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de proximitate!de proximitate!de proximitate!de proximitate!de proximitate!

Pentru procurorul general
al Franþei, Francois Molins,
nu existã nici o îndoialã în pri-
vinþa desemnãrii tranºante,
drept acte de terorism, a ceea
ce s-a petrecut în seara zilei
de 14 iulie a.c. la Nisa. Numai
cã este vorba de un „terorism
de proximitate”, un nou gen
de atentat premeditat. Tuni-
sianul Mohammed Lahouaiej
Bouhlel (31 de ani), deloc re-
ligios, violent ºi de o sexuali-
tate excesivã – consuma alcool
ºi carne de porc –, devine
dintr-o datã interesat de miº-
carea islamistã radicalã, spu-
nea în conferinþa sa de presã
Francois Molins.

Oficial, lucrãrile de
modernizare a Parcu-
lui „Nicolae Roma-
nescu” au ajuns la
stadiul de 48%, aces-
ta fiind procentul pe
care Primãria Craio-
va îl declarã cãtre
UE. Autoritãþile loca-
le solicitã a doua
prelungire a datei de
finalizare, pânã la
finalul anului 2018,
luându-ºi, deci, ca
termen de realizare
încã doi ani de acum
încolo. Apare ºi cifra
fondurilor europene
care au fost atrase:
13,7 milioane de lei
dintr-un total de 47,3
milioane de lei, la cât
a fost contractatã
toatã lucrarea.
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Cea mai micã medie –
2,44 ºi tot în Craiova
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de admitere!de admitere!de admitere!de admitere!de admitere!

Numãrul total al candidaþilor
înscriºi la admiterea compute-
rizatã în licee 2016 este, în Dolj,
de 3.682. Dintre aceºtia au fost
repartizaþi 3.666 ºi 16 au rãmas
pe dinafarã. Dintre cele 4.144
de locuri scoase la concurs mai
sunt libere 478.

În acest anÎn acest anÎn acest anÎn acest anÎn acest an
nu avemnu avemnu avemnu avemnu avem
miere de salcâmmiere de salcâmmiere de salcâmmiere de salcâmmiere de salcâm
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MAE: Romania îºi va consolida
capacitatea de cercetare
dupã dobândirea calitãþii
de membru CERN
Ministerul Afacerilor Externe salutã do-

bândirea, la 17 iulie 2016, de cãtre Romania
a calitãþii de membru al Organizaþiei Euro-
pene pentru Cercetãri Nucleare (CERN), „un
pas esenþial pentru dezvoltarea cercetãrii
ºtiinþifice în România”, potrivit unui comu-
nicat de presã al MAE. Ministerul consi-
derã cã dobândirea calitãþii de membru
CERN va contribui într-o manierã semnifi-
cativã la stimularea ºi întãrirea participãrii
instituþiilor de cercetare din România la ma-
rile experimente ºi programe ºtiinþifice de-
rulate de CERN, în vederea creºterii capa-
citãþii de cercetare ºi a vizibilitãþii ºtiinþifice
naþionale în domeniu. “Consolidarea po-
tenþialului tehnologic ºi a competitivitãþii
mediului economic ºi de afaceri naþional,
precum ºi creºterea nivelului educaþional
ºi de comunicare a rezultatelor cercetãrii în
societate, vor beneficia deopotrivã de
aceastã aderare. Excelenþa româneascã în
materie de cercetare, cunoscutã ºi aprecia-
tã deja la CERN, va avea noi oportunitãþi
de recunoaºtere la nivel internaþional”,
potrivit sursei citate. Organizaþia Europea-
nã pentru Cercetãri Nucleare – cu sediul la
Geneva – a fost fondatã în anul 1954 ºi este
cel mai mare centru de cercetare în fizica
particulelor elementare.

Autoritatea Electoralã
Permanentã: 3.090 de alegãtori
au solicitat pânã acum sã fie
înscriºi în Registrul electoral
Un numãr de 3.090 de români s-au în-

scris în Registrul Electoral, din care 2.371
au menþionat opþiunea pentru votul prin
corespondenþã, iar 719 au optat pentru
votul în secþiile de votare, a anunþat, ieri,
Autoritatea Electoralã Permanentã. Potri-
vit datelor fãcute publice de AEP, cei mai
mulþi cetãþeni români care vor sã voteze
prin corespondenþã sunt în Spania – 929.
În Italia sunt 696 de români care vor sã
voteze prin corespondenþã, iar în Franþa
108. Totodatã, sunt zece þãri în care doar
câte un cetãþean român a solicitat sã vo-
teze prin corespondenþã. AEP face apel la
cetãþenii români din afara graniþelor þãrii
sã se adreseze misiunilor diplomatice ºi
oficiilor consulare în vederea depunerii
documentelor necesare înscrierii în Regis-
trul electoral cu opþiunea pentru votul prin
corespondenþã sau la o secþie de votare
din apropierea locuinþei. De asemenea,
Autoritatea recomandã alegãtorilor ro-
mâni din strãinãtate sã se informeze la Mi-
nisterul Afacerilor Externe în legãturã cu
organizarea ºi desfãºurarea alegerilor par-
lamentare în afara þãrii.
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Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, a
declarat, ieri, cã Strategia Anticorpuþie
2016-2020 pune accent pe prevenþie ºi
îºi propune sã consolideze interdicþiile
postangajare, avertizorul de integrita-
te ºi consilierul de eticã, bugetul nece-
sar aplicãrii strategiei fiind de 100 mili-
oane de euro. “Propunem societãþii o
schimbare de paradigmã, sã punem ac-
centul pe educaþie ºi pe prevenþie pen-
tru a preîntâmpina faptele de corup-
þie.(…) Prin noua strategie ne propu-
nem sã consolidãm cel puþin trei dintre
mãsurile preventive care nu au funcþi-
onat atât de bine-interdicþiile postan-
gajare, avertizorul de integritate ºi con-
silierul de eticã”, a declarat ministrul
Justiþiei, Raluca Prunã, la lansarea stra-
tegiei care are loc la Palatul Victoria.

Raluca Prunã a afirmat cã noua stra-
tegie este “prima care nu demoleazã ce s-a fãcut
anterior, ci construieºte”. Ministrul Justiþiei a pre-
cizat cã bugetul necesar pentru mãsurile noi pre-
vãzute de noua strategie este de aproximativ 100
de milioane de euro, fãrã a include bugetele mini-
male pentru mãsuri anticorupþie în vigoare. “Stra-
tegia este construitã astfel încât toate instituþiile
publice sã poatã atrage fonduri europene deja
disponibile. Este important ca instituþiile sã coo-
pereze, sã iniþieze parteneriate sau consorþii pen-
tru a atrage cât mai mult din resursele deja aloca-
te pe aceastã temã a integritãþii”, a mai spus Ra-
luca Prunã.

Prunã a reafirmat cã mijloacele coercitive ºi ac-
þiunea DNA nu sunt suficiente, susþinând cã
schimbarea de paradigmã pe care o propune im-
plicã responsabilitãþi la nivel managerial. “Este
important ca la nivel de conducere de instituþie
sã se asume cã anticorupþia începe cu manage-
mentul resurselor publice, transparenþã decizio-

Ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voicules-
cu, a declarat, ieri, la prezentarea Stra-
tegiei naþionale anticorupþie 2016-
2020, despre efectele negative ale ”pli-
cului” dat medicilor, afirmând cã în
niciun domeniu nu este mai evident
cã sistemul corupt ucide. „Corupþia
ucide ºi acest lucru nu este nicãieri
mai evident decât în sãnãtate. Corup-
þia slãbeºte, dar nu în modul în care
ne-am dori cu toþii din când în când, ci
ne slãbeºte pe cei mai slabi dintre noi.
Corupþia slãbeºte societatea noastrã
în ansamblu ºi corupþia slãbeºte sta-
tul, iar un stat slab este unul care nu
construieºte spitale, nu asigurã medi-
camente, nu asigurã salarii decente,
nu asigurã condiþii decente pentru
pacienþi ºi pentru medici, nu-ºi prote-
jeazã medicii ºi pacienþii de abuzuri”,
a declarat Vlad Voiculescu.
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nalã ºi utilizarea instrumentelor de audit ºi con-
trol intern. Promovãm prin noua strategie un mo-
del de manager de instituþie care se implicã efec-
tiv în promovarea integritãþii, care oferã dacã se
poate propriul exemplu de integritate, sancþionea-
zã sau gestioneazã adecvat încãlcãrile regulilor
de la cele mai mici, de tipul abaterilor administra-
tive, pânã la cele mai grave de tipul infracþiunilor,
unde managerul are obligaþia sã sesizeze organe-

le competente”, a explicat Prunã.
Raluca Prunã a vorbit ºi despre ope-

raþionalizarea Agenþiei de Administra-
re a Bunurilor Indisponibilizate, afir-
mând cã rolul agenþiei este de a recu-
pera produsul infracþiunii ºi de a-l reda
societãþii. Strategia propune transpu-
nerea integralã a Directivei europene
42/2014 privind confiscarea extinsã,
Prunã asumându-ºi cã va înainta Par-
lamentului actul normativ de aplicare
a directivei în sesiunea din toamnã.
“Facem acest lucru pentru cã trebuie
sã ne asigurãm cã nimeni nu se îmbo-
gãþeºte din infracþiuni ºi cã toate su-
mele confiscate din infracþiuni ºi imo-
bilele confiscate vor fi reîntoarse în
societate prin proiecte concrete, mã-
surabile ºi verificabile”, a mai spus
Raluca Prunã.

Ea a vorbit ºi despre demersurile de aderare la
OCDE, la Convenþia privind combaterea mituirii
funcþionarilor publici în cadrul tranzacþiilor finan-
ciare internaþionale, afirmând cã acesta este un
obiectiv strategic naþional ºi o prioritate pe agen-
da anticorupþiei. Ministrul Justiþiei a afirmat cã
îºi propune ca pe data de 10 august sã punã pe
masa Guvernului pentru adoptare proiectul de
strategie lansat marþi în dezbatere publicã.

Premierul Dacian Cioloº a declarat, ieri, la prezentarea Strategiei Naþionale Anticorupþie 2016-2020, cã
pentru credibilitatea actului de justiþie e importantã recuperarea bunurilor indisponibilizate ºi a cerut o
creºtere a eficienþei recuperãrii bunurilor pe care statul trebuie sã le recupereze. ”Profit de aceastã ocazie
pentru a felicita ministrul Justiþiei pentru faptul cã a început operaþionalizarea Agenþiei Naþionale pentru
Administrarea Bunurilor Imobilizate (ANABI). Mai sunt încã paºi de urmat, dar ceea ce am promis la
început de mandat începe sã se concretizeze ºi profit de prezenþa ministrului de Finanþe ca sã spun cã
pentru credibilitatea actului de justiþie e importantã recuperarea acestor bunuri indisponibilizate care sunt
în responsabilitatea acestei agenþii ANABI, dar e important ca ºi în cadrul ANAF acel departament care are
responsabilitãþi în acest domeniu sã existe o creºtere a eficienþei recuperãrii bunurilor pe care statul trebuie
sã le recupereze în urma deciziilor din justiþie”, a declarat premierul Cioloº.

Ministrul Sãnãtãþii, Vlad Voiculescu: Corupþia ucide ºi acest
lucru nu este nicãieri mai evident decât în sãnãtate

Vorbind despre “plicul” dat medici-
lor, ministrul a spus cã salariile din sis-
tem trebuie mãrite ºi cã un prim pas în
acest sens a fost fãcut prin recenta or-
donanþã adoptatã de Guvern referitoa-
re la salarizarea bugetarilor. „Dincolo
de nuanþele legale aº vrea sã vorbesc
despre cauzele plicului. Nu poþi sã vor-
beºti despre cauzele plicului fãrã sã
vorbeºti de salariile relativ mici ale per-
sonalului medical. Un pas important s-
a fãcut prin ordonanþa de guvern re-
centã, dar procesul trebuie continuat.
Salariile personalului medical trebuie
mãrite. Din punct de vedere moral pli-
cul e nimic altceva decât un abuz, un
abuz împotriva celor mai slabi ca noi,
un abuz împotriva noastrã, a tuturor,
atunci când suntem cel mai vulnera-
bili”, a adãugat ministrul Sãnãtãþii.

Voiculescu a adãugat, în context,
cã este în primul rând o
problemã de mentalitate
la nivelul societãþii ºi cã,
personal, cunoaºte foar-
te mulþi medici oncologi,
însã niciunul dintre ei nu
condiþioneazã actul me-
dical de primirea banilor.
„De multe ori suntem
tentaþi sã credem cã e o
chestiune banalã. Plicul
a structurat sistemul aºa
cum îl vedem în ziua de
azi. Plicul îi face pe mult
pacienþi sã nu ajungã la
medic. Acum ceva vre-

me am întâlnit într-o localitate care nu
e departe de casa pãrinþilor mei, din
Dâmboviþa, o mamã care ºi-a dus co-
pilul prea târziu la medic. Avea o afec-
þiune oncologicã, un cancer, iar atunci
când am întrebat de ce nu s-a dus mai
devreme, rãspunsul a fost: nu am eu
bani de Bucureºti. În localitatea de lân-
gã nu a fost diagnosticat la timp. Nu
am eu bani de Bucureºti înseamnã trei
lucruri: nu am bani de drum, nu am
unde sã stau în Bucureºti, dar mai ales
înseamnã nu am bani de ºpagã. În-
tâmplãtor ºtiu foarte mulþi medici din
specialitatea oncologie pediatricã. Nu
ºtiu nici mãcar unul care sã condiþio-
neze actul medical de plic, de primirea
unui folos necuvenit. Dar pentru mama
acelui copil lucrurile erau foarte clare:
nu putea merge la Bucureºti, nu pu-
tea sã-ºi ducã copilul la tratament fãrã

a avea bani. Corupþia ucide!”, a mai
spus Voiculescu.

El a identificat ºi alte efecte noci-
ve, precizând cã acest fenomen duce
ºi la conflicte nejustificate între me-
dici. „Plicul e cel care duce la folosirea
proastã a resurselor din spitale. Plicul
duce la conflicte nejustificate între
membrii corpului medical, pentru re-
surse precum sãli de operaþii, paturi ºi
multe altele. Plicul, de asemenea, îi face
pe medicii tineri sã nu aibã acces la
pacienþi de multe ori, pentru cã existã
plic. Plicul, de asemenea, duce la exis-
tenþa absolut insularã a echipelor mul-
tidisciplinare în spitalele noastre. Pli-
cul duce ºi la respingerea ideii de se-
cond opinion. Second opinion fiind
un mecanism care salveazã vieþi ºi care
salveazã ºi bani”, a mai spus ministrul
Sãnãtãþii.
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Proiectul de modernizare a
Parcului „Nicolae Romanescu”
are o istorie aparte. A fost ideea
primarului Lia Olguþa Vasilescu
de a începe amenajarea lui ºi a
venit cu aceastã propunere în
CLM Craiova. Ne aflam pe sfâr-
ºitul anului 2015, când mai erau
douã luni pânã când toate proiec-
tele cu finanþare europeanã tre-
buiau încheiate. Primarul a pro-
movat, totuºi, acest proiect ºi le-
a cerut consilierilor sã aleagã în-

tre douã posibilitãþi: de a lua ceva
bani de la UE sau de a nu lua ni-
mic. Aleºii locali au mers pe vari-
anta implementãrii proiectului ºi
au adoptat chiar o hotãrâre prin
care Primãria Craiova se angaja
sã continue lucrãrile cu bani de la
buget dupã încheierea POR 2007-
2013.

Douã pãsuiri din partea UE
Proiectul ºi-a urmat apoi cur-

sul. În noiembrie, Primãria Cra-
iova a semnat contractul de lu-
crãri cu asocierea de firme Mi-
tliv-Civitas – R&A Parteners
SRL. Valoarea lucrãrii a fost sta-

Parcul „Nicolae Romanescu” este realizat doar 48%Parcul „Nicolae Romanescu” este realizat doar 48%Parcul „Nicolae Romanescu” este realizat doar 48%Parcul „Nicolae Romanescu” este realizat doar 48%Parcul „Nicolae Romanescu” este realizat doar 48%
Oficial, lucrãrile de modernizare a Parcului „Ni-

colae Romanescu” au ajuns la stadiul de 48%,
acesta fiind procentul pe care Primãria Craiova îl
declarã cãtre UE. Autoritãþile locale solicitã a doua
prelungire a datei de finalizare, pânã la finalul anu-
lui 2018, luându-ºi, deci, ca termen de realizare
încã doi ani de acum încolo. Apare ºi cifra fonduri-
lor europene care au fost atrase: 13,7 milioane de
lei dintr-un total de 47,3 milioane de lei, la cât a
fost contractatã toatã lucrarea.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

bilitã la 47,3 milioane de lei, iar
termenul de execuþie, de patru
luni. Nici nu s-au început bine lu-
crãrile cã proiectul a ºi fost in-
clus pe lista celor cu risc de neim-
plementare de cãtre UE, ceea ce
era de aºteptat. S-a primit o pã-
suire de ºase luni, pânã la sfârºi-
tul lunii iunie 2016. Ce se angaja-
serã sã facã în numai patru luni,
s-a demonstrat cã firma construc-
toare nu a putut sã realizeze nici
în ºase luni. În luna mai, construc-

torul Mitliv a venit cu o cerere la
Primãria Craiova, solicitând o pre-
lungire cu 60 de zile calendaristi-
ce. Municipalitatea a aprobat
acest lucru, printr-un act adiþio-
nal la contract.

De la patru luni
s-a ajuns la trei ani

Vrând-nevrând, proiectul Par-
cului „Romanescu” a ajuns, din
nou, pe lista proiectelor cu risc.
Autoritãþile locale au fost ches-
tionate iar sã spunã când vor ter-
mina, totuºi, acest proiect. ªi aºa
ajungem la proiectul de hotãrâre,
aflat pe ordinea de zi a ºedinþei

de joi. Pentru a nu se mai împie-
dica de nici o datã-limitã, Primã-
ria Craiova va comunica acum ter-
menul maxim pe care îl acceptã
UE pentru proiectele finanþate în
cadrul POR 2007-2013. În hotã-
rârea CLM Craiova se precizea-
zã cã proiectul de modernizare a
Parcului „Nicolae Romanescu”
va fi gata la sfârºitul lui decem-
brie 2018. Cu alte cuvinte, muni-
cipalitatea îi pune constructorului
Mitliv încã doi ani ºi ceva la dis-
poziþie pentru a încheia ºantierul.

Ministrul Culturii
a întârziat proiectul

Deºi luaserã în calcul varian-
ta depãºirii termenului oficial, au-
toritãþile locale trebuie sã justifi-
ce acum de ce este nevoie de
douã pãsuiri din partea UE pen-
tru acest proiect. Dupã cum se
desprinde din documentaþie, cea
mai mare vinã este a Ministeru-
lui Culturii. În referat se vine cu
o listã întreagã de motive, între
care este menþionatã ºi sistare
parþialã a lucrãrilor de Ministe-
rul Culturii în vederea desfãºu-
rãrii anumitor proceduri specifi-
ce pentru protejarea vegetaþiei.
Municipalitatea invocã ºi solici-
tarea pe care, pe cale de conse-

cinþã, a avut-o dirigintele de ºan-
tier de a-i fi pus la dispoziþie un
raport de expertizã , realizat de
un expert atestat. Printre cauzele
care au condus la întârzieri în
derularea contractului este men-
þionatã ºi lipsa detaliilor de exe-

cuþie, „dat fiind faptul cã proiec-
tul constã în lucrãri de reabilita-
re care iniþial nu au putut fi de-
scrise în mod amãnunþit, ele fi-
ind identificate decât prin lucrãri
de intervenþie ulterioare”.

13,7 milioane
au fost atrase de la UE

Unde ne aflãm cu lucrãrile în
acest moment, totuºi, dacã se so-
licitã doi ani ºi ceva pentru termi-
narea lor? În referatul care înso-

þeºte proiectul de hotãrâre se pre-
cizeazã cã valoarea lucrãrilor
executate ºi decontate în cadrul
contractului este de 25.735.188
lei, cu TVA, ceea ce reprezintã
48% din totalul lucrãrilor con-
tractate. Pe de altã parte, nu toþi
aceºti bani investiþi pânã acum
sunt fonduri europene. În acelaºi
proiect se mai precizeazã cã Pri-
mãria Craiova a reuºit sã absoar-
bã, în cele douã luni (noiembrie ºi
decembrie 2015), doar o sumã de
13.722.877,08 lei din fondurile ne-
rambursabile acordate în cadrul
proiectului, pe care riscã sã o dea
înapoi dacã nu terminã proiectul
nici în 2018, ceea ce este greu de
crezut cã se va întâmpla. Se esti-
meazã ºi cã, de acum încolo, va
mai fi nevoie de încã 14 milioane
de lei pentru a se încheia toatã
lucrarea, între care lucrãri 13,4 mi-
lioane de lei numai pe lucrãri.
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Reprezentanþii Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie au anunþat, ieri,
cã au dispus trimiterea în judecatã
a Olguþei Vasilescu, primar al mu-
nicipiului Craiova, sub aspectul
sãvârºirii a patru infracþiuni de lua-
re de mitã ºi câte douã infracþiuni
de folosirea autoritãþii sau influen-
þei în scopul obþinerii de bani, bu-
nuri sau alte foloase necuvenite ºi
spãlare de bani. În acelaºi dosar au
fost deferiþi justiþiei, sub control
judiciar, Radu Cosmin Preda, la
data faptelor administratorul public
al Craiovei, sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de complicitate la lua-
re de mitã (douã infracþiuni) ºi in-
stigare la spãlare de bani, ºi Elena
Daniela Popescu, la data faptelor
reprezentant al Asociaþiei Pro Cra-
iova, acuzatã de complicitate la lua-
re de mitã ºi spãlare de bani.

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã luni, 18 iulie a.c., o
escortã formatã din poliþiºti din
cadrul C.C.P.I. ºi I.P.J. Dolj l-au
preluat din Spania pe Ion Dinu, de
39 de ani, din municipiul Craiova,
persoanã extrãdatã în baza man-
datului de executare a pedepsei
închisorii emis de Tribunalul Dolj
pentru comiterea infracþiunilor de
tulburare gravã a ordinii ºi liniºtii
publice ºi dare de mitã. Craiovea-
nul era urmãrit la nivel naþional din
data de 26.05.2016 ºi internaþio-
nal din 16.06.2016.

Reamintim cã ofiþerii Serviciu-
lui Judeþean Anticorupþie (S.J.A.)

Craiovean condamnat pentru dare de mitã,
prins în Spania ºi extrãdat

Ion Dinu, craioveanul care a vrut sã mituiascã un ofiþer al
Secþiei 2 Poliþie Craiova cu 100 de euro pentru a-ºi scãpa
fetele de dosar, a ajuns dupã gratii. Condamnat definitiv la
4 ani ºi 4 luni închisoare în luna mai, bãrbatul a fost prins în
Spania, de unde a fost preluat sub escortã de poliþiºtii
craioveni în cursul zilei de luni ºi încarcerat în penitenciar.

Dolj, împreunã cu procurorul de-
semnat din cadrul Parchetului de
pe lângã Tribunalul Dolj, au orga-
nizat, pe 3 aprilie 2015, prinderea
în flagrant a lui Ion Dinu, în timp
ce voia sã mituiascã cu 100 de
euro un ofiþer de poliþie din ca-
drul Poliþiei Municipiului Craiova
– Secþia 2 Poliþie. Banii au fost daþi
pentru ca poliþistul sã nu ia mãsu-
rile legale într-un dosar penal în
care fiicele minore ale lui Dinu
erau cercetate pentru comiterea
infracþiunii de furt calificat.

Mai exact, pe 16 martie 2015,
ofiþerul de poliþie din cadrul Sec-
þiei 2 Craiova a formulat un de-

nunþ la Serviciul Judeþean Antico-
rupþie Dolj prin care sesiza faptul
cã Ion Dinu i-a oferit bani pentru
a închide dosarul penal în care
erau cercetate cele douã fiice mi-
nore ale sale. Poliþistul l-a refuzat
pe bãrbat ºi ºi-a anunþat superio-
rii ºi pe ofiþerii anticorupþie. Ur-
mare a denunþului, pe 3 aprilie
2015, craioveanul a fost prins
imediat ce i-a înmânat suma de
100 euro poliþistului, chiar în bi-
roul sãu din incinta Secþiei 2 Poli-
þie Craiova. A fost dus la sediul
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, procurorul de caz a dis-
pus reþinerea lui Dinu pentru 24
ore, iar pe 4 aprilie a fost prezen-
tat Tribunalului Dolj cu propune-
re de arestare preventivã.

Instanþa a respins propunerea
procurorilor ºi a luat faþã de Dinu
mãsura arestului la domiciliu, însã
craioveanul a contestat mãsura, iar
pe 8 aprilie Curtea de Apel Craio-

va l-a plasat sub control judiciar.
Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj l-au trimis în
judecatã pe Ion Dinu pentru dare
de mitã, iar pe 21 octombrie 2015
judecãtorii Tribunalului Dolj au
pronunþat sentinþa, condamnân-
du-l la o pedeapsã totalã de 5 ani

închisoare. Bãrbatul a declarat
apel, iar pe 25 mai 2016 Curtea
de Apel Craiova i l-a admis, redu-
cându-i pedeapsa la 4 ani ºi 4 luni
închisoare. Oamenii legii nu l-au
gãsit pentru a-l încarcera, astfel
cã a fost dat în urmãrire, fiind
depistat acum, în Spania.

Primarul Craiovei, Olguþa VPrimarul Craiovei, Olguþa VPrimarul Craiovei, Olguþa VPrimarul Craiovei, Olguþa VPrimarul Craiovei, Olguþa Vasilescu,asilescu,asilescu,asilescu,asilescu,
la judecatã pentru infracþiuni de corupþiela judecatã pentru infracþiuni de corupþiela judecatã pentru infracþiuni de corupþiela judecatã pentru infracþiuni de corupþiela judecatã pentru infracþiuni de corupþie

Procurorii din cadrul Direcþiei Naþionale
Anticorupþie – Secþia de Combatere a Co-
rupþiei au anunþat, ieri, cã au dispus trimi-
terea în judecatã, în stare de libertate, a Ol-
guþei Vasilescu, primarul Craiovei, dar ºi a
fostului administrator public al Craiovei,
Radu Preda, ºi a reprezentantei Asociaþiei

Pro Craiova, Elena Daniela Popescu. Este
vorba despre dosarul în care procurorii an-
ticorupþie au acuzat-o pe Lia Olguþa Vasi-
lescu de presiuni asupra unor oameni de afa-
ceri pentru obþinerea unor sponsorizãri în
campania electoralã din 2012. Dosarul se
va judeca la Tribunalul Bucureºti.

În rechizitoriu, procurorii au re-
þinut urmãtoarea stare de fapt: În
cursul anului 2012, cu prilejul cam-
paniei electorale pentru alegerea
primarului municipiului Craiova,
mai mulþi oameni de afaceri au fost
determinaþi de candidatul Vasiles-
cu Lia Olguþa, personal sau prin
intermediul unor persoane din echi-
pa de campanie, sã efectueze di-
verse sponsorizãri. În scopul obþi-
nerii acestor foloase, inculpata s-a
folosit de influenþa pe care o avea
asupra oamenilor de afaceri, în
calitatea sa de vicepreºedinte al
organizaþiei judeþene a unui partid
politic. În cadrul „donaþiilor” res-
pective, inculpata Vasilescu Lia
Olguþa a primit de la un om de afa-
ceri, ca urmare a exercitãrii influ-
enþei sale politice, suma de 25.000
euro pentru plata concertului susþi-

nut de un artist strãin, bani pe care
i-a remis cash (plus încã 25.000
euro, a cãror provenienþã nu a fost
stabilitã), în preziua concertului din
14.05.2012, unei persoane organi-
zator evenimente. Aceasta din urmã
a achitat suma totalã de 50.000
euro staff-ului artistului respectiv,
conform contractului depus la do-
sarul cauzei.

În acelaºi context ºi în aceeaºi
calitate, inculpata ºi-a folosit influ-
enþa în scopul obþinerii de la un alt
om de afaceri a unor materiale elec-
torale conþinând imaginea candida-
tului Lia Olguþa Vasilescu ºi sloga-
nuri de campanie electoralã, în va-
loare de 44.241,96 euro. Materiale-
le respective, utilizate de inculpata
Vasilescu Lia Olguþa în campania
electoralã, au fost realizate de o fir-
mã în baza unui contract fictiv în-
cheiat cu societatea omului de afa-
ceri, documentul având ca obiect
imprimarea de materiale promoþio-
nale. Foloasele necuvenite au fost
folosite de inculpata Vasilescu Lia
Olguþa în scopul menþionat mai sus,
cunoscând cã acestea provin din
sãvârºirea unor infracþiuni.
Peste 500.000 lei cu titlu de mitã

Într-un context diferit, mai spun
procurorii DNA, în cursul anului
2014, inculpata Vasilescu Lia Ol-
guþa a pretins ºi primit de la mai

mulþi oameni de afaceri care aveau
în derulare contracte cu Primãria
Craiova, pentru ºi printr-o asocia-
þie non profit (n.r. – Asociaþia Pro
Craiova), cu titlu de mitã, suma
totalã de 568.291,37 lei, în legãtu-
rã cu îndeplinirea unor acte ce in-
trau în îndatoririle sale de serviciu.
Oamenii de afaceri au acceptat
solicitãrile formulate de inculpata
Vasilescu Lia Olguþa în considera-
rea atribuþiilor pe care aceasta le
avea în calitate de primar, pentru a
nu întâmpina din partea edilului di-
ficultãþi în buna desfãºurare a con-
tractelor, în efectuarea plãþilor ºi
în recepþionarea lucrãrilor.

Referitor la banii pretinºi ºi pri-
miþi de primarul municipiului Cra-
iova, cu ajutorul celorlalþi doi in-
culpaþi, din probele administrate a
rezultat cã inculpata Popescu Ele-
na Daniela, preºedinte al asociaþiei,
în cunoºtinþã de cauzã, la instiga-
rea inculpatului Preda Radu, care,
de asemenea, cunoºtea provenien-

þa ºi modul real de obþinere a su-
melor de bani intrate în contul aso-
ciaþiei cu titlu de sponsorizãri, a
acceptat încheierea a patru con-
tracte de sponsorizare.

Ulterior, în luna iunie 2014, in-
culpata Popescu Elena Daniela a
dispus transferul sumei de 316.471
lei din contul asociaþiei în contul
unei societãþi comerciale, în sco-
pul disimulãrii adevãratei naturi a
provenienþei acesteia, cunoscând
cã provine din sãvârºirea infracþi-
unii de luare de mitã.

În cauzã, procurorii anticorup-
þie au instituit mãsura asiguratorie
a sechestrului asupra sumelor de
bani, în lei sau valutã, aflate în con-
turi ale instituþiilor bancare, deþi-
nute de cei trei inculpaþi. De ase-
menea, s-a dispus mãsura asigu-
ratorie a sechestrului asupra unor
imobile ce aparþin inculpaþilor Pre-
da Radu Cosmin ºi Popescu Elena
Daniela. Dosarul se va judeca la
Tribunalul Bucureºti.
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MIRCEA CANÞÃR

Pentru procurorul general al
Franþei, Francois Molins, nu exis-
tã nici o îndoialã în privinþa de-
semnãrii tranºante, drept acte de
terorism, a ceea ce s-a petrecut
în seara zilei de 14 iulie a.c. la
Nisa. Numai cã este vorba de un
„terorism de proximitate”, un
nou gen de atentat premeditat.
Tunisianul Mohammed Lahoua-
iej Bouhlel (31 de ani), deloc reli-
gios, violent ºi de o sexualitate
excesivã – consuma alcool ºi car-
ne de porc –, devine dintr-o datã
interesat de miºcarea islamistã
radicalã, spunea în conferinþa sa
de presã Francois Molins. Anali-
za calculatorului ucigaºului de
cãtre anchetatori a relevat cã „nu
înþelegea pentru ce Daesh nu
poate avea un teritoriu”. Cãu-
ta aproape zilnic versete ale Co-
ranului. Îl interesa derularea eve-
nimentelor din statele americane

Orlando ºi Dallas. Stocase ima-
gini cu Ben Landen ºi Mokhtar
Belmokhtar. În schimb, nici un
jurãmânt de credinþã organizaþiei
teroriste. Pentru Francois Mo-
lins, specializat în chestiuni de
luptã anti-teroristã, se disting
douã tipuri de terorism: cel pro-
movat de persoane antrenate în
Siria ºi un terorism de proximi-
tate, practicat de persoanele care
n-au avut contact cu Statul Isla-
mic. O radicalizare rapidã poate
surveni pe fondul atracþiei pen-
tru ultra-violenþã a unor perso-
nalitãþi bulversate, cum era cea a
lui Mohammed Lahouaiej Bouhlel.
Cãutând informaþii legate de fes-
tivitãþile zilei de 14 iulie, la Nisa,
organizarea focului de artificii ºi
aºa mai departe, autorul carna-
giului din Promenade des Anglais,
prin mai multe selfie-uri, gãsite
în telefonul sãu de anchetatori,

comite destule erori, care ar fi
putut evita carnagiul soldat cu 84
de morþi ºi peste 200 de rãniþi.
Este adevãrat cã nu era cunos-
cut de serviciile de informaþii, în
sensul cã nu avea o fiºã S pentru
manifestãri de radicalism, la Di-
recþia Generalã de Securitate In-
ternã (DGSI). Era cunoscut, în
schimb, pentru fapte de delin-
cvenþã obiºnuitã de poliþie. Dar,
graþie video-supravegherii din
Nisa, anchetatorii l-au identificat
pe ucigaº, „documentându-se” în
zilele precedente atentatului,
oprind în faþa hotelului Negresco
camionul frigorific, pentru a cã-
rui închiriere plãtise 1.600 euro.
Sã facem precizarea cã starea de
urgenþã instituitã în urmã cu trei
luni era în vigoare. Ce declarã
Jaber, fratele sãu, pentru „Daily
Mail”, cã familiei din Tunis i-a
parvenit suma de 240.000 de di-

nari (circa 100.000 euro) cu câ-
teva zile înaintea atentatului ºi cã
Statul Islamic a revendicat aten-
tatul de la Nisa via agenþia Amaq,
conform cãreia autorul operaþiu-
nii este un „soldat” al Statului Is-
lamic, are o mãruntã relevanþã.
Dezbaterile politice pe chestiunea
atentatelor repetate în Franþa s-
au reaprins. Era inevitabil. Fiind-
cã se vorbeºte mereu de stare de
urgenþã, efective ranforsate, le-
gislaþie întãritã ºi în faþa lovituri-
lor teroriste dispozitivul juridico-
poliþienesc picã. ªi picã sistema-
tic, deºi moscheile salafiste ºi
wahabiste sunt deschise perma-
nent. Ceea ce înseamnã cã mã-
surile sunt, uneori, ineficace ºi
derizorii sau cei care le pun în
aplicare o fac superficial. Ceea ce
nu a spus procurorul general al
Franþa, Francois Molins, în cea
de a doua conferinþã de presã a

sa, când a definit terorismul de
proximitate, este faptul cã întreg
dispozitivul de securitate, la Nisa,
a avut defecþiuni. ªi cea mai gra-
vã a fost accesul camionului fri-
gorific, sub un pretext nãucitor
cã urma sã livreze o comandã de
îngheþatã, pe o arterã populatã, a
unei metropole turistice aflatã în
sãrbãtoare, pe Coasta de Azur.
Polemica de amploare iscatã nu
este deloc gratuitã, deºi ministrul
de Interne, Bernard Cazeneuve,
ºi primul adjunct al primarului de
Nisa, Christian Estrosi, se acuzã
reciproc, nevãzând pãdurea din
cauza copacilor. Fiindcã, pânã la
urmã, nu este vorba decât de pre-
cara colaborare între poliþie ºi
DGSI, ceea ce de fapt s-a mai
întâmplat. În discuþie intrã ºi ca-
pacitatea populaþiei de a rezista
psihologic, nu economic, nu po-
litic, la o proximã agresiune.

Când Dumnezeu a pregãtit
omenirea pentru venirea pe pã-
mânt a Domnului nostru Iisus
Hristos, a ales din rândurile po-
porului evreu bãrbaþi înþelepþi,
virtuoºi, drepþi ºi cinstiþi ca sã cã-
lãuzeascã poporul la lumina drep-
tei credinþe ºi sã-l fereascã de pri-
mejdia cãderii în idolatrie. Ase-
menea bãrbaþi providenþiali au
fost profeþii. Predica lor era în-
soþitã adeseori de acte suprana-
turale: semne, minuni ºi prooro-
cii, pentru a confirma lucrarea
proniatoare a lui Dumnezeu în
lume ºi cârmuirea Lui în istorie.
Activitatea profeþilor s-a înche-
iat „la plinirea vremii” (Galateni

Sfântul ProorocSfântul ProorocSfântul ProorocSfântul ProorocSfântul Prooroc
Ilie TIlie TIlie TIlie TIlie Tesviteanulesviteanulesviteanulesviteanulesviteanul

IV, 4), când s-a întrupat Mântui-
torul nostru Iisus Hristos, ultimul
profet fiind Sfântul Ioan Botezã-
torul. Sfântul Proroc Ilie Tesvi-
teanul se bucurã de o popularita-
te ºi cinstire deosebitã în rându-
rile credincioºilor ºi Biserica
noastrã Ortodoxã i-a rânduit o zi
de mare prãznuire pentru cã vir-
tuþile ºi faptele lui minunate strã-
lucesc ca niºte diademe scumpe
peste veacuri ºi sunt pilde dem-
ne de urmat pentru noi. Sfânta
noastrã Bisericã îl numeºte în
cântãrile ei „îngerul Domnului
care suflã cu râvnã dumnezeias-
cã”, pentru cã era însufleþit de
zel sfânt faþã de Dumnezeu, faþã
de triumful adevãrului dreptei

credinþe ºi faþã de împlinirea fap-
tei de milostenie ºi de binefacere
cãtre semenii sãi. Era originar din
TesbaGalaadului ºi a activat ca
profet în regatul lui Israel în se-
colul IX înainte de Hristos, în vre-
mea domniei lui Ahab, un rege
imoral ºi netrebnic, care sãvârºi-
se atâtea „fapte rele înaintea ochi-
lor Domnului” încât întrecuse în
fãrãdelegi pe „toþi cei ce au fost
înaintea lui” (III Regi, XVI,30).
Acest rege îºi luase de soþie pe
Isabela, o femeie pãgânã, care l-
a atras la rãtãcirea idoleascã, în-
demnându-l sã renunþe la cinsti-
rea adevãratului Dumnezeu ºi sã
îmbrãþiºeze credinþa popoarelor
pãgâne care se închinau zeului
Baal ºi zeiþei Aºera (Astartea).
Rãutatea atinsese apogeul în cli-
pa când regele a înãlþat altare ºi
temple acestor zeitãþi, silind po-
porul sã pãrãseascã slujirea Dum-
nezeului lui Avraam, a lui Isaac,
a lui Iacov, ºi sã se închine lui
Baal ºi Astartei ºi sã le aducã jert-
fe.  Aceastã cumplitã nelegiuire a
aprins mânia celui Prea Înalt ºi
braþul Sãu a lovit cu tãrie ºi fãrã
cruþare pe cei rãu-credincioºi.
Unealta pedepsirii necredinþei ºi
înºelãciunii idoleºti ºi instrumen-
tul lucrãrii proniatoare a lui Dum-
nezeu a fost în acel moment de
crâncenã orbire ºi întunecare
sufleteascã Sfântul Mare Prooroc
Ilie. Prin râvna, credinþa ºi înþe-
lepciunea sa ºi prin puterea lui
Dumnezeu, el „a biruit pãgânãta-
tea ºi pe cei fãrã de lege i-a mus-
trat ºi i-a ruºinat”. Parcã îl ve-
dem cum se prezintã în faþa re-

gelui Ahab mustrându-l cu în-
drãznealã ºi ameninþându-l cu pe-
deapsa lui Dumnezeu pentru ne-
bunia ºi idolatria în care atrãsese
tot poporul. „Viu este Domnul
Dumnezeul lui Israel înaintea
Cãruia slujesc eu; în aceºti ani
nu va fi rouã, nici ploaie decât
numai când voi zice eu” ( III
Regi, XVII, 1) „pentru cã te-ai
lepãdat de Dumnezeul cel adevã-
rat ºi te-ai închinat la dumnezei
falºi ºi mincinoºi”. Acestea zi-
când, a plecat dinaintea lui Ahab.
Din clipa aceea cerul s-a încuiat
ºi s-a fãcut secetã mare încât
nicio picãturã de ploaie sau de
rouã n-a picat de sus pe pãmânt
timp de trei ani ºi jumãtate ºi po-
porul îndura foamea, lipsa ºi sã-
rãcia. Pentru a-l cruþa de foame
ºi sete ºi pentru a-l izbãvi de rãz-
bunarea Isabelei, Domnul i se
aratã lui Ilie ºi îl sfãtuieºte zicân-
du-i: „Du-te de aici, îndreaptã-
te spre rãsãrit ºi te ascunde la pâ-
râul Cherit, care este în faþa Ior-
danului. Apã vei bea din acel
pârâu, iar mâncare am poruncit
corbilor sã-þi aducã acolo!” (III
Regi XVII, 3-4). Secând pârâul
din cauza secetei, profetul pri-
meºte înºtiinþare de la Domnul sã
se îndrepte cãtre Sarepta Sido-
nului, cãci acolo îi poruncise unei
femei vãduve sã-l hrãneascã. Fe-
meia era sãracã lipitã pãmântului
ca ºi locuitorii þinutului, cãci nu
avea decât „o mânã de fãinã
într-un vas ºi puþin untdelemn
într-un urcior” (III Regi, XVII,
12) ºi, totuºi, la rugãmintea pro-
fetului, se lasã înduplecatã ºi îi

pregãteºte acestuia o turtã ca sã-ºi
astâmpere foamea, cãci se încre-
dinþase în cuvintele lui atunci când
i-a zis: „Nu te teme, ci du-te ºi fã
cum ai zis, dar fã mai întâi o turtã
pentru mine ºi adu-mi-o, iar pen-
tru tine ºi pentru fiul tãu vei face
mai pe urmã, cãci aºa zice Dom-
nul Dumnezeul lui Israel: Fãina
din vas nu va scãdea ºi untdelem-
nul din urcior nu se va împuþina
pânã în ziua când va da Domnul
ploaie pe pãmânt” (III Regi XVII,
13-14). Acum toþi s-au convins cã
Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul
cel adevãrat, Dumnezeul pãrinþilor
lor, al lui Avraam, al lui Isaac ºi al
lui Iacov, iar închinarea la idoli este
o ficþiune ºi o înºelãciune. Prin ne-
voinþã sincerã ºi râvnã neconteni-
tã de a sluji lui Dumnezeu ºi oa-
menilor în duhul dragostei creºti-
neºti, fiecare dintre noi poate de-
veni un cetãþean al cerului, un
prieten ºi un casnic al lui Dumne-
zeu, aºacum s-a învrednicit sã
ajungã Sfântul Ilie care a rãmas
peste veacuri un model de sfinþe-
nie, de curãþie ºi de slujire jertfel-
nicã pentru toþi oamenii: pentru
preoþi, ierarhi ºi pãstori de suflete
ºi pentru credincioºi. Sã-l rugãm
pe Sfântul Proroc Ilie sã mijlo-
ceascã înaintea lui Dumnezeu pen-
tru noi ºi pentru întreaga lume ca
sã ne dãruiascã pace, ploaie tim-
purie ºi târzie, sã sporeascã cre-
dinþa noastrã, dragostea, rugãciu-
nea ºi râvna noastrã pentru Biseri-
cã ºi pentru îndeplinirea faptelor
bune, spre slava lui Dumnezeu ºi
mântuirea sufletelor noastre. Amin.

Preot LIVIU SÃNDOI
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Erste Asset Management, com-
panie de administrare de fonduri de
investiþii, membrã a Grupului Er-
ste care deþine ºi Banca Comercialã
Românã a elaborat primul studiu
din România, cu focus pe fondu-
rile de investiþii. Studiul a presu-
pus mãsurarea: percepþiilor ºi ati-
tudinilor vizavi de surplusul finan-
ciar în general; gradul de cunoaº-
tere ºi informare vis a vis de in-
strumentele de economisire / inves-
tiþie disponibile; obiceiurilor de uti-
lizare a instrumentelor de econo-
misire investiþie ºi percepþiilor vi-
zavi de companiile care oferã in-
strumente de economisire. «Mitul
greºit al sumei mari de bani ºi lipsa
informaþiilor sunt principalele ba-
riere în calea neparticipãrii într-un
fond de investiþii. Despre Fondu-
rile de Investiþii s-au spus multe:

         Ghidul „România Investeºte” clarificã ºi explicã detaliile
referitoare la mituri ºi adevãruri despre fondurile de investiþii :

· ªansele de câºtig pot fi mai mari decât în cazul depozitelor.
ADEVÃR.

Fondul de Investiþii acumuleazã o sumã mai mare de bani decât
capitalul personal ºi o împarte în mai multe tipuri de investiþii.
Astfel, dacã o investiþie nu aduce profit, existã altele care pot sã
compenseze.

· Fondurile de Investiþii nu sunt pentru orice buzunar. DOAR
UN MIT.

Nicidecum. Oricine poate începe cu suma minimã lunarã de
100 RON sau EUR, în funcþie de moneda în care doreºte sã
investeascã.

· Fondurile de Investiþii îþi blocheazã banii. DOAR UN MIT.
Nici pe departe. Fondurile Deschise de Investiþii permit în

general înscrierea ºi retragerea oricând doreºte clientul.
· Trebuie sã te pricepi la bani ca sã investeºti. ªI MIT,

ªI ADEVÃR.
Efectiv, banii clientului sunt gestionaþi de un expert care are stu-

dii, experienþa, acces la informaþii actuale ºi pieþe internaþionale.
· Riscul e mare. ªI MIT, ªI ADEVÃR.
Depinde de Fondul de Investiþii ales. Sunt Fonduri de Investiþii

cu riscuri ºi randamente mici, care pun accent pe stabilitate,
si Fonduri cu riscuri ºi randamente mari, care se expun
fluctuaþiilor pieþei.

· Banii sunt investiþi ºi pe pieþe financiare internaþionale.
ADEVÃR.

Ca investitor al unui Fond de Investiþii care înregistreazã –
spre exemplu - peste 6 miliarde de lei, orice client poate avea
acces ºi la pieþe financiare internaþionale.

· Poþi sã pierzi toþi banii. DOAR UN MIT.

A fost lansat ghidul „România Investeºte”A fost lansat ghidul „România Investeºte”A fost lansat ghidul „România Investeºte”A fost lansat ghidul „România Investeºte”A fost lansat ghidul „România Investeºte”
Erste Asset Management a elaborat primul studiu cu

privire la Fondurile de Investiþii din România ºi a lansat
ghidul „România Investeºte“, care explicã ce este, cum
funcþioneazã, care sunt principalele tipuri ºi în ce tip de
instrumente financiare investesc fondurile de investiþii.
Protecþia financiarã este principalul motiv pentru care
românii plaseazã bani în fondurile de investiþii; 88% din
investitori considerã cã fondurile de investiþii pot aduce
un câºtig superior produselor de economisire.

cã sunt complicate, cã nu sunt
pentru oricine. Puþini sunt însã cei
care ºtiu exact ce este un Fond de
Investiþii sau cum funcþioneazã el.
De aceea am gândit un program
de educaþie financiarã ºi un ghid
de investiþii “România Investeºte”
în care am explicat fiecare termen,
fiecare produs, fiecare mit, astfel
oricine sã poatã decide singur dacã
investiþiile sunt potrivite, când ºi
în ce sã investeascã», a subliniat
Dragoº Neacºu, CEO al Erste As-
set Management.
55% din respondenþi considerã
cã nu au îndeajuns de mulþi
bani pentru a investi

Concluziile principale ale studiu-
lui Erste Asset Managment relevã
faptul ca protecþia financiarã este
principalul motiv pentru care ro-

mânii plaseazã bani în fondurile de
investiþii. 49% menþioneazã protec-
þia financiarã pe termen lung, 38%
se gândesc la liniºtea vieþii de zi cu
zi, 36 % îºi doresc ca rezervele
financiare sã fie folosite în cel mai
profitabil mod. Studiul relevã cã
pentru români nevoia de protecþie
financiarã este în strânsã legãturã
cu dorinþã de a avea un suport în
momente neprevãzute sau dificile,
mai degrabã decât grija faþã de vi-
itor. În timp ce 47% dintre respon-
denþi deþin depozite de economii
mai vechi de 3 ani de zile, majori-
tatea respondenþilor dau crezare
unui mit eronat: acela ca pentru a
investi într-un fond de investiþii tre-
buie sã deþii sume mari de bani.
Astfel, 55% considerã cã nu au
îndeajuns de mulþi bani pentru a
investi, în timp ce 34 % nu se con-
siderã îndeajuns de informaþi pen-
tru a investi.
Ce tip de instrumente financiare
investesc fondurile de investiþii

Dintre românii care investesc în
fonduri de investiþii, majoritatea
copleºitoare, de 88% considerã cã

fondurile de investiþii pot aduce un
câºtig superior produselor de eco-
nomisire. Cu toate acestea, în pre-
zent numai 1,5% dintre români sunt
dispuºi sã investeascã un surplus
material consistent în fonduri de
investiþii. Majoritatea ar direcþiona
un surplus financiar semnificativ în
investiþii imobiliare, terenuri sau
achiziþia unei case (aproximativ
30%) afaceri ºi investiþii diverse
(aproximativ 24%) cãlãtorii (apro-
ximativ 15%). Astfel studiul relevã
faptul cã românii aleg soluþiile lipsi-
te de riscuri ºi preferã investiþiile în
bunuri sau active la care au acces
permanent ºi pe care le pot contro-
la. Ca urmare a studiului, Erste As-
set Management a lansat ghidul
„România Investeºte” care explicã
ce este, cum funcþioneazã, care
sunt principalele tipuri ºi în ce tip
de instrumente financiare investesc
fondurile de investiþii.
Un grup de oameni care se
strâng împreunã

 Ca sã eliminãm orice tip de
confuzie încã de la început, Fon-
durile de Investiþii nu sunt nici pro-

duse bancare, ºi nici investiþii di-
recte la bursã. Atunci, ce sunt? În
sensul propriu, un fond de investi-
þii implicã doi termeni „Fond” ºi
„Investiþii”. ”Fond” vorbeºte de-
spre un grup de oameni care se
strâng împreunã, iar „Investiþii”
face referire la bani, economii.
Aºadar, Fondul de Investiþii este o
formã de asociere prin care mai
mulþi oameni pun la un loc sume
de bani mai mici – economiile lor
– ca sã obþinã avantajele sumelor
mari de bani. Banii strânºi sunt
pãstraþi într-o bancã depozitarã, dar
gestionaþi de un specialist, mana-
ger de fond, angajat al unui admi-
nistrator de fond (Societatea de
Administrare a Investiþiilor –
S.A.I.). Fondul de Investiþii nu are
personalitate juridicã, deci nu poa-
te sã dea faliment. În cazul Fon-
durilor de Investiþii administrate de
S.A.I. Erste Asset Management
S.A., Banca Depozitarã este BCR,
iar Administratorul este S.A.I. Er-
ste Asset Management S.A. Inves-
tiþiile au un cadru legislativ strict,
reglementat de Autoritatea de Su-
praveghere Financiara (ASF).
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Filiala Dolj a Asociaþiei Crescã-
torilor de Albine din România a
transmis cãtre Instituþia Prefectu-
lui Judeþului Dolj o solicitare de
sprijin. Acþiunea la care au recurs
ºi apicultorii doljeni vine pe fondul
pierderilor foarte mari pe care aceº-
tia le invocã.

O primãvarã nefastã
pentru albine

Apicultorii fac cunoscut Guver-
nului României, prin intermediul
Instituþiei Prefectului judeþului Dolj,
cã primãvara 2016, prin condiþiile

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Pentru al doilea an consecutiv, Asocia-
þia Crescãtorilor de Albine din România
solicitã Guvernului României un ajutor
de minimum 10 lei/familia de albine. Mo-
tiveazã, totodatã, în solicitare cã anul în
curs este unul dintre cei mai pãguboºi
pentru apicultori din cauza condiþiilor

vitrege de climã din primãvarã. Demer-
sul nu este la prima încercare, iar anul
trecut nu s-a soldat cu nicio reacþie pozi-
tivã din partea Executivului. Producþia
de miere de salcâm este zero, cea de ra-
piþã foarte scãzutã, iar cea de floarea-soa-
relui se prefigureazã la o cotã minimalã.

nefavorabile de mediu manifesta-
te, a creat probleme grave privind
pãstrarea efectivelor de familii de
albine. „Culesul de rapiþã, ce a fost
devansat din cauza temperaturilor
ridicate din timpul iernii, s-a su-
prapus unei perioade cu tempera-
turi scãzute pe timpul nopþilor, ne-
bulozitate accentuatã însoþitã de
vând ºi precipitaþii, fapt ce a de-
terminat o valorificare a secreþiei
de nectar în procent foarte mic, ºi
anume 25-30% din media multia-
nualã. Din acest motiv, ºi dezvol-
tarea de primãvarã a familiilor de

albine a fost influenþatã negativ de
condiþiile de mediu”, ne-a precizat
Ilie Caºotã, vicepreºedinte al Aso-
ciaþiei Crescãtorilor de Albine din
România, filiala Dolj.

Nu avem miere de salcâm
provenitã din anul în curs

Crescãtorii de albine au cre-
zut cã tot rãul se va opri aici. Dar
nu a fost sã fie aºa. Culesul la
salcâm s-a caracterizat prin ace-
leaºi condiþii vitrege de climã.
Natura a lovit din douã pãrþi. Pe
de o parte, salcâmul a fost cala-
mitat (îngheþat) în cotã de 60 –
70% iar precipitaþiile, vântul ºi
temperaturile foarte scãzute au
din timpul nopþii, de numai 3 – 5
grade Celsius nu au permis valo-
rificarea nectarului nici de la
aceastã specie.

În aceste condiþii, apicultorii au
fost nevoiþi, pentru a menþine în
viaþã familiile de albinele, sã facã
hrãniri suplimentare, în medie, cu
5-10 kg de biostimulatori. Lipsa
totalã a unei producþii de miere
marfã a adus apicultorii în imposi-
bilitatea de a-ºi recupera cheltuie-
lile realizate pentru achiziþia biosti-

mulatorilor, cât ºi cele legate de
deplasãrile în pastoral.

Perspectivele sunt sumbre
Hrãnirile de întreþinere a familii-

lor de albine continuã, aºadar, în mai
toate zonele Doljului. „La ora ac-
tualã, ºansa valorificãrii culesului ce
urmeazã la tei, floarea-soarelui este
la fel de îndepãrtatã, datã fiind pro-
gnoza meteo pentru perioada urmã-
toare”, menþioneazã Ilie Caºotã.

În aceastã situaþie, apicultorii
cer un sprijin financiar de mini-
mum 10 lei/familia de albine, sub
forma de ajutor de minimis sau
orice altã formã de sprijin, pentru
recuperarea parþialã a cheltuielilor,
dar ºi pentru achiziþionarea în con-

tinuare a biostimulatorilor – zahãr,
turte, siropuri – necesari hrãnirii
familiilor de albine.

 „Ultimii ani au însemnat pen-
tru apicultorii doljeni o mare pro-
vocare din cauza pierderilor cau-
zate de producþiile mici, pesticide,
schimbãri climatice, lipsa consu-
mului intern de miere determinatã,
aceasta din urmã ºi de importul din
ce în ce mai mare de surogate din
miere  ºi amestecul lor cu mierea
româneascã. Sprijinul financiar
solicitat reprezintã doar o recu-
noaºtere parþialã a contribuþiei pe
care albina o are la pãstrarea bio-
diversitãþii ºi la creºterea produc-
þiilor agricole”, a dorit sã comple-
teze Ilie Caºotã.

Anul agricol are toate ºansele sã fie
unul de succes. Iar precipitaþiile din we-
ekend sunt garanþia cã luna lui Rãpciune
va fi la fel de bogatã în porumb ºi stru-
guri. Inginerii Direcþiei pentru Agricultu-
rã Dolj au strâns datele din teritoriu ºi
sunt, acum, în mãsurã sã raporteze sta-
diul recoltãrilor de varã la nouã culturi.

Grâul, recoltat aproape în totalitate
De pe cele 175.811 de hectare cultivate

în toamna trecutã cu grâu s-au strâns, pânã
în prezent, roadele de pe 161.746 ha. Dife-
renþa rãmasã aparþine parcelelor situate în
zona de nord ºi nord-vest a Doljul, unde re-
coltatul este, din motive climatice, mai în-
târziat. Producþia medie obþinutã la grâu a
fost de 3.900 kg/ha. Ca de fiecare datã,

Din datele centralizate la Direcþia pentru Agriculturã Dolj, pe raza
judeþului s-a recoltat, pânã în prezent, cea mai mare parte a suprafeþe-
lor cultivate cu orz, secarã, grâu, rapiþã pentru ulei. Producþia medie
realizatã la grâu a fost, în aceastã campanie agricolã, de 3.900 kg/ha.
La orz s-au înregistrat 4.200 kg/ha, iar la rapiþã, peste 2.900 kg/ha.

marile asociaþii din Câmpia Bãileºtiului au
scos cele mai bune rezultate, graþie calitãþii
materialului semincer ºi a tehnologiei utilizate.

Cu o medie de 4.200 kg/ha se aflã orzul.
Acesta a fost ridicat de pe 24.065 ha, din
totalul de 24.185 ha. De data asta, diferenþa
rãmasã provine de la terenurile cu culturi de-
clarate calamitate. Orzoaica de toamnã a fost
ºi ea recoltatã în întregime. De pe cele 3.565
ha cultivate s-a obþinut o producþie medie
de 3.375 kg/ha. Secara se înscrie cu o me-
die de doar 2.000 kg/ha ºi a fost recoltatã de
pe 1.470 ha, din cele 1.979 ha. Un pic mai
mult s-a obþinut la ovãz: 2.450 kg/ha. Dar,
deocamdatã, aici a fost treieratã jumãtate din
cele 2.230 ha cultivate.

Rapiþa pe ulei ºi mazãrea boabe,
ridicate de pe câmp

Doar douã dintre cul-
turi au în dreptul lor bi-
fat 100% realizat la capi-
tolul stadiul recoltãrilor de
varã. Este vorba de rapi-
þa pentru ulei ºi mazãrea
boabe. Prima a fost cul-
tivatã pe 19.647 ha ºi a
reuºit sã dea o producþie
medie de 2.956 kg/ha.
Cea de a doua a ocupat,
în Dolj, o suprafaþã tota-
lã cultivatã de 2.230 ha,

cu o producþie medie de 2.500 kg/ha.
Pânã ieri, au fost eliberate pentru noi

culturi din totalul programat de 236.570
ha circa 211.000 ha. De asemenea, arã-
turile de varã s-au efectuat pe 15.500 ha
din cele 236.570 ha programate.

Ploaia, o binecuvântare
pentru pãmântul însetat

Zilele de 16 ºi 17 iulie a.c. au repre-
zentat ºi motive de bucurie pentru agri-

cultorii Doljului ºi nu numai. Potrivit Ad-
ministraþiei bazinale de Apã Jiu Craiova,
posturile pluviometrice au înregistrat va-
lori ridicate ale cantitãþilor de precipita-
þii. În data de 17 iunie a.c., la Filiaºi erau
18,2 l/mp, la Podari 45,7 l/mp, Negoieºti
35 l/mp, Albeºti 26,9 l/mp, Breasta 25,2
l/mp, Cãlugãrei 27 l/mp, Goicea 25 l/mp,
Fântânele 22 l/mp, Melineºti 35,4 l/mp,
Pieleºti 31,1 l/mp, Craiova 35 l/mp, Bãi-
leºti 15,1 l/mp, Calafat 5,2 l/mp.
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Potrivit datelor publicate pe site-
ul Ministerului Educaþiei Naþionale
ºi Cercetãrii ªtiinþifice, în Dolj cea
mai bunã medie cu care s-a intrat
în învãþãmântul liceal ºi, de fapt,
ultima este la Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” din Craiova, de
9,85 – la profil Real, specializarea
Matematicã-Informaticã. Cum era
de aºteptat, instituþia sus-amintitã
conduce in topul celor mai bune
medii de intrare la liceu. Pentru
specializarea „ªtiinþe ale Naturii” s-
a intrat cu 9,79 drept cea mai micã
medie, cele 28 de locuri adjudecân-
du-se, iar la bilingv-germanã cu

Cea mai micã medie – 2,44 ºi tot în CraiovaCea mai micã medie – 2,44 ºi tot în CraiovaCea mai micã medie – 2,44 ºi tot în CraiovaCea mai micã medie – 2,44 ºi tot în CraiovaCea mai micã medie – 2,44 ºi tot în Craiova

Numãrul total al candidaþilor înscriºi la admiterea computerizatã în licee 2016
este, în Dolj, de 3.682. Dintre aceºtia au fost repartizaþi 3.666 ºi 16 au rãmas pe
dinafarã. Dintre cele 4.144 de locuri scoase la concurs mai sunt libere 478.

9,59, la final ocupându-se toate
cele 14 locuri scoase la concurs.

Liceul Tehnologic Auto,
medie de intrare de 2,44

La polul opus, judeþul Dolj are
Liceul Tehnologic Auto Craiova.
Pentru profilul Tehnic, specializa-
rea Mecanicã, din cele 56 de lo-
curi scoase la concurs au fost ocu-
pate 27. Cea mai micã medie cu
care s-a intrat a fost de 2,44.

Penultimul loc revine Liceului
Teoretic „George St. Marincu” din
Poiana Mare, cu profil „Resurse
naturale ºi protecþia mediului” ºi

specializarea „Agriculturã”. Doar 6
locuri au rãmas neocupate din cele
28. Media sub care s-a tras linie a
fost de 2,51.

De menþionat cã, în statistica
fãcutã public, note de admitere la
liceu sub 5,00 au fost la Liceul
Tehnologic „Petre Baniþa” Cãlãraºi
– 4,90; Liceul Tehnologic „Dimi-
trie Filiºanu” Filiaºi – specializa-
rea „Construcþii, instalaþii ºi lucrãri
publice”: 4,86 ºi la „Electronicã
automatizãri”: 4,11; Liceul Teore-
tic „Amãrãºtii de Jos”, „ªtiinþele
Naturii”: 4,72; Colegiul Tehnic
„Costin D. Neniþescu” Craiova,
„Electronicã automatizãri”: 4,12
ºi la „Protecþia mediului”: 3,94. La
Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” Craiova s-
a intrat cu ultima medie 3,66 la
specializarea „Electric” ºi 3,69 la
„Industrie textilã ºi pielãrie”. Li-

ceul „Matei Basarab” a tras linia
finalã la media de 3,65, iar Liceul
Teoretic „Adrian Pãunescu” Bâr-
ca la 3,63.

Liceul „Voltaire” din Craiova la
profil Real, specializarea „ªtiinþe ale
Naturii” are ultima medie de admi-
tere 7,90, toate cele 28 de locuri
scoase la concurs fiind ocupate.
În schimb, la profil Real, speciali-
zarea Matematicã-Informaticã, bi-
lingv francezã mai sunt libere 13
locuri.

Au rãmas libere 478 de locuri
La nivelul liceelor doljene au rã-

mas neocupate 478 de locuri. Cele
mai multe sunt la Liceul Tehnologic
Transporturi Cãi Ferate Craiova, nu
mai puþin de 76! Este urmat de Li-
ceul Tehnologic „Gheorghe Bibes-
cu” cu 47 locuri ºi de Colegiul Teh-
nic „Costin D. Neniþescu” Craiova

cu 24 de locuri. Colegiul Tehnic
Energetic Craiova mai are 26 de lo-
curi, iar „Traian Vuia” Craiova, 21.

Trei de 10!
Doljul are trei elevi care au luat

nota maximã la Bacalaureat. Este
cazul lui Turcoman Elena Iulia,
absolventã a ªcolii Gimnaziale Fi-
liaºi, care a ales sã continue studii-
le la Colegiul Naþional „Carol I”
Craiova; Popa Erminia Petra,
absolventã cu media 10 la „Carol
I” Craiova, decisã sã urmeze în-
vãþãmântul liceal tot la aceastã in-
stituþie, ºi Dita Alin Gabriel, elev
tot de 10, dar al ªcolii Gimnaziale
„Alexandru Macedonski” Craiova.
Acesta din urmã va urma pregãti-
rea licealã la Colegiul Naþional „Fra-
þii Buzeºti”.

VALENTN CEAUªESCU

Din cauza condiþiilor econo-
mice precare, peste 20% din ti-
nerii din mediul rural nu-ºi mai
continuã studiile la liceu. Dar
atunci când li se oferã ºansa de
a merge mai departe, tinerii sus-
þinuþi prin programe de burse îºi
aratã potenþialul.

În programul „Vreau în
clasa a noua” al fundaþiei
World Vision România
sunt în prezent incluºi 237
de tineri, toþi provenind
din mediul rural cu o si-
tuaþie financiarã precarã
în familie. Singura lor
ºansã pentru a merge la
liceu ºi a putea acoperi to-
tal sau parþial costurile na-
vetei sau cãminului, rechi-
zitelor sau hainelor, a fost
programul de burse
„Vreau în clasa a noua”.

Ca ei, în comunitãþile
rurale din cele ºase judeþe
în care activeazã World
Vision, mai sunt aproxi-
mativ 400 de elevi care au
nevoie urgentã de burse
pentru a nu a abandona li-
ceul. De la toamnã, noi ge-
neraþii vin din spate, iar
nevoia de burse va creºte.

Cea mai mare notã – 9,43
Anul acesta, 35 de bursieri din

programul „Vreau în clasa a noua”

Bursierii „VBursierii „VBursierii „VBursierii „VBursierii „Vreau în clasa a noua”,reau în clasa a noua”,reau în clasa a noua”,reau în clasa a noua”,reau în clasa a noua”,
promovabilitate de 80% la bacalaureatpromovabilitate de 80% la bacalaureatpromovabilitate de 80% la bacalaureatpromovabilitate de 80% la bacalaureatpromovabilitate de 80% la bacalaureat

Anul acesta, 35 de bursieri din programul
„Vreau în clasa a noua” au susþinut bacalaurea-
tul, iar rezultatele obþinute sunt peste aºteptãri.

Cu o ratã de promovabilitate de 80%, absolvenþii
de liceu sprijiniþi de World Vision se gãsesc cu

mult peste media naþionalã.

au susþinut bacalaureatul cu o ratã
de promovabilitate de 80%, cu
mult peste media naþionalã, de-
monstrând cã atunci când li se
oferã o ºansã pot face lucruri
mari. În 2015, rata de promova-
bilitate a bursierilor a fost chiar
una de 100%.

Dintre cei care au promovat, cea
mai mare notã obþinutã la examen
anul acesta a fost de 9,43, iar cea
mai micã notã de 6,31, dar în me-
die bursierii au obþinut o notã de 8.

„Acest proiect a avut o impor-
tanþã majorã, surprinzãtoare pen-
tru mine. Proiectul a fost o a doua
casã deoarece aici am gãsit înþele-
gere ºi tot timpul am vorbit des-
chis despre problemele mele fami-
liare. Dacã nu aº fi fãcut parte din
proiect, liceul ar fi fost foarte greu
deoarece nu am o situaþia finan-
ciarã foarte bunã, împreunã cu fra-
tele meu mai mic suntem crescuþi
de bunici, iar tati ne mai ajutã, când
poate, din când în când. Pe lângã
sprijinul material primit, înþelege-
rea ºi vorbele bune, mi-a plãcut
enorm de mult ºi vizita din iarna la

Bucureºti, unde am învãþat cã nu-
mai prin muncã ajungem unde do-
rim. Mulþumesc din inima pentru
tot!”, spune ªtefania, bursierã
„Vreau în clasa a noua”.

Peste 1.000 de elevi sprijiniþi,
în opt ani

Bursierii primesc asistenþã ºi
suport material continuu pe tot
parcursul anului ºcolar, în funcþie
de planul de intervenþie al fiecãrui
copil. Bursa lunarã oferitã are o va-
loare de 250 de lei ºi acoperã par-
þial sau total, în funcþie de nevoile
bursierilor, masa ºi cazarea, trans-
portul, rechizitele, îmbrãcãminte.
De asemenea, programul oferã
bursierilor ºi acces la activitãþi edu-
cative ºi de socializare, excursii ºi
tabere de varã care faciliteazã so-
cializarea ºi dezvoltã abilitãþi de
comunicare ºi lucru în echipã în
vederea unei bune integrãri în me-
diul ºcolar.

„Pentru mine ºcoala este cea
mai frumoasã parte din viaþã, mai
ales perioada liceului. Clasa a XII-
a însã mi-a depãºit aºteptãrile: am
reuºit sa leg prietenii foarte strân-
se cu colegii din clasã, dar ºi cu
colegii din ºcoalã. O parte mai rea,
aº putea spune, în timpul liceului,
a fost insuficienþa banilor. Dar, cu
sprijinul scolii prin bursa de merit
ºi cu ajutorul Fundaþiei World Vi-
sion, am reuºit sa trec ºi de acest

inconvenient. În plus mã pot gândi
la planurile de viitor ºi la studiile pe
care vreau sã le urmez in conti-
nuare. Îmi doresc tare mult sã in-
tru la o scoalã de subofiþeri în ca-
drul Jandarmeriei Române, iar dacã
nu voi trece toate probele vreau sã
mã înscriu la o facultate din Sibiu
sau Braºov pentru a deveni pro-
gramator. Mi-a plãcut sa fac parte
din acest proiect pentru ca am reu-
ºit astfel sã rezolv din dificultãþile
financiare cu care mã confruntam,
am învãþat ce înseamnã puterea
lucrului în echipã, mi-am fãcut
prieteni noi ºi m-am dezvoltat ca
viitor adult”, spune Ionuþ, bursier
„Vreau în clasa a noua”.

Din anul 2008, programul de
burse al Fundaþiei World Vision
România – „Vreau în clasa a noua”
– susþine copiii din mediul rural
care nu au posibilitãþi materiale sã
îºi continue studiile la liceu, prin
oferirea de burse ºcolare pentru
acoperirea cheltuielilor de cazare,
masã, transport, alimente, haine
sau cãrþi. În cei opt ani de proiect,
aproximativ 1.000 de elevi au fost
beneficiari la nivel naþional.

RADU ILICEANU
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Secþia de ªtiinþele Naturii a Muzeului Olteniei continuã

seria conferinþelor „SILEXART”, adresate tinerilor, liceeni
ºi studenþi, interesaþi de fascinanta lume a mineralogiei sile-
xului, stratigrafiei ºi istoriei experimentale. Mâine, 21 iulie,
ora 15.00, la sediul instituþiei, din strada „Popa ªapcã” nr.
8, va avea loc conferinþa cu tema „Tehnici de obþinere a
uneltelor din piatrã”, susþinutã de dr. ªtefan Negreanu,
de la Departamentul de Geografie al Facultãþii de Matemati-
cã ºi ªtiinþe ale Naturii a Universitãþii din Craiova.

Conceput ºi iniþiat de ºeful Secþiei de ªtiinþele Naturii a
Muzeului Olteniei, dr. Aurelian Popescu, „SILEXART”
este un proiect cultural interactiv ce îmbinã experienþa
specialiºtilor mineralogi cu partea experimentalã, respec-
tiv vizitarea unor situri de extragere a silexului, ºi desco-
perirea tehnicilor de realizare/obþinere a uneltelor din pia-
trã. „Pentru  o corectã înþelegere a tehnicilor de recunoaº-

tere, recoltare ºi prelucrare a unor eºantioane de silex,
specialiºtii muzeului vor efectua împreunã cu participanþii
vizitarea unor situri de extracþie a silexului, iar ulterior vor
folosi experienþa din teren în cadrul unui atelier de cioplit
silexul”, se menþiona într-un comunicat de presã al insti-
tuþiei ce însoþea conferinþa inauguralã, cu tema „Silex ºi
roci folosite pentru obþinerea uneltelor de piatrã”,  pe
data de 12 mai a.c.

Potrivit aceleiaºi surse, „SILEXART” „face ca impor-
tanþa descoperirilor arheologice ºi a bogãþiei surselor de
silex din zona Olteniei sã fie utilizatã în mod practic ºi sã
rãspundã cerinþelor tinerilor, interesaþi de Epoca Pietrei,
sã le ofere prilejul de a realiza într-un mod accesibil iden-
tificarea unor resurse de silex, sãpãturi pentru extragerea
acestui mineral ºi prelucrarea, cioplirea, retuºarea ºi ºle-
fuirea obiectelor din silex”.

Poet, traducãtor ºi gazetar, autor al volumelor
„Lumina ca singurãtate” (versuri, 2013), „Toam-
na, când vine sfârºitul lumii…” (tablete ºi alte tex-
te, 2014), „Nu prin viaþã, ci prin moarte am tre-
cut!” (cinci mãrturii din temniþele comuniste, 2016),
George Nina Elian este invitatul din aceastã lunã al
Casei de Culturã „Traian Demetrescu” în cadrul
proiectului „Imagotexte”. Întâlnirea cu publicul va
fi organizatã în Salonul Medieval al instituþiei, vi-
neri, 22 iulie, ora 19.00, intrarea fiind liberã. Invita-
tul va fi prezentat de Viorel Silviu Pãcalã, iar mode-
rator al întâlnirii va fi Petriºor Militaru.

George Nina Elian (pe numele sãu real Cos-
tel Drejoi) s-a nãscut pe 13 noiembrie 1964, la
Slatina. A debutat cu versuri, în 1985, în revista
„Cronica”, iar în perioada 1990-2002 a fost co-
laborator ºi corector la revista „Agora literar-ar-
tisticã” ºi la editura „Excelsior”, conduse de cri-
ticul literar ºi realizatorul de emisiuni culturale de

Întâlnire cuÎntâlnire cuÎntâlnire cuÎntâlnire cuÎntâlnire cu
George NinaGeorge NinaGeorge NinaGeorge NinaGeorge Nina
ElianElianElianElianElian
în cadrulîn cadrulîn cadrulîn cadrulîn cadrul
proiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectuluiproiectului
„Imagotexte”„Imagotexte”„Imagotexte”„Imagotexte”„Imagotexte”

la Radio Oltenia Craiova Constantin Dumitrache.
În 1992-2012 a lucrat în presa aºa-zisã genera-
listã, ca redactor sau corespondent.

A publicat versuri, tablete ºi/sau traduceri (R.
Desnos, E. Pound, O. Paz, C. Pavese, J. Prévert,
U. Saba, P. Celan º.a. ºi din lirica de limbã spanio-
lã ºi italianã contemporanã) în reviste culturale:
„Luceafãrul”, „Agora literar-artisticã”, „Semne”,
„Caietele Agora”, „Mozaicul”, „OltArt”, „Alcor-
ce” (Mexic), „Poetas siglo XXI” (Spania), „Poe-
sis”, „Sintagme literare”, „Acolada”, „Litere” º.a.
Pe lângã volumele publicate, amintite mai sus, este
ºi traducãtorul cãrþilor „A iubi ºi a dãrui suflet”, de
Silvina Vuckovic (2015) ºi „Drumurile din oglin-
dã”, de Alejandra Pizarnik (2016, nepublicat din
motive de copyright). A colaborat la alcãtuirea an-
tologiei „El canon abierto. Ultima poesia en espa-
nol (1970-1985)”, Ed. Visor, 2015, editatã de Aso-
ciaþia Colegialã a Scriitorilor din Andaluzia.

Divan Film Festival este un
eveniment anual, organizat de Fun-
daþia pentru Poezie „Mircea Di-
nescu” în colaborare cu Primãria
Municipiului Craiova ºi Consiliul
Judeþean Dolj, cu sprijinul Consi-
liului Naþional al Cinematografiei
(CNC) ºi Institutului Cultural Ro-
mân (ICR).

„Deºi þãrile balcanice pãreau
condamnate la ruralism, Agatha
Christie s&i Graham Greene au
fost fascinat&i de peisajul ºi fau-
na umanã ce popula Orient Ex-
press-ul în drumul spre Paris de
la Istanbul prin Bucureºti ºi Bel-
grad. În ultimii ani, creaþiile lui
Theo Angelopoulos s&i Nuri Bilge
Ceylan au oferit imagini ale Gre-
ciei sau ale Istanbulului diferite de
cele turistice. La fel ºi filmele Nou-

Eveniment dedicat filmului ºi bucãtãriei din
Balcani, Divanul Degustãtorilor de Film ºi Artã
Culinarã se va desfãºura anul acesta în perioa-
da 20-28 august, la Craiova ºi în Portul Cultu-
ral Cetate din judeþul Dolj. La Craiova, proiec-
þiile vor avea loc în aer liber, în Centrul Vechi,
pe 20 ºi 21 august, dupã care festivalul va
continua pe malul Dunãrii, în pitorescul Port
Cultural Cetate. Organizatorii oferã condiþii
de cazare, contracost, dar ºi posibilitatea
campãrii pe teritoriul portului, gratuit, în

lui Val Românesc, care au dezvã-
luit un Bucureºti nefardat. Exista,
as&adar, s&i un peisaj citadin bal-
canic, mai mult sau mai put&in
pitoresc, încãrcat de tensiune ºi
personalitate”, spune Marian Þu-
þui, directorul artistic al Divan
Film Festival.

Douã comedii spumoase,
reprezentative pentru tema

din acest an
Potrivit unui comunicat de pre-

sã al organizatorilor, printre fil-
mele care vor ilustra tema din
acest an se numãrã douã comedii
spumoase, câºtigãtoare a mai
multor premii, dar ºi adevãrate
succese de box-office la vremea
lansãrii lor: „Bal-Can-Can” /
„Bal-Kan-Kan” (2005, regia

Darko Mitrevski, Macedonia –
Italia – Marea Britanie) ºi „Para-
da” / „The Parade” (2011, regia
Srdjan Dragojevic, Serbia – Slo-
venia – Croaþia – Macedonia –
Franþa – Marea Britanie).

„Bal-Can-Can”, o comedie
neagrã plinã de aventuri ºi
suspans, ne poartã într-o
cãlãtorie prin lumea inter-
lopã din Balcani, de-a lun-
gul cãreia un dezertor din
armata macedoneanã îm-
preunã cu fratele lui de
sânge cautã o bunicã
moartã, înfãºuratã într-o
carpetã furatã. Filmul a
câºtigat douã premii la fes-
tivalurile de film de la Mos-
cova (Rusia) ºi Motovun
(Croaþia).

„Parada” abordeazã problema
homofobiei balcanice
într-o cheie comicã

Dupã ce a urmãrit o înregistra-
re plinã de violenþã a paradei gay

eºuate din Belgrad, în 2001, regi-
zorul sârb Srdjan Dragojevic a
hotãrât cã trebuie sã abordeze
acest subiect. „Parada” a fost fil-
mat de abia în 2010 ºi prezintã
problema homofobiei balcanice
într-o cheie comicã: niºte veterani

de rãzboi din regiune ajung sã asi-
gure securitatea unei parade gay
din capitala Serbiei.

Într-o zonã care, la vremea lan-
sãrii filmului, în 2011, numãra mai
puþine cinematografe decât Lon-
dra, „Parada” a adus în cinema-

tografe peste 500.000 de oameni
(Serbia, Croaþia, Slovenia, Mun-
tenegru, Bosnia ºi Herþegovina).
Cu toate acestea, într-un interviu
acordat în 2012 publicaþiei brita-
nice „The Guardian”, regizorul
Srdjan Dragojevic se declara scep-

tic în ceea ce priveº-
te schimbarea atitu-
dinii sârbilor faþã de
comunitatea LGBT,
în timp Ante Tomic,
un critic de film
croat, gãsea o expli-
caþie în faptul cã oa-
menii au fost atraºi
în numãr atât de
mare la cinema da-
toritã „miºtoului” pe
care filmul îl face de
atitudinea macho

balcanicã, heterosexualitatea bine
determinatã a locuitorilor acestui
spaþiu, precum ºi de frica ridicolã
faþã de gay. „Parada” a câºtigat
trei premii la Festivalul de Film de
la Berlin, în 2012, printre care Pre-
miul Publicului.
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limita locurilor
disponibile. Ca
în fiecare an,
vor avea loc ºi
concerte ºi
demonstraþii
culinare.
„Poveºti urbane din Balcani”, tema acestei a
VII-a ediþii, reuneºte sub aceeaºi umbrelã
peste 30 de filme – de lungmetraj, scurtmetraj
ºi documentare – ºi un simpozion.
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Premierul Turciei a anunþat, ieri, cã Guver-
nul sãu a trimis Statelor Unite solicitarea de
extrãdare a clericului musulman Fethullah Gu-
len, adversarul preºedintelui Erdogan, acuzat cã
ar avea legãturã cu tentativa de loviturã de stat.
“Am trimis cãtre Statele Unite patru dosare pen-
tru a solicita extrãdarea teroristului-ºef”, a de-
clarat Binali Yildirim în faþa Parlamentului. Pre-
ºedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut
Statelor Unite, sâmbãtã searã, sã îl extrãdeze
pe clericul musulman Fethullah Gulen. Liderul
de la Ankara a argumentat cã Turcia nu a respins
niciodatã vreo solicitare americanã de extrãda-
re a “teroriºtilor”. Un oficial turc a declarat
atunci, sub protecþia anonimatului, cã Ankara
“pregãteºte o solicitare formalã de extrãdare a
lui Fehtullah Gulen, oferind informaþii detaliate
despre activitãþile ilegale ale acestuia”. Premie-
rul turc, Binali Yildirim, a ameninþat sâmbãtã
dimineaþã cã orice þarã care îi oferã protecþie

Theresa May: Rusia continuã
sã reprezinte o ameninþare
cât se poate de realã

State precum Rusia ºi
Coreea de Nord continuã sã
reprezinte ameninþãri cât se
poate de reale, a declarat
premierul Theresa May cu
ocazia dezbaterilor din Parla-
mentul britanic privind moder-
nizarea arsenalului nuclear al
þãrii. “Ameninþãrile venite
dinspre þãri precum Rusia ºi
Coreea de Nord rãmân cât se
poate de reale”, a declarat May.
“Ameninþãrile cu care ne
confruntãm sunt serioase ºi
este vital pentru interesul nostru
naþional ca întreaga gamã de
mijloace de apãrare sã funcþio-
neze la putere maximã spre a le
putea face faþã”, a mai spus
premierul. “Acesta este motivul
pentru care, sub conducerea
mea, acest guvern va continua
sã îndeplineascã obligaþia
noastrã faþã de NATO de a
aloca 2% din PIB-ul nostru
pentru apãrare, vom menþine
cea mai semnificativã capacita-
tea de securitatea ºi militarã în
Europa”, a continuat May.
Planul guvernului de a construi
patru noi submarine nucleare
echipate cu sisteme de rachete
Trident a fost aprobat luni de
Parlamentul britanic, cu 355 de
voturi pentru ºi 117 împotriva.
Rachetele Trident sunt o clasã
de rachete balistice lansate de pe
submarine, fiind echipate cu
focoase nucleare.

Canada transmite cã se
concentreazã pe semnarea
Acordului comercial cu UE,
nu cu Marea Britanie

Guvernul Canadei a trans-
mis Marii Britanii cã se
concentreazã pe semnarea
Acordului comercial cu Uniu-
nea Europeanã, astfel cã un
pact similar cu Londra trece în
plan secund. Guvernul Canadei
se concentreazã pe ratificarea
Acordului Economic ºi Comer-
cial Complet (CETA) cu
Uniunea Europeanã, în pofida
deciziei Marii Britanii de ieºire
din UE, a comunicat ministrul
canadian al Comerþului,
Chrystia Freeland, respingând
informaþiile cã Ottawa ar fi
iniþiat negocieri pentru un pact
comercial cu Londra. Ministrul
britanic pentru Comerþ Interna-
þional, Liam Fox, declarase
pentru publicaþia Sunday
Times cã avusese vineri “discu-
þii fructuoase” cu omologul
sãu canadian, Chrystia Free-
land. “Dar, în ceea ce pare a fi
un semnal cã Marea Britanie
ar putea avea dificultãþi în
semnarea unor acorduri
comerciale bilaterale dupã
ieºirea din UE, Biroul Chrystiei
Freeland a anunþat cã Ottawa
se concentreazã acum pe
semnarea pactului comercial
cu UE”, care face obiectul
unor negocieri de câþiva ani ºi
ar putea intra în vigoare la
începutul anului 2017.

Un steag al grupãrii teroriste Stat Isla-
mic a fost gãsit de anchetatori la domiciliul
autorului atacului comis luni seara într-un
tren din Germania, în urma cãruia au fost
rãnite cinci persoane, iar autorul a fost îm-
puºcat mortal de poliþie. Ministrul de Inter-
ne al Bavariei, Joachim Herrmann, a decla-
rat cã suspectul a fost un adolescent afgan
în vârstã de 17 ani care ar fi strigat “Allahu
Akbar” în timpul atacului. Herrmann a de-
clarat pentru televiziunea ZDF cã presupu-
sul atacator a venit în Germania în urmã cu
doi ani, ca minor neînsoþit, ºi a solicitat azil.
Acesta a trãit într-un centru pentru refu-
giaþi pânã în urmã cu douã sãptãmâni, când

Autoritãþile turce au trimis SUA cererea de extrãdare
a clericului musulman Fethullah Gulen

Steag al grupãrii Stat Islamic, gãsit la domiciliul
autorului atacului comis într-un tren din Germania
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GEORGE POPESCU

Notam nu demult în acest spa-
þiu despre fenomenul de resusci-
tare a violenþei în prezentul tot mai
insidios în care ne e dat sã trãim.
Un fenomen cotidian, într-o di-
versitate de forme ce divulgã, din-
colo de cruzimea abominabilã,
semnele terifiante ale unei întoar-
ceri în vremuri medievale, proba-
bil chiar tribale. Inutil recursul, în
acest context, la validitatea dic-
tonului latin Historia, maestra vi-
tae: ºi niciun dram de consolare
în credinþa cã umanitatea – ca in-
divid ºi comunitate –ar fi deprins
ceva din lecþia, de-atâtea ori in-
vocatã, cã erorile, ale trecutului,
dacã nu sunt evitate, se transfor-
mã în orori.

Evenimentele din aceste zile din
Turcia intrã, din nefericire, în
aceastã regretabilã paradigmã de
percepþie: un ºoc, la nivelul geo-
politicii (la vârf!), izvod de cutre-
murãtoare neliniºti în sufletul ce-
tãþeanului de rând al aceleiaºi lumi
tot mai rãvãºite din acest început
de mileniu, poziþionãri ºi re-pozi-
þionãri de o ambiguitate depãºind
limita penibilului.

În ce mã priveºte, judecãþile
discursive de care se abuzeazã,
în marile cancelarii, nelipsite de
filistinismul „corectitudinii poli-
tice”, se cuvine sã fie abando-
nate în favoarea faptelor de pe
„teren”, în care subzistã, reîn-

„Sultanul” ºi vechile fantasme„Sultanul” ºi vechile fantasme„Sultanul” ºi vechile fantasme„Sultanul” ºi vechile fantasme„Sultanul” ºi vechile fantasme

lui Fethullah Gulen, principalul adversar al
preºedintelui Recep Tayyip Erdogan, va fi
“în rãzboi” cu Turcia, o referire la Statele
Unite, unde locuieºte clericul musulman
turc. “Fethullah Gulen este liderul unei or-
ganizaþii teroriste. Orice þarã care îl susþine
nu este prieten al Turciei ºi va fi în rãzboi
cu Turcia”, a adãugat Yildirim. În aprilie,
preºedintele SUA, Barack Obama, a criti-
cat presupuse încãlcãri ale libertãþii presei
în Turcia, atrãgând reacþia durã a omolo-
gului turc, Recep Tayyip Erdogan, care a
denunþat declaraþii fãcute “prin spatele” sãu
care s-ar înscrie în eforturi de “divizare” a Tur-
ciei. “Criticile la adresa Turciei au scopul de a
diviza, de a dezmembra ºi, dacã ar fi posibil, de
a înghiþi Turcia. Cineva de sus îºi face jocurile
pe seama Turciei”, afirma atunci Erdogan. Li-
derul turc fãcea aluzie la situaþia principalului
sãu adversar politic - clericul musulman Fet-

hullah Gülen -, un fost aliat, lider al Miºcãrii
Gülen (Hizmet), stabilit în statul american Pen-
nsylvania dupã ce a cãzut în dizgraþie. Gulen
este acuzat cã se aflã în spatele opoziþiei din
Turcia, iar Erdogan probabil considera cã riva-
lul sãu politic s-ar bucura de susþinerea Wa-
shingtonului.

viate, vechile fantasme ale isto-
riei, mai vechi ori mai recente.

Iatã, aleatoriu ºi selectiv, doar
un aspect din Turcia, în realitatea
sa de o nuditate mai crudã decât
cruzimea nuditãþii „victimelor” ze-
cilor de mii ale deciziilor de ven-
detã ale „sultanului” Erdogan.

Cazãrmi în ale cãror curþi sunt
îngrãmãdiþi mii de soldaþi, majo-
ritatea tineri, aruncaþi în genunchi
pe nisip, cu mâinile încãtuºate la
spate ºi cu privirile cãtre marile
ferestre ferecate ale edificiilor în
care fuseserã instruiþi, visaserã,
crezuserã într-un destin împlinit
într-un stat democratic ºi într-o
þarã modernã ºi prosperã care îºi
câºtigase, nu fãrã eforturi ºi sa-
crificii, dreptul la un prestigiu în
întreaga lume.

Repet, nu de judecãþi politice e
nevoie în aceste clipe de grea
cumpãnã – pentru cetãþenii turci,
înrolaþi ori nu jocurilor unor gre-
gare manipulãri -, ci de reflecþii
responsabile, fãrã resentimente ºi
prejudecãþi, în care sã se regã-
seascã mãcar indicii de înþelepciu-
ne, sub semnul unei prudenþe
maxime aºezate la umbra acelor
stafii care bântuie prezentul lumii
de azi. ªi de mâine.

Fiindcã n-a lipsit, apropo de
fapte ºi acte înregistrate de me-
dia internaþionale la Istambul, An-
kara ºi prin alte zone mai puþin
reperate ale Turciei, senzaþie unei
recurenþe a unor evenimente ce-
au marcat cu un tragism încã su-
purant destinul ultimului veac.

Mai întâi, revolta din Piaþa Tie-

nanmen de la Beijing din 1989,
eºuatã ºi urmatã de o represiune
aproape identicã celei turceºti de
acum. ªi cum sã nu ne cutremu-
rãm întorcându-ne, cu cãrþile pe
masã, cum se spune, fie ºi cu cen-
zura bezmeticã, discreþionarã ºi
dictatorialã, la valul de teroare gu-
laghistã a „Tãtucului” Stalin. Ori
cea a altor „tãtuci”, „falnici” con-
dotieri ai terorii, mai întâi Hitler,
apoi Franco ori Salazar, ale cãror
metode de represiune par, acum,
copiate la indigo? Ori prin copy-
paste, dovadã cã plagiatul, pe lân-
gã un act ordinar de furt, poate
folosi ºi „carte de învãþãturã” pen-
tru eventualii „piraþi” ai Puterii ab-
solute.

Sã ne mai întrebãm cum de s-
au putut identifica. în câteva ore,
zeci de puciºti printre care aproa-
pe 3 mii de magistraþi? Fireºte cã
e vorba de liste gata fãcute, ca sã
nu spun de delaþiuni îndosariate
ca pe vremea mai tuturor regimu-
rilor autoritare în care, cu vorba
ironicã a regretatului Umberto
Eco folositã ca titlu al unei cãrþi,
duºmanul, ºi când nu existã, îl
inventezi. ªi odatã parafatã, inven-
þia iese pe piaþã, devine instrument
prin care accesul la Autoritatea
Totalã, fatalmente discreþionarã ºi
maleficã, trece, în pas cadenþat,
pragul spre râvnita dar ºi deplo-
rabila Dictaturã.

a fost plasat într-o familie adoptivã. În ceea
ce priveºte rãniþii, oficialul german a decla-
rat cã doi turiºti chinezi sunt în stare criti-
cã. Linia de cale feratã dintre Ochsenfurt ºi
Wurzburg a rãmas închisã cât timp poliþia a
continut ancheta. Pânã acum, în Germania,
nu au avut loc atacuri legate explicit de te-
rorismul islamic, deºi þara a fost în centrul
crizei refugiaþilor din ultimul an. Reþeaua Stat
Islamic susþine cã atacul comis luni seara
într-un tren din Germania, soldat cu rãni-
rea a patru persoane, a fost comis de cãtre
unul dintre “combatanþii” sãi. Adolescentul
afgan a încercat sã atace 18 persoane din
tren, cu un topor ºi cu un cuþit.
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METEO

Partial
înnoratmiercuri, 20 iulie - max: 29°C - min: 16°C

$
1 EURO ...........................4,4737 ............. 44737
1 lirã sterlinã................................5,3395....................53395

1 dolar SUA.......................4,0442........40442
1 g AUR (preþ în lei)........173,3278.....1733278

Cursul pieþei valutare din 20 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
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Hai sã fim poliþiºti!

Se difuzeazã la HBO, ora 17:15

Este cea mai tare comedie cu
poliþiºti, doar cã... eroii sunt
impostori! Doi prieteni la catara-
mã (Damon Wayans Jr. ºi Jake
Johnson) se gândesc serios sã
lase metropola pentru orãºelul
de baºtinã ºi, ca sã mai uite de
probleme, se duc la cea mai tare
petrecere cu costume. Îmbrãcaþi
în uniforme de poliþiºti, cei doi
amici devin senzaþia cartierului,
dar dar vor ajunge cât ai clipi din
ochi sã aibã probleme nu doar
cu gansteri în toatã regula...

Jaf contra cronometru

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Filmul urmãreºte aventurile lui
Will Montgomery, un maestru al
hoþiilor, condamnat la opt ani de
închisoare, dupã ce fusese tras
pe sfoarã într-un jaf care nu
decursese conform planului.
Odatã eliberat, el este gata sã
lase în urmã trecutul criminal ºi
sã-ºi refacã relaþia cu fiica sa,
Alison Loeb. Foºtii complici ai lui
Montgomery precum ºi agentul
FBI Tim Harlendâ, sunt convinºi
cã prada - acþiuni în valoare de
10 milioane de dolari - a fost
ascunsã de Montgomery...

Ameninþarea ciclonului

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Marea Patã Roºie a planetei
Jupiter a dispãrut. Când furtuni
violente lovesc America de Nord,
devine evident cã acestea sunt
aceleaºi cu cele care au înconju-
rat Jupiter timp de sute de ani.
Furtunile înghit totul în calea lor
ºi este o chestiune de zile pânã
când marea patã roºie ameninþã
sã transforme pãmântul într-un
alt gigant Jupiter. Rãmâne de
vãzut dacã Pãmântul va putea fi
salvat de apocalipsa iminentã...

MIERCURI - 20 iulie

07:00 Exclusiv în România
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Scafandri de luptã ai

României
10:00 Dosar România
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
17:55 Superconsumatorul
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Întrebãri ºi rãspunderi
22:05 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Barbatul de la hotelul Ritz
1991, SUA, Dramã
00:55 Mad Men
2007, SUA, Dramã
01:50 Vorbeºte corect!
02:00 Telejurnal
02:50 Întrebãri ºi rãspunderi
03:40 Descãlecaþi în Carpaþi

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Jocurile Olimpice Rio 2016
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Europa 360°
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Viciul blond
1932, SUA, Dramã
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Viceregii
2007, SUA, Dramã, Istoric
00:20 Interzis, arestat, cenzurat
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Mic dejun cu un campion

TVR 2

08:25 Paul, mare poliþist la mall 2
10:00 Cel mai lung drum
12:05 Fãrã copii
13:45 Buddy
15:20 Pierdut in Yonkers
17:15 Hai sã fim poliþiºti!
19:00 Jucãtorii
19:30 Directori adjuncþi
20:00 Anturaj
21:45 În acea noapte
22:45 Marea Neagrã
00:40 Revolta lui Atlas: Partea

a II-a
02:30 Greg Louganis: înapoi pe

trambulinã
04:00 Dispozitiv 0068

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Jaf contra cronometru
2012, SUA, Acþiune, Thriller
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Jaf contra cronometru (R)
2012, SUA, Acþiune, Thriller
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
11:30 Hasta el fin del mundo (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Trandafirul negru
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Vorbeºte lumea

08:15 La Mãruþã (R)
09:15 La bloc (R)
11:15 Hudson Hawk (R)
14:15 Cowboy (R)
16:15 La bloc
18:30 Bunã ziua, tristeþe
20:30 Ameninþarea ciclonului
22:15 Cyrus
00:00 Piranha 3D (R)
01:45 Cine A.M.
06:45 Bunã ziua, tristeþe (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Insula iubirii
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Conspiraþie la Praga
1995, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Cu capul în nori (R)
2007, Turcia, Comedie
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Cred în mine (R)
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:00 Cronica netului
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Teroare la inaltime
1999, SUA, Acþiune, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Teroare la înãlþime (R)
1999, SUA, Acþiune, Dramã
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevarul Live
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Champions

League
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Regii KO-ului
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal UEFA Champions

League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a spaþiu-
lui – standului nr. 24   situat în Piaþa Industrialã din municipiul Cala-
fat, str. 22 Decembrie, nr 38 A, jud. Dolj, în urmãtoarele conditii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/mp
de stand/lunã;

¨ perioda de închiriere: 5 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat
al statului;

¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 500 lei;
¨ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii

la licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
¨ persoanele care participã la licitaþie, pot licita numai pentru

un singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 04.08.2016, orele 1100,  iar în-
scrierea se va face pânã la data de 04.08.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  str. T. Vladimirescu, nr. 24, jud. Dolj

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a imo-
bilului -  spaþiu comercial în suprafaþã de 105 mp  situat în  muni-
cipiul Calafat, str. Traian, bl. I, parter, jud. Dolj, în urmãtoarele
condiþii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 1,2 euro (echivalent
lei)/mp /lunã;

¨ perioda de închiriere: 15 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi

a taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al
statului;

¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare partici-

pãrii la licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat din str.
Traian, nr. 41.

Licitaþia voa avea loc  la data de 04.08.2016, ora 1115,  iar înscrie-
rea se va face pânã la data de 04.08.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/
333016.

OFERTE SERVICIU
Angajãm maºinis-
te marochinãrie.
Telefon: 0730/
584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conduce-
re: englezã înce-
pãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã
fizicã independen-
tã în Anglia – Re-
giune Essex. Cu-
plul lucreazã îm-
preunã la curãþe-
nie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la
e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.-
com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.

Angajãm meca-
nic auto. Telefon:
0765/799.173.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, fil-
mez Full HD la
diverse eveni-
mente: nunþi,
botez, majorat.
Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Execut zugrã-
veli, gletuieli,
montez par-
chet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domi-
ciliu. Telefon:
0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dris-
tor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii.
Telefon: 0724/
167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând aparta-
ment în Craiovi-
þa lângã Poºtã
confort I etaj I,
toate dotãrile.
0351/425.744.
3 - 4 CAMERE

Apartament 4
decomandate
toate îmbunãtã-
þirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând aparta-
ment Brazdã 1/4
semidecoman-
dat, 3 camere, 2
balcoane, îmbu-
nãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã
comuna Periºor
+ anexe, apã
curentã, canali-
zare la poartã,
teren 4500 mp,
livadã cu pruni,
vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã
comuna Pieleºti,
judeþul Dolj –
1820 mp. Infor-
maþii. Telefon:
0723/447.493.
Vând apartament
în vilã 120 mp, te-
ren 150 mp, zonã
centralã. Telefon:
0736/ 139.179.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

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.
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a unui
imobil – teren în suprafaþã  de 8 mp, situat în  municipiul Calafat, str.
Tudor Vladimirescu, în vecinãtatea bl. A1, jud. Dolj, în urmãtoarele
condiþii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 1,5 euro (echivalent lei)/
mp/an;

¨ perioda de închiriere: 4 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitatie trebuie  sã  facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul  local ºi bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 400 lei;
¨ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitatie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
¨ persoanele care participa la licitaþie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 04.08.2016, orele 1200,  iar în-
scrierea se va face pina la data de 04.08.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând sau închiriez
pe termen lung te-
ren 400 mp în
Craiova – vad foar-
te bun. Telefon:
0351/ 425.744.
Vând 400 ºi
1500 mp Bãile
Govora, toate
utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
programul Rabla,
piese de schimb.
Telefon: 0742/
382.449.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

Vând DACIA
1300 convenabil,
avantajos pentru
programul Rabla.
Telefon: 0728/
272.925. Craiova.

STRÃINE
Vând SEAT
EXEO - 2010.
Telefon: 0764/
529.339.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Gea-
muri Electrice; În-
chidere centrali-
zatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; -
Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii
la telefon: 0765/
312.168.

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuve-
le vopsite, cu
geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate
Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.

Vând pat dublu
2x2 m, 3 plapumi,
saltea, husã toate
noi. Telefon: 0773/
849.388
Vând în cimitirul
Ungureni - zona
Eroilor – parcela G
rândul 4, plaþul 4
mormânt din be-
ton, gard fier 3/1,50
cu douã gropi su-
prapuse. Telefon:
0740/012.173;
0745/601.438.
Vând colecþie for-
mula AS de 15 ani.
Telefon: 0729/
494.550.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre
aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineas-
ca douã gropi su-
prapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi
suprapuse Ro-
maneºti convena-
bil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700
buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/
401.270.Vând
cuier mare. Te-
lefon: 0742/
884.839.

Telefon mobil
EBODA sigilat,
cutii metalice pãs-
trare armament
cartuºe, piese
Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie ar-
gãsite- vopsite,
încãlþãminte pie-
le militare, com-
binã muzicalã
Stereo 205, cal-
culator instruire
copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã
damã sau bãr-
baþi, butelii turist.
Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 per-
soane, 2 com-
partimente ºi
verandã, douã
aragaze voiaj,
butelie aragaz.
Telefon: 0773/
801.619; 0351/
410.383.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã  cu strigare a unui
imobil – construcþie în suprafaþã de 72 mp, situat în  municipiul
Calafat, sat Ciupercenii Vechi, str. Rândunica, nr. 28, jud. Dolj, în
urmãtoarele condiþii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 1,5 euro (echivalent lei)/
mp/lunã;

¨ perioda de închiriere: 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la zi a

taxelor ºi impozitelor la bugetul local ºi bugetul consolidat al statului;
¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 400 lei;
¨ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii

la licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
¨ persoanele care participa la licitaþie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de04.08.2016, orele 1130,  iar înscrie-
rea se va face pânã la data de 04.08.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

TALONUL - CONTRACT DE MICÃ PUBLICITATE NR:
.................
Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L.

miercuri, 20 iulie 2016

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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:

Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70
cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/
1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifoni-
er, canapea, f.tolii,
scaune, bibliote-
cã, aspirator,
masã, saltea copil.
Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garso-
nierã Doljana.
Telefon: 0770/
413.319.
Ofer cazare gra-
tuitã pe termen
lung unei famili li-
niºtite sau nevo-
iaºe (Vâlcea).
Casã modestã
cu toate utilitãþile.
Telefon: 0351/
809.908.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.
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.

MATRIMONIALE
Cãsãtorie mic
handicap 37 ani
am locuinþã do-
resc la fel mic
handicap gr.2
fãrã vicii. Telefon;
0351/ 409.381.
Vãduv 60 ani, caut
doamnã pentru
cãsãtorie stare ma-
terialã foarte bunã.
Rural - zona Be-
chet. Telefon:
0751/ 010.160.
Pensionar singur
caut menajerã
pentru curãþenie
apartament de 2
ori/ lunã. Vârsta
sub 55 ani, 12 lei
/ orã. Telefon:
0727/ 226.367.

DIVERSE
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.

Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
CONDOLEANÞE
Dr. Luminiþa
Ocrotealã – Cli-
nica Hematolo-
gie, regretã dis-
pariþia prematu-
rã a minunatului
medic ºi colabo-
rator dr. DAN
HUREZEANU -
Clinica Boli In-
fecþioase.
Prof. Aristidie
Gheorghiu este
alãturi de domnul
preºedinte Teclu
Codreºi la dece-
sul soþiei. Since-
re condolaenþe!

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT,
cu sediul în Calafat,  jud. Dolj,  str. T. Vladimirescu, nr. 24

   Anunþã închirierea prin licitaþie publicã cu strigare a unui
imobil –(teren + construcþie) în suprafaþã de 40 mp, situat în Piaþa
Centralã  a municipiul Calafat, jud. Dolj, în urmãtoarele condiþii:

¨ preþul de pornire al licitaþiei este de 8 euro (echivalent lei)/
mp/lunã;

¨ perioda de închiriere: 10 ani, cu posibilitatea de prelungire;
¨ participanþii  la licitaþie trebuie sã facã dovada achitãrii la

zi a taxelor ºi impozitelor la bugetul local ºi bugetul consolidat
al statului;

¨ taxa de participare la licitaþie: 100 lei;
¨ garanþia de participare la licitaþie: 400 lei;
¨ caietul de sarcini ºi lista documentelor necesare participãrii la

licitaþie se obþin  de la sediul D.S.U.P. Calafat.
¨ persoanele care participã la licitaþie, pot licita numai pentru un

singur stand.

Licitaþiile vor avea loc  la data de 04.08.2016, orele 1145,  iar în-
scrierea se va face pânã la data de 04.08.2016, ora 1000.

Relaþii suplimentare la sediul D.S.U.P. Calafat, tel/fax: 0251/333016.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cele opt naþionale din Europa care parti-
cipã la Jocurile Olimpice (5-21 august), în
cadrul turneului feminin de handbal, îºi tes-
teazã forþele în cursul acestei sãptãmâni.
Echipele participã la douã turnee amicale, la
Ulstein (Norvegia) ºi Eindhoven (Olanda).

România a ajuns, asearã, în Norvegia,
unde se va întâlni cu douã din adversarele
cu care se va confrunta ºi în Grupa A la
Rio, cu þara gazdã (joi, ora 20:30) ºi cu
Spania (duminicã, ora 16:45). Tot la Ul-
stein va fi prezentã ºi Franþa, în compania
cãreia tricolorele vor evolua sâmbãtã, de
la 18:15. Toate cele trei partide vor putea
fi urmãrite în direct, pe Digi Sport 2.

La Eindhoven, patrulaterul este alcãtuit
din Olanda, Rusia, Muntenegru ºi Suedia,
iar turneul a debutat asearã. Va fi monito-
rizatã evoluþia Muntenegrului, având în ve-
dere cã ºi ea face parte din grupa tricolo-
relor. Ex-iugoslavele au deschis în com-
pania Rusiei, partidã marcatã de revenirea
pe teren a Bojanei Popovic, dupã o pauzã
de patru ani! Starul muntenegrean în vâr-
stã de 36 de ani se retrãsese imediat dupã
finala de la Jocurile Olimpice de la Londra
cu Norvegia, declarând cã nu se mai sim-
te motivatã sã continue. De atunci, Popo-
vic, câºtigãtoare de ºase ori a Ligii Cam-
pionilor, s-a dedicat familiei, devenind
mamã a doi copii, dar ºi proiectului Bu-
duscnost Podgorica, unde îndeplineºte
rolul de team-manager.

Antrenorul Dragan Adzic ºi preºedinte-
le Predrag Boskovic i-au propus Bojanei
sã revinã, iar cea mai bunã handbalistã a
ultimelor douã decenii a rãspuns afirma-
tiv. ”Am decis sã mã reîntorc pe teren,
sã-mi ofer o ºansã, altfel aº fi regretat mai
târziu”, a declarat Popovic.

România va susþine jocuri test cu Norvegia,România va susþine jocuri test cu Norvegia,România va susþine jocuri test cu Norvegia,România va susþine jocuri test cu Norvegia,România va susþine jocuri test cu Norvegia,
Franþa ºi Spania, înaintea JOFranþa ºi Spania, înaintea JOFranþa ºi Spania, înaintea JOFranþa ºi Spania, înaintea JOFranþa ºi Spania, înaintea JO

Turneul feminin de handbal de la Rio
debuteazã în 6 august, iar România face
parte din Grupa A, alãturi de Norvegia, Spa-
nia, Brazilia, Muntenegru ºi Angola. Gru-
pa B este compusã din Olanda, Rusia,
Suedia, Franþa, Argentina ºi Coreea de Sud.

Lotul tricolor pentru Rio
Federaþia Românã de Handbal a decis sã

opreascã pentru Rio 16 jucãtoare, pe lângã
cele 14 care vor fi înscrise pe foaia oficialã
plus rezerva stabilitã de la bun început fi-
ind luatã încã o handbalistã în caz de nece-
sitate maximã.

Portari: Paula Ungureanu (36 ani – CSM
Bucureºti, debutantã la JO), Ionica Muntea-
nu (37 ani - liberã de contract, debutantã).

Extreme stânga: Valentina Ardean (34
ani – SCM Craiova, a jucat ºi la JO 2008,
de la Beijing), Ana Maria Tãnãsie (21 ani –
Dunãrea Brãila, debutantã la JO).

Interi stânga: Cristina Neagu (27 ani –
Buducnost, a jucat ºi la JO 2008), Gabriella
Szucs (32 ani – Dunãrea Brãila, a jucat ºi
la JO 2008 pentru Ungaria), Gabriela Pe-
rianu (22 ani – Dunãrea Brãila, debutantã
la JO).

Centri: Aurelia Brãdeanu (37 ani – CSM
Bucureºti, a jucat ºi la JO 2000 ºi JO 2008),
Eliza Buceschi (22 ani – FC Midtjylland,
debutantã la JO).

Interi dreapta: Melinda Geiger (29 ani –
Brest, debutantã la JO), Patricia Vizitiu (27
ani – liberã de contract, debutantã la JO).

Extremã dreapta: Laura Chiper (26 ani
– Corona Braºov, debutantã la JO).

Pivoþi: Oana Manea (31 ani – CSM Bu-
cureºti, debutantã la JO), Florina Chintoan
(30 ani – ”U” Cluj, a jucat ºi la JO 2008).

Rezervã 1: Denisa Dedu (21 ani, portar

– Corona Braºov, debutantã la JO).
Rezervã 2: Mãdãlina Zamfirescu (21 ani,

centru – Dunãrea Brãila, debutantã la JO).
Selecþioner: Tomas Ryde
Cu excepþia Adei Nechita, care va de-

veni mamã, România se va baza la Rio pe
toate jucãtoarele importante care au dus
greul la echipa naþionalã în ultimul ciclu
olimpic, în care s-a obþinut ºi o medalie de
bronz la Campionatul Mondial din 2015.

La aniversarea a 70 de
ani, marele tenismen Ilie
Nãstase a primit, ieri, din
partea preºedintelui Klaus
Iohannis, cea mai impor-
tantã distincþie, Ordinul
“Steaua României”.

“Pentru generaþia mea,
aþi fost un sportiv de vis.
Deºi nu aveam la dispoziþie
mijloacele media de astãzi,
când juca Ilie, era sãrbãtoa-
re: ne adunam cu toþii în
faþa unui televizor ori
deschideam aparatele de
radio pentru a admira ºi
asculta spectacolul pe care
îl creaþi pe teren”, a spus

Sorana Cârstea a pãrãsit turneul de la Bastad
(Suedia) încã din primul tur. Românca, locul 88
WTA, a pierdut, ieri, în douã seturi, scor 5-7, 5-
7, meciul disputat împotriva favoritei numãrul 4,
Annika Beck. Jucãtoarea din Germania, ocupanta
poziþiei 37 în ierarhia mondialã, s-a impus dupã
ceva mai mult de o orã ºi jumãtate de joc,
trecându-ºi în cont victoria la prima întâlnire din
carierã împotriva Soranei Cîrstea.

Ilie Nãstase, decorat la Cotroceni cu “Steaua României”

Sorana Cîrstea, eliminatã
în primul tur la Bastad

preºedintele Klaus Iohannis,
la ceremonia de decorare
care a avut loc la Palatul
Cotroceni.

Ilie Nãstase a fost primul
lider din istoria clasamentu-
lui ATP ºi a cucerit în
cariera nu mai putin de 58
de turnee, dintre care ºapte
de Mare Slem la simplu,
dublu ºi dublu mixt.

Nãstase a mai disputat ºi
trei finale de Cupa Davis,
toate pierdute în fata
Statelor Unite, într-o
perioadã în care prea puþine
echipe aveau puterea sã
stea în faþa României.

Astãzi              în tur
FK Astana (Kaz) – Zalgiris Vilnius (Lit) 0-0
F91 Dudelange (Lux) – Qarabag Agdam (Azb) 0-2
IFK Norrköping (Sue) - Rosenborg BK (Nor) 1-3
Ferencvarosi TC (Ung) – Partizani Tirana (Alb) 1-1
AS Trencin (Slc) – Olimpija Ljubljana (Sln) 4-3
Celtic FC (Sco) – Lincoln Red Imps (Gib) 0-1
Dinamo Zagreb (Cro) – Vardar Skopje (Mac) 2-1
Hafnarfjordur (Isl) – Dundalk FC (Irl) 1-1

Asearã dupã închiderea ediþiei: Alashkert FC (Arm) – Dinamo Tbilisi
(Geo) – în tur 0-2 / FK Liepaja (Let) – FC Salzburg (Aus) – 0-1 / APOEL Nicosia
(Cip) – The New Saints (ÞG) – 0-0 / Sheriff Tirasapol (Mol) – Hapoel Beer
Sheva (Isr) – 2-3 / Seinajoen Jalkapallokerho (Fin) – BATE Borisov (Blr) – 0-
2 / FC Copenhaga (Dan) – Crudsaders FC (Ir. N) – 3-0 / Steaua Roºie Belgrad
(Srb) – Valletta FC (Mal) – 2-1 / Legia Varºovia (Pol) – Zrinjski Mostar (Bos) –
1-1 / Mladost Podgorica (Mun) – Ludogorets Razgrad (Bul) – 0-2.

România este reprezentatã în competiþie de Astra ºi Steaua, ambele urmând
sã intre în luptã în turul urmãtor. Acolo unde, giurgiuvenii vor întâlni învingã-
toarea dublei FC Copenhaga – Crusaders, iar bucureºtenii pe vucecampioana
Cehiei, Sparta Praga.

LIGA CAMPIONILOR – TURUL II
PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bastad, în Suedia: ziua a 2-a.

DOLCE SPORT 2
3:00 – TENIS (M) – Turneul de la Washington, în Statele Unite.

EUROSPORT 1
15:30 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 17-a (Berna – Finhaut Emosson).

EUROSPORT 2
19:00 – ATLETISM – Campionatele Mondiale de juniori, la Bydgoszcz, în

Polonia: etapa a 2-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

HANDBALHANDBALHANDBALHANDBALHANDBALHANDBALHANDBALHANDBALHANDBAL
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Universitatea Craiova
Au venit: Calancea (Voluntari),

Rambe (Farense).
Au plecat: Straton, Achim, Iliev,

Herghelegiu, Ferfelea, Curelea.
Echipa-tip: Calancea – Briceag,

Popov, Acka, Vãtãjelu – Mateiu, Zla-
tinski – Bãluþã, Nuno Rocha, Bancu -
Ivan. Antrenor: Gheorghe Mulþescu.

Astra
Au venit: Vangjeli (Skenderbeu),

Balaure (Baia Mare), Fabricio.
Au plecat: Queiros, Gãman.
Echipa-tip: Lung – Vangjeli,

Geraldo, Fabricio, Junior Morais
– Takayuki, Boldrin - Boudjemaa,
Teixeira, de Amorim - Alibec. An-
trenor: Marius ªumudicã.

Steaua
Au venit: D. Popescu, Ov. Po-

pescu (ambii ACS Poli), Golubovici
(CSMS Iaºi), Vl. Achim (FC Volun-
tari), Aganovici (AEL Limassol).

Au plecat: Chipciu, Varela,
Papp, Carp, Bawab, Râpã, Pârvu-
lescu, Kharja, Gebhart, Marica.

Echipa-tip: Niþã – Enache,
Tamaº, Toºca, Momcilovic – Pin-
tilii, Vl. Achim – Ad. Popa, Stan-
ciu, Hamroun – Golubovic. Antre-
nor: Laurenþiu Reghecampf.

Pandurii
Au venit: Cl. Voiculeþ (ASA Tg.

Mureº), Buleicã (împrumut expi-
rat Chiajna), Bãrbuþ (ACS Poli),
Obodo (Chiajna), Herea (liber),
Amiche (Barakaldo)

Au plecat: Mingote, Nicoarã,
Sãpunaru, Erico, Ropotan, Rãduþ,
Antal, Vasco Fernandes, Ciucur,
Wellington.

Echipa-tip: Stanca – Unguruºan,
Bunoza, Vasilijevic, Grecu – Obodo,
Voiculeþ – Armiche, Nistor, Herea –
Hora. Antrenor: Petre Grigoraº.

Dinamo
Au venit: Brãnescu (Omonia),

Busuladzici (Odense), Penedo (Sa-
prissa), Romera Navarro (Jablonec)

Au plecat: Râmniceanu, Cer-
niauskas, Batin, Bicfalvi, Puljici,
Kortzorg, Essombe.

Echipa-tip: Brãnescu – Hanca,
Nedelcearu, Mevlija, St. Filip –
Anton, Busuladzic - Rotariu, Pa-
lic, V. Lazãr - Gnohere. Antrenor:
Ioan Andone.

Viitorul
Au venit: Râmniceanu (Dina-

mo), Brandan (ASA), Purece
(Chiajna), Carp (Steaua), Þâru,
Mitache, S. Rãdoi (toþi FC Volun-
tari), G. Iancu, D. Lopez (Doxa),
Nimely (ACS Poli)

Au plecat: Goulon, Nicoliþã,

Vara aceasta a fost una dintre cele mai sãrace la
capitolul mercato pentru echipele din Liga I. Singu-
ra echipã care a achiziþionat jucãtori pe bani a fost
Steaua, însã sumele au fost destul de reduse. În rest,
doar transferuri de jucãtori liberi de contract. Cele
mai intense miºcãri s-au înregistrat la Târgu Mureº,
care a schimbat practic aproape întreg lotul de jucã-
tori, instalând ºi un nou antrenor, italianul Bonetti.
Dintr-o echipã de play-off sau chiar pretendentã la
titlu, ASA va fi una dintre candidatele la retrograda-
re, ea pornind ºi cu un deficit de 6 puncte, la fel ca
CFR Cluj. O retrogradatã certã va fi echipa care va

completa Liga I, Rapid sau Timiºoara. Giuleºtenii
sunt în faliment, iar bãnãþenii ar începe campiona-
tul cu minus 14 puncte. Singura echipã care nu a
achiziþionat vreun jucãtor ºi a pierdut nume impor-
tante este Chiajna, care însã a fãcut o figurã fru-
moasã în prologul campionatului, reprezentat anul
acesta de finala ediþiei trecute a Cupei Ligii. Cel mai
probabil, 9 echipe se vor bate pentru intrarea în play-
off, în ordinea valorii lotului de jucãtori acestea fi-
ind: Astra, Steaua, Viitorul, CFR Cluj (în ciuda han-
dicapului de 6 puncte), Pandurii, Craiova, Dinamo,
FC Botoºani ºi CSMS Iaºi.

Pablo de Lucas, Fl. Cernat.
Echipa-tip: Buzbuchi – Benzar,

Þâru, Hodorogea, C. Ganea –
Brandan, R. Marin – Chiþu, Pure-
ce, Fl. Tãnase - Iancu. Antrenor:
Gheorghe Hagi.

ASA
Au venit: Monzo (Getafe B),

Martinez (Zaglebie Sosnowiec),
Cadu (Gil Vicente), Zicu (ACS
Poli), F. Garcia (Villarreal B), Ge-
rard Oliva (L’Hospitalet), O. Ursu
(U Cluj), E. Dicã (Baia Mare), Al.
Ioniþã (Farul), Kuku (Clinceni),
Cordoº (Gaz Metan).

Au plecat: Muth, Brandan, Cl.
Voiculeþ, I. Gonzalez, N’Doye, I.
Balaur, M. Constantin, Ramiro Cos-
ta, Ad. Mutu, M. Constantin, Vela-
yos, Balic, Pârvulescu, Þucudean,
Dedov, Gorobsov, L. Buº, Jazvic.

Echipa-tip: Stãncioiu – G. Matei,
Cordoº, Cadu, F. Garcia – E. Dicã,
G. Mureºan – Martinez, Zicu, O. Ursu
- Ciolacu. Antrenor: Dario Bonetti.

CSMS Iaºi
Au venit: Ciucur (Pandurii), D.

Roman (Botoºani), Aniþoiu (Baia
Mare), Martin (Rapid), Boiciuc
(Suceava)

Au plecat: Viveiros, Onduku, A.
Enescu, Golubovic, Llullaku.

Echipa-tip: Grahovac – I. Voi-
cu, Mihalache, Frãsinescu, Þigã-
naºu – Ciucur, Mitic, V. Gheorghe,
Bole - And. Cristea, Piccioni.

Antrenor: Nicolo Napoli.

CFR Cluj
A venit: Peteleu (Petrolul).
Au plecat: Gomelt, Beleck, Vi-

tor Bruno, D. Coelho, Carter.
Echipa-tip: T. Marc – T. Lopes,

Larie, A. Mureºan, Camora – Nou-
vier, Petrucci, Jakolis – Bud, Cristian
Lopez, Pãun. Antrenor: Vasile Miriuþã.

FC Botoºani
Au venit: Herghelegiu (Craiova),

Muscã (Brãila), Astafei (Petrolul),
M. Roman (Toulouse), Juncãna-
ru, Golofca, Niga, D. Munteanu.

Au plecat: Pleºca, Ngadeu, Iva-
novici, Casado, Carralero, Bujor,
D. Roman, Hadnagy.

Echipa-tip: Iliev – Dimitrov, Miron,
Plãmadã, Muºat – M. Roman, Vaº-
vari, Cabrera, Astafei – Herghelegiu,
Matulevicius. Antrenor: Leo Grozavu.

Chiajna
Au venit: -
Au plecat: Buleicã, Obodo, Pu-

rece, Matache, Odibe, Niasse,
Giurgiu, Milevski, Hamza.

Echipa-tip: Bãlgrãdean – Feussi,
Tincu, Mamele, Bucuricã – Sere-
diuc, M. Cristescu, N. Roºu, Grã-
dinaru – M. Constantinescu, Pena.

Antrenor: Emil Sãndoi.

FC Voluntari
Au venit: P. Ivanovici (FC Boto-

ºani), Popadiuc (Steaua), Fl. Cernat
(FC Voluntari), L. Marinescu (Petro-
lul), Tãbãcariu (Ceahlãul), I. Balaur
(ASA), L. Cazan (Mediaº), Lungu
(Cottbus), Al. Coman (Braºov).

Au plecat: Alcenat, ªtefãnescu,
Chitoºcã, Enceanu, Vâlceanu, Tu-
dorie, Þâru, Mitache, Briceag, S.

Rãdoi, Calancea, Ispir, Iorga, No-
vakovici, Monakana, Vl. Achim,
Pancu, Kone.

Echipa-tip: Bornescu – Filipov, Spa-
hija, Maftei, Lungu - Marinescu, Moke,
N. Grigore, Fl. Cernat – Ivanovici, Ad.
Bãlan. Antrenor: Florin Marin.

Gaz Metan
Au venit: Pleºca, Cuedan (ambii

FC Botoºani), Muth (ASA), Gavra
(Viitorul), Axente (Maccabi Neta-
nya), V. Creþu (Energie Cottbus),
Llullaku (CSMS Iaºi), Trtovac, Eric.

Au plecat: I. Neag, G. Neagu, L.
Cazan, Al. Neacºa, Bãjenaru, P. Ia-
cob, Florean, Staicu, Târcoveanu.

Echipa-tip: Pleºca – V. Creþu,
Muth, Trtovac, Buzean – Muntean,
Zaharia, Eric, Llulaku - Axente,
Gavra. Antrenor: Cristi Pustai.
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