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Cã natura este minunatã o

ºtim cu toþii. Dintotdeauna l-
a încântat pe om ºi i-a creat
clipe frumoase de destindere
fizicã ºi psihicã. Conducerea
municipalitãþii craiovene
pare sã-ºi fãcut o profesiune
de credinþã din modernizarea
parcurilor ºi grãdinilor
publice. Astfel cã, încã de
ieri, se lucreazã ºi în parcul
„Crizantemelor”, cunoscut
mai mult drept parcul „Puº-
kin”. O veritabilã oazã de
frumuseþe naturalã, umbritã
din plin graþie coronamentu-
lui arborilor falnici ºi loc de
relaxare, la orice orã, pentru
sute de craioveni. Gazon,
sistem de iluminat public
refãcut, bãnci noi, trotuare
colorate ºi amplasamente de
joacã pentru cei mici sunt
doar câteva dintre prefaceri-
le pe care localnicii, ºi nu
numai, le vor cunoaºte în
urmãtoarele sãptãmâni. Iar
municipalitatea promite cã,
dupã finalizarea lucrãrilor din
„Puºkin” va deschide un
nou ºantier într-un alt parc
public al Craiovei.
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Ministrul de interne al
Franþei, Bernard Cazeneuve,
a prezentat, ieri, un bilanþ,
eminamente pozitiv al Euro
2016. În opinia sa competiþia
de realã þinutã, care a umplut
stadioanele, a fost o reuºitã
din perspectiva asigurãrii de-
pline a condiþiilor de securi-
tate, în pofida unor multiple
ameninþãri teroriste semnala-
te ºi luate în consideraþie. Sin-
gurul incident regretabil pe
durata desfãºurãrii competi-
þiei, o lunã întreagã …

Umberto EcoUmberto EcoUmberto EcoUmberto EcoUmberto Eco
ºi „filosofia”ºi „filosofia”ºi „filosofia”ºi „filosofia”ºi „filosofia”
pentru toþipentru toþipentru toþipentru toþipentru toþi

Mi-a parvenit abia de
curând o informaþie despre
Umberto Eco, decedat, cum
se ºtie, în februarie a.c. la
vârsta de 84 de ani. S-a
scris ºi s-a vorbit atunci
mult, într-o diversitate de
opinii ºi de judecãþi ce-au
angajat cele mai reprezenta-
tive ºi variate categorii de
conaþionali ai sãi, de la cele
mai înalte demnitãþi statale
ºi mari personalitãþi cultura-
le pânã la beneficiarii – foºti
colegi, studenþi, doctoranzi,
colaboratori…
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Andreea Paul
a demisionat
din funcþia de prim-
vicepreºedinte PNL

Deputatul PNL Andreea
Paul a demisionat ieri din
funcþia de prim-vicepreºedinte
PNL, nemulþumitã de faptul
cã nu a fost susþinutã pentru
preluarea preºedinþiei PNL
Satu Mare, au declarat pentru
MEDIAFAX surse din PNL.
Biroul Politic Naþional al
PNL a discutat în ºedinþa de
ieri ºi renunþarea la ultimele
conduceri bicefale ale organi-
zaþiilor din teritoriu.

Tudor Ionescu (Tudy)
demisioneazã
din funcþia
de viceprimar

Viceprimarul Capitalei
Tudor Ionescu ºi-a anunþat
luni demisia din funcþia de
viceprimar, invocând drept
motiv campania mediaticã
declanºatã împotriva lui ‘’pe
considerente ce þin exclusiv de
sfera vieþii private’’. ‘’Vãzând
campania mediaticã declanºa-
tã împotriva mea pe conside-
rente ce þin exclusiv de sfera
vieþii mele private, din urmã
cu mai bine de cinci ani, am
luat decizia de a demisiona din
funcþia de viceprimar al
municipiului Bucureºti. Am
câºtigat aceastã funcþie cu
sprijinul colegilor mei din
ALDE, cât ºi al PSD, fiind
ales pe lista ALDE a Consiliu-
lui General de cãtre cetãþenii
Bucureºtiului ºi þin sã le
mulþumesc tuturor....Un
episod de viaþã privatã din
trecutul meu, o greºealã, un
episod ce nu a devenit cunos-
cut decât prin indiscreþia
altora ºi care nu a produs
niciun fel de prejudicii unor
terþi, nu poate ºi nu ar fi
trebuit transformat într-un
obstacol în calea unei cariere
publice...’’, a transmis Tudor
Ionescu prin intermediul unui
comunicat de presã.
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Preºedintele Comisiei de agricul-
turã a Camerei Deputaþilor, Nini
Sãpunaru, declara, la 17 mai, cã
proiectul de lege potrivit cãreia co-
mercianþii trebuie sã aibã la raft 51%
produse provenite din lanþul scurt
de aprovizionare va fi transmisã ple-
nului fãrã niciun fel de modificare.
Poziþia sa a venit în contextul în care
confederaþia patronalã CONCOR-
DIA a transmis Parlamentului cã a
luat la cunoºtinþã ’’cu îngrijorare
modificãrile în curs de adoptare la
Legea 321/2009 privind comercia-
lizarea produselor alimentare’’, sus-
þinând cã prevederile legii ‘’încalcã
atât legislaþia comunitarã, cât ºi prin-
cipiile pieþei unice’’, dar ºi legislaþia
româneascã ºi cã ’’principalul scop
al adoptãrii lor este efectarea acti-
vitãþii comerciale a celor care ope-
reazã în domeniul comerþului mo-
dern în România’’.

Baconschi crede cã la întâlni-
rea Alianþei , România a obþinut
“ce ºi-a propus” ºi, dacã va dori
mai mult, va trebui “sã facã mai
mult”, polemicile interne pe aceas-
tã temã fiind “inutile”. “Mi se pare
pozitivã continuitatea în politica
României, indiferent de admnistra-
þie: aveam deja prezenþe militare
semnificative la Cincu ºi Kogãlni-
ceanu (unde va mai sosi un bata-
lion american), iar baza Deveselu
a trecut, aºa cum era prevãzut,
sub comandã NATO. E notabil ºi
update-ul planului de contigenþã
privitor la România, pentru cã el
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Preºedintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea care
obligã hipermarketurile sã expunã la raft 51% produse

româneºti ºi le interzice sã încaseze de la furnizor taxe ºi
servicii, anunþã Administraþia Prezidenþialã. Actul normativ

a fost adoptat de Camera Deputaþilor, for decizional, în
unanimitate în luna iunie. Legea a fost contestatã de patro-

nate ºi a fost amânatã de mai multe ori.

CONCORDIA a susþinut cã obli-
gativitatea ca 51% din produsele
alimentare din supermarket sã fie
româneºti nu este de naturã sã re-
zolve problemele ºi nici sã asigure
un sprijin real producãtorilor ro-
mâni. La rândul sãu, Asociaþia Ma-
rilor Reþele Comerciale din Româ-
nia a avertizat cã modificãrile adu-
se Legii 321/2009 ’’au potenþialul sã
afecteze masiv funcþionarea norma-
lã a comerþului alimentar’’.

Pe de altã parte, preºedintele
Comisiei de agriculturã a mai de-
clarat cã, în forma actualã, legea nu
contravine principiilor pieþei unice,
subliniind cã prevede obligativitatea
ca în hipermarketuri sã existe 51%
din produse provenite din ‘’lanþul
scurt’’ de aprovizionare, fãrã sã facã
strict trimitere la produsele româ-
neºti. Astfel, comerciantul persoa-
nã juridicã autorizatã sã desfãºoare

activitãþi de comercializare pentru
produse alimentare are obligaþia ca,
pentru categoriile carne, ouã, legu-
me, fructe, miere de albine, produ-
sele lactate ºi de panificaþie sã achi-
ziþioneze aceste produse în propor-
þie de cel puþin 51% din volumul de
marfã pe raft, corespunzãtor fiecã-
rei categorii de produse alimentare,
provenite din lanþul alimentar scurt,
aºa cum este definit în conformita-
te cu legislaþia în vigoare. Fac ex-
cepþie comercianþii care realizeazã
o cifrã de afaceri anualã netã sau
deþin active total de pânã la douã
milioane de euro, echivalent în lei.
Metodologia de desfãºurare a acþi-
unilor privind lanþul scurt de apro-
vizionare se aprobã prin hotãrâre a

Guvernului, prevede legea promul-
gatã de ºeful statului.

Legea cuprinde ºi modificãri pri-
vind etichetarea cãrnii, printre care
aceea cã obligã comerciantul sã afi-
ºeze vizibil sintagma «carne româ-
neascã», pentru carnea comerciali-
zatã direct cãtre consumatorul fi-
nal, dacã aceasta îndeplineºte con-
diþiile din regulamentele europene,
iar produsele din carne comerciali-
zate pe piaþa internã vor cuprinde
obligatoriu pe etichetã procentul de
carne provenit din România. Neres-
pectarea acestor dispoziþii se sanc-
þioneazã cu amendã de la 100.000
lei la 150.000 lei, în mãsura în care
nu sunt aplicabile prevederile Legii
nr. 21/1996, republicatã.

România trebuie sã lanseze rapid, dupã summit-ul NATO de
la Varºovia, programe de modernizare a forþelor armate pe

baza alocãrii a cel puþin 2% din PIB în vederea acestui obiec-
tiv, a declarat ieri, pentru MEDIAFAX, ambasadorul Teodor

Baconschi, fost ministru de Externe, în tip ce europarlamenta-
rul Theodor Stolojan considerã cã România “tot ceea ce se
putea obþine” la summitul NATO, dar a þinut sã se declare

îngrijorat de “zãngãnitul de arme” ºi de reluarea cursei
înarmãrilor, “ca în vremea Rãzboiului Rece”.

distribuie toate sarcinile în caz de
agresiune strãinã. În ce priveºte
noua brigadã multinaþionalã, sã
sperãm cã, pe lângã polonezi ºi
bulgari, vom avea trupe ºi din alte
state membre, din Europa occi-
dentalã. Va fi nevoie sã ne con-
certãm cât mai bine cu Ankara ºi
Sofia, pentru ca Alianþa sã adop-
te, pe termen mediu, ºi mãsuri pro-
active de contracarare a zonelor
anti-acces construite de Rusia în
Crimeea”, a mai spus, pentru
MEDIAFAX, ambasadorul Ba-
conschi.

Fostul premier Theodor Stolo-

jan a declarat, ieri, pentru MEDIA-
FAX, cã România a obþinut “tot
ceea ce se putea obþine” la sum-
mitul NATO, dar a þinut sã se de-
clare îngrijorat de “zãngãnitul de
arme” ºi de reluarea cursei înar-
mãrilor, “ca în vremea Rãzboiului
Rece”. România a obþinut ceea ce
se putea obþine. Sã nu uitãm to-
tuºi, cã pentru NATO, þãrile balti-
ce, care au graniþã nemijlocitã cu
Rusia, prezintã, din acest punct de
vedere, un risc mai mare pentru
securitatea întregului bloc NATO
ºi atunci îºi concentreazã mai mult
forþele acolo. De obicei, cei care
participã la asemenea reuniuni, fie
cã discutãm de NATO sau Consi-
liul European, trebuie sã obþinã
câte ceva, pentru ca atunci când
se întorc în þãrile lor, ei trebuie sã
spunã ce au fãcut, cum au apãrat
interesele þãrii respective. Eu cred

cã România a obþinut ceea ce se
putea obþine la aceastã reuniune”,
a spus fostul premier. El s-a arã-
tat îngrijorat de reluarea “cursei
înarmãrii”, atât a NATO, cât ºi a
Rusiei. “Avem comunicatele ofi-
ciale - pe de o parte comunicatul
NATO, pe de altã parte comuni-
catul dat de preºedintele Româ-
niei, care a participat la aceastã
sesiune a NATO. Dupã comuni-
catele acestea rezultã cã toate lu-
crurile sunt în ordine. Acum, si-
gur cã eu am trãit perioada Rãz-
boiului Rece, ca mulþi alþii din
România, când, pe de o parte era
blocul NATO, iar pe de altã parte
era Tratatul de la Varºovia ºi când
s-au irosit miliarde ºi miliarde de
dolari de ambele pãrþi pentru ceea
ce se chema «cursa înarmãri-
lor»...”, a mai spus, pentru ME-
DIAFAX, fostul premier Stolojan.
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Ministrul de interne al Fran-
þei, Bernard Cazeneuve, a pre-
zentat, ieri, un bilanþ, eminamen-
te pozitiv al Euro 2016. În opinia
sa competiþia de realã þinutã,
care a umplut stadioanele, a fost
o reuºitã din perspectiva asigu-
rãrii depline a condiþiilor de se-
curitate, în pofida unor multiple
ameninþãri teroriste semnalate ºi
luate în consideraþie. Singurul in-
cident regretabil pe durata des-
fãºurãrii competiþiei, o lunã în-
treagã (10 iunie-10iulie) a fost
înregistrat la Marsilia, concreti-
zat în violenþe sângeroase între
turiºtii englezi ºi ruºi. Dispoziti-
vele de securitate defãºurate pe
durata Campionatului European,
au constituit o prioritate absolu-
tã, mobilizate fiiind peste 90.000
de persoane. Dintre acestea
42.000 poliþiºti, 32.000 jandarmi,

cãrora li se adaugã 30.000 de
agenþi privaþi de securitate ºi
10.000 de militari din cadrul ope-
raþiunii „Sentinelle”. Bernard Ca-
zeneuve a respirat uºurat în faþa
presei, afirmând tranºant: „Poli-
þiºtii ºi jandarmii au fost de o
fermitate totalã în confrunta-
rea cu huliganii”. Mai clar, for-
þele de ordine au avut de lucru
doar cu suporterii ultraviolenþi.
Bilanþ: 1.500 de audieri, 59 de
condamnãri la pedepse cu închi-
soare, ferme ºi cu suspendare,
64 de mãsuri de expulzare, 3.100
de interdicþii de acces în Hexa-
gon pe durata derulãrii competi-
þiei. Bernard Cazeneuve a mul-
þumit UEFA, federaþiilor partici-
pante, dar în egalã mãsurã a sa-
lutat colaborarea fertilã cu ser-
viciile de poliþie europene. N-au
fost omise de la elogii nici servi-

ciile de informaþii, care au per-
mis interpelarea, în acest an, a
150 de indivizi cu preocupãri te-
roriste. Euro 2016 din Franþa a
fost o reuºitã, generând speran-
þe pentru obþinerea acordãrii gãz-
duirii Jocurilor Olimpice din 2024,
pentru care Parisul a depus can-
didatura, aºteptând acum rezul-
tatul, la începutul anului viitor.
Buna organizare a Euro 2016, s-
ar putea spune, s-a constituit într-
un test. Ieri, societatea SETE
care gestioneazã exploatarea
Turnului Effel a decis închiderea
acestuia dupã evenimentele per-
turbatorii din ziua precedentã.
Franþa a câºtigat, poate ºi pe plan
sportiv, deºi trofeul Euro 2016
revine Portugaliei. Dar a câºti-
gat capacitatea de a organiza un
eveniment calificat în debutul
competiþiei ca având un înalt grad

de risc. Jacques Lambert, pre-
ºedintele Euro 2016 SAS, socie-
tatea care a administrat turneul,
s-a arãtat de asemenea mulþu-
mit. Dacã s-ar fi produs ceva, un
singur eveniment perturbatoriu –
Doamne fereºte – , competiþia
s-ar fi oprit imediat. Lumea în-
treagã a privit timp de o lunã spre
Franþa, unde cooperarea între
instituþiile statului ºi cele ale ad-
ministraþiei publice locale, din
oraºele gazdã, a arãtat bine. Tu-
riºti din toatã Europa au luat cu
asalt cele 10 stadioane (2.430.863
spectatori) care au gãzduit me-
ciurile de fotbal. Ameninþarea te-
roristã continuã, a precizat minis-
trul de interne, cerând vigilenþã
pe perioada estivalã. O compe-
tiþie de anvergura Euro 2016 s-a
desfãºurat în condiþii ireproºabi-
le ºi Steffen Seibert, purtãtorul

de cuvânt al cancelarului german
Angela Merkel, a adresat pe con-
tul sãu de facebook un „Bravo
France”, pentru buna organiza-
re a competiþiei. Ieri, premierul
portughez, Antonio Costa, i-a fe-
licitat atât pe preºedintele Fran-
þei, Francois Hollande, cât ºi pe
premierul Manuel Valls, pentru
excelenta organizare a competi-
þiei, sub aspectul înlãturãrii ori-
cãrei îngrijorãri legate de acte de
terorism. Bilanþul economic al
Euro 2016 se anunþã pozitiv.
Ceea ce era de aºteptat. Impac-
tul psihologic al competiþiei cu
efectele inerente, nu trebuie sub-
estimat. Altfel spus, Franþa a ie-
ºit bine ºi „trofeul” organizãrii
excepþionale a competiþiei rãmâ-
ne la Paris. Ceea ce nu e puþin
lucru. ªi pentru acest trofeu s-a
trudit realmente.

În acest moment, SC Termo
SRL Craiova are deschis sezonul
pentru debranºãrile de la reþea,
lãsându-le craiovenilor posibilita-
tea sã decidã de la ce sursã de
energie sã vor încãlzi la iarnã. Cei
care doresc separarea de la re-
þeaua publicã pot sã facã acest
lucru pe toatã perioada verii, ur-
mând ca acest lucru sã nu mai
fie posibil din toamnã, când se va
relua furnizarea de cãldurã.  ”Pro-
cedura este asemãnãtoare ca în
ceilalþi ani, nu s-a schimbat nimic.
Solicitanþii depun o cerere în acest
sens, iar noi trebuie sã verificãm

Debranºaþii de la TDebranºaþii de la TDebranºaþii de la TDebranºaþii de la TDebranºaþii de la Termoermoermoermoermo
nu se mai pot rãzgândinu se mai pot rãzgândinu se mai pot rãzgândinu se mai pot rãzgândinu se mai pot rãzgândi

Reprezentanþii SC Termo SRL Craiova îi avertizeazã pe craiovenii care
vin cu cereri de separare de la reþea sã se gândeascã mai bine înainte de a
face acest pas, deoarece, dupã tãierea conductelor, se poate întâmpla sã nu
mai poatã fi reconectaþi. „Mulþi au venit sã-i rebranºãm, dar, din pãcate,
condiþiile tehnice nu ne mai lasã sã facem acest lucru”, transmite Sorin

Iordache, directorul economic al societãþii de termoficare.

dacã este sau nu posibil, din punct
de vedere tehnic, ca ei sã se de-
branºeze. Dacã se îndeplinesc
condiþiile legale, respectivul va
primi avizul fãrã nici un fel de pro-
blemã”, a spus Sorin Iordache,
directoril economic al SC Termo.

Aviz pentru zonele neunitare
Concret, pentru a primi accep-

tul, locatarul trebui sã nu se gã-
seascã într-o zonã unitarã, adicã
o zonã în care ori toþi locatarii pri-
mesc energie termicã din reþea,
ori sunt doar foarte puþini care s-
au debranºat.  „Sunt foarte nulte

zone unitare în Craiova, fiindcã
sunt craioveni care au ajuns la
concluzia cã este mai bine sã fie
abonaþi la sistemul centralizat de
apã ºi cãldurã. Dacã apartamen-
tul în care locuiesc ºi pe care do-
resc sã îl debranºeze se aflã într-
o astfel de zonã, atunci ei nu se
pot desprinde de la sistem ºi nu
vor primi acceptul nostru”, a mai
explicat reprezentantul SC Termo.
În celãlalt caz, dacã sunt peste
25% din locatarii unui bloc deja
debranºaþi, nu va fi nici o proble-
mã, societatea de termoficare fi-
ind obligatã sã le dea acordul.

Angajaþii Termo
fac debranºarea
Dupã obþinerea

acordului SC Termo,
se încep demersurile
legale pentru constitui-
rea dosarului de de-
branºare. Procedura
de separare a conduc-
telor de la reþea va fi
fãcutã apoi de cãtre
angajaþii societãþii.
„Debranºarea o fa-
cem noi, cu oamenii
noºtri, fiindcã este o
procedurã tehnicã pe
care o cunoaºtem mai
bine decât orice insta-
lator privat. ªi, în plus,
în felul acesta, ne ºi
asigurãm cã proprieta-

rul ºi-a tãiat toate caloriferele de
la alimentare”, a mai spus Sorin
Iordache. Tehnic, dupã cum spun
specialiºtii de la Termo, existã po-
sibilitatea ca un locatar sã îºi men-
þinã în funcþiune un calorifer într-
o camerã, iar pe hârtie sã decla-
re cã este debranºat total.

1.500 de solicitãri pe varã
În total, sunt 60.000 de apar-

tamente abonate la reþeaua pu-
blicã a oraºului, iar, pe perioada
verii, se fac, în medie, 1.500 de
separãri de la reþea. Reprezen-
tanþii SC Termo spun însã cã, de
obicei, doar jumãtate din cei care
depun cerere ºi primesc accep-
tul mai continuã demersul, rãz-
gândindu-se.  „Noi îi atenþionãm,
pe aceastã cale, pe craioveni sã
fie foarte hotãrâþi când încep
acest demers pentru cã poate fi
unul fãrã întoarcere. Dacã se
rãzgândesc înainte ca noi sã tã-
iem conductele nu este nici un
fel de problemã, situaþia se re-
gleazã. Dar este mai complivat
ºi poate imposibil pentru cei care
vor sã se reconecteze. Oricât ne
dorim sã avem mai mulþi abonaþi,
de cele mai multe ori nu mai pu-

tem sã facem nimic pentru ei fi-
indcã suntem constrânºi de con-
diþiile tehnice din bloc, pe care
tot ei le-au creat”, a mai spus So-
rin Iordache.

Pierderi de 19% pe reþea
Specialiºtii Termo recunosc

cã sunt destul de mulþi craioveni
care doresc sã revinã la sistem,
dar locuind într-un bloc unde sunt
deja foarte multe apartamente
debranºate, societatea nu îi mai
preia. „Se fac niºte calcule te-
meinice dacã este sau nu renta-
bil sã cheltuim niºte bani cu
transportul gigacaloriei cãtre unul
sau doi consumatori dintr-un bloc.
De cele mai multe ori, pe noi ne
costã mai mult distribuþia decât
încasãm noi de la ei pentru con-
sum. Se mai întâmplã sã avem ºi
probleme cu facturile, ºi atunci
chiar nu este o decizie bunã sã îi
reprimim”, a mai explicat direc-
torul economic al SC Termo SRL
Craiova. Pierderile care apar pe
reþea, de la sursã ºi pânã la abo-
nat, sunt de 19%, care, de ase-
menea, trebuie suportate de cã-
tre societatea de termoficare.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Duminicã, în jurul orei 16.30,
poliþiºti din cadrul Biroului Rutier Cra-
iova l-au  depistat pe N. Mihai, 24
de ani, din Craiova, în timp ce con-
ducea un autoturism pe bulevardul

Poliþiºtii recrutaþi din sursã externãPoliþiºtii recrutaþi din sursã externãPoliþiºtii recrutaþi din sursã externãPoliþiºtii recrutaþi din sursã externãPoliþiºtii recrutaþi din sursã externã
au depus jurãmântulau depus jurãmântulau depus jurãmântulau depus jurãmântulau depus jurãmântul

Cei 15 poliþiºti doljeni recru-
taþi din sursã externã, au depus
ieri dimineaþã jurãmântul de cre-
dinþã. Festivitatea s-a desfãºurat
în Amfiteatrul “General Ion Eu-
gen Sandu” de la sediul Inspec-
toratului de Poliþie Judeþean Dolj,

într-un cadru solemn, marcat de
emoþiile proaspeþilor poliþiºti.

Evenimentul a fost deschis de
comisar ºef dr. Constantin Nico-
lescu care le-a urat bun venit noi-
lor colegi, iar dupã intonarea im-
nului de stat al României, fiecare

dintre cei cincisprezece poliþiºtii
a rostit cu emoþie ºi bucurie ju-
rãmâtul de credinþã faþã de patrie
si de cetãþenii în slujba cãrora vor
fi de-acum în fiecare zi.

În încheiere, comisar ºef dr.
Constantin Nicolescu le-a prezen-
tat mesajul Inspectorului General
al Poliþiei Române - chestor prin-
cipal de poliþie Bogdan Despescu,
felicitându-i ºi urându-le totodatã
mult succes în cariera de poliþist.

Cei cincisprezece agenþi de
poliþie vor întãri rândurile struc-
turilor de ordine publicã, fiind re-
partizaþi la posturile de poliþie co-
munalã pentru care au concurat
respectiv Carpen, Vela, Teslui,
Izvoare, Negoi, Moþãþei, Apele
Vii, Daneþi, Valea Stanciului, Gi-
ghera, Gângiova, Argetoaia, Cer-
nãteºti, Sadova ºi Ostroveni.

Aceºtia se vor afla, pentru ur-
mãtoarele 6 luni în perioada de
tutelã, fiind repartizaþi pe lângã
poliþiºti cu vastã experienþã pro-
fesionalã, care le vor împãrtãºi
din secretele muncii de poliþie.

De asemena, în perioada ur-
mãtoare, proaspeþii poliþiºti vor
urma ºi cursuri de perfecþiona-
re la unitãþile de specialitate din
cadrul Ministerului Afacerilor
Interne.

Siguranþa copiilor în lumea virtualãSiguranþa copiilor în lumea virtualãSiguranþa copiilor în lumea virtualãSiguranþa copiilor în lumea virtualãSiguranþa copiilor în lumea virtualã
Odatã cu venirea vacanþei, co-

piii petrec mai mult timp pe in-
ternet. În aceste condiþii, poliþiº-
tii doljeni vin cu recomandãri utile
pentru copii ºi pãrinþi, pentru a
evita situaþiile neplãcute create în
spaþiul online. Copiii sunt sfãtuiþi
sã nu spunã nimãnui adresa,
ºcoala la care învaþã sau alte date
personale, poze, numãrul de te-
lefon sau locul de muncã al pã-
rinþilor. Dacã simt cã este ceva
în neregulã, copiii sunt sfãtuiþi sã
spunã pãrinþilor sau unei persoa-
ne adulte în care ai încredere.
“Dacã s-a întâmplat ceva pe in-
ternet care nu þi-a plãcut, te-a

speriat sau, pur ºi simplu, nu ai
înþeles, poþi oricând sã te opreºti
din navigare. Puteþi închide fe-
restrele de chat, e-mailul sau
computerul în orice moment do-
riþi. Poartã-te frumos cu ceilalþi
pe internet, aºa cum o faci la lo-
cul de joacã. Nu rãspunde mesa-
jelor supãrãtoare sau care conþin
cuvinte ori imagini nepotrivite.
Blocheazã persoana care le trimite
ºi spune-le pãrinþilor”, este sfa-
tul oamenilor legii.

Utilizarea în siguranþã ºi res-
ponsabilã a internetului de copii
depinde în mare mãsurã de impli-
carea pãrinþilor, de modul în care

stabiliþi o comunicare deschisã
privind dificultãþile întâlnite pe in-
ternet. Copiii au nevoie, în primul
rând, de îndrumare ºi confirmare
din partea pãrinþilor cã activitãþile
lor online sunt sigure ºi utile în
educaþia lor. “În cazul în care co-
pilului dvs. îi place sã stea pe chat,
discutaþi din timp cu el despre
aceste riscuri, oferindu-i sfaturi.
Învãþaþi împreunã mai multe de-
spre folosirea computerului.Ano-
nimatul ºi riscul scãzut de a fi
prinºi îi determinã pe oameni sã
facã lucruri pe care altfel nu le-ar
face. Hãrþuirea online este uºor de
realizat din punct de vedere teh-

nic. Trimiterea unui mesaj rãuvoi-
tor cãtre un auditoriu larg necesi-
tã doar câteva click-uri de mou-

se. Prin Internet, hãrþuitorul poa-
te gãsi victima la orice orã”, aver-
tizeazã poliþiºtii.

Doljean cercetat penal
pentru înºelãciune

Poliþiºtii din Filiaºi au fost se-
sizaþi de cãtre G. Daniel, 52 de ani,
din comuna Argetoaia, cu privire

la faptul cã a fost înºelat de o per-
soanã necunoscutã, cu suma de
1.000 lei. Din verificãrile efectua-

te, oamenii legii au stabilit cã per-
soana vãtãmatã a fost abordatã de
un bãrbat, de aproximativ 50 ani,

care, sub pretextul cã este
angajat la o companie petro-
lierã, i-a oferit spre vânzare
cantitatea de 300 litri moto-
rinã în schimbul sumei de
1.000 lei, motivând cã
aceasta provine din cota sa.
Persoana vãtãmatã a remis
persoanei respective suma
de 1.000 lei, deplasându-se
cu acesta în municipiul Cra-
iova în vederea efectuãrii
tranzacþiei, lucru care nu s-
a întâmplat. În urma inves-
tigaþiilor efectuate, poliþiºtii
structurii de investigaþii cri-
minale din Filiaºi au identi-
ficat autorul, în persoana lui
M. Valentin, 51 de ani, din
comuna Coþofenii din Faþã.
Poliþiºtii continuã cercetãri-
le sub aspectul sãvârºirii in-
fracþiunii  de înºelãciune.

VVVVVitezomanii în atenþiaitezomanii în atenþiaitezomanii în atenþiaitezomanii în atenþiaitezomanii în atenþia
poliþiºtilor rutieripoliþiºtilor rutieripoliþiºtilor rutieripoliþiºtilor rutieripoliþiºtilor rutieri

Poliþiºtii rutieri doljeni au conti-
nuat acþiunile pentru prevenirea ac-
cidentelor rutiere generate de ne-
respectarea de cãtre conducãtorii
auto a regimului legal de vitezã.
Scopul a fost acela de a-i conºtien-
tiza pe ºoferi cu privire la im-
portanþa respectãrii normelor
rutiere.

În cadrul acþiunii ce s-a des-
fãºurat pe principalele drumuri
din judeþ, poliþiºtii au consta-
tat 218 de abateri de naturã
contravenþionalã, pentru sanc-
þionarea cãrora au aplicat
amenzi în valoare de aproape
30.000 lei. Dintre acestea, 131
sancþiuni au fost aplicate unor
conducãtori auto care au cir-

culat cu vitezã excesivã.
De asemenea, oamenii legii au

reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce  7 permise
de conducere ºi au retras 2 certi-
ficate de înmatriculare.

Râului, din Craiova, fãrã a poseda
un permis de conducere  pentru
nicio categorie de autovehicule. Po-
liþiºtii au întocmit un dosar penal
pentru conducere fãrã permis.

La volan, fãrã pemis de conducere
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„În antichitate, poetul Ovidiu
inventa o poveste pentru fiecare
plantã, la origine o fatã sau un bã-
iat care sufereau o metamorfozã,
devenind crin sau leandru. Un fel
de operaþie esteticã. Poveºtile
noastre sunt ºi ele pline de trans-
formãri miraculoase în flori ºi
plante. Dovadã cã poporul român
a intuit fiinþa vrãjitã, care creºte
pe tulpini ºi trunchiuri ºi face vãz-
duhul respirabil, bucurându-ne
sufletul cu miresme ºi foºnete de
frunze”, semna în Cuvântul îna-
inte, nimeni altul decât marele
nostru scriitor Marin Sorescu, în
„Micii grãdinari – În minunata
lume a plantelor”, ed. Scrisul Ro-
mânesc, Craiova, 1987.

Dupã succesul repurtat cu oca-
zia reabilitãrii ºi modernizãrii Grã-
dinii Botanice ºi, mai nou, a par-
cului „Nicolae Romanescu”, con-
ducerea municipiului Craiova a în-
ceput nu doar sã-ºi îndrepte pri-
virea spre o altã zonã de atracþie a
muncipiului – parcul „Puºkin” –
ci, chiar sã demareze lucrãrile de
reamenajare.

Dupã un sfert de veac, parcul „Puºkin”Dupã un sfert de veac, parcul „Puºkin”Dupã un sfert de veac, parcul „Puºkin”Dupã un sfert de veac, parcul „Puºkin”Dupã un sfert de veac, parcul „Puºkin”
intrã în reabilitareintrã în reabilitareintrã în reabilitareintrã în reabilitareintrã în reabilitare

Cã natura este minunatã o ºtim cu toþii.
Dintotdeauna l-a încântat pe om ºi i-a creat
clipe frumoase de destindere fizicã ºi psihicã.
Conducerea municipalitãþii craiovene pare sã-
ºi fãcut o profesiune de credinþã din moder-
nizarea parcurilor ºi grãdinilor publice. Ast-
fel cã, încã de ieri, se lucreazã ºi în parcul
„Crizantemelor”, cunoscut mai mult drept
parcul „Puºkin”. O veritabilã oazã de frumu-
seþe naturalã, umbritã din plin graþie corona-

mentului arborilor falnici ºi loc de relaxare,
la orice orã, pentru sute de craioveni. Gazon,
sistem de iluminat public refãcut, bãnci noi,
trotuare colorate ºi amplasamente de joacã
pentru cei mici sunt doar câteva dintre prefa-
cerile pe care localnicii, ºi nu numai, le vor
cunoaºte în urmãtoarele sãptãmâni. Iar mu-
nicipalitatea promite cã, dupã finalizarea lu-
crãrilor din „Puºkin” va deschide un nou ºan-
tier într-un alt parc public al Craiovei.

Vor fi reparate cele douã foiºoare existente ºi se mai doreºte
construirea altuia în zona unde se aflã mesele de joc. Vor fi înlo-
cuite 64 de bãnci, 34 de stâlpi de iluminat ºi 24 de coºuri de gunoi.

Precizãri fãcute în urmã cu
patru decenii

În „Istoria Craiovei”, lucrare
apãrutã în anul 1977, la Ed. Scri-
sul Românesc, Craiova, doar în
paginile 285-287 ºi, de altfel, ulti-
mele ale cãrþii, se trateazã despre
rezervaþiile botanice ºi arheologice
ale Craiovei. Cel mai bine consem-
nate erau, evident, parcul „Nico-
lae Romanescu” ºi grãdina Botani-
cã. Lor le urmau, la acea vreme,
rezervaþia botanicã Popoveni, grã-
dina 1 Mai – imitaþie dupã scuaru-
rile londoneze peisagist francez
Emile Pinard, grãdina Tineretului
(actuala Mihai Bravu), ºi frumoa-
sa terasã din zona Casei Bãniei.
Spaþiile verzi, o carte de vizitã
ce înnobileazã Craiova

În zilele noastre, printre altele,
Craiova dispune de un însemnat
potenþial biogeografic pus în evi-
denþã prin parcurile ºi grãdinile pe
care arealul urban le deþine. Astfel,
parcurile ºi grãdinile din municipiu
se constituie ca ºi componentã es-

tetico-peisagisticã reprezen-
tativã pentru intravilanul sãu.
În prezent, principalele par-
curi ºi grãdini sunt: Parcul
Romanescu – unul dintre ob-
iectivele emblematice ale Craiovei
ºi dintre cele mai reprezentative
monumente de artã peisagerã din
România, Parcul Sf. Dumitru (Grã-
dina Bãniei), Grãdina Unirii (English
Park), Grãdina Botanicã, Parcul
Tineretului situat în Lunca Jiului.

Sub aspectul amplasãrii par-
curilor ºi grãdinilor publice se
constatã concentrarea, în partea
centralã a entitãþilor, din catego-
ria amintitã, limitate ca extensi-
une între mai puþin de 1 ha, pânã
la maximum 3 ha – excepþie fã-
când Grãdina Botanicã extinsã
pe 17 ha, comparativ cu parcu-
rile de mare extensiune din zona
perifericã, cum sunt Romanes-
cu, Craioviþa, Lunca Jiului sau
cel mai întins din periurban, Par-
cul Hanul Doctorului. Dintre toa-
te acestea, în mod cert, se re-
marcã Parcul “Nicolae Roma-
nescu” – unul dintre obiectivele
emblematice ale Craiovei ºi con-
siderat unul dintre cele mai re-
prezentative monumente de artã
peisagerã din România. Dar in-
tenþiile municipalitãþii nu se pu-
teau opri aici.
Tabloul unei vieþi normale

Ieri, în jurul orei 11.00, în par-
cul “Puºkin” puteau fi vãzute câ-
teva sute de persoane. Grupaþi în
funcþie de hobby-uri ºi de crite-
riul vârstei, am întâlnit pensionari
ce-ºi exersau abilitãþile cognitive
la câteva partide de ºah, rummy
sau table, copii ce-ºi probau con-
diþia fizicã cu câteva ore înainte
de a se instala canicula ºi mãmici
care respirau uºurate cã bebeluºii
“furau” câteva clipe de somn pro-
fund. Toate acestea fac parte
dintr-un tablou cât se poate de fi-
resc al vieþii citadine. Dar se pro-
duc, de regulã, numai în mijlocul
unui spaþiu plin de vegetaþie.

„Continuãm programul de rea-
bilitare a zonelor verzi din tot ora-
ºul cu acest parculeþ, care este o
oaza de liniºte în zona ºi care nu
mai fusese reabilitat de 25 de ani.
În urma cu 10 ani s-au mai fãcut
câteva cosmetizãri, dar doar în
zona verde ºi la foiºor. Anul tre-
cut am montat locuri de joacã noi
ºi am amenajat o toaletã, iar anul
acesta ne-am propus sã îl refa-
cem integral”, ne-a precizat Lia
Olguþa Vasilescu, primarul mu-
nicipiului Craiova.

Transformãrile vor fi gata în
câteva sãptãmâni

Pe viceprimarul Adrian Cosman
l-am întâlnit, tot ieri, pe aleile din
parcul „Puºkin”. De altfel, fiind mai
toatã ziua prezent în ºantierele Cra-
iovei, actualul viceprimar respon-
sabil ºi cu reabilitarea acestui parc
ne-a oferit câteva date tehnice.
„Vom folosi stâlpii de iluminat re-
cuperaþi din parcul «Nicolae Ro-
manescu». Doar partea superioa-
rã, cea care furnizeazã iluminatul,
va fi nou achiziþionatã. Bãncile fo-
losite vor fi cele dupã modelul uti-
lizat pe str. Calea Bucureºti. Pen-
tru copii, dupã cum vedeþi, acum,
amplasãm gardul de protecþie la cel
de-al doilea spaþiu de joacã. Un
punct forte îl va reprezenta zona
unde acum se aflã trandafirii. Dupã
ce se va scoate gardului viu, o sã
se punã rulouri cu gazon, ºi se va

reface partea floralã. În partea de
sud a parcului vom folosi gazon,
ce va fi irigat. Însã, sunt convins
cã, în cele din urmã, vom gãsi so-
luþia tehnicã sã acoperim cu gazon
tot acest minunat parc. Pentru iu-
bitorii de ºah, ºi nu numai, vom
crea un foiºor conceput special
pentru a le încadra corespunzãtor
mesele de joc, fãrã sã afectãm în
niciun fel arborii din zonã. Cei de
la RAADPFL lucreazã, acum, la
toaletarea copacilor ºi, dupã finali-
zare, vom trece la asfaltare. Lu-
crãrile de reabilitare se justificã
pentru cã este singurul parc din
zonã ºi de foarte mulþi ani nu s-a
efectuat nicio activitate de îmbu-
nãtãþire. ªi, sã nu omitem cã, în
vecinãtatea sa vesticã se aflã ªcoa-
la nr. 22 «Mircea Eliade», iar rea-
bilitarea parcului va fi cu atât mai
utilã elevilor”, ne-a precizat Adrian
Cosman, viceprimar al Craiovei.
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Parlamentarii britanici
cer guvernului sã îi lase
sã voteze pentru Brexit

Guvernul britanic trebuie întâi sã
consulte Parlamentul înainte de a
lua decizia de a pãrãsi Uniunea Eu-
ropeanã, spun peste 1.000 de par-
lamentari britanici. Votul istoric de
luna trecutã de a pãrãsi Uniunea
Europeanã a fost orientativ ºi nu
avea implicaþii obligatorii din punct
de vedere legal, potrivit unei scri-
sori adresate de parlamentari sãp-
tãmâna aceasta. Parlamentarii spun
cã ar trebui sã fie lãsaþi sã voteze
liber, potrivit Actului Parlamentu-
lui, înaintea ca articolul 50 al Tra-
tatului de la Lisabona sã fie dema-
rat. “Este o dovadã cã rezultatul
referendumului a fost influenþat de
exagerarea unor fapte ºi de promi-
siuni care nu pot fi livrate”, a spus
Philip Kolvin, avocatul care a co-
ordonat scrisoarea. “Din moment
ce rezultatul nu face decât sã în-
gusteze ºansele Marii Britanii, nu
poate fi luat în considerare având
în vedere cã interpretãrile greºite
ºi promisiunile au fost factorul de-
cisive care au contribuit la victoria
taberei Leave”, a adãugat el. Parla-
mentarii au spus guvernului sã sta-
bileascã o Comisie Regalã pentru a
raporta beneficiile, costurile ºi ris-
curile unui Brexit, înainte ca orice
vot parlamentar sã aibã loc. Ei au
spus cã trebuie sã fie luate în con-
siderare ºi populaþia Scoþiei, Irlan-
dei de Nord ºi Gibraltar, care au
votat sã rãmânã în UE.
Angela Merkel admite cã printre
imigranþii extracomunitari
s-au infiltrat teroriºti în Europa

Membri ai unor organizaþii tero-
riste au reuºit sã ajungã în þãri eu-
ropene infiltrându-se printre refu-
giaþii fugiþi din Siria, admite cance-
larul Germaniei, Angela Merkel. “În
parte, afluxul de refugiaþi (în Eu-
ropa - n.red.) a fost folosit pentru
infiltrarea teroriºtilor”, a declarat
Angela Merkel cu ocazia unei reu-
niuni a Partidului Creºtin-Democrat
(CDU) desfãºuratã în estul Germa-
niei. Peste un milion de imigranþi
din Orientul Mijlociu au ajuns în
Germania anul trecut, Angela Mer-
kel fiind criticatã pentru politicile
flexibile în materie de imigraþie.
Coreea de Nord anunþã
întreruperea comunicãrii
diplomatice cu Statele Unite

Coreea de Nord a informat ofi-
cial Statele Unite cã va închide sin-
gurul canal de comunicare diplo-
maticã existent între cele douã þãri,
potrivit agenþiei de stat KCNA. Au-
toritãþile nord-coreene au adãugat
cã vor trata toate aspectele care
au legãturã cu Statele Unite, inclu-
siv acelea cu privire la cei doi ame-
ricani aflaþi în detenþie în Coreea
de Nord, aplicând legea pe timp
de rãzboi. Aceastã decizie repre-
zintã un rãspuns la includerea, sãp-
tãmâna trecutã, a liderului Kim
Jong-un pe o nouã listã a persoa-
nelor fizice ºi juridice vizate de
sancþiunile americane, mai anunþã
agenþia. Coreea de Nord a condam-
nat doi cetãþeni americani pentru
crime împotriva statului.

Administraþia Barack Obama
intenþioneazã sã propunã Rusiei
prelungirea Tratatului START,
dar Moscova condiþioneazã pre-
lungirea mãsurilor de reducere
a armamentului strategic de ate-
nuarea preocupãrilor privind sis-
temele antibalistice NATO insta-
late în Europa, inclusiv în Ro-
mânia. Conform unor surse ci-
tate de cotidianul The Washing-
ton Post, preºedintele Barack
Obama intenþioneazã sã adopte
o serie de mãsuri executive, în
ultimele ºase luni de mandat, în
domeniul politicilor privind ar-
mamentul strategic. Printre op-
þiunile avute în vedere se numã-
rã: introducerea principiului po-
litic care prevede cã Washing-
tonul “nu va folosi primul arme
nucleare” într-un conflict; soli-
citarea unei rezoluþii a Consiliu-
lui de Securitate ONU care sã
interzicã testele cu armament
nuclear; o propunere adresatã
Rusiei de extindere cu cinci ani
a noului Tratat START; Tratatul
este valabil pânã în 2021, dar
Administraþia Barack Obama
vrea sã se asigure cã acest acord
nu va fi abandonat de viitorul
preºedinte american. Liderii opo-
ziþiei republicane au avertizat
deja Administraþia Barack Oba-
ma sã nu adopte ordine executi-
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Andrea Leadsom, secretarul de
stat britanic pentru Energie, a anun-
þat retragerea din cursa pentru
funcþiile de lider al Partidului Con-
servator ºi prim-ministru, astfel cã
Theresa May, ministrul de Inter-
ne, va deveni premier al Marii Bri-
tanii. Andrea Leadsom a luat aceastã
decizie pe fondul criticilor dure
dupã ce ar fi declarat cã a fi mamã
reprezintã un atu pentru a deveni
prim-ministru, o referire la There-
sa May. “I-am spus deja Theresei
May cã îmi pare foarte rãu dacã
am rãnit-o”, a declarat Andrea
Leadsom, care a anunþat ieri retra-
gerea din cursa pentru funcþiile de
lider al Partidului Conservator ºi
prim-ministru. În acest context,
ministrul de Interne, Theresa May,
rãmâne singurul candidat pentru

cele douã posturi. Partidul Conser-
vator anunþã cã nu va repeta nicio
etapã a scrutinului intern pentru de-
semnarea liderului formaþiunii, ast-
fel cã Theresa May urmeazã sã fie
confirmatã mai devreme în func-
þiile de preºedinte conservator ºi
prim-ministru al Marii Britanii. An-
drea Leadsom, deputat ºi secretar
de Stat pentru Energie, ºi Theresa
May, deputat ºi ministru de Inter-
ne, s-au calificat sãptãmâna trecutã
în etapa finalã a cursei pentru de-
semnarea liderului Partidului Con-
servator, dupã demisia premieru-
lui David Cameron. În plus, sesiu-
nea de confirmare în funcþie a
Theresei May va avea loc mult mai
devreme, dat fiind cã iniþial urma
sã aibã loc în septembrie. În
schimb, opoziþia solicitã alegeri par-

lamentare anticipate, contestând
numirea Theresei May în funcþia
de premier. Lideri ai Partidului La-
burist ºi ai Partidului Liberal-De-
mocrat solicitã organizarea de ale-
geri parlamentare anticipate în
Marea Britanie, argumentând cã
Partidul Conservator nu are legiti-
mitate sã numeascã premierul dupã
demisia lui David Cameron ca ur-
mare a referendumului pe tema ie-
ºirii din UE. Referendumul în care
majoritatea cetãþenilor britanici s-
au pronunþat în favoarea ieºirii þã-
rii din Uniunea Europeanã a gene-
rat o amplã crizã politicã în Marea
Britanie. Premierul conservator
David Cameron a demisionat, iar
formaþiunea de centru-dreapta
sperã sã aleagã alt lider ºi sã rã-

mânã la putere. “Datã fiind insta-
bilitatea generatã de referendumul
privind ieºirea din UE, este esen-
þial ca Marea Britanie sã aibã un
premier ales în mod democratic”,
a declarat Jon Trickett, coordo-
natorul laburist privind alegerile.
“Acum pare cã vom avea o înco-
ronare a unui nou premier brita-
nic, în persoana Theresei May”,
a subliniat el, citat de ziarul The
Independent. “Conservatorii nu
mai au mandat politic”, a decla-
rat, la rândul sãu, Tim Farron, li-
derul Partidului Liberal-Democrat.
“Prin încoronarea Theresei May,
avem nevoie de alegeri anticipate.
Conservatorii nu mai au mandat
politic. Marea Britanie meritã mai
mult de atât”, a subliniat el.

Rusia condiþioneazã prelungirea Tratatului START
de modificarea sistemului antirachetã

ve care ar putea slãbi capacitã-
þile Statelor Unite de disuasiune
nuclearã. Noul Tratat privind
Reducerea Armamentului Stra-
tegic (START) a fost semnat de
Statele Unite ºi Rusia în aprilie
2010, la Praga, intrând în vigoare
pe 5 februarie 2011, cu valabili-
tate de zece ani. Deºi Rusia nu a
fost înºtiinþatã oficial în legãtu-
rã cu intenþiile Administraþiei Ba-
rack Obama, oficiali de la Mos-
cova au semnalat cã prelungirea
Tratatului de reducere a arma-
mentului strategic va fi condiþi-
onatã de mãsuri pentru atenua-
rea preocupãrilor privind siste-
mele antibalistice instalate de
NATO în mai multe þãri europe-
ne, inclusiv în apropierea fron-
tierelor ruse, în România ºi Po-
lonia. “Chiar dacã susþinem în
general ideea intensificãrii con-
trolului asupra armamentului
strategic, vom analiza cu multã
atenþie aceste propuneri. Dacã se
va propune o prelungire a Tra-
tatului START fãrã a se þine cont
de preocupãrile privind instala-
rea elementelor antirachetã în
Europa, este puþin probabil ca
Rusia sã fie de acord”, atrage
atenþia, potrivit RIA Novosti,
Viktor Ozerov, preºedintele Co-
misiei pentru Apãrare din cadrul
Consiliului Federaþiei, Camera

superioarã a Parlamentului rus.
“Dacã un celebru promotor al
pãcii, laureatul Premiului Nobel
pentru Pace Barack Obama va
începe sã abordeze o temã atât
de serioasã, probabil cã ar tre-
bui sã ne aºteptãm la o nouã ame-
ninþare la adresa pãcii sau la vre-
un truc. Este evident cã Rusia
este favorabilã prelungirii nou-
lui Tratat START, dar problema
este cum ºi ce termeni vom sem-
na”, a reacþionat Vladimir Ko-
moiedov, preºedintele Comisiei
pentru Apãrare din Duma de Stat,

Camera inferioarã a Parlamen-
tului rus. “În elaborarea acestui
document, este necesar sã avem
în vedere aspecte importante
pentru Rusia. Am acumulat o
serie de preocupãri, referitoare
la sistemele antirachetã america-
ne din Europa, la trupele iubi-
toare de pace pe care NATO le
aduce în apropierea frontierelor
ruse (...). Este necesar sã þinem
cont de toate aceste lucruri în
elaborarea documentului”, a
subliniat Komoiedov, citat de
site-ul agenþiei Interfax.
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Guvernul României a cerut
CCR exercitarea controlului de
constituþionalitate a dispoziþiilor
Legii privind aprobarea Ordonan-
þei de urgenþã a Guvernului nr.68/
2015 pentru aprobarea unor mã-
suri de gestionare a instrumente-
lor structurale din domeniul trans-

porturilor, având obiecþii asupra
unui amendament ce a fost intro-
dus în actul normativ ºi adoptat
în Plenul Camerei Deputaþilor, în
calitate de camerã decizionalã.
Amendamentul propune majora-
rea salariilor de bazã ale perso-
nalului din cadrul Ministerului
Transporturilor cu 23 de clase de
salarizare succesive faþã de cla-
sa deþinutã, respectiv o majorare
salarialã de 57,5%, începând cu

Stimulentele financiare ºi sporurile,Stimulentele financiare ºi sporurile,Stimulentele financiare ºi sporurile,Stimulentele financiare ºi sporurile,Stimulentele financiare ºi sporurile,
contestate la CCRcontestate la CCRcontestate la CCRcontestate la CCRcontestate la CCR

Guvernul a  trimis ieri, patru sesizãri la
Curtea Constituþionalã a României, cu pri-
vire la patru legi adoptate de Parlament în
28 iunie a.c. Una cu privire la dispoziþiile
Legii privind aprobarea Ordonanþei de ur-
genþã a Guvernului nr.68/2015 pentru apro-
barea unor mãsuri de gestionare a instru-
mentelor structurale din domeniul transpor-
turilor, cea de-a doua cu privire la dispozi-
þiile proiectului de lege pentru modificarea
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcþi-
onarilor publici, a treia sesizare se referã

la dispoziþiile Legii pentru modificarea ºi
completarea Legii nr.95/2006 privind refor-
ma în domeniul sãnãtãþii ºi pentru modifi-
carea ºi completarea art.6 alin (2) din Le-
gea nr. 263/2004 privind asigurarea conti-
nuitãþii asistenþei medicale primare prin
centrele de permanenþã. Iar  ultima sesi-
zare a fost cu privire la dispoziþiile Legii
pentru completarea Legii-cadru nr.284/
2010 privind salarizarea unitarã a perso-
nalului plãtit din fonduri publice, precum
ºi stabilirea unor mãsuri fiscal-bugetare.

1 septembrie 2016. Executivul
considerã cã acordarea unei ma-
jorãri salariale suplimentare doar
pentru personalul din cadrul apa-
ratului propriu al Ministerului
Transporturilor are caracter dis-
criminatoriu ºi va duce la inechi-
tãþi între personalul din aparatul

propriu al ministerelor. Totoda-
tã, prin aplicarea cumulatã a pre-
vederilor ordonanþei cu amenda-
mentul adoptat de Parlament, per-
sonalul din Ministerul Transpor-
turilor ar urma sã beneficieze de
o creºtere salarialã de peste
150%, comparativ cu luna sep-
tembrie 2015. „Mãsura propusã
genereazã presiuni financiare su-
plimentare asupra cheltuielilor
bugetului general consolidat de

circa 3,4 milioane de lei, pentru
anul 2016 ºi 13,6 milioane de lei,
pentru 2017”, se mai precizeazã
într-un comunicat de presã re-
mis de Guvern.
Statutul funcþionarilor publici,
pus sub semnul întrebãrii

Guvernul a sesizat CCR cu pri-
vire la dispoziþiile proiectului de
lege pentru modificarea Legii nr.
188/1999 privind Statutul func-
þionarilor publici. Unul dintre
amendamentele adoptate la acest
proiect de lege vizeazã reglemen-
tarea acordãrii, pentru persona-
lul Agenþiei Naþionale a Funcþi-
onarilor  Publici  (A.N.F.P.),  in-
clusiv  demnitarii,  a  unui  spor
pentru risc ºi suprasolicitare ne-
uropsihicã  de  50%,  aplicat  sa-
lariului de bazã  lunar, care face
parte din acesta ºi care constituie
bazã de calcul pentru sporuri ºi
alte drepturi care se acordã în ra-
port cu salariul de bazã. Nici Le-
gea- cadru nr. 284/2010, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioa-
re ºi nici legea anualã de salariza-
re nu reglementeazã posibilitatea
acordãrii sporului pentru risc ºi
suprasolicitare neuropsihicã de
50% pentru personalul A.N.F.P.,
constituind, aºadar, un drept sa-
larial nou. Acordarea unui astfel
de spor de risc ar avea, dupã cal-
culele Guvernului, un impact  bu-
getar de circa 1,89 milioane de lei
în plus, faþã de cheltuielile de per-
sonal aprobate în bugetul institu-
þiei pentru anul 2016. În acest
sens, potrivit calculelor Executi-
vului, acordarea unui astfel de
spor pentru întreg personalul în-
cadrat în funcþii publice ar gene-
ra un impact bugetar suplimentar
de 3,4 miliarde de lei, anual.
Stimulente financiare lunare...
ºi da ºi nu

Executiv a sesizat  totodatã Cur-
tea cu privire la dispoziþiile Legii
pentru modificarea ºi completarea
Legii nr.95/2006 privind reforma
în domeniul sãnãtãþii Ministerul
Sãnãtãþii, ministerele ºi instituþiile
cu reþea sanitarã proprie sã poatã
acorda personalului medical ºi de
specialitate stimulente financiare
lunare în limita a douã salarii mi-
nime brute pe þarã. Autoritãþile ad-
ministraþiei publice locale sã poa-
tã acorda personalului medical ºi

de specialitate din spitalele publi-
ce din reþeaua sanitarã proprie sti-
mulente financiare lunare, în limita
a douã salarii minime brute pe
þarã. Guvernul considerã cã ad-
optarea acestor mãsuri ar putea
conduce la un impact financiar
suplimentar asupra cheltuielilor de
personal ale bugetului general con-
solidat aferente 2016 de circa 3,2
miliarde de lei, respectiv 5,5 mili-
arde de lei în 2017. Totodatã, în
modificãrile adoptate de Parla-
ment, nu se indicã sursa de finan-
þare ºi, potrivit art.138 alin (5) din
Constituþia României, republicatã,
nicio cheltuialã bugetarã nu poate
fi aprobatã fãrã stabilirea sursei de
finanþare. Fiºa trebuie sã conþinã
impactul asupra bugetului general
consolidat, þinând cont de:

Acordarea cãtre personalul
bugetar care posedã titlu
ºtiinþific de doctor a unui 
spor de 15%

O altã sesizare are ca subiect
salarizarea unitarã a personalului
plãtit din fonduri publice, precum
ºi stabilirea unor mãsuri fiscal-
bugetare. Guvernul României a
cerut CCR exercitarea controlu-
lui de constituþionalitate a dispo-
ziþiilor Legii mai sus menþionate,
având obiecþii asupra unor arti-
cole ce au fost introduse în actul
normativ ºi adoptate în Plenul
Camerei Deputaþilor, în calitate
de camerã decizionalã. Este vor-
ba de Art.19 care prevede acor-
darea cãtre personalul bugetar
care posedã titlu ºtiinþific de doc-
tor a unui spor de 15% din sala-

riul de bazã, dacã îºi desfãºoarã
activitatea în domeniul pentru
care a obþinut titlul ºtiinþific res-
pectiv. „Referitor la aceastã pre-
vedere, Executivul considerã cã:
situaþia care se doreºte a fi re-
glementatã are, în prezent, ca
formã de reglementare, O.U.G.
nr. 57/2015 privind salarizarea
personalului plãtit din fonduri
publice în anul 2016, act norma-
tiv aflat în vigoare...Apare, aºa-
dar, problema riscului interpretãrii
confuze ºi discreþionare a legis-
laþiei, cu consecinþa aplicãrii sub-
iective a acesteia, de cãtre anga-
jator”, se mai precizeazã în co-
municat. Dar ºi Art. 37- prevede
o majorare de 10% a salariului -
pentru personalul din autoritãþile
ºi instituþiile publice finanþate in-
tegral din venituri proprii, aflate
în subordinea, sub autoritatea, în
coordonarea Guvernului, minis-
terelor ºi a celorlalte organe de
specialitate ale administraþiei pu-
blice centrale ºi locale, precum
ºi din cele aflate în coordonarea
prim-ministrului ºi cele aflate sub
controlul Parlamentului, în cazul
în care, fie sunt structuri nou în-
fiinþate, fie contractul colectiv de
muncã a expirat. „Referitor la
aceastã prevedere, Executivul-
 considerã cã: prin acest amen-
dament se constituie un drept
salarial nou, cu impact financiar
nebugetat. Acordarea acestei
majorãri numai personalului men-
þionat de normã constituie o mã-
surã cu caracter discriminatoriu
faþã de celelalte categorii de per-
sonal”, a mai subliniat reprezen-
tanþii Guvernului.
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Mi-a parvenit abia de curând o informa-
þie despre Umberto Eco, decedat, cum se
ºtie, în februarie a.c. la vârsta de 84 de ani.
S-a scris ºi s-a vorbit atunci mult, într-o
diversitate de opinii ºi de judecãþi ce-au an-
gajat cele mai reprezentative ºi variate cate-
gorii de conaþionali ai sãi, de la cele mai înalte
demnitãþi statale ºi mari personalitãþi cultu-
rale pânã la beneficiarii – foºti colegi, stu-
denþi, doctoranzi, colaboratori la multiplele
sale iniþiative – despre autorul acesta incla-
sificabil, a cãrui operã, într-o varietate me-
dievalo-renascentistã, va continua sã sur-
prindã ºi sã incite mult timp de-acum înco-
lo. Informaþia – intrigantã în latura ei sibili-
nicã – a fost fãcutã publicã abia zilele trecu-
te de soþia sa ºi e un fel de avertisment tes-
tamentar: Eco a decis ca timp de zece ani de
la decesul sãu sã nu se organizeze manifes-
tãri (simpozioane, congrese, întâlniri etc.)
consacrate sieºi ºi operei sale.

Inutil de menþionat cã nimeni nu se încu-
metã sã descifreze, în litera ºi în spiritul ei,
aceastã menþiune testamentarã. Ea aminteº-
te cumva de dorinþa, testamentarã la rându-
i, a lui Adrian Marino cu privire la editarea
propriei autobiografii tot la zece ani dupã
decesul sãu. O paralelã nu rezistã însã între
cele douã decizii: la cãrturarul român, tre-
buie sã fi fost vorba de îngrijorarea ca în-
tâmplãri ºi mai degrabã nume sã se simtã
iritate de pe urma unor episoade revizitate
de autor din existenþa sa, cum se ºtie, divi-

zatã între închisoare politicã, interdicþie ºi,
apoi, oarecare acces la evenimente cultura-
le din Occident. Nu e cazul autorului „Nu-
melui trandafirului” ºi al celor câteva sute
de opere ºi a câtorva mii de studii dintre cele
mai diverse ºi, unele, chiar insolite dintr-o
viaþã ºi o carierã dedicate cu o rarã pasiune
actului cultural: creator, dar ºi divulgator, în
sensul cel mai curat al termenului.

ªi cum despre acesta act cultural e vor-
ba, adicã de valorificare, în forme dintre cele
mai „populare”, puse adicã la dispoziþia unui
public larg, a unor importante tronsoane ale
gândirii, artei ºi culturii universale, amintesc
în context una dintre ultimele isprãvi ale
marelui semiotician ºi cãrturar italian.

Cu doar câþiva ani înaintea sfârºitului, a
iniþiat, împreunã cu Riccardo Fedriga, o tul-
burãtor de amplã „Istorie a filosofiei” (titlul
e chiar acesta, în simplitatea lui ce asumã
provocator un scop „didactic”): douã mii de
pagini structurate în trei volume (1.”De la
Antichitate la Evul Mediu”, 2. „De la Uma-
nism la Hegel” ºi 3. „Secolele al XIX-lea ºi
al XX-lea”), redactate într-un limbaj acce-
sibil specialistului ºi cititorului de rând, dor-
nic sã se informeze. ªi, aºa cum era de aº-
teptat ºi cum mai procedase ºi în alte pro-
iecte, a chemat la lucru câteva zeci de spe-
cialiºti din mediul academico-universitar în
realizarea vastei lucrãri pe care avea s-o
coordoneze pas cu pas ºi paginã cu paginã.

Un jurnalist ºi scriitor apropiat, din re-
dacþia sãptãmânalului „L’Espresso”, la care
colaborase timp de 37 de ani cu rubrica sa
„La Bustina di Minerva”, l-a intervievat cu
puþin timp înaintea sfârºitului sãu existenþial
despre aceastã ultimã ºi insolitã aventurã a
sa intelectualã. ªi, povestind impresiile
proaste pe care i le oferiserã în adolescenþa
licealã ºi universitarã manualele de „istorie”
ale gândirii universale, apoi, consecvent cu
o altã idee susþinutã de el, a considerat cã
un patrimoniu precum cel al filosofiei de la
antici pânã la Vattimo, Deleuze ori Foucault
nu trebuie sã rãmânã doar la îndemâna unor
specialiºti ºi, prin urmare, ideile lor meritã
sã fie aduse la dispoziþia unui public cititor
larg, ceea ce presupune un limbaj pe cât
posibil de o largã accesibilitate.

În acel interviu, el reia ideea din care ºi-a
fãcut, încã de prin anii 70, o obsesie ºi un
program, anume cã, pe de o parte, nu existã
o diferenþã netã între creaþia ºtiinþificã ºi cea
artisticã – aluzie la romanele sale ºi la refuzul
unor critici de a le asimila genului propriu-zis
– ºi, în consecinþã, perspectiva cea mai rod-
nicã pentru valorificarea spiritului creator
universal este apelul la interdisciplinaritate.

Aºa cum a fost structurat, „manualul”,
fiindcã aºa îl desemneazã iniþiatorul, nu im-
pune nici exegeze, nici parcursuri obligato-
rii, ci, dotat cu scheme ºi cu structuri de tip
didactic, îi oferã cititorului, fie el liceal, stu-

dent ori chiar dascãl, posibilitatea de a urma,
pe cont propriu, un sistem de gândire înce-
pând cu presocraticii, trecând prin marii
gânditori din Evul Mediu, din Renaºtere ori
din modernitatea timpurie, cu accente, de-
sigur, pe cei mai reprezentativi, de la Kant,
Hegel, Nietzsche, Husserl pânã la Heideg-
ger ºi la contemporani.

Gânditor el însuºi în câteva planuri inter-
disciplinare, Eco a surprins, nu o datã, con-
locutori din alte domenii (fizicieni, matema-
ticieni, biologi etc.) prin modul în care reu-
ºea sã subsumeze interogaþii capitale unor
rezolvãri de nivelul unei „ecuaþii” cu sub-
strat pedagogic. Întrebarea filosoficã cea mai
dramaticã – declarã el în interviul citat – este
„de ce existã ceva mai degrabã decât nimic?”.
Una, fãrã rãspuns, neîndoielnic, dar care
subzistã exclusiv prin faptul cã se pune ºi
cã mai ales trebuie pusã. Nu insist asupra
„jocului” logic cãruia i se dedicã Eco în
marginea acestei interogaþii (Dacã ceva n-
ar fi nici întrebarea n-ar exista!), fapt e însã
cã, începând din septembrie 2015, acelaºi
sãptãmânal milanez, „L’Espresso”, cu acor-
dul lui Eco ºi al colaboratorilor sãi, au re-
structurat „Istoria” în 16 broºure care s-au
vândut în sute de mii de exemplare, la un
preþ modic, împreunã cu publicaþia respec-
tivã. Ceea ce reprezintã încã una din perfor-
manþele culturale lãsate moºtenire de genia-
lul gânditor ºi scriitor.
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ªcoala de varã „Constantin
Brâncuºi” are , deja, o tradiþie, dar
cel mai bine ºtie conf.univ.dr.
Anca Pãunescu, director al aces-
tei ªcoli ºi ºef al Departamentului
de Limbi Moderne Aplicate, care a
precizat: „Este vorba, deja de o tra-
diþie, dar, din 2013, organizãm
anual aceastã manifestare. Am avut
succes, pânã acum, ºi sunt con-
vinsã cã va fi ºi în continuare.
Acum, între 11 – 31 iulie, 18 re-
prezentanþi ai mai multor þãri (Ser-
bia – 4; Italia – 4; Turcia – 4 ; Croa-
þia – 2; Slovacia – 2; Grecia ºi Bel-
gia câte unul au ales sã aleagã o
parte din vacanþa estivalã în Ro-
mânia). De luni pânã sâmbãtã, în
primele douã sãptãmâni, se vor
desfãºura, zilnic, cursuri de Lim-
ba românã, iar ultima perioadã va
fi destinatã unor Cursuri de Cultu-
rã ºi Civilizaþie ale României. Toþi
cei prezenþi vor lua contact cu va-
lorile noastre ºi vor merge în vizitã
la principalele obiective : Prefec-
turã, Primãrie, Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”, Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia

Universitatea din Craiova
îl duce pe „Constantin Brâncuºi”

cât mai departe în Europa
Ieri, au început cursurile ªcolii de varã „Con-

stantin Brâncuºi”, organizate de Departamentul
de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Universitã-
þii din Craiova. Este cea de-a XVII-a ediþie a ma-
nifestãrii, una care duce mai departe spiritul ro-
mânesc – tradiþional, îmbinat cu cel tradiþional.

Aman”, „Casa Bãniei”, Centrul
Vechi al Craiovei, etc. Pe 22 iulie
va avea loc ce de-a doua ediþie a
Conferinþei internaþionale cu tema
„Perspective asupra interculturali-
tãþii”. Cursanþii vor merge ºi în
douã excursii – una la Tîrgu-Jiu -
Tismana – Horezu, alta la Bucu-
reºti. Sper ca, la finalizarea cursu-
rilor, cât mai mulþi sã vorbeascã în
limba românã, cu atât mai mult cu
cât sunt douã categorii de cursanþi
– începãtor ºi avansat”.

„Suntem una
dintre cele mai reprezentative

Universitãþi din România ...”
Manifestarea de ieri a fost des-

chisã de prof.univ.dr. Nicu Panea,
prorector al Universitãþii din Cra-
iova, care a prezentat mesajul in-
stituþiei de învãþãmânt superior:
„Suntem una dintre cele mai re-
prezentative Universitãþi din Româ-
nia ºi putem asigura cel mai înalt
profesionalism. În urma acestui
dialog, dumneavoastrã vã puteþi
face o imagine clarã asupra civili-
zaþiei româneºti. Din punct de

vedere cultural, suntem la o rãs-
cruce de drumuri, unde se întâl-
nesc civilizaþiile orientalã ºi occi-
dentalã. Cred cã cel mai mare câº-
tig al nostru este aceastã multicul-
turalitate de care dãm dovadã. Sun-
teþi în Capitala Olteniei, Craiova,
iar aici avem forte multe reprezen-
tãri a ceea ce înseamnã ºi tradiþie
ºi modernism. Am luat de la cei
care trãuesc între noi – bulgari,
turci, sârbi, polonezi, greci, evrei,
etc. ºi am dus mai departe cultura.
Nu degeaba aceastã ºcoalã poartã
numele lui Constantin Brâncuºi.
Este nãscut în Gorj, dar format
profesional, prima dat, la Craiova.
Este exponentul cel mai puternic
al îngemânãrii, în artã, între tradi-
þionalism ºi modernism. Vã doresc,
celor care sunteþi aici, cât mai multe
succese ºi sper, la încheierea aces-
tor cursuri, ca tãþi sã ºtiþi sã vor-
biþi, cât mai bine, româneºte, ºi sã
înþelegeþii ceea ce înseamnã cultu-
ra noastrã”.

Încântaþi de România
Cursurile sunt urmate de 18

persoane din mai multe þãri ale
Europei. Cu doi dintre ei am purtat
un dialog ºi amândoi s-au arãtat

încântaþi de ceea ce au gãsit aici.
Unul dintre ei,  Kurt Becue, vine
din Belgia ºi nu este la prima expe-
rienþã, iar discuþia cu el s-a purtat
în românã: „Îmi place foarte mult
þara dumneavoastrã. Este cel de-al
doilea meu an aici ºi, în acest rãs-
timp, mi-am pus la punct cunoº-
tiinþele de românã. Sunt îndrãgos-
tit de Oltenia, iar sentimentele mele
au pornit de la românii din Belgia,
cu care am intrat în contact. Îmi
plac foarte multe, de la mâncãruri,
vinuri pânã la muzicã”. Lângã el, o

debutantã,  Valentina Olujic, din
Croaþia: „Sincerã sã fiu, nu ºtiu ce
m-a apropiat cel mai mult de Ro-
mânia. Îmi plac filmele ºi muzica
de aici ºi, învãþând , la studii, lati-
nã ºi spaniolã, nu îmi este foarte
greu sã învãþ ºi româna. Am gãsit
oameni prietenoºi, foarte deschiºi.
ªtiam de Ceauºescu, comunism,
dar am vrut sã vin sã vãd la faþa
locului cum sunt românii. Este o
impresie extraordinarã ºi sper sã
pot vorbi româneºte, la finalizarea
cursurilor, cât mai bine”. Cei 18
oaspeþi vor avea îndrumãtori de la
Universitatea din Craiova (lect.u-
niv.dr.  Nicoleta ªtefan – avan-
saþi, lect.univ.dr.  Olivia Bãlãnes-
cu – începãtori, conf.univ.dr.
Carmen Banþa, care va verifica,
la finalul cursurilor, cunoºtiinþele
de culturã ºi civilizaþie româneºti).

CRISTI PÃTRU
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Desfãºuratã în cele mai importante cartiere ale Craiovei, sta-
giunea estivalã „Operissima” este deja cunoscutã din ediþiile tre-
cute ca fiind „o sãrbãtoare a comunitãþii, o modalitate plãcutã ºi
folositoare de a-i strânge împreunã pe oameni în cartierele în
care locuiesc, oferind o modalitate alternativã de consum cultu-
ral publicului larg, contribuind la dezvoltarea audienþei genului
liric ºi influenþelor acestuia, precum ºi a diferitelor forme de
manifestare artisticã contemporanã”, subliniazã reprezentanþii
Operei craiovene.

În ediþia 2016 va fi retãlmãcit sonor un text muzical emblematic al
genului liric – opera „Carmen” de Georges Bizet, care va fi prezentatã
într-o versiune rock, modernã, având la bazã un concept original
gândit de regizorul Antoniu Zamfir. Formaþia instrumentalã de renume
internaþional cu un specific timbral aparte „Concertino Accordion Band”,
Corul ºi Baletul Operei Române Craiova, alãturi de prestigioºii soliºti
Ljubica Vranes (Serbia), Bogdan Zahariea (Timiºoara) ºi ªtefan Ignat
(Bucureºti), vor cânta muzica lui Bizet, adaptatã ºi reorchestratã de
compozitorul ºi dirijorul Marius Hristescu ºi „Concertino Accordion
Band”, într-un spectacol plin de forþã ºi energie.

„Carmen” – Rock Version a avut premiera pe data de 29 mai
a.c., în Piaþa „Mihai Viteazul”, în închiderea celei de-a XX-a edi-
þii a Zilelor Municipiului Craiova. Ineditul spectacol a impresio-
nat prin desfãºurarea de forþe artistice – ºi nu numai – ºi a adus
în faþa publicului costume stilizate, specifice comunitãþii de ro-
ckeri, create de designerul Cãtãlin Botezatu ºi scenograful Rãs-
van Drãgãnescu, motociclete de mare putere, spectaculoase
momente coregrafice sau animate de cai ºi câini.

Opera Românã Craiova vã invitã în cartierele oraºului, în perioa-
da 13-17 iulie, la o stagiune estivalã cu adevãrat specialã: o selecþie
a celor mai frumoase momente lirice din spectacolul-eveniment
„Carmen” – Rock Version, care a avut premiera pe 29 mai, în Piaþa
„Mihai Viteazul”. Nu rataþi, aºadar, o searã de neuitat chiar în car-
tierul dumneavoastrã, alãturi de soliºti care au urcat pe mari scene
europene, „Concertino Accordion Band”, din Chiºinãu, Corul ºi Ba-
letul Operei Române Craiova. Cunoscutã din ediþiile trecute ca fi-
ind o sãrbãtoare a comunitãþii, stagiunea „Operissima” este organi-
zatã cu sprijinul Primãriei ºi Consiliului Local Craiova.

„Operissima” este o adapta-
re a unui concept foarte
popular în Europa, acela de a pune în
valoare muzica de calitate, interpretând-
o în spaþii atipice pentru astfel de
evenimente, în mijlocul marilor oraºe.
Conceptul s-a bucurat de succes ºi le-a
arãtat craiovenilor o noua modalitate de
a folosi ºi de a se raporta la acest spaþiu.
Recunoscut drept un fenomen comuni-
tar, „Operissima” nu este doar o serie
de spectacole de operã, ci o formã de
activare a comunitãþii locale prin
intermediul muzicii ºi al culturii,
readucând în itinerariile culturale ºi
turistice ale oraºului spaþii publice mai
puþin folosite.

Sub genericul „Operissima – Visul
unei nopþi de varã pe strãzile Craiovei”,
Opera Românã Craiova a prezentat, în
iulie 2014, în cadrul stagiunii estivale,
cinci seri de muzicã, dans, operã ºi
operetã în tot atâtea cartiere ale
oraºului. În august 2015, publicul
craiovean s-a putut bucura în stagiunea
„Operissima” de reprezentaþiile în aer
liber ale trupei „Concertino Accordion
Band”, din Republica Moldova, realiza-
te împreunã cu balerini ºi dansatori.

Programul stagiunii „Operissima” 2016:
 Miercuri, 13 iulie, ora 21.00 – cartierul Rovine (parcul situat

pe bulevardul „Nicolae Iorga”)
 Joi, 14 iulie, ora 21.00 – cartierul 1 Mai (loc de joacã, punct

Trafo, în spatele hipermarketului Carrefour)
 Vineri, 15 iulie, ora 21.00 – cartierul Brazda lui Novac (parca-

rea dintre blocurile G5 ºi WIN)
 Sâmbãtã, 16 iulie, ora 21.00 – cartierul Craioviþa Nouã (strada

„George Enescu”, lângã Poºtã)
 Duminicã, 17 iulie, ora 21.00 – cartierul Valea Roºie
 (strada „Împãratul Traian”, lângã bisericã)

Muzeul Olteniei, cu sprijinul
financiar al Consiliului Judeþean
Dolj, iniþiazã, în premierã, la Sec-
þia de Istorie-Arheologie, proiec-
tul cultural-educativ „Prietenii
Istoriei”, în cadrul cãruia se vor
derula ateliere creative ce vor ini-
þia copiii cu vârsta cuprinsã în-
tre 4-14 ani în tainele istoriei ºi
arheologiei.

Primul modul se va desfãºura
în perioada 3-31 august, în fiecare
zi de miercuri, între orele 9.30-
11.00, ºi va avea ca tematicã prin-
cipalã arheologia, micuþii urmând
a se familiariza cu tehnicile ce aduc
la viaþã obiectele ºi comorile civili-
zaþiilor din trecut. Alãturi de spe-
cialiºtii Secþiei de Istorie-Arheolo-
gie, cei mici vor învãþa sã identifi-
ce un sit arheologic, sã traseze o

Ateliere de arheologieAteliere de arheologieAteliere de arheologieAteliere de arheologieAteliere de arheologie
pentru copiii pasionaþi de istoriepentru copiii pasionaþi de istoriepentru copiii pasionaþi de istoriepentru copiii pasionaþi de istoriepentru copiii pasionaþi de istorie

Eºti pasionat de istorie? Visezi cã eºti un mic arheolog, dar
nu ai „instrumentele” necesare sã descoperi ºi sã cercetezi un

sit arheologic? Atunci vino la atelierele de arheologie din
cadrul Secþiei de Istorie-Arheologie a Muzeului Olteniei din
Craiova sã înveþi, într-o manierã ludicã, tehnici de cercetare

arheologicã pentru a „descoperi comori”! Este invitaþia
lansatã de reprezentanþii instituþiei tuturor copiilor cu vârsta
cuprinsã între 4 ºi 14 ani, care pot participa la aceste activitãþi

în perioada 3-31 august. La final, ei vor deveni arheologi
onorifici ai Muzeului Olteniei!

secþiune arheologicã, sã folo-
seascã instrumentele specifice
unui ºantier arheologic (ºpaclu,
ruletã, perie, busolã), sã cure-
þe ºi sã clasifice obiectele des-
coperite, sã deseneze ºi sã re-
constituie un vas ceramic.

„Completarea unor trasee
tematice expoziþionale cu ma-
teriale vizuale din expunere
este de naturã a oferi o ima-
gine de ansamblu, utilã celor
mici pentru înþelegerea fenome-
nelor istorice ºi arheologice,
printr-un limbaj adaptat vârstei
lor. La finalul atelierelor copiii vor
deveni arheologici onorifici ai
Muzeului Olteniei”, precizeazã re-
prezentanþii instituþiei într-un co-
municat de presã.

Înscrierile au început de ieri ºi

se fac la numãrul de telefon
0251.41.77.56 sau la sediul Sec-
þiei Istorie-Arheologie (strada
„Madona Dudu” nr. 14), zilnic,
între orele 9.00 ºi 16.00. Înscrie-
rea participanþilor este posibilã în
limita locurilor disponibile – ma-
ximum douã grupe a câte 20 de
copii fiecare. 
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Stagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmente     din spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacolul
„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock Versionersionersionersionersion în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene

Stagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmente     din spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacolul
„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock Versionersionersionersionersion în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene

Stagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmente     din spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacolul
„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock Versionersionersionersionersion în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene

Stagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmente     din spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacolul
„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock Versionersionersionersionersion în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene

Stagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmente     din spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacolul
„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock Versionersionersionersionersion în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene

Stagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmenteStagiunea estivalã „Operissima” aduce fragmente     din spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacoluldin spectacolul
„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock V„Carmen” – Rock Versionersionersionersionersion în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene în cinci cartiere craiovene
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METEO

În general
seninluni, 11 iulie - max: 34°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,5157 ............. 45157
1 lirã sterlinã................................5,2858....................52858

1 dolar SUA.......................4,0811........40811
1 g AUR (preþ în lei)........177,9974.....1779974

Cursul pieþei valutare din 11 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV
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Poveste de iarnã

Se difuzeazã la HBO, ora 13:55

De la un New York feeric când
tropotul cailor strãbãtea zgomo-
tos strãzile lungi ºi pietruite, iar
onoarea era apãratã cu pistolul,
pânã la oraºul modern acoperit
de clãdiri zgârie-nori, veºnic
treaz, filmul „Poveste de iarnã“
înfãptuieºte miracole ºi uneºte
destine. Dupã secole de întune-
ric, vise despre o iubire neînþe-
leasã ºi o permanentã luptã cu
sine, un bãrbat îºi recupereazã
amintirile ºi descoperã incredibi-
lul destin care îl aºteaptã.

Anaconda

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Cu Jon Voight, Jennifer Lopez ºi
Eric Stoltz, Anaconda este un film
despre teroarea provocatã de
uriaºul ºarpe ºi despre obsesia
unui om care vrea sã-l prindã cu
orice preþ. Acesta va lua captivã
o echipã de la National Geograp-
hic în jungla Amazonului în
disperata sa încercare de a
captura cel mai mare ºi periculos
ºarpe din lume. Nu va ezita sã-i
ducã pe aceºtia pânã în fãlcile
monstrului, astfel cã toþi cercetã-
torii vor trebui sã înveþe legea
junglei pentru a supravieþui.

Mad Men

Se difuzeazã la TVR 1,
ora  22:15

Proiectatã în New York-ul anilor
'60, drama Mad Men, sexy ºi
provocatoare, urmãreºte îndea-
proape viaþa competitivã a bãrba-
þilor ºi a femeilor de pe Madison
Avenue, o lume a publicitãþii, o
lume egoistã, unde jucãtorii
cheie fac o artã din vânzãri. Seria
se învârte în jurul vieþii lui Don
Draper, care este un as în aceas-
tã meserie ºi de altfel în jurul
colegilor...

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 12 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
10:00 Gãri de poveste
10:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Nocturne
18:00 Europa mea
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Povestea lui Glenn Miller
1954, SUA, Dramã
01:10 Mad Men
2007, SUA, Dramã
01:55 Telejurnal
02:45 Europa mea
03:35 Vorbeºte corect!
03:40 Documentar

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
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 Olimpicii României
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:35 Comorile Toscanei
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Olimpicii României
16:10 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Pasiuni ºi cariere
06:00 Ora de ºtiri
06:50 Olimpicii României
06:55 Imnul României

TVR 2

07:25 Liga Dreptãþii versus Liga
Bizarro

08:15 Foxcatcher
10:25 Corul de bãieþi
12:05 Oraºe de hârtie
13:55 Poveste de iarnã
15:55 Philo se întoarce
17:50 Domniºoara Julia
20:00 Poveºti de groazã
20:50 Fata dispãrutã
23:15 Sãlbãticie
01:10 Dispozitiv 0068
01:35 Viaþa mea cu Liberace
03:30 Fata dispãrutã
06:00 Poveste de iarnã

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 Spionul din vecini
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
01:45 Vorbeºte lumea (R)
04:15 Ce se întâmplã doctore ?

(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)
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

08:30 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 A 19-a soþie (R)
14:00 Renunþã, Dorothy! (R)
15:45 La bloc
18:00 Înfrângerea
20:30 Anaconda
22:15 Sex ºi minciuni
00:15 Anaconda (R)
02:00 Cine A.M.
05:45 Vacanþã la Paris (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Razvan si Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasa pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasa pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiti pe la noi!
23:30 Un show pacatos
01:00 Camelot
2011, Irlanda, SUA, Marea

Britanie, Canada, Drama,
Fantastic, Istoric

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 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Apel de urgenþã (R)
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect
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 Academia lui Horia
22:00 Jurnalul unui burlac
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 Academia lui Horia (R)
03:00 Jurnalul unui burlac (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevãrul Live
05:00 Trãsniºi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal UEFA Euro 2016,

Finala
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 Supercupa României

2010: CFR Cluj - Unirea Urziceni
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
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Legenda lui Tarzan

Ora: 14:00(3D); 18:45(3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri

Partenere pentru Mike ºi Dave

Ora: 16:30

Gen film: Comedie

Noaptea judecãþii. Alegerile

Ora: 21:00

Gen film: Acþiune, Thriller

cuvântul libertãþii / 11marþi, 12 iulie 2016 programe TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinema

MIERCURI - 13 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
10:00 Europa mea
10:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
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 Maºini, teste ºi verdicte
23:40 Necruþãtorii
01:15 Mad Men (R)

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 Olimpicii României
12:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
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 Olimpicii României
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Shanghai Express
1932, SUA, Aventuri, Dramã,

Romantic, Dragoste
21:40 Cartea cea de toate zilele
21:50 5 minute de istorie
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Marele alibi
2008, SUA, Mister
00:20 Interzis, arestat, cenzurat

TVR 2

07:55 Domniºoara Julia
10:05 In visele mele
11:40 A fost odatã ca niciodatã
13:15 Sexul, batã-l vina!
14:55 Circul
16:35 Coºarii
18:20 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
20:00 Bunul Dinozaur
21:35 The Night Of
23:00 Aventuri în Mexic
00:35 Atlas Shrugged: Part I

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 Conan 3D
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:15 Conan 3D (R)
2011, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic
03:15 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)
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

07:30 La Mãruþã (R)
08:30 La bloc (R)
11:00 Minþi diabolice (R)
13:30 Înfrângerea (R)
16:00 La bloc
18:15 Abracadabra
20:30 Tornada din Texas
22:15 Miss Martie
00:15 Gothika (R)
02:15 Cine A.M.
06:30 Abracadabra (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 Observator (R)

02:00 Revizie tehnicã (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 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
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

2008, România, Comedie

10:15 ªcoala.tv

11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin (R)

12:10 Cireaºa de pe tort (R)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Mondenii

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 Ameninþare din deºert

1999, SUA, Acþiune

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 Ameninþare din deºert (R)

1999, SUA, Acþiune

03:30 Cireaºa de pe tort (R)

04:30 Adevãrul Live

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
10:45 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Supercupa României

2010: CFR Cluj - Unirea Urziceni
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 Supercupa României

2011: Steaua - Oþelul
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
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Bhopal: O rugãciune
pentru ploaie

Se difuzeazã la HBO, ora 18:20

Plasat în decembrie 1984, filmul
este bazat pe niºte evenimente
adevãrate: o scurgere de pestici-
de din Madhya Pradesh, din
centrul Indiei, care a omorât mii
de oameni. Filmatã în India, pro-
ducþia urmãreºte vieþile celor care
trãiau în Bhopal înainte de ceea
ce este considerat în continuare a
fi cel mai mare dezastru chimic
din istorie ºi dupã acest eveni-
ment care continuã sã aibã un
mare impact...

Conan 3D

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Conan, legendarul luptãtor care timp
de opt decade a fascinat întreaga
lume, revine pe marile ecrane într-o
ecranizare nouã ºi extrem de specta-
culoasã, în format 3D. Martor la
asasinarea tatãlui sãu ºi la distruge-
rea pânã în temelii a satului în care a
copilãrit, Conan este mai hotãrât ca
niciodatã sã se rãzbune ºi porneºte
în cãutarea asasinilor. Crescut în
lumea fãrã scrupule a nelegiuþilor,
luptãtorul a deprins toate tertipurile
necesare pentru a-i înfrunta pe cei
mai cumpliþi inamici: cãpcãuni,
monºtri terifianþi ºi vrãjitori cu puteri
inimaginabile.

Tornada din Texas

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

În timpul sãrbãtorilor de iarnã, într-
un oraº mic din Texas, meteorolo-
gul Ethan Wlaker (Casper Van
Dien) se trezeºte brusc în mijlocul
nopþii ºi îºi dã seama cã o tornadã
tocmai s-a abãtut peste oraº. Soþia
sa, Addison (Victoria Pratt), repor-
ter tv, este chematã la serviciu
pentru un material ce urmeazã sã
fie difuzat la ºtirile matinale. Ethan
constatã cã este un incident izolat
ºi considerã cã nu este cazul ca
populaþia sã fie în alertã...

sursa: cinemagia.ro
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JOI - 14 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Vorbeºte corect!
09:15 Drumul spre glorie
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Amintiri din infern
22:05 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Povestea unui poliþist
1975, Franþa, Thriller
01:10 Mad Men
2007, SUA, Dramã
02:00 Telejurnal
02:50 Amintiri din infern
03:40 Documentar
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

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 Olimpicii României
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
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 Olimpicii României
16:10 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Olimpicii României
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Sunt timid, dar mã tratez
1978, Franþa, Comedie
21:50 Interzis, arestat, cenzurat
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Olimpicii României
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Viaþa în ritm de swing
2010, Italia, Dramã
00:30 Televiziunea, dragostea

mea

TVR 2

07:45 Coºarii
09:30 Bhopal: O rugãciune

pentru ploaie
11:15 Bunul Dinozaur
12:50 Acasã de Crãciun
14:50 Bãiatul din oglindã
16:10 Terminator: Genisys
18:20 Cum sã iubeºti ca un

englez
20:00 Tren spre maturitate
21:20 Steaguri pline de glorie
23:30 Un plan perfect
01:00 Aceeaºi Alice

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Lecþii de viaþã (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 Fãrã scãpare
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Fãrã scãpare (R)
1993, SUA, Acþiune, Aventuri
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)
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

08:30 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Înfrângerea
1958, SUA, Dramã
14:45 Tornada din Texas (R)
16:30 La bloc
2002, România, Comedie
18:45 La plimbare cu racheta
20:30 Lacrima diavolului
2010, Crimã, Dramã, Mister
22:30 Generaþia X
1999, Hong Kong, Acþiune,

Comedie, Thriller
01:00 Sex ºi minciuni (R)
02:45 Cine A.M.
06:30 La plimbare cu racheta (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 Te Pui Cu Blondele ?

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Te Pui Cu Blondele ? (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 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect
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 Toamna bobocilor
1975, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevãrul Live
05:00 La TV (R)
2015, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Supercupa României

2011: Steaua - Oþelul
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 Supercupa României

2014: Steaua - Astra
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:30 ªtiri Sport.ro
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Terminator: Genisys

Se difuzeazã la HBO,
ora  16:10

John Connor (Jason Clarke),
liderul rezistenþei oamenilor, îl
trimite pe sergentul Kyle Reese
(Jai Courtney) înapoi în 1984 ca sã
o protejeze pe Sarah Connor (Emi-
lia Clarke) ºi sã se asigure cã ome-
nirea va avea un viitor paºnic. Însã
lucrurile iau o întorsãturã neaºtep-
tatã ºi se creeazã o fracturã în linia
temporalã. Astfel, Reese se trezeº-
te într-o versiune nouã a trecutului
care îi este necunoscutã...

Fãrã scãpare

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora  21:30

Jean Claude Van Damme îºi cro-
ieºte drum cu pumnii ºi picioare-
le cãtre inima unei vaduve, inter-
pretatã de frumoasa Rossanna
Arquette, aflatã în primejdie în
acest film plin de acþiune. El
interpreteazã rolul unui deþinut
evadat care renunþã la planurile
proprii de a-ºi continua fuga cu
avionul pentru a impiedica un
latifundiar avar sã-i fure ferma
tinerei femei...

Povestea unui poliþist

Se difuzeazã la TVR 1,
ora  23:10

Franþa anilor 1947.
Periculosul criminal Emile Buisson
evadeazã dintr-un spital de psihia-
trie. Pe urmele lui se aflã inspecto-
rul Roger Borniche. Inspirat dintr-
un fapt real, filmul este prima adap-
tare pentru ecran a memoriilor lui
Roger Borniche.
Pelicula impresioneazã ºi azi prin
excelenta atmosferã specificã
filmelor de serie noir...

Toamna bobocilor

Se difuzeazã la Prima Tv,
ora  20:30

Proiectatã în New York-ul anilor '60,
drama Mad Men, sexy ºi provoca-
toare, urmãreºte îndeaproape viaþa
competitivã a bãrbaþilor ºi a femei-
lor de pe Madison Avenue, o lume a
publicitãþii, o lume egoistã, unde
jucãtorii cheie fac o artã din vân-
zãri. Seria se învârte în jurul vieþii
lui Don Draper, care este un as în
aceastã meserie ºi de altfel în jurul
colegilor...
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Anunþul tãu!
Societatea Românã de Radio-

difuziune anunþã organizarea con-
cursului pentru ocuparea unui post
de tehnician web la Studioul de
Regional Craiova, în data de 19 iu-
lie 2016, ora 11.00. Înscrierile se pri-
mesc la sediul Studioului Regional
Craiova, pânã în ziua de 15 iulie
2016, ora 13.00. Condiþiile de parti-
cipare la concurs sunt afiºate la
avizierul Studioului Regional Cra-
iova ºi pe site-ul www.radioroma-
nia.ro. Informaþii suplimentare se
port obþine la telefon: 0251/ 408.612
sau 021/ 303.13.94.

ASOCIAÞIA DONEAZÃ SPE-
RANTA EGB,  cu sediul în Gaia co-
muna Murgaºi, Nr. 183, Dolj anunþã
publicul interesat asupra deciziei
etapei de încadrare emisã de APM
Dolj PUZ ,, CONSTRUIRE COM-
PLEX SOCIAL- MEDICAL ªI EDU-
CAÞIONAL D+P+3, ÎMPREJMUIT,
BAZIN ETANª VIDANJABIL, PUÞ
FORAT, AMENAJARE INCINTÃ lo-
calitatea Bucovãþ, T 140, P 378, ju-
deþul Dolj/ planul nu necesitã eva-
luare de mediu ºi nu se supune
evaluãrii adecvate,  urmând a fi su-
pus procedurii de adoptare fãrã
aviz de mediu. Documentaþia care
a stat la baza luãrii deciziei etapei
de încadrare poate fi consultatã în
zilele de luni- joi între orele 8.00-
16.30 ºi vineri între orele 8.00- 14.00
la sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj, str. Petru Rareº nr.1,
Craiova sau pe site-ul APM Dolj 
http://apmdj.anpm.ro. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenþiei pentru Protecþia Me-
diului Dolj ( Fax: 0251/ 419.035, e-
mail office@apmdj.anpm.ro, în ter-
men de 10 zile calendaristice de la
data publicãrii în mass- media.

A N U N Þ

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor functiilor contractuale si a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual
din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea nr.286/2011, astfel cum a fost
modificat prin Hotararea de Guvern nr.1027/2014 ºi HG nr.427/2015, Biblioteca Judeþeanã Alexan-
dru ºi Aristia Aman Dolj, organizeazã concurs  în data de 03.08.2016 ora 9,30 la sediul din str.Mihail
Kogãlniceanu nr.9, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat treapta II - pe perioadã
nedeterminatã în cadrul Compartimentului Financiar contabil-achiziþii;

Concursul  va consta în 3 etape succesive, dupã cum urmeazã:
- selecþia dosarelor de înscriere;
- proba scrisã – 03.08.2016 – ora 9,30
- susþinerea probei practice care se va comunica odatã cu rezultatul de la proba scrisã.

Potrivit art.3 din acelasi Regulament-cadru, in vederea participarii la concurs, candidatul trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale:
    - are cetãtenia românã, cetãtenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparti-

nând Spatiului Economic European si domiciliul în România;
   -  cunoaste limba românã, scris si vorbit;
   -  are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
   -  are capacitate deplinã de exercitiu;
   - are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeve-

rintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãtile sanitare abilitate;
     -  îndeplineste conditiile de studii si, dupã caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit

cerintelor postului scos la concurs;
 -  nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii, contra statului

ori contra autoritãtii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni sãvârsite cu intentie, care ar face-o incompatibilã
cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiþii de înscriere ºi participare – muncitor necalificat treapta II
- studii medii
- fãrã vechime

Dosarul de concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, urmãtoarele acte:

   1) cerere de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãþii sau instituþiei publice organi-
zatoare;

    2) copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, certifi-
catul de cãsãtorie, dupã caz;

    3) copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea
unor specializãri, copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice;

    4) copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, sau, dupã caz, o adeverintã care sã ateste
vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;

    5) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l
facã incompatibil cu functia pentru care candideazã;

    6) adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6
luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile
sanitare abilitate;

    7) curriculum vitae;
Actele prevazute la pct.2 - 4 vor fi prezentate si in original la Biroul Resurse Umane în vederea

verificãrii conformitãþii copiilor cu acestea.
În cazul în care candidatul depune o declaraþie pe proprie rãspundere cã nu are antecedente pena-

le, dacã este declarat admis la selecþia dosarelor, acesta are obligaþia de a completa dosarul de concurs
cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pânã la data desfãºurãrii primei probe a concursului.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pânã pe data de 27.07.2016, ora 14,00  la sediul
Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman Craiova din str.Mihail Kogãlniceanu nr.9- Biroul Re-
surse Umane.

Informaþii suplimentare se pot obþine de la Biroul Resurse Umane,  telefon : 0251/532267.
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OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic auto. Tele-
fon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste marochi-
nãrie. Telefon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-33
ani, permis conducere: en-
glezã începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fizicã in-
dependentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi numãr de te-
lefon la e-mail: ploaelauren-
tiu@yahoo.com. Cuplurile ale-
se vor primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garantez
calitatea. Telefon: 0755/
010.296.
Fotografier, filmez Full HD la
diverse evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Tapiþer la domiciliu. Telefon:
0768/623.964; 0351/416.198.

Filmãri foto video de calitate
superioarã la preþuri avanta-
joase. Telefon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucureºti,
Dristor, 24.000 Euro. Exclus
agenþii. Telefon: 0724/
167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 decomandate
toate îmbunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament Brazdã 1/4
semidecomandat, 3 camere,
2 balcoane, îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã locuibi-
lã comuna Periºor + anexe,
apã curentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp, liva-
dã cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând 2 apartamente în vilã
intrãri separate, pretabil firmã
sau locuinþã. Parter 120 mp,
demisol 70 mp, teren 400 mp,
zonã centralã. Telefon: 0736/
139.179.

Vând teren casã comuna Pie-
leºti, judeþul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon: 0723/
447.493.
Vând apartament în vilã 120
mp, teren 150 mp, zonã cen-
tralã. Telefon: 0736/ 139.179.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000 mp. Te-
lefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp Bãile
Govora, toate utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 programul
Rabla, piese de schimb. Te-
lefon: 0742/ 382449.
Vând DACIA 1300 convena-
bil, avantajos pentru progra-
mul Rabla. Telefon: 0728/
272.925. Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru pro-
gramul Rabla. Telefon: 0770/
333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour 1.6
benzina, unic proprietar - de
nouã, super întreþinutã, toate
consumabilele schimbate re-
cent, fãrã nici un defect. Tele-
fon: 0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6. Înmatri-
culatã RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer Condi-
þionat; 6 airbag-uri; - Geamuri
Electrice; Închidere centraliza-
tã; ABS; Servodirecþie; Xenon;
- Interior Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Relaþii la te-
lefon: 0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la telefon:
0764/779.702; 0767/453.030.
Vând bicicletã damã, giurgiu-
vele vopsite, cu geamuri,
presã hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând colecþie formula AS de
15 ani. Telefon: 0729/
494.550.
Aragaz voiaj douã ochiuri cu
butelie, polizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, canistre alumi-
niu 20 litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cãpriori
ºi cãrãmidã din demolãri. Te-
lefon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii 4-5 ani –
50 lei, televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi suprapuse
Romaneºti convenabil, maºi-
nã de cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.

Cadã baie fibrã sticlã, ghive-
te baie, coº de þeavã pentru
centrale, cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/153.551.
Vând þiglã ELPRECO verde
– 700 buc. 1,5 lei / buc. Tele-
fon: 0761/401.270.
Telefon mobil EBODA sigilat,
cutii metalice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie argã-
site- vopsite, încãlþãminte
piele militare, combinã mu-
zicalã Stereo 205, calculator
instruire copii. Telefon: 0735/
445.339.
Vând bicicletã damã sau bãr-
baþi, butelii turist. Telefon:
0761/676.223.
Vând cort 4 persoane, 2 com-
partimente ºi verandã, douã
aragaze voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare. Telefon:
0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pompã de
udat grãdina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã foi tablã zin-
catã 2/1 m, drujbã electricã
Einºel cu lanþ rezervã - 220
lei. Telefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, frigider,
ºifonier, canapea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn cu
roate cu ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negociabil.
Telefon: 0251/598.518; 0748/
233.140.

Vând maºini de tricotat Fine-
þea, triploc, maºinã de surfi-
lat. Telefon: 0745/589.825.
Vând calorifer cu 11 elemenþi
electric nou, radiator cu 3 trep-
te ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând cãruþ sport copii, maºi-
nã de spãlat Alba Lux, barcã
artizanalã, camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202; 0773/
970.204.

ÎNCHIRIERI OFERTE
APARTAMENT 3 camere, su-
permodern, mobilat ºi utilat,
zona Liceului Energetic. Te-
lefon: 0740/991.323.

DIVERSE
Singura argintãrie din Craio-
va, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate manual,
cu argint la schimb ºi mano-
pera/obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºinã de
scris. Telefon: 0251/415.586.

PIERDERI
Pierdut carte de muncã se-
ria AJ. Nr. 381789, pe nu-
mele VASILE VICTOR. Se
declarã nulã.

CONDOLEANÞE
Colectivul Grupãrii de Jan-
darmi Mobile Craiova este
alãturi de familia colegului
plt. adj. Popescu Nicolae
Ionel, în momentele grele
pricinuite de decesul aces-
tuia. Sincere condoleanþe
familiei!



Portugalia produce suprizaPortugalia produce suprizaPortugalia produce suprizaPortugalia produce suprizaPortugalia produce supriza
ºi se încoroneazã în premierãºi se încoroneazã în premierãºi se încoroneazã în premierãºi se încoroneazã în premierãºi se încoroneazã în premierã
Portugalia produce suprizaPortugalia produce suprizaPortugalia produce suprizaPortugalia produce suprizaPortugalia produce supriza

ºi se încoroneazã în premierãºi se încoroneazã în premierãºi se încoroneazã în premierãºi se încoroneazã în premierãºi se încoroneazã în premierã

spspspspsp               rtrtrtrtrt cuvântul libertãþii / 15marþi, 12 iulie 2016

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONACAMPIONATUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPTUL EUROPEEEEEAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-AAN – FRANÞA – EDIÞIA A 15-A
Portugalia 1-0 (prel.)  Franþa

Stadion: “Stade de France” – Saint Denis, spectatori: 75.868.
A marcat: Eder (109).

Rui Patricio – Soares, Pepe,
Fonte, Guerreiro – W. Carvalho –
Sanches (Eder 79), Silva (Moutin-
ho 66), Joao Mario – Nani, Ronal-
do (Quaresma 25).

Selecþioner: Fernando Santos.

Lloris – Sagna, Koscielny, Um-
titi, Evra – Pogba, Matuidi – Sis-
soko (Martial 110), Griezmann,
Payet (Coman 58) – Giroud (Gig-
nac 78).

Selecþioner: Didier Deschamps.
Cartonaºe galbene: Soares (34), Joao Mario (62), Guerreiro (95),

W. Carvalho (98), Fonte (119), Rui Patricio (120+3) / Umtiti (80),
Matuidi (97), Koscielny (107), Pogba (115).

Arbitru: Mark Clattenburg (Anglia).
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Chiar ºi fãrã Ronaldo, schimbat din cauza unei accidentãri încã din minutul 25,

Naþionala Portugaliei a bifat,
duminicã searã, cea mai mare
performanþã din istoria sa, câº-
tigând titlul continental graþie
unui succes cu 1-0, dupã pre-
lungiri, în faþa gazdei Franþa.
Eroul  lusi tani lor  s-a  numit
Eder, atacantul francezilor de
la Lille înscriind, în minutul
109, cu un ºut fenomenal, de
la 25 de metri, pe jos, lângã
bara din dreapta porþii lui Hugo
Lloris.

Cristiano Ronaldo, marea
vedetã a finalei, s-a vãzut ne-
voit sã pãrãseascã terenul de
joc în minutul 25, dupã ce se
accidentase, un sfert de orã
mai devreme, la genunchiul
stâng, fiind victima unui fault
al lui Dmitri Payet.

În  t impul  regulamentar,
Franþa a fost de departe vioara
întâi ºi a irosit mari oportuni-
tãþi, semnate de Antoine Griez-
mann (10, 55), Moussa Sisso-
ko (33, 84), Olivier Giroud
(75) ºi Andre-Pierre Gignac
(90+2), ultimul lovind bara din
stânga extraordinarului Rui Pa-
tricio. În extra-time, portughe-
zii au fost mai buni, având, în
afara golului, o altã mare opor-
tunitate a aceluiaºi Eder (104),
plus o “transversalã”, din lo-
viturã liberã, a lui Raphael Gu-
erreiro (108).

Por tuga l ia ,  ca re  pânã  la
acest trofeu avea drept cea mai
bunã performanþã finala pier-
dutã în 2004 cu Grecia (0-1
chiar la Lisabona), nu mai în-
vinsese Franþa din 1975, an din
care cedase de 10 ori în com-
pania “Les Bleus”. Dintre aces-
te insuccese, 3 au fost la tur-
nee finale ºi de fiecare datã în
penultimul act:: 2-3 la Euro
1984 (tot dupã prelungiri), 1-
2 la Euro 2000 (“gol de aur”)
– când francezii au cucerit cele
douã titluri pe care le au în pal-
mares, respectiv un 0-1 la CM
2006.

CR7:
“Este un moment

de neuitat,
cel mai tare

din viaþa mea”
Scos din joc prematur de

faultul lui Payet, Cristiano Ro-
naldo ºi-a îndeplinit visul ºi a
câºtigat primul trofeu interna-
þional cu Portugalia. Cãpitanul
lusitanilor a oferit imagini emo-
þionante la finalul celor 90 de
minute regulamentare. ªi-a în-
curajat coechipierii înantea star-
tului reprizelor de prelungire,
apoi s-a purtat ca un tehnician
veritabil pe margine: a dat indi-

caþii ºi a sãrit de pe bancã la
golul lui Eder, izbucnind apoi în
lacrimi! La final, el a declarat:
“Sunt foarte fericit. Am fãcut
istorie. Este ceva ce cãutam din
2004. I-am cerut lui Dumnezeu
sã îmi dea o ºansã pentru cã noi
o meritam. Mereu am crezut cã
avem capacitatea ºi strategia
necesarã  pentru  a  câº t iga .
Vreau sã le mulþumesc tuturor,
colegilor, antrenorului ºi tutu-
ror portughezilor. Este un mo-
ment de neuitat. Este un triumf
pentru toatã Portugalia. Este cel

mai fericit moment din viaþa
mea. Îmi doream ºi aveam ne-
voie sã câºtig ceva cu Portu-
galia”, a spus Ronaldo, potrivit
presei din Spania. Care a mai
notat cã Ronaldo a suferit o lu-
xaþie a ligamentelor interne de
la genunchiul stâng, accidenta-
re din cauza cãreia va rata cel
mai probabil  Supercupa Euro-
pei. Unde Real o va întâlni pe
Sevilla, în data de 9 august,
într-o partidã care va avea loc
la Trondheim (Norvegia).

Eder: “Ronaldo
mi-a spus cã voi

marca golul
victoriei”

La rându-i, marcatorul Eder,
cel þinut rezervã de Raul Ruses-
cu în urmã cu trei ani la Braga,
a afirmat:  “Ronaldo mi-a spus
cã voi marca golul victoriei.
Dar a fost o reuºitã pentru care
toatã echipa a muncit din greu.
Am fost spectaculoºi pe toatã
perioada turneului. ºtiam cã voi

avea ºansa mea în momentul în
care am fost convocat. Fernan-
do Santos îmi cunoºtea calitã-
þile. A avut încredere în mine”,
a spus atacantul portughez,
conform A Bola.

Cum a reacþionat
selecþionerul

portughez
dupã triumf

La finele meciului, antreno-
rul portughezilor,  Fernando

Santos, a vorbit despre perfor-
manþa reuºitã de lusitani ºi l-a
lãudat pe Cristiano Ronaldo.

“Toþi jucãtorii mei meritau
aceastã victoria. Este o emoþie
de nedescris ºi extraordinarã.
Trebuie sã subliniez eforturile
cãpitanului  nostru.  Avem o
echipã formidabilã.

Sã îl am pe Cristiano Ronal-
do în vestiar ºi pe bancã a fost
un mare ajutor. A fost excelent
ºi i-a motivat incredibil pe ju-
cãtori.

Î i  mul þumesc.  Mereu am
spus cã este fundamental. Este
foarte important pentru echipã.
El putea face diferenþa în orice
moment al meciului.

Mereu am spus cã avem o
echipã talentatã. Trebuia sã
avem un joc solid ºi sã fim mai
concentraþi decât adversarul
nostru”, a spus Fernando San-
tos la conferinþã de presã.

Deschamps:
“Nu existã cuvinte

dupã aºa ceva”
Selecþionerul Franþei, Didi-

er Deschampsa a fost mulþu-
mit de jocul naþionalei sale, însã

s-a arãtat dezamãgit de rezul-
tat.

“Chiar dacã n-am marcat,
am avut ocazii. A fost un meci
extrem de încins.E mare de-
cepþia în momentul de faþã. Am
pierdut o ºansã imensã. Nu
unicã, dar o ºansã imensã.

Nu existã cuvinte dupã aºa
ceva, ne va lua ceva timp sã
digerãm acest insucces. Am
câºtigat împreunã, am pierdut
împreunã.

Suntem conºtienþi cã fran-
cezii sunt mândri de noi, din
pãcate n-a fost seara noastrã”,
a declarat  Deschamps dupã
meci.

Renato Sanches –
cel mai bun tânãr
jucãtor. Payet –
omul turneului

Dupã f inala  Euro 2016,
UEFA a decis ca Renato San-
chez sã primeascã trofeul pen-
tru “Cel mai bun tânãr jucãtor”,
acordat pentru fotbaliºtii nãs-
cuþi începând cu 1 ianuarie
1994.

Performanþele mijlocaºului de
18 ani i-au impresionat pe ob-
servatorii UEFA, conduºi de Io-
nuþ Lupescu ºi Sir Alex Fergu-
son. Deºi în primele 4 meciuri
a început ca rezervã, Renato
Sanches a avut prestaþii exce-
lente ºi a marcat un gol sfer-
turi, contra Poloniei.

Cumpãrat recent de Bayern
Munchen, pentru 35 de milioa-
ne de euro, Sanches a devenit
cel mai tânãr jucãtor care dis-
putã o finalã de Euro, la 18 ani
ºi 328 de zile.

Pentru acest trofeu, portu-
ghezul s-a duelat cu francezul
Kingsley Coman ºi cu Raphael
Guerreiro, colegul din naþiona-
la Franþei.

Pe de altã parte, Dmitri Pay-
et, cel cu faultul la Ronaldo, a
fost desemnat de site-ul UEFA
drept cel mai bun jucãtor al
competiþiei.

DIGI SPORT 2
14:00 – TENIS (F) – Turneul

de la Bucureºti: ziua a 2-a.
DOLCE SPORT 2
14:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Hamburg, în Germa-
nia: ziua a 2-a.

EUROSPORT 1
15:30 – CICLISM – Turul

Franþei: etapa a 10-a (Escaldes-

Engordany – Revel) / 20:30 –
FOTBAL – Campionatul Euro-
pean UEFA U-19, în Germania,
faza grupelor, etapa întâi: Fran-
þa – Anglia.

EUROSPORT 2
13:00 – FOTBAL – Campio-

natul European UEFA U-19, în
Germania, faza grupelor, etapa
întâi: Olanda – Croaþia.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRASMISII ÎN DIRECT
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Clubul Universitatea Craiova a
pus în vânzare abonamentele pen-
tru sezonul 2016-2017 al Ligii I.
Preþul acestora este: 64 de lei la
peluzã, 152 de lei la tribuna a II-
a, 240 de lei la tribuna I, 400 de
lei la tribuna 0 ºi 4500 de lei la
sectorul VIP. Sunt luate în calcul
minim 18 meciuri pe teren pro-
priu, respectiv 13 în sezonul re-
gulat ºi alte 5 în play-off, dacã va
fi cazul, sau încã 7, dacã Univer-
sitatea va evolua în play-out.

În perioada 11-15 iulie, fanii îºi
pot preschimba abonamentul de
anul trecut cu cel pentru sezonul
urmãtor ºi astfel ar beneficia de un
discount de 15 %. Cei care doresc
achiziþionarea noului abonament cu
discount trebuie sã aibã asupra lor
vechiul abonament ºi cartea de iden-
titate. Achiziþionarea se va face de 
la magazinul oficial al clubului, si-
tuat în Craiova, strada Olteþului, Bl.
IJK, parter (vizavi de English Park).

Pase scurte, pase lungi

10 iulie 2016. În prezenþa a
75.000 de spectatori, Franþa se
înclinã dureros în faþa Portugaliei
(0-1 d.p) în finala Euro. De 41 de
ani, mai exact din 1975, Portuga-
lia nu învinsese Franþa, ºi “amin-
tirile tonice” datau din 1984 ºi
2000, semifinalele Euro ºi apoi CM
2006. Lusitanii pãreau condam-
naþi. Prematur se accidenteazã,

dupã un contact dur cu Dmitri
Payet, ºi Cristiano Ronaldo, stea-
ua lusitanã, pierdere grea în eco-
nomia jocului, dar ºi moralul coe-
chipierilor. Francezii, la rândul lor,
simt cã lucrurile nu sunt în regu-
lã. Mai ales cã nu marcheazã în
prima reprizã. De la 9 iulie 2006

Umbra lui Gerard Houllier pe Stade de France!Umbra lui Gerard Houllier pe Stade de France!Umbra lui Gerard Houllier pe Stade de France!Umbra lui Gerard Houllier pe Stade de France!Umbra lui Gerard Houllier pe Stade de France!
Mircea Canþãr

la 10 iulie 2016 trecuserã zece ani.
Decepþie imensã. Regrete eterne.
Nimeni nu putea concepe cã Fran-
þa, dupã eliminarea Germaniei în
semifinale (2-0), s-ar fi putut îm-
piedica de Portugalia. Aceasta,
exceptând partida cu Þara Gali-
lor, nu învinsese pe nimeni în tim-
pul regulamentar. Trecuse totuºi
de Croaþia, în prelungirile parti-
dei, ºi asta spunea multe. Pe Sta-
de de France, surpriza se contu-

reazã pe mãsura trecerii timpului-
:oamenii lui Didier Deschamps,
lipsiþi de prospeþime ºi inventivi-
tate, nu mai au nici noroc. Steaua
lor, Antoine Griezmann, nu este
în apele sale. ªi nici Giroud ºi nici
Payet. Sclipeºte doar Sissoko, de
la retrogradata Newcastle, notat

cu 7 de France Football. În tabã-
ra lusitanã, Rui Patricio (nota 8
în opinia France Football) -  pro-
tejat de triunghiul Pepe-Fonte-
William Carvalho - este omul pro-
videnþial. Dã încredere coechipie-
rilor. Oamenii lui Fernando San-
tos simt cã pot primi trofeul ma-
jor care le lipseºte din istorie. Una
interesantã, cu Eusebio, Torres,
Simoes, Augusto, Coluna, cãrora
le-a cântat regina fadoului, Ama-
lia Rodrigues. ªi mai târziu Cha-
lana, Rui Costa, Figo. Cristiano
Ronaldo va declara dupã meci cã
feeling-ul îi spunea cã va trãi un
moment unic. ªi meciul ia o tur-
nurã neaºteptatã dupã bara lui
Raphael Guereiro (min. 108), re-
cent transferat la Borussia Dort-
mund. Mental, portughezii intrã în
joc tot mai bine ºi dupã ce Eder,
de la Lille, marcheazã, devenind
eroul meciului,  totul se prãbuºeº-
te pentru gazde. Didier Des-
champs mai crede în ºansa lui, îi
aruncã în teren pe Coman ºi Mar-
tial, dar nu e ziua lui. Gignac tri-
misese balonul în stâlpul din
dreapta lui Rui Patricio ºi atât.
Umbra lui Gerard Houllier plana
ameninþãtor asupra stadionului.
Cum cine e Gerard Houllier? A
fost pânã în noiembrie 1993 an-
trenorul naþionalei franceze. Veni-
se dupã dezastrul de la Euro 1992
pe mandatul lui Michel Platini ºi
trebuia sã ducã echipa la CM 94
din SUA. ªi lucrurile au mers ºnur.
Înaintea ultimelor douã partide,
deloc grele, Houllier avea “bilete-

le în buzunar”. Cu Israelul ºi Bul-
garia francezii mai aveau nevoie
de un punct. Houllier era gratulat
cu superlativele pe care le ºtim
din orice activitate omeneascã fe-
ricitã: inteligent, echilibrat, price-
put. Jucãtorii lui erau din “gene-
raþia Houllier”, aºa cum cei ai lui
Deschamps sunt “generaþia Griez-
mann”. A urmat nenorocirea cu-
noscutã: s-au pierdut ambele me-
ciuri cu adversari pe care, în prin-
cipiu, Franþa îi avea la degetul mic.
Cu Israelul în ultimele minute, cu
Bulgaria în ultimele secunde. Pier-
derea a douã meciuri uºoare ºi de-
cisive în ultimele secunde s-a con-
stituit într-un record în materie de
ghinion ºi stupiditate. Deºi de bul-
garul Kostandinov se va auzi mul-
tã vreme. Când va deschide gura
sã spunã câteva vorbe, Houllier nu-
ºi va blestema jucãtorii, nu va vorbi

de altceva decât de o înlãnþuire tra-
gicã a detaliilor. Se spune cã dacã,
asearã, Cristiano Ronaldo nu se
accidenta, Eder n-ar fi jucat în fi-
nalã ºi n-ar fi devenit eroul naþiunii
portugheze. Toatã presa lusitanã
salutã Selecao. În fine, echipa na-
þionalã francezã cu staff-ul tehnic
ºi conducerea FFF au fost invitaþi
la Palatul Elysee de preºedintele
Francois Hollande, cãruia i-ar fi
prins bine, pentru poziþionarea din
sondaje, o victorie a tricolorilor.
Dar ºansa a pãrãsit “câmpul albas-
tru” atunci când nimeni n-ar fi cre-
zut, poate fiindcã umbra lui Ge-
rard Houllier s-a gândit sã treacã
peste Stade de France. Pe ºase
coloane, L’Equipe titreazã: Acca-
bles(Copleºiþi). În 2004, Portuga-
lia pierdea finala Euro, la Lisabo-
na...în faþa Greciei. ªi ce echipã
frumoasã avea!

Echipa masculinã de
baschet SCMU Craiova
va debuta în ediþia urmã-
toare a campionatului în
deplasare, cu Atlassib
Sibiu, pe 19 septembrie.
Prima partidã în Sala
Polivalentã va fi în run-
da a doua, contra nou-
promovatei Olimpic Baia
Mare, pe 26 septembrie.
În continuare, progra-
mul din tur al echipei pre-
gãtite de Vladimir Vuksanovic cuprinde partidele cu: BC Timiºoara (d),
CSU Ploieºti (a), Phoenix Galaþi (a), Municipal Oradea (d), Dinamo (a),
BT Cluj (d), BCMU Piteºti (a), BC Mureº (d), Steaua (d). Sistemul com-
petiþional va fi acelaºi ca în sezonul trecut, dupã sezonul regulat urmând
sã se formeze douã grupe, 1-6 ºi 7-12, iar apoi va începe play-off-ul, în
care vor participa primele 8 clasate.

Programul turului 2 preliminar al Ligii Campionilor
Astãzi sunt programate primele meciuri din turul 2 preliminar al Ligii

Campionilor, manºa întâi, dupã urmãtorul program: Qarabað (AZE) -
F91 Dudelange (Lux), Hapoel Beer-Sheva (Isr) - Sheriff Tiraspol (Mda),
Red Bull Salzburg (Aut) - Liepâja (Let), Vardar Skopje (Mac) - Dinamo
Zagreb (Cro), The New Saints FC (ÞG) - APOEL (Cip), Zrinjski (Bos) -
Legia Varºovia (Pol), Dinamo Tbilisi (Geo) - Alashkert (Arm), BATE
Borisov (Blr) - SJK Seinäjoki (Fin), Valletta (Mal) - Steaua Roºie Belgrad
(Ser), Flora Tallinn (Est) - Celtic Glasgow (Sco).

Mâine se disputã celelalte jocuri, dupã programul: Dundalk (Irl) - FH
Hafnarfjördur (Isl), Crusaders (Irl de N) - FC Copenhaga (Dan), Olimpija
Ljubljana (Slo) - AS Trenèín (Svk), Partizani Tirana (Alb) - Ferencváros
(Ung), Ludogorets Razgrad (Bul) - Mladost Podgorica (Mun), Rosenborg
(Nor) - IFK Norrköping (Sue), •algiris Vilnius (Lit) - Astana (Kaz).

Baschetbaliºtii craioveni
încep campionatul la Sibiu

Astãzi la prânz, la sediul Ligii Profesioniste de Fotbal, va avea loc
Adunarea Generalã a LPF, iar ºedinþa va fi urmatã de tragerea la sorþi a
sezonului competiþional 2016-2017 a Campionatului Naþional Liga 1 Oran-
ge. A 14-a echipã care va participa în ediþia viitoare a Ligii I se va stabili
chiar înaintea ºedinþei de la LPF, între Rapid Bucureºti ºi ACS Poli Timi-
ºoara, dupã ce gruparea giuleºteanã va afla dacã va intra sau nu în fali-
ment. Cererea de suspendare a falimentului fãcutã de Rapid la Curtea de
Apel va fi analizatã în dimineaþa aceasta.

Astãzi
se stabileºte

programul Ligii I

64 de lei, cel mai ieftin abonament64 de lei, cel mai ieftin abonament64 de lei, cel mai ieftin abonament64 de lei, cel mai ieftin abonament64 de lei, cel mai ieftin abonament
la meciurile Craioveila meciurile Craioveila meciurile Craioveila meciurile Craioveila meciurile Craiovei

Abonamentele Family Stand
sunt la tribuna 1 ºi costã 204 lei
pentru un adult însoþit de copii.
  Abonamentele Senior ºi Student
se adreseazã pensionarilor ºi stu-
denþilor, care, prin prezentarea unui
act de identitate ºi a talonului de

pensie original, respectiv a carne-
tului de student beneficiazã de o
reducere la jumãtate a preþului unui
abonament Standard.  Persoanele
cu dizabilitãþi pot beneficia de un
abonament gratuit, dar trebuie sã
contacteze clubul prin e-mail.

Gerard
Houllier


