teren comuna Go-
goºu - Dolj. Telefon:
0764/271.285.
Vând casã comuna
Calopãr nr. 241, teren
2800 mp. Telefon:
0767/840.722.
Vând casã în comuna
Goieºti. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0756/
252.939.

Vând casã la Ne-
goieºti cu vie, fântâ-
nã, garaj, gard din
beton-fier ºi teren
agricol. Telefon:
0723/692.884.

TERENURI
Vând un hectar teren
arabil, cu cadastru fã-
cut, în comuna Orodel
- Dolj. Telefon: 0770/
336.014.
Vând teren Craiova
1114 mp. Telefon:
0769/913.671.
TEREN Braniºte,
zona mânãstirii, 5.000
mp, parcelat. Telefon:
0766/568.412.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056,
0744/563.640.
OCAZIE! Vând teren
800 m, ideal pentru
casã, zonã pitoreascã,
Predeºti - 16 km, cu-
rent, apã, 4000 Euro.
Telefon: 0762/109.595.
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ANUNÞ DE VÂNZARE

PRIN LICITAÞIE CU STRIGARE

CUPTOR ELECTRIC PROFESIONAL
TERMOVENTILAT – CONVECÞIE 1 BUC. 7000 LEI

Achiziþionat la data de:  31.07.2008
Trecut în conservare la data de:  01.01.2014
Marca: HELPAN FORNI
Seria: 6R

DATE TEHNICE
Control: Panou electromecanic manual cu afiºaj digital
Dimensiuni: 875 x 1245 x 810 mm  (l x L x h)
Numãr tãvi: 6 / 5
Dimensiuni tãvi: 400 x 600 mm
Spaþiu între tãvi: 90/115 mm
Masã: 165 kg
Alimentare: 380/400 V 3N 50/60 Hz
Putere: 9 kW

DOSPITOR1 BUC. 2100 LEI

Dimensiuni: 875 x 1100 x 790 mm (l x L x h)
Dimensiuni tãvi: 400 x 600 mm
Spaþiu între tãvi: 90 mm
Alimentare: 230/250 V 3N 50/60 Hz
Putere: 1,4 kW

TÃVI ALUMINIU PATISERIE 14 BUC. x  60 LEI = 840 LEI

Preþurile sunt minime de la care porneºte licitaþia ºi nu includ TVA.
Licitaþia va avea loc la sediul societãþii Parc – Turism SA din str. Bibescu, nr.

12, Craiova – Hotel Parc, începând cu data de 30.07.2015, ora 1000, repetându-se în
fiecare zi lucrãtoare pânã la adjudecare.

Telefon contact: 0723 54 44 93.

Vând teren în T 49,
P89, suprafaþã
6000 mp, intravilan,
curþi, construcþii,
Pieleºti. Telefon:
0 7 6 6 / 2 8 6 . 6 6 4 .
0727/325.869.
OCAZIE! Vând, închi-
riez 1000 m – 2000 m,
Calea Bucureºti Km 9,
ideal pentru Showro-
om, halã, parc auto,
benzinãrie, deschidere
35 m. Telefon: 0762/
109.595.
TEREN 600 mp
zona PIC – Steldico,
15 Euro mp nego-
ciabil. Telefon:
0 7 4 5 / 8 6 7 . 1 6 4 ;
0730/280.914.
Vând teren intravilan
4200 mp ºi o cãsuþã
din lemn la 7 km de
Craiova, vie, pomi,
deschidere 22 m. Te-
lefon: 0727/884.205.
Vând teren în Ne-
goieºti- 2,5 ha- 12000
lei. Telefon: 0723/
692884

Vând teren între case
în Popoveni 2500 sau
5000 mp. Telefon:
0744/262.358 sau
0764/008.033.
VÂND teren intravi-
lan, 400 mp, com.
ªimnicu de Sus, lân-
gã Peco Albeºti. Te-
lefon: 0766/292.953.
Vând teren 1700 mp
Centura Nord. Tele-
fon: 0728/800.447.
Vând 400 mp teren
intravilan în Segarcea,
str. Unirii, nr. 29F (în
spatele Liceului),  13 m
la stradã, cadastru.
Preþ 15 lei/m.p. Tele-
fon: 0251/428.415;
0740/510.255.
Vând teren intravi-
lan 2800 mp în Cra-
iova. Telefon: 0722/
943.220.
Vând 2.600 mp teren
pe ºoseaua Craiova -
ªimnicul de Sus la 600
m de lacul Tanchiºtilor
- între vile. Telefon:
0351/170.504.

Vând teren str. Dobro-
gei. Telefon: 0761/
347.028.
Vând teren 3000 mp
în satul Urzica Mare,
la strada principalã, ul-
tra-central, cu utilitãþi.
Preþ 1,5 Euro/mp. Te-
lefon: 0763/566.352.
Vând 4200 mp teren
intravilan la 7 km de
Craiova. Telefon:
0727/884.205.
Vând 3690 mp teren
intravilan în Cârcea,
Tarlaua 17. Telefon:
0721/995.405.
Vând 2 loturi 500 mp
cartier ªimnicu de Jos
la DJ, cadastru fãcut.
Telefon: 0744/563.823.
Teren stradal, utilitãþi,
1500 mp, Drumul
Muntenilor - Craiova,
40 Euro/mp. Telefon:
0724/228.827.
CUMPÃRÃRI GARSONIERE
Cumpãr garsonierã în
Craioviþa Nouã sau
împrejurimi. Telefon:
0740/887.095.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând motor Raba 215
CP. RK 0 Km, preþ
negociabil. Telefon:
0765/554.177.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638,
0351/446.066.
LOGAN, 2007,
36.000 Km reali. Tele-
fon: 0766/300.974.
Vând Dacia 1310, fa-
bricaþie 1998. Telefon:
0770/333.559.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0752/234.638,
0351/446.066.
Vând pentru piese de
schimb autoturism
DACIA anul fabricaþiei
1993. Autoturismul
este în stare de funcþi-
onare. Telefon: 0765/
789.181.

Vând Logan culoa-
re roºie, fabricaþie
2008, 40.000 km
parcurºi. Telefon:
0744/780.550.
Vând Dacia 1300. Te-
lefon: 0351/415.713.
SOLENZA – 2004,
benzinã, culoare alb,
economicã - 90.000
km, 4000 RON ne-
gociabil, stare exce-
lentã. Telefon: 0749/
059.070.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour, model iulie
2009, 1,6 benzinã,
unic proprietar, pro-
prietar, particular. Te-
lefon: 0766/632.388.
Vând Renault Clio
2003 full, 1800 euro
negociabil. Telefon:
0766/899.363.

CUMPÃRÃRI AUTO
Cumpãr de la unic pro-
prietar auto TICO, euro
2, sau MATIZ, euro 4.
Telefon: 0771/290.539;
0351/ 460.075.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând baloþi de lucernã,
calitate, preþ negociabil.
Telefon: 0767/453.030;
0764/779.702.
Vând cãrucior handi-
cap, pat mecanic +
saltea, polizor 2500 W,
sobãteracotã cu toate
furniturile, Tv color D-
1x2 Cm. Telefon:
0768/ 083.789.
Vând atelier utilat
pentru construcþie
textile în spaþiu închi-
riat ºi ºabloane de
imprimat steaguri
UE ºi NATO. Tele-
fon: 0723/684.511.
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Centrul Social „Sfântul Andrei” din comuna Malu Mare pentru

gãzduire ºi îngrijire persoane vârstnice

Beneficiari: femei ºi bãrbaþi (pensionaþi în condiþiile legii)
Condiþii de cazare:
-douã locuri în camerã
-televizor LED
-telefon în camerã
-grup sanitar propriu ºi cabinã de duº
-lenjerie de pat asiguratã
-club relaxare ºi socializare
-hranã: trei mese principale ºi douã gustãri în funcþie de regimuri

alimentare
-supraveghere medicalã permanentã
-recuperare psihologicã ºi activitãþi de ergoterapie
-zonã verde ºi posibilitãþi de a petrece timpul în aer liber
-camerã de vizitã
Costul: 1000 lei/lunã
Pentru întocmirea dosarului  de instituþionalizare ºi relaþii medicale

vã aºteptãm la sediul Centrului Social „Sfântul Andrei” din comuna
Malu Mare (lângã Liceul Agricol).

Persoanã de contact - Viorel Popescu - asistent social, telefon:
0784/552.033.

Vând porumbei voia-
jori albi, 20 bucãþi 15
lei / buc. Telefon: 0727/
808.696.
Vând set motor tip
BORGO pentru Dacia
1300 preþ - 245 lei. Te-
lefon: 0351/455.617.
Vând acvariu 47 litri,
foarte convenabil. Te-
lefon: 0767/116.092.
Vând bicicletã medici-
nalã, maºinã de cusut
marca Nauman, ve-
selã - farfurii, 17 plãci
din beton armat pen-
tru groapã la cimitir,
perelinã cauciucatã
pentru ploaie, aragaz
pentru gaze, 2 reduc-
toare pentru oxigen, 2
aparate de masaj noi,
1 ºifonier cu 3 uºi, ane-
xe 3 bucxãþi , recamier
2 bucãþi, 2 flori mari de
apartament. Telefon:
0754/220.151.
Vând trei biciclete co-
pii, aragaz 4 ochiuri,
calorifere fontã, televi-
zor color, preþuri mici.
Telefon: 0729/977.036.

VÂND COMBINÃ
JOHN DEERE 730 -
masa de 5,2. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0744/125.779.
Vând CERAGEM,
aparat de presopunc-
turã ºi masaj. Telefon:
0764/432.767.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, poli-
zor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistrã
aluminiu nouã 20 litri,
reductor oxigen sudu-
rã, alternator 12vV
nou, arzãtor gaze
sobã D 600. Telefon:
0251/427.583.
Vând cadru metalic
inox nou pentru han-
dicap, masã sufrage-
rie 6 persoane, pret
negociabil, telefon:
0351/446918.
Vând cîteva piese de
artizanat ºi populare
(zãvelci, prosoape,
batiste) cusute ma-
nual. Telefon: 0351/
809.908.

Vând douã vaci cu lap-
te, una gestantã ºi alta
cu viþel. Telefon: 0251/
339.096.
Vând cutie metalicã ºi
pentru pãstrat arma de
vânãtoare. Telefon:
0721/995.405.
Vând grâu. Telefon:
0766/676.238.
Sufragerie 5 corpuri –
500 RON, dormitor -
800 RON, canapea –
300 RON. Telefon:
0730/619.935.
Vând 2 locuri de veci
în Ungureni - zona
Oblemenco. Telefon:
0351/468.838; 0771/
232.167.
Vând urgent 2 locuri
de veci cimitirul Ungu-
reni Telefon: 0769/
669.736.
Vând cruce marmurã
120/40/10 scrisã – 80
lei, pompã de udat grã-
dinã Cama 200 lei -
sãpun de casã 10 kg
cu 5 lei/kg. Telefon:
0770/303.445.

Vând plug Nr. 5 pen-
tru arat cu boi. Telefon:
0251/421.727.
Vând hotã aragaz
nouã, nefolositã. Tele-
fon: 0345/931.451.
Vând þiglã JIMBOLIA,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând motocicletã
HONDA R.C. 33
N.T.V. 650 cm3 culoa-
re negru. 2200 lei. Te-
lefon: 0762/185.366.
Vând grâu, un leu ki-
logramul. Telefon:
0766/676.238.
Vând ecograf foarte
convenabil, perfor-
mant cu douã sonde
diferite. Telefon: 0251/
412.966.
În Iºalniþa 2 uºi cu
geam, 2 ferestre cu
geam 30 lei/buc, covor
persan 2,20/1,80 - 80
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Ocazie! Vând aparat
auditiv. Telefon: 0770/
363.703.
Vând albine, familii
bine dezvoltate cu 5
rame cu puiet - Podari,
telefon: 0720/115.936.

Vând baloþi de lucer-
nã, calitate, preþ ne-
gociabil. Telefon:
0767/453.030; 0764/
779.702.
Vând loc de veci cimi-
tirul Sineasca – Craio-
va dimensiuni  1,50 x
3 m zona N. Telefon:
0764/271.285.
Vând colþar sufragerie
500 lei, ºifonier sculp-
tat. Telefon: 0769/
360.741.
Vând þuicã, combinã
frigorificã Arctic nouã
maºinã de cusut Sin-
ger ºi Paff. Telefon:
0747/674.714.
Piese noi Dacia, flex
mare, frigider, bo-
canci, ghete piele mi-
litare, piele bovinã 6
mp, telescoape Tico
noi, 2 roþi 155/73,
combinã muzicalã
stereo, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând douã locuri de
veci cu capac, în ci-
ment la Cimitirul Ro-
boaica ºi douã locuri
nefãcute. Telefon:
0766/423.562 ºi 0760/
084.961.

Vând 2 uºi metalice
jumãtate tablã ºi geam
1,52x52,3 giurgiuvele
cu geam vopsite, chi-
tuite 1,20x52. Telefon:
0770/687.430.
Vând cazan þuicã
aramã capacitate
mare. Telefon: 0728/
381.894.
Vând 2 locuri de veci
suprapuse, amenajate
cu plãci, gard ºi cruce,
cimitirul Lascãr Catar-
giu - Craiova. Telefon:
0728/964.686.
Vând giurgiuvele vop-
site fãrã toc, presã ba-
lotat mase plastice, bi-
cicletã nouã franþu-
zeascã. Telefon: 0767/
153.551.
Vând mobilier din
lemn. Telefon: 0755/
074.742.
Vând cãruciar copil,
saltea copil, aspirator,
sãpun rufe, covoare
olteneºti, scoarþã,
maºinã de cusut, fo-
tolii. Telefon: 0770/
298.240.
Vând ºase taburele
(scaune) din lemn
melaminate. Telefon:
0251/531.294.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!la cele mai bune preþuri!!!
TTTTTe aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãme aºteptãm

în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,în Calea Bucureºti,
strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,strada Grigore Pleºoianu,

sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,sã închiriezi un stand,
sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.sã începi propria afacere.

Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!Nu mai sta pe gânduri!
Fii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrâtFii un om hotãrât

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

Talonul - contract de micã publicitate nr:  .................

Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

luni, 3 august 2015

        TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
   VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE
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Semnãtura:..........................................

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:

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

Cele mai înalte standarde de
profesionalism

Suntem la dispoziþia dumnea-
voastrã:

SSM Securitate ºi Sãnãtate în
Muncã (Protecþia Muncii)

Situaþii de Urgenþã – Preveni-
rea 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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Vând maºinã de spã-
lat, bazin inox, 50 Ron,
cãrucior copil 50 Ron.
Telefon: 0773/970.204;
0351/181.202.
Vând cãrucior pentru
copil. Telefon: 0770/
661.121.
Presã balotat plastic-
cutii de bere, bicicletã
nouã franþuzeascã,
cauciucuri cu jantã Audi
– A4 de iarnã. Telefon:
0767/153.551.
Vând drujbã electricã
Einºel lanþ rezervã -
250 lei, pãlãrie fetru 55
nouã 50 lei, burtierã
fãrã picior nouã 20 lei.
Telefon: 0770/303.445.
Vând cinci bare corni-
er de 70 lungi de 2.80
m, trei foi tablã zinca-
tã 2/1 m, televizor co-
lor Grunding diagona-
la 70 cm. Telefon:
0770/303.445.
Vând maºinã de spã-
lat, dormezã nouã ºi
alte lucruri casnice. Te-
lefon: 0251/428.437.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez apartament 2
camere mobilat - lux,
zona Lãpuº. Telefon:
0765/350.617.

Închiriez garsonierã
mobilatã Lãpuº. Tele-
fon: 0765/291.623.
Garsonierã complet
mobilatã, etaj 1, 45 mp
-Bucureºti – Mall Vitan.
Rog seriozitate. Exclus
agenþie 220 Euro/ lunã.
Telefon: 0722/456.609;
0722/714.578.
Închiriez apartament 2
camere mobilat zonã
bunã chirie avantajoasã.
Telefon: 0770/682.710.
Apartament ultracen-
tral, ultralux, mobilier
nou, ultramodern,
A.C., internet, toate
dotãrile, posibil ºi re-
gim hotelier. Telefon:
0762/109.595.
Închiriez garsonierã
Brazda lui Novac,
zona Simplon. Tele-
fon: 0746/112.040.
Închiriez apartament 2,
camere mobilat - zona
Brazda lui Novac. Te-
lefon: 0723/099.626.
Închiriez locuinþã, con-
diþii foarte bune, zona
1 Mai. Telefon: 0729/
398.051.
Închiriez spaþiu comer-
cial. Telefon: 0744/
391.195.

Închiriez sau vând
apartament 2 camere
Valea Roºie îmbunã-
tãþit. Telefon: 0351/
433.875

CERERI ÎNCHIRIERI
Caut colegã la garso-
nierã Craioviþa Nouã.
Telefon: 0740/336.047;
0762/117.160.
MATRIMONIALE
Pensionar 66 ani, 1,60,
doresc cunoºtinþã fe-
meie drãguþã, munci-
toare, onestã, pentru
convieþuire la þarã. Con-
stantin Constantin/Lu-
cicã –Dãnciuleºti, nr.
136, judeþul Gorj, Agen-
þia Petrãchei.
Tânãr 42 ani doresc
cunoºtinþã cu tânãrã
pentru prietenie sau
cãsãtorie. Telefon:
0251/421.727.

DIVERSE
Vila ANDRA vã aºteap-
tã la Olãneºti, central cu
oferte la cererea clien-
tului, cazare – masã -
confort. Telefon: 0722/
360.513; 0723/692.884.
Afacere - 5000 cepe
florifere chiparoase (tu-
beroze) + 5000 gladio-
le Olanda + facturã +
consultaþie la plantare.
Telefon: 0786/391.745.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bi-
juterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
COMEMORÃRI

Familia aminteºte
cu tristeþe trecerea
a 14 ani de când
POPA AURORA
ne-a pãrãsit.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Echipa organizatoare, CS Os-
troveni, ºi-a adjudecat, ieri, a 13-
a ediþie a Memorialului “Cristi
Neamþu”, dupã ce a învins în ac-
tul final, scor 5-3, pe Danubius
Bechet. În finala micã, câºtig de
cauzã a avut CS Universitatea
Craiova, care a utilizat juniorii
nãscuþi în 1999, scor 6-2 cu UT
Dãbuleni.

În semifinale, programate sâm-
bãtã, Bechetul dispusese cu 2-1 de
CS U Craiova – grupa 1998, iar
Ostroveniul cu 5-2 de Dãbuleni.

Revenind la cel mai important
meci al patrulaterului, cel pentru
trofeu, golurile campionilor au
fost semnate de Bugãlã (30), Sto-
ian (42), Costinel Marin (59) ºi
Ghera (78, 83).

Iatã ºi componenþa formaþiei
câºtigãtoare: Viºan – Ochea, Vul-
pe, Popescu, ªelaru, Dumitraºcu,

Gazda OGazda OGazda OGazda OGazda Ostroveni a câºtigatstroveni a câºtigatstroveni a câºtigatstroveni a câºtigatstroveni a câºtigat
Memorialul “Cristi Neamþu”Memorialul “Cristi Neamþu”Memorialul “Cristi Neamþu”Memorialul “Cristi Neamþu”Memorialul “Cristi Neamþu”

Stoian, Bugãlã, M. Ciurea, Cos-
tinel Marin, Rãducanu. Au mai
jucat: Mãrãcine, S: Ciurea, Pâr-
vulescu, Ghera, Stancu, Piþiche.

“Clubul mulþumeºte Primãriei
Ostroveni – reprezentatã de dom-
nul edil Gheorghe Oprescu, care
timp de o sãptãmânã s-a ocupat
ca baza sportivã sã arãte impeca-
bil –, AJF Dolj, DJTS Dolj ºi nu
în ultimul rând, sponsorului, Fra-
macia Xantipa, reprezentatã prin
doamna Rodica Andriþoiu, care ne-
a susþinut financiar ºi cu material
sportiv atât pe perioada Memo-
rialului, cât ºi în timpul campio-
natul. Eu personal vreau sã mul-
þumesc ºi întregii echipe, care mi-
a oferit un frumos cadou astãzi
(n.r. ieri), la împlinirea a 45 de ani.
Sper sã avem un parcurs bun ºi
în viitoare ediþie de campionat”, a
spus tehnicianul celor din Ostro-

veni, Ovidiu Florescu.
Prin succesul repurat ieri, CS

Ostroveni a egalat la numãrul de
trofee Universitatea Craiova, am-
bele având acum câte 5. În rest,

s-au mai impus Bechetul, CFR
Craiova ºi Iºalniþa.

Meritã menþionat ºi faptul cã
Ostroveniul (prima ligã judeþeanã)
s-a întãrit serios în aceastã varã

de la divizionara de Liga a III-a,
CSO Filiaºi, la gruparea din Lun-
ca Dunãrii ajungând fundaºul Vul-
pe, mijlocaºul Dumitraºcu ºi ata-
cantul Rãducanu.

Ajunsã în premeirã într-un ultim act al unui turneu
WTA, Patricia Þig (nr. 154 mondial) s-a înclinat, ieri,
la Baku (Azerbaidjan), în faþa rusoaicei Margarita
Gasparyan (nr. 112), scor 3-6, 7-5, 0-6, dupã douã
ore ºi 31 de minute de joc.

Aflatã abia la al doilea tablou principal WTA din
carierã, dupã Bucureºti, unde a primit un wild-card,
Þig (21 de ani) ar fi devenit, dacã se impunea, jucã-
toarea cu cea mai slabã clasare care câºtigã în acest
an un turneu WTA. Altfel, recordul rãmâne la brazi-
lianca Teliana Pereira, care se afla pe locul 130 când a
câºtigat turneul de la Bogota, în luna aprilie.

Naþionala masculinã de
volei a României a pierdut
cu 3-0 ambele partide
contând pentru runda cu
numãrul patru a grupei B din
Liga Europeanã, în compa-
nia liderul Slovenia, repre-
zentativã pe care a întâlnit-o
vineri ºi sâmbãtã, la Poliva-
lenta craioveanã. Mai întâi,
bãieþii lui Dan Pascu, care
antreneazã în paralel ºi
SCM U Craiova, au capotat
cu 14-25, 22-25 ºi 17-25,
iar mai apoi cu 21-25, 15-25
ºi 25-27. Tricolorii aveau
nevoie de punctaj maxim
pentru a mai spera la acce-
derea în play-off-ul compe-
tiþiei.

“Sunt douã meciuri
pierdute, din pãcate destul
de categoric. Astãzi (n.r.
sâmbãtã) pot sã zic cã am
mers un pic mai bine, dar nu
suficient cât sã ne mulþu-
meascã. Dorinþa noastrã a

Patricia Þig, învinsã în prima finalã WTA a carierei
Chiar ºi aºa, salt fantastic de 39 de poziþii, în ierarhia mondialã

DIGI SPORT 1
21:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – ACS Poli Timiºoara.
DIGI SPORT 2
21:00 – CURSE DE TURISME – Nascar Pocono Raceway.
DOLCE SPORT
21:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – ACS Poli Timiºoara.
EUROSPORT
9:15 – ÎNOT – Campionatul Mondial, la Kazan, în Rusia /

14:00 – SÃRITURI ÎN APÃ – CM, la Kazan / 17:15 – ÎNOT –
CM, la Kazan.

EUROSPORT 2
18:30 – CICLISM – Turul Poloniei / 21:15 – FOTBAL Ger-

mania – 2Bundesliga: RB Leipzig – Greuther Furth.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Dinamo – ACS Poli Timiºoara.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

În semifinalele de la Baku, Þig, venitã din califi-
cãri, trecuse, sâmbãtã, de principala favoritã, o altã
sportivã din Rusia, Anastasia Pavliucenkova (locul 42),
scor 6-3, 6-2, în timp ce Gasparyan o eliminase pe a
doua favoritã, italianca Karin Knapp (locul 38), scor
6-3, 5-7, 6-3.

Þig ºi Gasparyan se mai întâlniserã o datã pânã în
prezent, tot în 2015, în optimile de finalã ale turneului
ITF de la Andrezieux (Franþa), când învingãtoare a
ieºit tot rusoaica, scor 6-2, 7-5.

Prin performanþa din capitala azerã, Þig ºi-a asigu-
rat un premiu de 21.400 de dolari ºi 180 de puncte

WTA. Cu aceste puncte, ea va face,
începând de azi, un salt impresionant
în ierarhia mondialã, de 39 de poziþii,
pânã pe 115. Sportiva pregãtitã de
Rãzvan Sabãu ºi-a consolidat astfel
locul 6 într-un top al româncelor,
dupã Simona Halep, Irina Begu, Mo-
nica Niculescu, Alexandra Dulgheru
ºi Andreea Mitu.

În atare condiþii, Patricia Þig are
acum ºanse importante de a ajunge
în premierã ºi pe tabloul principal al
unui turneu de Grand Slam, cine ºtie,
poate chiar la US Open. Prin poziþia
pe care o va ocupa în WTA, ea are
ºanse bune de a prinde un loc printre
capii de serie în calificãrile de la Flus-
hing Meadows.

Craiovenii au vãzut pe teren o singurã echipã

România, fãrã punct
din “dubla” cu Slovenia

fost sã facem un meci bun,
nu ºtiu cât am reuºit, din
punctul meu de vedere
foarte puþin. Bineînþeles ne-
am luat la revedere de la
obiectivul pe care ni-l
stabilisem, accederea în
play-off”, a spus internaþio-
nalul Laurenþiu Licã, cãpita-
nul SCM-ului.

În celelalte meciuri ale
grupei, Grecia – Belarus 1-1
(3-0, 0-3) ºi Turcia –
Croaþia 2-0 (3-2, 3-0).

Clasament: 1. Slovenia
23p (24-3), 2. Grecia 20p
(21-9), 3. Turcia 11p (15-
15), 4. Belarus 7p (10-19),
5. România 6p (8-19), 6.
Croaþia 5p (9-22).

Etapa viitoare, 8-9 august:
Croaþia – România, Slovenia
– Grecia, Belarus – Turcia.

Acced mai departe prime-
le douã clasate, Slovenia ºi
Grecia obþinând deja califi-
carea.

VOLEI (M) – LIGA EUROPEANÃ
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1. Steaua 4 2 2 0 5-1 8
2. ASA 3 2 1 0 6-1 7
3. Pandurii 4 2 1 1 4-3 7
4. CSMS Iaºi 4 2 1 1 3-4 7
5. Dinamo 3 1 2 0 2-1 5
6. Astra 3 1 1 1 5-8 4
7. Viitorul 3 0 3 0 5-5 3
8. ACS Poli 3 1 0 2 1-2 3
9. Voluntari 4 0 3 1 2-4 3
10. Botoºani 4 0 2 2 2-4 2
11. Chiajna 4 0 2 2 4-6 2
12. CFR Cluj 4 2 2 0 6-3 2
13. Craiova 3 0 1 2 1-3 1
14. Petrolul 4 0 3 1 3-4 -3

Petrolul ºi CFR Cluj au fost penalizate cu 6 puncte.

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î      G    P

Liga I – etapa IV
CFR Cluj – FC Voluntari 2-0
Au marcat: Petrucci 41, Pãun 56 – pen.
Concordia – Petrolul 2-2
Au marcat: Benga 45, Serediuc 47 / Moussa 36, Marinescu 77.
Pandurii – CSMS Iaºi 3-0
Au marcat: M. Roman 20, 37, Hora 55.
FC Botoºani – Steaua 0-1
A marcat: Iancu 2
Meciurile Astra – Viitorul ºi ASA – “U” Craiova s-au disputat asearã.
Dinamo – ACS Poli, astãzi, ora 21

Satelitul Universitãþii Craiova
a pierdut amicalul disputat sâm-
bãtã dimineaþa pe stadionul „Me-
talurgistul“ din Slatina contra
echipei locale, FC Olt, formaþie
care anul trecut s-a retras din
campionatul ligii secunde. Singu-
rul gol al întâlnirii a fost marcat
de Bobby Verdeº, în minutul 26.
Craiovenii au avut o barã la mij-
locul reprizei secunde, prin Scar-
lat. Majoritatea jucãtorilor utilizaþi
de Daniel Mogoºanu sunt juniori,
cu excepþia lui Cãle, Scarlat ºi ªt.
Stancu. La FC Olt a evoluat ºi
fostul mijlocaº al Universitãþii
Craiova, din sezonul în Liga a II-
a, Gabriel Precup. Gazdele au

Într-un amical disputat la Slatina, satelitul
Universitãþii, format în mare parte din
juniori, a cedat cu 1-0 în faþa lui FC Olt

FC Olt Slatina - Universitatea II Craiova 1-0FC Olt Slatina - Universitatea II Craiova 1-0FC Olt Slatina - Universitatea II Craiova 1-0FC Olt Slatina - Universitatea II Craiova 1-0FC Olt Slatina - Universitatea II Craiova 1-0
FC Olt: Nuno Claro – ªcheau, Gherghe, Dinu, Covalschi – Pre-

cup, Cãpãþânã – Ad. Popa, Rogoveanu, ªtefan – Verdeº. Au mai
intrat: Anghelina, M. Ion, Giurcã, D. Oprescu, Achim, Bãlºanu, E.
Stoica, Ilinca, Mihaiu. Antrenor: Dan Oprescu.

Universitatea II Craiova: L. Popescu – Lãzãrescu, Ciocotealã,
Hreniuc, Drãghici – R. Petre, Dinu, Armãºelu, Burlacu – Cãle, Jurj.
Au mai intrat: Nedeianu – Manea, ªt. Stancu, Iuga, Georgescu, Gâr-
biþã, Scarlat, Ghincea, Cimpoieru, Covrtanovic, Neacºu. Antrenor:
Daniel Mogoºanu.

folosit ºi ele o formulã cu mulþi
jucãtori tineri, completatã de ve-
teranii Nuno Claro (fost campion
cu CFR Cluj) ºi Bobby Verdeº,
care acum 13 ani marca pentru
ªtiinþa în ultima victorie obþinutã
împotriva Stelei, 3-1 pe “Ion
Oblemenco”. Urmãtoarea parti-
dã de verificare a alb-albaºtrilor
mici va fi vineri, 7 august, de la
ora 17, în compania formaþiei CN
Dinicu Golescu Câmpulung, fos-
ta echipã a atacantului ªtiinþei,
Simon Mazarache. Meciul se va
disputa în Trivale, fiind ultimul
test înaintea meciului din turul
trei al Cupei României, progra-
mat pe 12 august.
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