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- Astãzi, Popescule, Fãt Frumos,
cât o fi el de frumos, dacã n-are
maºinã, nu-l bagã în seamã nicio
Cosânzeanã.
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PrimarulPrimarulPrimarulPrimarulPrimarul
comuneicomuneicomuneicomuneicomunei
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Silviu Preduº este
edilul comunei Os-
troveni, asta dupã
ce mai bine de 15
ani a activat în ad-
ministraþia publicã,
îndeplinind funcþii
de consilier local,
administrator al
localitãþii ºi vicepri-
mar. Din postura de
primar, vrea sã con-
tinue proiectele pe
care le-a început
alãturi de fostul
primar, Gheorghe
Oprescu, dar ºi-a
creionat ºi propriile
proiecte pe care sã
le implementeze ºi
sã punã o amprentã
personalã asupra
destinelor localitãþii,
una dintre cele mai
harnice comunitãþi
din judeþ.
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Vive la France!Vive la France!Vive la France!Vive la France!Vive la France!
Afectiv, altfel, dacã nu incom-

parabil, comparativ cu alte naþii, noi,
românii, suntem legaþi de francezi
– aproape indestructibil – începând
cu Napoleon al III-lea pânã la Char-
les de Gaulle, pe lângã Carol Davil-
la ºi jurnalistul de la TV5, Jean Lo-
uis Calderon, decedat la Bucureºti
în zilele revoluþiei din 1989. ªi spi-
ritul românesc, pentru cei care au
uitat, inundã capitala Luminilor, în
special pe colina Sfânta Genoveva,
patroana capitalei. Acolo au studiat
ºi studiazã încã atâtea ºi atâtea ge-
neraþii de tineri români, întreþinând
francofonia. Tot mai dificil de la o
vreme. Parisul a fost în ochii inte-
lectualitãþii române, din secolul XIX,
capitala gândirii, creaþiei artistice ºi
prezenþa românilor la Paris este „ca
o coloanã fãrã sfârºit”.

Lucrurile nespuseLucrurile nespuseLucrurile nespuseLucrurile nespuseLucrurile nespuse
despre legeadespre legeadespre legeadespre legeadespre legea
supermarketurilorsupermarketurilorsupermarketurilorsupermarketurilorsupermarketurilor

Preºedintele României a promul-
gat, luni, legea prin care supermar-
keturile sunt obligate sã se asigure
cã 51% din mai multe tipuri de pro-
duse alimentare pe care le au pe
rafturi sunt româneºti. Proiectul de
lege, adoptat la începutul lunii iunie
în Parlament, prevede ca peste ju-
mãtate din alimentele din categorii-
le carne, ouã, legume, fructe, mie-
re de albine, lactate ºi panificaþie din
magazine trebuie sã fie româneºti.
Cât de pregãtiþi sunt producãtorii
români vom vedea, mai ales cã tre-
buie sã facã faþã la câteva cerinþe
elementare de siguranþã alimentarã,
ce implicã cheltuieli ridicate.

Arderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilor,,,,,
un adevãratun adevãratun adevãratun adevãratun adevãrat
pericol înpericol înpericol înpericol înpericol în
perioadele deperioadele deperioadele deperioadele deperioadele de
secetã ºi caniculãsecetã ºi caniculãsecetã ºi caniculãsecetã ºi caniculãsecetã ºi caniculã

eveniment / 4

Când breaslaCând breaslaCând breaslaCând breaslaCând breasla
artiºtilor plasticiartiºtilor plasticiartiºtilor plasticiartiºtilor plasticiartiºtilor plastici
din Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiovadin Craiova
se solidarizeazãse solidarizeazãse solidarizeazãse solidarizeazãse solidarizeazã
împotrivaîmpotrivaîmpotrivaîmpotrivaîmpotriva
cui nu trebuiecui nu trebuiecui nu trebuiecui nu trebuiecui nu trebuie
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ªeful Parchetelor Militare, Ion
Vasilache, eliberat din funcþie

Preºedintele Klaus Iohannis l-a eli-
berat, ieri, din funcþie pe Ion Vasilache,
procuror militar ºef al Secþiei Parchete-
lor Militare din cadrul Parchetului de
pe lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Jus-
tiþie, ca urmare a pensionãrii. Decretul
privind eliberarea din funcþie a genera-
lului-locotenent Ion Vasilache a fost
semnat de ºeful statului, a anunþat
Administraþia Prezidenþialã, dupã ce,
începând cu 1 iunie, ºeful Parchetelor
Militare a fost trecut în rezervã. Ion
Vasilache a depus la CSM o cerere prin
care solicitã pensionarea. El a fost cri-
ticat de-a lungul timpului pentru mo-
dul în care procurorii militari au instru-
mentat dosarul Revoluþiei. Gheorghe
Cosneanu a fost delegat începând cu
1 iunie în funcþia de procuror militar ºef
al Parchetelor Militare pentru ºase luni.

Reacþii în lanþ ale instituþiilor
dupã morþile suspecte
de la Spitalul de Arºi

Avocatul Poporului anunþã cã s-a
sesizat din oficiu ºi efectueazã o an-
chetã cu privire la situaþia de la Spitalul
de Arºi din Capitalã. “Avocatul Popo-
rului s-a sesizat din oficiu ºi efectueazã
o anchetã cu privire la situaþia de la
Spitalul de Arsuri din Bucureºti, unde
o pacientã ar fi decedat din cauza unei
transfuzii greºite, iar un pacient a fost
fotografiat având o ranã invadatã de
viermi, bãrbatul decedând ulterior. Sesi-
zarea din oficiu ºi ancheta vizeazã posi-
bila încãlcare a art. 22 ºi art. 34 din Con-
stituþia României privind dreptul la via-
þã ºi la integritate fizicã ºi psihicã ºi
dreptul la ocrotirea sãnãtãþii”, anunþã
instituþia într-un comunicat de presã.

Poliþiºtii, procurorii ºi Ministerul
Sãnãtãþii fac verificãri dupã apariþia
unei înregistrãri cu un bolnav pe care
se aflau larve ºi dupã decesul unei fe-
mei care iniþial ar fi fost supusã unei
transfuzii greºite de sânge. Pe site-ul
tolo.ro au apãrut imagini cu un pacient
pe rãnile cãruia se aflau larve. Pacien-
tul în cauzã a decedat, anunþã aceeaºi
sursã, care mai precizeazã cã autorul
înregistrãrii este un medic ce a insistat
ca filmul sã fie fãcut public. “Ce sens
are sã ascundem realitatea? Ce e mai
grav: sã arãtãm sau sã îndurãm aºa
ceva, pacienþii ºi noi, cei care ºtim?!”,
se întreabã medicul, citat de tolo.ro. Un
alt caz este cel al unei femei a decedat
la Spitalul de Arºi din Capitalã dupã o
transfuzie sanguinã greºitã, cazul fiind
analizat ºi de Ministerul Sãnãtãþii ºi
Colegiul Medicilor.
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Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã,
a declarat, ieri, cã nu are ca priorita-
te amnistierea ºi graþierea, precizând
cã astfel de decizii nu servesc so-
cietãþii româneºti ºi cã lucreazã la
un set de mãsuri care vor fi supuse
dezbaterii sãptãmâna viitoare ºi îna-

Preºedintele Klaus Iohannis a declarat,
ieri, cu ocazia Zilei Naþionale a Franþei, cã
România are în Franþa un partener ºi un aliat
esenþial, adãugând cã împreunã “dorim sã
depãºim provocãrile actuale” ºi “sã recon-
struim o Europã” care sã rãspundã aºteptã-
rilor cetãþenilor ei. “Franþa este astãzi un
partener ºi un aliat esenþial pentru România
în cadrul Uniunii Europene, al NATO ºi la
nivel global. Am fost ºi suntem alãturi de
Franþa în gestionarea unor provocãri com-
plexe ca fenomenul terorist sau schimbãrile
climatice. Dorim sã depãºim împreunã pro-
vocãrile actuale ºi sã reconstruim un pro-
iect european adaptat la complexitatea pre-
zentului, dar care sã valorifice oportunitãþi-
le viitorului. Determinarea României în acest
sens ºi ataºamentul nostru faþã de ceea ce
înseamnã proiectul european sunt cât se
poate de ferme”, a spus Iohannis, în discursul sus-
þinut la recepþia oferitã de Ambasada Franþei la
Bucureºti.

Preºedintele a mai spus cã proiectul european
trebuie sã aibã în centrul sãu principiile solidaritãþii
ºi unitãþii, sã rãspundã concret aºteptãrilor cetãþe-
nilor europeni, iar “România este gata sã lucreze
substanþial, împreunã cu Franþa ºi cu toþi ceilalþi

Mesajul lui Iohannis de Ziua Franþei: Franþa este un partenerMesajul lui Iohannis de Ziua Franþei: Franþa este un partenerMesajul lui Iohannis de Ziua Franþei: Franþa este un partenerMesajul lui Iohannis de Ziua Franþei: Franþa este un partenerMesajul lui Iohannis de Ziua Franþei: Franþa este un partener
ºi un aliat esenþial pentru România în UE ºi NAºi un aliat esenþial pentru România în UE ºi NAºi un aliat esenþial pentru România în UE ºi NAºi un aliat esenþial pentru România în UE ºi NAºi un aliat esenþial pentru România în UE ºi NATTTTTOOOOO

parteneri europeni, pentru reuºita acestui proiect”.
ªeful statului a afirmat cã aspectele legate de

politica europeanã ºi parteneriatul strategic Româ-
nia-Franþa vor fi aprofundate, în septembrie, cu oca-
zia vizitei la Bucureºti a preºedintelui François Hol-
lande. “O Franþã puternicã este în interesul Româ-
niei, aºa cum o Românie puternicã, partener de în-
credere la nivel regional, european ºi internaþional,

este în interesul direct al Franþei. Mã bucur
cã voi avea prilejul sã aprofundez toate
aceste subiecte cu domnul preºedinte Hol-
lande în luna septembrie, când va vizita
România. Sunt convins cã acesta va fi un
moment de referinþã în consolidarea Parte-
neriatului Strategic româno-francez ºi cã
vom conveni noi acþiuni ºi proiecte, atât în
plan bilateral, cât ºi în direcþia coordonãrii
noastre în cadrul Uniunii Europene” a de-
clarat Klaus Iohannis.

Preºedintele a mai amintit colaborarea
la nivel economic, cultural, dar ºi la nivelul
cercetãrii ºi inovaþiei, menþionând proiecte
precum Airbus Helicopters sau Laserul de
la Mãgurele, “care va fi cea mai avansatã
infrastructurã de cercetare din lume axatã
pe studiul fizicii fotonucleare ºi pe aplica-
þiile acesteia”. De asemenea, ºeful statului
a mai evocat influenþa pe care Franþa a avut-

o de-a lungul istoriei moderne a României ºi a afir-
mat cã, în prezent, România este statul european în
care, fãrã a fi limbã oficialã, limba francezã este vor-
bitã de cel mai mare numãr de cetãþeni, existând 25
de licee ºi colegii naþionale francofone ºi 115 filiere
francofone în 33 de universitãþi asociate Agenþiei
Universitare a Francofoniei.

Surse PNL au declarat pentru MEDIAFAX cã
la vârful partidului au fost discuþii privind preºe-
dinþia unicã a formaþiunii, fiind vehiculatã ca va-
riantã de lucru posibilitatea ca Alina Gorghiu sã
fie preºedinte, iar Vasile Blaga preºedinte execu-
tiv, însã scenariul nu a fost bine primit de vechiul
PDL. Sursele au precizat cã discuþii pe aceastã
temã au avut loc recent între Vasile Blaga ºi Alina
Gorghiu, într-un cerc extrem de restrâns, proble-
ma finalizãrii procesului de fuziune PNL-PDL ºi,
implicit, a renunþãrii la conducerea bicefalã a for-
maþiunii înaintea alegerilor parlamentare nefiind
abordatã într-o ºedinþã oficialã a partidului.

Varianta de lucru potrivit cãreia Alina Gor-
ghiu ar urma sã fie desemnatã în funcþia de pre-
ºedinte unic al partidului ºi Vasile Blaga în cea
de preºedinte executiv, urmând ca noua struc-
turã a partidului sã fie validatã de un Congres
PNL convocat printr-un consens al celor doi li-
deri, s-a lovit însã de opoziþia lui Blaga. Marea
mizã a acestei schimbãri în conducerea PNL este
datã chiar de apropierea alegerilor parlamenta-
re, aripa PDL având nevoie de garanþii privind
reprezentarea oamenilor proprii pe listele parla-

Raluca Prunã: Nu este pentru mine o prioritate
sã dau o amnistiere ºi graþiere

intate Parlamentului în sesiunea din
toamnã. “Nu este pentru mine o prio-
ritate sã dau o amnistiere ºi o graþie-
re. Acestea nu se dau pe picior. Se
dau dupã o analizã ºi cred cã Româ-
nia este în situaþia sã adopte alte
mãsuri. Dupã mine, poate veni cine-

va care se poate gândi dacã acest
lucru serveºte societãþii româneºti.
Eu cred cã nu”, a spus ministrul Jus-
tiþiei, prezent la recepþia Ambasadei
Franþei la Bucureºti.

Raluca Prunã a adãugat cã, în
opinia ei, înainte de graþiere ºi de
amnistiere sunt multe alte mãsuri –
dreptul la muncã, creºterea normei
de hranã, reinserþia socialã – care
trebuie luate în calcul. “Discut cu
conducerea ANP, sunt informatã în

permanenþã. Luãm deciziile adminis-
trative care se pot lua. Nu o sã mã
grãbesc sã iau niciun fel de decizie
în situaþie de crizã ºi am sã pun pe
masa Parlamentului, la începutul se-
siunii, un pachet ºi sunt convinsã
cã fiind o chestiune de interes ge-
neral Parlamentul va conlucra pen-
tru adoptarea rapidã a ceea ce pro-
punem. Deschidem consultarea
sãptãmâna viitoare”, a mai precizat
ministrul.

Variante vehiculate pentru ºefia PNL
mentare, liste care ar trebui sã fie semna-
te de preºedintele unic.

În acest context, Vasile Blaga ezitã sã
facã pasul înapoi, invocând faptul cã “par-
tidul s-ar rãscula”, ceea ce ar face practic
ca un eventual congres care sã valideze
schimbarea la vârf sã degenereze. Discu-
þiile nu au dus la nicio înþelegere, iar Vasi-
le Blaga a plecat în teritoriu, astfel încât
orice negociere concretã a fost amânatã.
Sursele citate susþin însã cã este posibilã
reluarea dezbaterii privind alegerea unui
preºedinte unic în ºedinþa de luni a Comi-
siei de unificare a PNL.

Mai mulþi lideri PDL din teritoriu au de-
clarat pentru MEDIAFAX cã nu îºi do-
resc organizarea unui Congres înainte de alegeri-
le parlamentare, în timp ce secretarul general al
PNL, Ilie Bolojan, a declarat, marþi, cã partidul ar
trebui sã aibã un preºedinte unic înainte de ale-
gerile parlamentare.

Copreºedintele PNL Alina Gorghiu a declarat,
ieri, cã nu exclude sã fie preºedintele partidului,
afirmând cã este posibil ca anul viitor sã candi-

deze, în contextul în care calendarul fuziunii PDL-
PNL depus prevede încheierea acestui proces în
anul 2017. “Nu am sã exclud varianta asta (de a fi
preºedintele PNL-n.r.), posibil sã candidez. De ce
nu? Anul viitor este foarte posibil sã candidez (la
funcþia de preºedinte PNL – n.r.)”, a declarat co-
preºedintele PNL Alina Gorghiu, într-un interviu
acordat DCNews.

„Nu am luat în calcul cererea demisiei ºefului ANP

pentru cã suntem în situaþie de crizã”
Ministrul Justiþiei, Raluca Prunã, a declarat, ieri, la sediul CSM cã este nemul-

þumitã de activitatea conducerii ANP însã nu a luat în calcul “o cerere de demisie
pentru cã suntem într-o situaþie de crizã”, referindu-se la protestele din închiso-
rile din România. “Nu am luat în calcul niciun fel de cerere de demisie pentru cã
suntem într-o situaþie de crizã. Cum am spus ºi ieri cã mãsurile legislative nu pot
fi adoptate în situaþii de crizã, la fel spun cã ºi mãsurile administrative nu pot fi
adoptate în situaþii de crizã. Nu serveºte nimãnui acum sã avem o schimbare a
conducerii ANP, ceea ce nu înseamnã cã nu evaluez foarte serios performanþa
managerialã a conducerii ANP. Nu sunt mulþumitã de activitatea conducerii
ANP, am mai spus”, a declarat ministrul Justiþiei.
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Afectiv, altfel, dacã nu incomparabil,
comparativ cu alte naþii, noi, românii, sun-
tem legaþi de francezi – aproape inde-
structibil – începând cu Napoleon al III-
lea pânã la Charles de Gaulle, pe lângã
Carol Davilla ºi jurnalistul de la TV5, Jean
Louis Calderon, decedat la Bucureºti în
zilele revoluþiei din 1989. ªi spiritul ro-
mânesc, pentru cei care au uitat, inundã
capitala Luminilor, în special pe colina
Sfânta Genoveva, patroana capitalei.
Acolo au studiat ºi studiazã încã atâtea
ºi atâtea generaþii de tineri români, între-
þinând francofonia. Tot mai dificil de la
o vreme. Parisul a fost în ochii intelec-
tualitãþii române, din secolul XIX, capi-
tala gândirii, creaþiei artistice ºi prezenþa
românilor la Paris este „ca o coloanã fãrã
sfârºit”. Din aceste motive, succint ex-
puse, dar ºi atâtea altele, poate mult mai
consistente, Sãrbãtoarea Naþionalã a
Franþei – ziua de 14 iulie – nu ne lasã
niciodatã indiferenþi la nivel emoþional.

VVVVVive la France!ive la France!ive la France!ive la France!ive la France!
MIRCEA CANÞÃR

Reamintim cã fiecare persoanã
care se aflã pe lista beneficiarilor
primeºte douã cutii în care se aflã
zece produse: fãinã – 2 kg, mãlai –
4 kg, paste fãinoase (400g) – 2
pungi, ulei – 4 litri, zahãr – 2 kg,
conserve din carne de vitã (300g)
– 2 cutii, conservã pateu de ficat
de porc (200g) – 2 cutii, orez – 2
kg, conservã de pastã de tomate
(400g) – 2 cutii, fasole boabe
(500g) – 2 pungi.
Cine poate beneficia de aceste
ajutoare

Produsele se distribuie cãtre
categoriile de persoane cele mai
defavorizate, exprimate explicit în
regulamentul UE privind acest pro-
gram. Este vorba de familiile ºi
persoanele singure cãrora le este
stabilit, prin dispoziþie scrisã a pri-
marului, dreptul la un venit minim
garantat, acordat în baza Legii nr.

Se prelungeºte termenul pentru ridicarea ajutoarelor UE
Primãria Craiova prelungeºte cu trei sãptãmâni terme-

nul de ridicare a alimentelor care sunt acordate de la UE
persoanelor nevoiaºe. Acest lucru face ca persoanele
care beneficiazã de aceste ajutoare, dar care, din anumite
motive, nu pot sã ajungã sã ºi le ridice pânã la data de 18
iulie, sã mai aibã o ºansã. Ultima zi de ridicare a alimente-
lor a fost fixatã pentru 8 august.

416/2001. Ajutoare primesc ºi fa-
miliile beneficiare de alocaþie pen-
tru susþinerea familiei acordatã în
baza Legii nr. 277/2010, precum
ºi ºomerii care beneficiazã, în con-
diþiile Legii nr. 76/2002 privind sis-
temul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de mun-
cã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, de indemnizaþie de
ºomaj, în cuantum lunar stabilit
conform prevederilor legale de
pânã la 450 lei, inclusiv, ºi ºomerii
înregistraþi la AJOFM Dolj care nu
beneficiazã de indemnizaþie de
ºomaj în condiþiile Legii nr. 76/
2002, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare.

Pe lista beneficiarilor se aflã ºi
pensionarii sistemului public de
pensii ale cãror drepturi, obþinute
din pensie sau, dupã caz, din pen-
sii cumulate, sunt de pânã la 450
lei/lunã, inclusiv. Se încadreazã ºi

pensionarii sistemului public de
pensii, beneficiari ai indemnizaþiei
sociale pentru pensionari, acorda-
tã potrivit Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 6/2009 privind in-
stituirea pensiei sociale minime ga-
rantate, aprobatã prin Legea nr.
196/2009, al cãror venit este de
pânã la 450 lei/lunã, inclusiv.

De asemenea, persoanele cu
handicap grav ºi accentuat, adulþi
ºi copii, care nu beneficiazã de în-
grijire în servicii sociale în regim
rezidenþial, publice sau private; per-
soanele fãrã venituri sau ale cãror
venituri nete lunare realizate sunt de
pânã la 450 lei/lunã/persoanã.

Mai primesc ajutoare din partea
UE invalizii, veteranii ºi vãduvele
de rãzboi, persoanele persecutate

de regimurile instaurate în Româ-
nia cu începere de la 6 septembrie
1940 pânã la 6 martie 1945 din mo-
tive etnice, revoluþionarii.
Pachetele se ridicã de la ªcoala
„Alexandru Macedonski”

Distribuirea  produselor alimen-
tare se face în spaþiul care aparþi-
ne ªcolii Gimnaziale nr. 32 „Ale-
xandru Macedonski” – Sala de
Sport, situat pe Aleea I Castanilor
nr. 4, de luni pânã joi, între orele
8.00-16.30, ºi vineri între orele
8.00-14.00. Pentru ridicarea ali-
mentelor titularul drepturilor pre-
vãzute de legislaþia în vigoare tre-
buie sã se prezinte cu actele de
identitate, cupon de pensie din ul-
tima lunã de platã – pentru pensio-

nari; carnet de evidenþã vizat la zi
precum ºi cupon/ extras bancar –
pentru ºomeri, sau adeverinþã eli-
beratã de AJOFM Dolj; certificat
de încadrare în grad de handicap
– în original – pentru persoanele
cu handicap; cupon de alocaþie
pentru susþinerea familiei.

Consultarea tabelelor cu persoa-
nele care beneficiazã de aceste pro-
duse alimentare se poate face la
sediul Primãriei Municipiului Cra-
iova, din bulevardul Oltenia, bl.
65A1 parter sau la depozitul de dis-
tribuire.

Pentru relaþii suplimentare, cei
interesaþi se pot adresa la numere-
le de telefon 0251/587.220, res-
pectiv 0351/451.686.

LAURA MOÞÎRLICHE

Nu putem uita cã, de peste un veac ºi
jumãtate, destinul nostru e legat de Franþa
ca de nici o altã þarã europeanã ºi cã, la
Madrid, în 1997, Jacques Chirac a bãgat
piciorul în uºã pentru România, în timp
ce alþii s-au opus admiterii þãrii noastre
în NATO. Defilarea militarã organizatã pe
Champs Elysee, ca în fiecare an, a avut
ºarmul ei: 3.239 femei ºi bãrbaþi au des-
cins în celebra arterã parizianã; 55 de
avioane, 30 de elicoptere, 212 vehicule,
2 contingente de militari australieni ºi ne-
ozeelandezi, dar ºi 47 de supraveghetori
din administraþia penitenciarelor, ºi pen-
tru prima datã, un corp de vameºi au re-
þinut atenþia. Avioane din clasa Rafale, le-
gionari specialiºti în informaþii, angajaþi
în operaþiunile externe (Sangaris, Repu-
blica Centrafricanã) sau pe teritoriul na-
þional (Sentinelle), în fine, o mobilizare
teribilã, un mare spectacol, sub ochii lui
Francois Hollande, la tradiþionala defila-
re militarã. Grandoare francezã a plãcut

asistenþei. Cloul spectacolului: 6 rãzboi-
nici din Noua Zeelandã în þinutã tradiþio-
nalã. „Pe fondul ameninþãrilor teroriste
ridicate”, peste 11.500 de poliþiºti ºi jan-
darmi au fost mobilizaþi pentru securiza-
rea festivitãþilor prilejuite de 14 iulie, a
anunþat prefectura din Paris. 2.500 de
agenþi au fost deplasaþi în Capitalã pentru
concertele organizate în aer liber, urmate
de focurile de artificii. Pentru ultima datã,
în actualul mandat prezidenþial, Francois
Hollande a oferit tradiþionalul interviu, timp
de 45 de minute, în Sala Portretelor, de
la Palatul Elysee, jurnaliºtilor de la TF1 ºi
France2, într-un context mai mult decât
tensionat. Temele internaþionale, de la Bre-
xit la Euro, au avut ponderea lor. Dar ºi
securitatea, ºomajul, deficitul bugetar
(2,7% pentru anul viitor), legea muncii,
care revine în Adunarea Naþionalã pentru
un vot definitiv la 20 iulie a.c., au fost
supuse atenþiei de ºeful statului francez.
Securitatea rãmâne, neîndoielnic, o prio-

ritate. Ca ºi identificarea unui sens, a unui
azimut. Lupta contra ameninþãrii teroris-
te, care a cunoscut o mobilizare excep-
þionalã, nu mai constituie o noutate, în
fiecare zi vorbindu-se de confruntãri cu
ameninþarea jihadistã. Clamarea unitãþii a
devenit, de asemenea, un slogan. Viaþa
politicã internã are ºi la francezi particu-
laritãþile ei ºi oricum nu se duce lipsã de
demagogie. Cu toate acestea, parteneriatul
româno-francez, pe multiple planuri, va-
lorificând o tradiþie fabuloasã, la care ne-
am referit, poate deveni mai fertil, reci-
proc avantajos ambelor pãrþi, printr-un
plus de încredere. ªi tânãrul nostru am-
basador, Luca Niculescu, prin anvergu-
ra sa francofonã, poate cataliza multe de-
mersuri aflate în stadiu incipient. Fireº-
te, sunt multe deziderate de atins, nu
despre ele ne-am propus sã vorbim, fi-
indcã de Ziua Naþionalã a Franþei nu ui-
tãm cã Parisul a fost, la un moment dat,
capitala... României. Vive la France!
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Lucrãtori din cadrul Formaþiunii Rutiere
Dãbuleni, Postului de Poliþie Cãlãraºi ºi un
elev din cadrul ªcolii de Agenþi Poliþie „Vasi-
le Lascãr” Câmpina, aflat în stagiul de prac-
ticã, în timp ce executau serviciul de patru-
lare au depistat în trafic un bãrbat în vârstã
de 42 de ani, din comuna Amãrãºtii de Jos,
în timp ce conducea o autoutilitarã fãrã a
poseda permis de conducere pentru nici o
categorie de vehicule.

În cauzã poliþiºtii au întocmit dosar penal
pentru comiterea infracþiunii de conducere
a unui autoturism pe drumurile publice fãrã
a poseda permis de conducere.

Miercuri seara, în jurul orei 20.15, poli-
þiºti din cadrul Biroului Rutier Craiova l-au
depistat pe B. Cristian,  40 de ani, din co-

Arderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilorArderea miriºtilor, un adevãrat pericol, un adevãrat pericol, un adevãrat pericol, un adevãrat pericol, un adevãrat pericol
în perioadele de secetã ºi caniculãîn perioadele de secetã ºi caniculãîn perioadele de secetã ºi caniculãîn perioadele de secetã ºi caniculãîn perioadele de secetã ºi caniculã

Arderea miriºtilor ºi a suprafeþelor de teren
cu vegetaþie uscatã poate provoca incendii de
proporþii, dacã focul nu este atent supravegheat
ºi nu sunt respectate câteva reguli de bazã. Mai
mult, în aceastã perioadã cu temperaturi foar-

te ridicate ºi secetã, pompierii avertizeazã asu-
pra riscurilor la care se expun cei care nu þin
cont de legislaþia în vigoare. Numai sãptãmâ-
na aceasta, în judeþul Dolj au fost peste 20 de
incendii de vegetaþie.

În doar 24 de ore, echipajele de
pompieri din cadrul Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã „Oltenia”
au fost solicitate sã intervinã pen-
tru stingerea a cinci incendii. Sec-
þia de Pompieri Bãileºti a intervenit
cu o autospecialã de lucru cu apã ºi
spumã pentru lichidarea unui incen-
diu izbucnit pe aproximativ un hec-
tar de vegetaþie uscatã ºi miriºte.

Tot cu un incendiu de vegeta-
þie, de data aceasta pe o suprafaþã

de 20 de hectare de teren, s-au con-
fruntat ºi echipajele din Garda In-
tervenþie Pompieri Bechet. S-a in-
tervenit cu o autospecialã de lucru
cu apã ºi spumã pentru stingerea
incendiului pe un teren viran apar-
þinând Consiliului Local Mârºani.
Din primele cercetãri rezultã drept
cauzã probabilã a incendiului o þi-
garã aprinsã aruncatã la întâmpla-
re. La intervenþie a participat ºi
SVSU Mârºani.

Ce spune legea?
Conform Ordinului comun nr.

605/579 din 2008 al Ministerului
Internelor ºi Ministerul Agriculturii,
privind aprobarea Dispoziþiilor ge-
nerale de apãrare împotriva incen-
diilor pe timpul utilizãrii focului des-
chis la arderea de miriºti, vegetaþie
uscatã ºi resturi vegetale, arderea
miriºtii, a vegetaþiei uscate ºi a
resturilor vegetale se efectueazã cu
acordul autoritãþii competente pen-
tru protecþia mediului ºi numai dupã
obþinerea permisului de lucru cu foc
în douã exemplare.

Emiterea permisului se face
prin grija primarului, de cãtre ºeful
serviciului voluntar pentru situaþii
de urgenþã sau o persoanã desem-
natã în acest sens. Primarul trans-
mite un exemplar din permisul de
lucru cu focul celui care solicitã
permisiunea de a  arde miriºtea,
vegetaþia uscatã sau resturile ve-
getale, ºi un al doilea exemplar
serviciului public voluntar pentru
situaþii de urgenþã.

Obþinerea permisului de lucru cu
focul nu este obligatorie în cazul
în care resturile vegetale ºi vege-
taþia uscatã sunt arse în cadrul
gospodãriei cetãþeneºti.

În perioadele de caniculã ºi se-
cetã prelungitã arderea miriºtilor, a
vegetaþiei uscate ºi a resturilor ve-
getale este interzisã. În perioadele
de caniculã ºi secetã arderea miriº-
tilor, a vegetaþiei uscate ºi a resturi-

Poliþiºtii Serviciului de Investigaþii Cri-
minale l-au depistat, în municipiul Craiova,
pe A. Valentin, 36 de ani, din Craiova. Pe
numele craioveanului magistraþii Tribuna-
lului Dolj au emis un mandat de executate
a pedepsei cu închisoarea, pentru sãvârºi-
rea, în perioada septembrie 2012 – octom-
brie 2013, a unor infracþiuni de constituire
a unui grup infracþional organizat, trafic de
influenþã ºi luare de mitã, fiind condamnat
la 4 ani închisoare. Craioveanul era urmã-

Comercianþii craioveni, verificaþi de poliþiºti
În noaptea de miercuri spre joi, poliþiºtii

din cadrul Serviciului de Investigare a Cri-
minalitãþii Economice au organizat o acþiu-
ne în municipiul Craiova pentru prevenirea
ºi combaterea evaziunii fiscale ºi a altor fapte
ilicite din domeniul alimentaþie publicã. În

lor vegetale poate fi interzisã pe o
anumitã perioadã de timp sau în
anumite intervale orare, prin ordin
al prefectului. Primarii au obligaþia
de a aduce la cunoºtinþã populaþiei
aceste perioade ºi intervale.

rit la nivel naþional din data de 12 iulie a.c.
Bãrbatul a fost escortat ºi încarcerat în Pe-
nitenciarul Colibaºi.

cadrul acþiunii, oamenii legii au verificat 19
societãþi comerciale, iar în urma neregulilor
constatate au aplicat 8 sancþiuni contraven-
þionale, în valoare de peste 40.000 lei.

De asemenea, oamenii legii au confiscat
mãrfuri în valoare de peste 1.000 lei, precum
ºi peste 1.500 lei, bani nefiscalizaþi. În urma
controlului efectuat la un agent economic din
zona Centrului Istoric din  Craiova, poliþiºtii
au constatat faptul cã reprezentanþii agentu-
lui economic au comercializat produse în
valoare de 800 lei pentru care nu s-au întoc-
mit rapoarte de producþie respectiv note de
recepþie. Agentul economic a fost sancþionat
contravenþional cu suma de 20.000 lei, dis-
punându-se totodatã confiscarea produselor
comercializate fãrã îndeplinirea condiþiilor le-
gale, în valoare de 800 lei.

Infracþiuni la regimul circulaþiei
pe drumurile publice

muna Cârcea, în timp ce conducea un auto-
turism, având autorizaþia de circulaþie pro-
vizorie expiratã din data de 12 iulie a.c.
Poliþiºtii au întocmit dosar de cercetare pe-
nalã în cauzã ºi continuã investigaþiile în
conformitate cu prevederile legale.

Poliþiºti din cadrul Secþiei 6 Poliþie Cra-
iova în timp ce executau serviciul de pa-
trulare, pe strada „Poligonului”, au oprit
pentru control un autoturism condus de un
bãrbat de 37 de ani, din Craiova. În urma
verificãrilor efectuate s-a stabilit cã acesta
nu posedã permis de conducere valabil pen-
tru nicio categorie de autovehicule, în cau-
zã fiind întocmit acte premergãtoare sub
aspectul sãvârºirii infracþiunii de conduce-
re pe drumurile publice a unui autovehicul

fãrã a poseda permis de conducere.
Tot o patrulã de siguranþã publicã din

cadrul Secþiei 6 Poliþie Craiova în timp
ce executau serviciul de patrulare a oprit
pentru control un autoturism, înmatri-
culat în Bulgaria, condus de I. Stelian,
47 de ani, din Craiova. În urma verifi-
cãrilor efectuate s-a stabilit cã bãrbatul
are permisul de conducere reþinut din
data de 6 mai a.c., fapt pentru care în
cauzã au fost întocmite acte premergã-
toare sub aspectul sãvârºirii infracþiunii
de conducere pe drumurile publice a
unui autovehicul fãrã a poseda permis
de conducere.
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Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN ºi LAURA MOÞÎRLICHE

La 1 august, noul primar al lo-
calitãþii Ostroveni, Silviu Preduº,
se pregãteºte sã taie panglica ina-
uguralã la Cãminul Cultural, o in-
vestiþie de 3,3 miliarde de lei vechi,
bani din bugetul local. Proiectul
este realizat în proporþie de 80%,
pânã în momentul de faþã. Potri-
vit edilului, aici s-au fãcut lucrãri
substanþiale, de consolidare a pe-
reþilor, s-a montat un acoperiº
nou, s-a schimbat tocãria interi-
oarã ºi exterioarã, iar acum imo-
bilul aratã asemenea unui centru
cultural modern. „Prin aceastã in-
vestiþie urmãrim sã dezvoltãm ceea
ce Ostroveniul are mai de preþ, ºi
anume talentul artistic. Intenþio-
nãm sã creãm un ansamblu folc-
loric de jocuri populare, care nu
existã în acest moment. Ostroveni
a avut o tradiþie în aceastã privin-
þã, dar s-a cam pierdut ºi noi vrem

Primarul comunei Ostroveni,
Silviu Preduº: „Prioritatea mea sunt tinerii„Prioritatea mea sunt tinerii„Prioritatea mea sunt tinerii„Prioritatea mea sunt tinerii„Prioritatea mea sunt tinerii

ºi locurile de muncã”ºi locurile de muncã”ºi locurile de muncã”ºi locurile de muncã”ºi locurile de muncã”
Silviu Preduº este edilul comunei

Ostroveni, asta dupã ce mai bine de
15 ani a activat în administraþia pu-
blicã, îndeplinind funcþii de consilier
local, administrator al localitãþii ºi
viceprimar. Din postura de primar,
vrea sã continue proiectele pe care

le-a început alãturi de fostul primar,
Gheorghe Oprescu, dar ºi-a creio-
nat ºi propriile proiecte pe care sã
le implementeze ºi sã punã o ampren-
tã personalã asupra destinelor loca-
litãþii, una dintre cele mai harnice
comunitãþi din judeþ.

Alimentarea cu apã, un proiect care s-a imple-
mentat în ultimii ani, a ajuns în faza de recepþie ºi,
în scurt timp, locuitorii vor putea sã se branºeze la
conducta de alimentare cu apã. Proiectul a finanþat
prin Ordonanþa OUG nr. 7, care ulterior s-a conti-
nuat prin OUG nr. 28. Potrivit primarului Silviu Pre-
duº, restul gospodãriilor care nu au putut fi cuprin-
se în aceastã lucrare vor intra pe Masterplanul de
apã ºi canal, implementat de Consiliul Judeþean Dolj.

sã o reînnodãm”, a explicat pri-
marul Silviu Preduº.

Investiþii masive
în educaþia copiilor

Edilul comunei Ostroveni, Silviu
Preduº, nu pierde din vedere nici
reabilitarea infrastructurii ºcolare,
educaþia fiind foarte importantã pen-
tru a-i determina pe tinerii din loca-
litate sã-ºi contureze un viitor. Pa-
tru grãdiniþe, câte una în fiecare lo-
calitate – Ostroveni, Liºteava, Orã-
ºeni ºi Grindeni – ºi douã ºcoli gim-
naziale, cu clasele I-VIII, pregãtesc
elevii pentru a deveni studenþii de
mai târziu sau niºte buni meseriaºi.
2,5 miliarde de lei reprezintã inves-
tiþia pe care administraþia de la Os-
troveni o va face în modernizarea
Grãdiniþei nr. 1, din satul Orãºeni,
banii fiind alocaþi de la Ministerul

Dezvoltãrii Regionale pe baza unui
proiect întocmit corespunzãtor ºi
care, prin implementarea lui, îi va
determina pe pãrinþi sã îi îndrepte
pe copii la aceastã grãdiniþã mult mai
primitoare. ªi Grãdiniþa nr. 2 Os-
troveni va arãta cu totul altfel în sep-
tembrie, când micuþii vor pãºi în cla-
se, graþie unui proiect finanþat prin
Ministerul Educaþiei, depus în urmã
cu câþiva ani. „Un numãr de 430 de
preºcolari ºi elevi de gimnaziu în-
vaþã în cele ºase unitãþi ºcolare.
Avem douã ºcoli, unde elevii urmea-
zã opt clase, iar în fiecare an am
avut rezultate bune. O parte din
aceºtia se duc ºi fac liceul la Craio-
va, alþii aleg sã practice o meserie
pentru a-ºi câºtiga existenþa. Noi
facem tot posibilul sã le creãm cele
mai bune condiþii de studiu”, a mai
spus Silviu Preduº.

Specialiºtii în fonduri europene,
aduºi în comunã

De altfel, principala preocupa-
re a noului primar al Ostroveniu-
lui este soarta tinerilor din locali-
tate. Silviu Preduº ne-a spus cã
pe prima poziþie în lista sa de pro-
iecte este crearea de locuri de mun-
cã. Motiv pentru care intenþionea-
zã sã aducã în comunã o firmã de
consultanþã. Acesta sã deschidã
un punct de lucru acolo pentru a
facilita astfel micilor fermieri ac-
cesul mai uºor la informaþiile le-
gate de obþinerea fondurilor euro-
pene, începând de la cunoaºterea
programelor ºi axelor prin care se
atrag banii europeni ºi mergând
pânã la modul concret în care se
scriu proiectele pentru a fi eligibi-
le. „ªi la noi în zonã, ca ºi la veci-
nii noºtri de la Dãbuleni, o sursã
de existenþã pentru oameni este
cultura de pepeni. Este foarte im-
portant ca locuitorii acestei comu-
ne sã cunoascã în detaliu modul
în care se poate înfiinþa o coope-
rativã agricolã. Mulþi cultivã deja
pãmântul, dar eu intenþionez sã îi
determin sã facã acest lucru pe
suprafeþe mult mai mari”, a mai
spus primarul Silviu Preduº.

Primãria Ostroveni
oferã facilitãþi investitorilor
Pentru a veni în întâmpinarea

tinerilor care se aflã în cãutarea
unui loc de muncã – iar în mediul
rural, oportunitãþile de muncã sunt

foarte puþine –, primarul încearcã
sã facã toate demersurile pentru
a-i convinge pe investitori sã se
stabileascã acolo. În aceastã direc-
þie, edilul este dispus sã acorde fa-
cilitãþi, în limitele legale, cum ar fi
un teren oferit gratuit, scutiri de
la taxe ºi impozite. Dar toate aces-
te facilitãþi vor fi strâns legate de
crearea de locuri de muncã. „În
zona noastrã, s-a stabilit, în urmã
cu ceva timp, un investitor ger-
man care dezvoltã un bazin pis-
cicol pentru creºterea ºi proce-
sarea sturionilor. Proiectul este
realizat în procent de 90%, dar,
deocamdatã, este blocat. Sunt
ºanse sã fie reluat foarte curând.
Acolo se creeazã 60 de locuri de
muncã, pe care le vor ocupa tineri
din comuna noastrã. Ca facilitate
pentru acest investitor, Primãria va
asfalta drumul de acces de la moa-
rã la Ostroveni ºi apoi spre digul
Dunãrii, pentru cã atunci când
l-am convins sã rãmânã aici, i-
am promis cã vom face ºi acest
drum, care este nu numai în be-
neficiul investitorului german, ci
ºi al comunitãþii”, este de pãrere
Silviu Preduº.

Medicul Ion Dragomir
se îngrijeºte de 44 de ani
de sãnãtatea locuitorilor

Dispensarul de la Ostroveni, prin
cei trei medici de familie, deserveºte
întreaga comunitate. Oamenii sunt
foarte mulþumiþi de serviciile medica-
le pe care le primesc, ºi în special de
doctorul Ion Dragomir, care ºi-a de-
dicat întreaga carierã – 44 de ani de
activitate – localnicilor din Ostroveni.
Medicul Ion Dragomir îi cunoaºte pe
fiecare în parte, a consultat fiecare
copil, l-a urmãrit cum creºte sãnãtos
ºi a stat de vorbã cu fiecare pãrinte în
parte pentru binele familiilor. „Toþi cei
trei medici de familie sunt oameni de-
dicaþi acestei meserii, sunt adevãraþi
profesioniºti. Oamenii din Ostroveni
i-au îndrãgit pe fiecare în parte, dar
aº vrea sã îl menþionez într-un mod
expres pe domnul doctor Ion Drago-
mir, care dupã 44 de ani de muncã,
s-a pensionat, dar nu poate sã se des-
partã de pacienþii sãi ºi a fost de acord
sã mai continue. Vã daþi seama cã
toþi cei ne-am nãscut ºi trãim în Os-
troveni am trecut prin cabinetul
domnului doctor”, a mãrturisit pri-
marul Silviu Preduº.
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Marile magazine riscã amenzi cu
pânã la 50.000 de lei, dacã nu res-
pect noile reglementãri. Excepþie
fac doar lunile de iarnã, când legu-
mele ºi fructele din import pot re-
prezenta 70% din ofertã. Noua lege
mai stabileºte ca pe etichetele pro-
duselor de carne proaspãtã sã fie
trecutã þara de provenienþã, iar pe
produsele procesate din carne tre-
buie trecut procentul de carne din
România, pe care produsul respec-
tiv îl are în conþinut. Supermarke-
turile care au cifra de afaceri netã
anualã, de peste 2.000.000 de euro,
echivalent în lei, sau deþin active
totale în aceeaºi valoare, vor fi ex-
ceptate de la aceste prevederi. Pãi,
în Craiova, cei mai mari jucãtori
de pe piaþa de retail au vânzãri, în
medie, de 100.000 de euro pe zi.
Anii trecuþi urcau ºi la 130.000 de
euro zilnic. Deci, vor fi excluºi de
la unele prevederi legale.
Legea a pornit cu stângul

«Prima sintagmã greºitã a fost
folosirea termenului de lanþ scurt.
În definiþia europeanã înseamnã
producãtor – consumator – pieþe,
iar lanþul scurt se poate aplica per-
fect la Legume ºi Fructe, pentru cã
producãtorul duce produsele direct

Lucrurile nespuse despreLucrurile nespuse despreLucrurile nespuse despreLucrurile nespuse despreLucrurile nespuse despre
legea supermarketurilorlegea supermarketurilorlegea supermarketurilorlegea supermarketurilorlegea supermarketurilor

Preºedintele României a promulgat, luni,
legea prin care supermarketurile sunt obli-
gate sã se asigure cã 51% din mai multe ti-
puri de produse alimentare pe care le au pe
rafturi sunt româneºti. Proiectul de lege, ad-
optat la începutul lunii iunie în Parlament,
prevede ca peste jumãtate din alimentele din
categoriile carne, ouã, legume, fructe, mie-
re de albine, lactate ºi panificaþie din maga-

zine trebuie sã fie româneºti. Cât de pregã-
tiþi sunt producãtorii români vom vedea, mai
ales cã trebuie sã facã faþã la câteva cerinþe
elementare de siguranþã alimentarã, ce im-
plicã cheltuieli ridicate. De pildã, o analizã a
unui singur produs de panificaþie la Institu-
tul de Cercetãri Alimentare Bucureºti costã
2.000 de lei. Iar examinarea produsului tre-
buie fãcute trimestrial…

la magazine. În schimb, la restul
produselor nu putem vorbi de lanþ
scurt, nu existã. A doua greºealã a
fost definirea produselor proaspe-
te, iar laptele nu poate fi definit aºa
pentru cã este pasteurizat. În
schimb, apa mineralã sau sucurile
sunt considerate produse proaspe-
te. Pe urmã, s-a vorbit de zonare,
pe lanþul scurt, din regional ºi zo-
nal. Nu s-a putut bãga „naþional”
pentru cã interzice legislaþia concu-
renþei, dar acest lucru înseamnã cã
lanþul scurt se aplicã inclusiv în
Ungaria, Bulgaria, Ucraina ºi în toate
þãrile de lângã noi. De aceea am spus
cã legea nu are nici cea mai vagã
legãturã cu produsul românesc.
Normele de aplicare metodologice
pot schimba, însã, sensul legii», a
precizat Sorin Minea, preºedintele
Romalimenta.
Kaufland ºi Auchan au la
vânzare zeci de produse
româneºti

Craiova nu duce lipsã de hiper-
marketuri. Au rãsãrit ca ciupercile
dupã ploaie. Numai în cel mai mare
cartier al municipiului întâlnim Lidl,
Kaufland, Penny, Carrefour –
magazine de mare anvergurã la o

populaþie de numai 80.000 de lo-
cuitori.

Ieri, în reþelele reprezentative ale
francezilor ºi germanilor ce opereazã
în Craiova am gãsit produse pro-
movate drept „româneºti”. Morcovi
– 1,25 lei/kg, varzã albã – 1,09 lei/
kg, cartofi – 1,49 lei/kg, vinete –
5,55 lei/kg, caise – 7,99 lei/kg. Toate
acestea sunt catalogate ca fiind pro-
duse româneºti ºi se comercializea-
zã în Auchan Calea Bucureºti. Tot
aici întâlnim la capetele de raft sã-
pun produs în Indonezia – 75 g la
0,77 lei –, o dovadã cã limitele geo-
grafice sunt prea puþin importante
în comerþul fãcut de „greii” retailu-
lui alimentar.

În Kaufland este listat, deja, „sa-
lamul þãrãnesc”, 400 g, produs de
abatorul Diana SRL din Râmnicu
Vâlcea ºi comercializat la 3,99 lei/
buc. Deci, produs românesc. Ca
mai toatã gama de mezeluri.
Cine garanteazã calitatea

O mare problemã se pune atunci
când hipermarketurile vor cere do-
cumentele de îndeplinire a cerinþe-
lor de sãnãtate publicã. Industria de
panificaþie din Dolj este, în totalita-
te, de naturã româneascã, cel puþin
pentru cã totul se produce în Dolj.
Cã în spatele unora dintre societãþi
mai sunt ºi fonduri de investiþii ame-
ricane este o altã discuþie. Aceºti
producãtori sunt puternici ºi îºi per-
mit sã asigure periodic verificarea
sanitarã a produselor scoase la vân-
zare. Dar cum îºi va permite acest
lux un producãtor local din Izbiceni,
Dãbuleni, Teasc, Sadova, Iºalniþa?
Când lubeniþa este vândutã pe mar-
ginea drumului în Dãbuleni cu 0,40
lei/kg (adicã echivalentul unui pli-
culeþ de cafea 3 în 1), mai este re-
zonabilã ideea cã producãtorii de pe-
peni verzi îºi vor permite sã plãteas-
cã ºi buletine de analizã alimentarã?

De asemenea, unele voci cu
experienþã în retail spun cã pro-
bleme vor apãrea imediat la seg-
mentul legume-fructe. Nimeni nu-
l va verifica pe agricultorul doljean,
dacã respectã ciclul de producþie
ºi dacã nu cumva foloseºte pesti-
cide ºi potenþiatori de creºtere in-
terziºi de legislaþie.
Preþ mic, calitate pe mãsurã

Trãim într-o economie de piaþã,
care se autoregleazã pe baza rapor-
tului cerere – ofertã. Cel puþin aºa
ar trebuie sã fie. Dar, cum mono-
polul vânzãrii produselor este în
mâna a doi-trei mari jucãtori de ta-
lie europeanã, furnizorul român de
produse nu are nicio poziþie con-

fortabilã în a negocia un eventual
contract de colaborare. Este pur ºi
simplu copleºit de cerinþele exigen-
te ale hipermarketurilor, ce-ºi vãd,
cum este ºi firesc, propriul interes.

Poate cã declaraþiile actualului
ministru al Agriculturii, Achim Iri-
mescu, sunt foarte adevãrate: „Ro-
mânia este o piaþã de mâna a zecea
în care se aduc produse din strãi-
nãtate cu termene expirate. Aici
este o piaþã în care importatorii se
orienteazã ºi aduc produse la sfâr-
ºit de termen de valabilitate sau
chiar depãºit. În România sunt ca-
zuri în care salamul se spalã cu
oþet; se schimbã saramura la brân-
zã, iar brânza se bagã din nou la
vânzare. Statul nu-ºi face datoria,
ANPC-ul nu ºi-o face. Alþii con-
troleazã ce intrã din România, noi
de ce sã nu controlãm ce primim
de la alþii?”. Cum poþi sã scoþi la
vânzare „ruladã vânãtoreascã”,
0,600 kg cu doar 2,99 lei/buc? ªi
sã mai precizezi pe etichetã cã are
în componenþã 60% carne? Dar,
pentru o þarã sãracã, abrutizatã, lip-
sitã de cunoºtinþe elementare de
sãnãtate alimentarã, un preþ mic
este de preferat!
Vom copia ºi noi procedeele
celor de afarã

Nu este vina furnizorilor de lac-
tate din Ungaria ºi Polonia cã ne
vând o marfã de mâna a doua. Îºi

urmãresc doar propriul profit. Sun-
tem convinºi cã, mai devreme sau
mai târziu, uleiul de palmier va fi
folosit ºi de producãtorii români
pentru a realiza ceea ce fac, de multã
vreme, vecinii noºtri bulgari: brân-
zã Feta ºi smântânã la preþ foarte
mic, dar fãrã strop de lapte natural!

O altã problemã va fi modul
cum îºi vor îndeplini sarcinile de
control autoritãþile române. Dacã
pentru firmele externe, verificãrile
la produsele intracomunitare sunt
de doar 0,08%, ANSVSA are toate
pârghiile legale sã ia la „bani mã-
runþi” tot producãtorii români.
Ceva gratis, de la UE, cã suntem
prea sãraci

ªi, la final, un mic amãnunt. În
cadrul programului P.O.A.D. –
2015/2016 conform cadrului legal
în vigoare, în Craiova, se distribu-
ie  10 produse alimentare, fieca-
re persoanã urmând a beneficia de:
fãinã – 2 kg, mãlai – 4 kg, paste
fãinoase (400g) – 2 pungi, ulei – 4
litri, zahãr – 2 kg, conserve din car-
ne de vitã (300g) – 2 cutii, conser-
vã pateu de ficat de porc(200g) – 2
cutii, orez – 2 kg, conservã de pas-
tã de tomate (400g) – 2 cutii, faso-
le boabe ( 500g) – 2 pungi.  Livra-
rea acestora se va face în douã cu-
tii de carton cu conþinut  identic iar
fiecare cutie va cuprinde ½ din can-
titatea  alocatã pentru o persoanã.
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Ministrul Finanþelor Publice,
Anca Dragu, a declarat, recent, cã
înlocuirea caselor de marcat fo-
losite în prezent cu cele de gene-
raþie nouã cu memorie electroni-
cã, care se va face pânã la data
de 1 noiembrie 2017, vizeazã re-
ducerea evaziunii fiscale. “Înlo-
cuirea caselor de marcat cu su-
port hârtie cu case de marcat de
generaþie nouã cu memorie elec-
tronicã este (…), practic, un pro-
ces de modernizare care se desfã-
ºoarã concomitent cu procesul de
modernizare al ANAF”, a declarat
ministrul Finanþelor Publice, Anca
Dragu, solicitatã sã comenteze în-
locuirea caselor de marcat.

Anca Dragu a afirmat cã pe-
rioada de înlocuire a caselor de
marcat folosite în prezent cu cele
de generaþie nouã este de peste un
an. “Pânã la 1 noiembrie 2017 tre-
buie sã se realizeze aceastã înlo-
cuire. Nu am vrut sã punem pre-

O treime dintre IMM-uri gãsesc
evoluþia mediului economic din
România stânjenitoare dezvoltãrii,
iar mai puþin de 14% dintre com-
panii estimeazã cã evoluþia mediu-
lui de afaceri românesc pe întreg
anul 2016 va fi favorabilã întreprin-
derilor, potrivit Cãrþii Albe a IMM-
urilor. Cartea Albã este un raport
de cercetare care are la bazã inter-
viuri cu 1096 întreprinzãtori.

Fregata româneascã „Regina
Maria” va intra de sãptãmâna vii-
toare în componenþa grupãrii na-
vale NATO SNMG-2 (Standing
NATO Maritime Group 2), urmând
sã participe ºi la exerciþiul multi-
naþional Sea Shield 16.

Potrivit Statului Major al Forþe-
lor Navale, fregata „Regina Maria”
intrã în gruparea navalã SNMG-2
pentru a doua datã anul acesta, dupã
ce a mai participat la operaþiunea
de supraveghere a traficului mari-
tim din Marea Neagrã, executatã
în luna aprilie, împreunã cu frega-
ta canadianã HMCS Fredericton.

Ea se va afla în componenþa
grupãrii navale în perioada 18 iulie
– 4 august, alãturi de fregata ca-
nadianã HMCS 339 Charlotte-
town, cu elicopter ambarcat (nava

ANM: vijelii în vest, caniculã în sud
Administraþia Naþionalã de

Meteorologie a emis, ieri, douã
atenþionãri de tip cod galben –
una de caniculã, valabilã astãzi ºi
mâine în sudul ºi estul Munte-
niei, în partea continentalã a Do-
brogei ºi în sudul Moldovei, alta
de ploi, valabilã de astãzi pânã
duminicã la ora 10.00, în vestul
þãrii. Potrivit ANM, astãzi ºi sâm-
bãtã va fi caniculã în sudul ºi estul Munteniei, în partea continentalã a
Dobrogei ºi în sudul Moldovei. Temperaturile maxime vor atinge frec-
vent 35, 36 de grade ºi izolat 37 de grade, iar indicele temperaturã-
umezealã (ITU) va depãºi pragul critic de 80 de unitãþi, astfel cã dis-
confortul termic va fi accentuat. În cursul zilei de duminicã, în estul ºi
sud-estul teritoriului vremea se va menþine cãlduroasã, izolat canicula-
rã, mai spun specialiºtii. De asemenea, meteorologii anunþã cã astãzi
de dimineaþã, la ora 8.00, intrã în vigoare o atenþionare de ploi torenþi-
ale, valabilã pânã duminicã la ora 10.00. În intervalul menþionat insta-
bilitatea atmosfericã va fi temporar accentuatã în jumãtatea de vest a
þãrii. Vor fi averse torenþiale, frecvente descãrcãri electrice, grindinã ºi
intensificãri de vânt cu aspect de vijelie. Cantitãþile de apã vor depãºi
25, 30 l/mp ºi izolat 50, 80 l/mp, anunþã ANM.

Controale în domeniul energetic
Sistemul energetic repre-

zintã infrastructura strategi-
cã de bazã, pe care se bazea-
zã întreaga dezvoltare a þãrii,
cu un întreg impact social.
Tendinþa de creºtere a acci-
dentelor de muncã în acest
sector a dus la declanºarea
unor acþiuni stricte de moni-
torizare în unitãþile de profil,
în ceea ce priveºte implemen-
tarea regulilor de securitate ºi sãnãtate în muncã.

Inspectoratul Teritorial de Muncã Dolj a pus în practicã „Progra-
mul cadru de acþiuni al ITM Dolj pe anul 2016 – Acþiunea nr.14”,
care a fost structuratã atât pe linia informãrii, cât ºi pe cea a contro-
lului. Prima secþiune a avut mai multe manifestãri, desfãºurate în
luna iunie, drept obiective fiind cunoaºterea prevederilor legale în
ceea ce priveºte SSM, încurajarea implicãrii angajatorilor ºi salaria-
þilor în ceea ce þine de legislaþia din domeniu etc.

„Începând din luna iunie, inspectorii de muncã au demarat acþiuni
de verificare a modului în care unitãþile de profil respectã prevederile
legale în ceea ce priveºte securitatea ºi sãnãtatea în muncã, precum ºi
a modului prin care sunt implementate, de angajator, mãsurile de SSM,
dispuse de inspectorii de muncã. Acþiunile vor continua pânã în luna
noiembrie a acestui an, iar rezultatele vor fi afiºate ºi pe site-ul ITM
Dolj”, a precizat  Adina Boboº, purtãtor de cuvânt al ITM Dolj.

CRISTI PÃTRU

Ministrul Agriculturii: Legea refacerii sistemului
de irigaþii din România nu va produce efecte

Ministrul Agriculturii, Achim
Irimescu, a declarat ieri, la Iaºi,
cã legea adoptatã anul trecut de
Parlament care prevede alocarea
unor sume de bani pentru refa-
cerea sistemului de irigaþii din
România nu va produce efecte.
Acesta susþine cã, din lipsã de
resurse financiare, Ministerul Fi-
nanþelor nu va mai aloca, de anul
viitor, fonduri pentru investiþii în
infrastructura principalã de irigaþii. „În afarã de fondurile care le-am
prevãzut în bugetul pe acest an, în anii viitori nu vom avea niciun fel de
ban, pentru cã, la momentul adoptãrii Legii 269, Ministerul Finanþelor
nu ºi-a dat avizul pentru a avea acel miliard. Miliardul este pe hârtie, cu
excepþia sumei prevãzute pentru acest an”, a afirmat Irimescu.

Potrivit Legii 269/2015 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 4 din 25 martie 2015 pentru modificarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 82/2011 privind unele mãsuri de organizare a
activitãþii de îmbunãtãþiri funciare, „Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, sub condiþia asumãrii de cãtre Guvern a Strategiei sectorului de
irigaþii, va primi în perioada 2016-2020 suma de 1,015 miliarde euro
necesarã reabilitãrii infrastructurii principale de irigaþii, dupã cum ur-
meazã: în anul 2016, 145 milioane euro, urmând ca în urmãtorii 4 ani
fondurile alocate sã creascã anual cu circa 17%, astfel încât sã se atingã
plafonul aprobat aferent programului de investiþii multianual”.

Ministrul Finanþelor Publice:Ministrul Finanþelor Publice:Ministrul Finanþelor Publice:Ministrul Finanþelor Publice:Ministrul Finanþelor Publice:
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siune pe contribuabili, pe compa-
nii. Nu am vrut sã îi forþãm la
cheltuieli suplimentare”, a afirmat
ministrul Finanþelor.

Anca Dragu a precizat cã sco-
pul mãsurii este acela de a redu-

ce evaziunea fiscalã “pentru cã
aceste noi case de marcat vor fi
conectate la ANAF”, adãugând cã
astfel “se reduce birocraþia ºi
creºte transparenþa tuturor ope-
raþiunilor”. (Mediafax)
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Dificultãþile cu care se confruntã
frecvent IMM-urile sunt birocra-
þia (61,41%), fiscalitatea excesivã
(54,74%) urmatã de corupþie
(45,16%) ºi controalele excesive
(44,98%). Încrederea întreprinde-
rilor în economie este foarte sla-
bã, doar 6,72% dintre persoanele
investigate considerând cã evolu-
þia economicã va fi pozitivã.

Potrivit aceluiaºi raport, prin-
cipalul efect pozitiv
pentru IMM-uri al
aderãrii României la
UE este accesul mai
bun la pieþe, potrivit
rãspunsurilor a 46%
dintre întreprinzãtori.
Fondurile structurale
nu prezintã interes
pentru IMM-uri, pes-
te 81% dintre între-

prinderi susþinând cã nu intenþio-
neazã sã acceseze fonduri euro-
pene în perioada urmãtoare, iar
numai 0,18% dintre companii au
primit aprobarea pentru proiectul
depus. Sursele proprii rãmân în
continuare principalele modalitãþi
de finanþare a activitãþilor econo-
mice ale IMM-urilor, potrivit 72%
dintre respondenþi.

“Rezultatele Cartei Albe a IMM-
urilor prezintã un mediu antrepre-
norial caracterizat de pesimism cu
privire la dezvoltarea mediului eco-
nomic, de dificultãþi în depãºirea
problemelor de ordin birocratic ºi
de lipsã de interes în accesarea de
programe cu finanþare europeanã”,
a spus Florin Jianu, preºedinte
CNIPMMR (Consiliul Naþional al
Întreprinderilor Private Mici ºi Mij-
locii din România). (Mediafax)

O fregatã româneascã a fost integratãO fregatã româneascã a fost integratãO fregatã româneascã a fost integratãO fregatã româneascã a fost integratãO fregatã româneascã a fost integratã
într-o grupare navalã NAîntr-o grupare navalã NAîntr-o grupare navalã NAîntr-o grupare navalã NAîntr-o grupare navalã NATTTTTOOOOO

comandant) ºi de fregata polonezã
ORP General Tadeusz Kosciuszko,
pentru a executa misiuni specifice
în Marea Neagrã.

Pânã duminicã, 17 iulie, frega-
ta desfãºoarã acþiuni pe mare în
cadrul exerciþiului multinaþional
BREEZE 16, în apele teritoriale ale
Bulgariei ºi în apele in-
ternaþionale ale Mãrii
Negre. Ulterior, între
18 ºi 22 iulie, navele
vor participa ºi la exer-
ciþiul multinaþional Sea
Shield 16, organizat de
Statul Major al Forþe-
lor Navale Române.

Fregata „Regina
Maria” este cea de-a
doua navã militarã ro-
mâneascã aflatã în

aceastã lunã în compunerea unei
grupãri navale NATO, prima fiind
dragorul maritim „Sublocotenent
Alexandru Axente” (DM-30), care
executã misiuni de luptã împotriva
minelor marine, ca parte a grupãrii
navale NATO SNMCMG-2, în pe-
rioada 1-28 iulie. (Mediafax)
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În toatã istoria culturii universale, exis-
tã, din câte îmi pot seama, foarte puþine
opere – în cea mai largã semnificaþie a
termenului – ale cãror temei ºi finalitate
sã le constituie ceea ce am putea numi o
„pedagogie a eºecului”.

Nu iau, desigur, în calcul  un aleatoriu
criteriu de ordin tematic.

Existã, neîndoielnic, o întreagã bibliote-
cã, literarã ºi istoriograficã, consacratã eºe-
curilor, unele rãsunãtoare, de la „Eliada”
homericã la ultimele romane semnate de
autori iluºtri, de la Goethe (cu Faust, dar ºi
cu „Suferinþele” bietului sãu Werther) la
Stendhal, Dostoievski, Flaubert, Cehov,
Kafka, Pasternak ori Orwell.

Sunt, aproape toate, „poveºti” ale unor
eºecuri, în perspectiva existenþei disputate
între succes ºi insucces, între împlinire ºi
prãbuºire. Nu despre acest subiect tare ce

mãsoarã destinul omenesc în dimensiunea
sa aporeticã, adicã între bine ºi rãu insist
aici, ci provocat de o opinie a unuia dintre
autorii – scriitor, jurnalist ºi cineast de ge-
niu, Pier Paolo Pasolini – care mi-au mar-
cat, în multe privinþe, existenþa ºi modesta
mea devenire culturalã.

Printre cele mai insolite opinii ale sale
(alãturi de apãrarea lumii þãrãneºti ºi a or-
dinii morale a acesteia, ca ºi diatribele con-
tra consumismului ºi contra revoltelor ºai-
zecioptiste cu protagoniºti odrasle ale bur-
gheziei ºi ale protipendadei cu stare din acei
ani), mi-a atras atenþia cea apãrutã într-un
articol ce avea sã intre în cuprinsul cãrþii
sale postume cu titlul „Scritti corsari”
(„Scrieri corsare”) .

Îl reproduc mai jos, fãrã alte comenta-
rii, lãsând cititorului prilejul unei evaluãri

pe mãsura propriului discernãmânt, nu fãrã
invitaþia la o reflecþie mai profundã.

Unica ipotezã de lecturã pe care îmi în-
gãdui s-o sugerez e de a distinge între re-
fuzul unei „didactici” a victoriei cu orice
preþ, incluzând „cãlcatul peste cadavre” –
de o actualitate nu mai puþin profeticã –, ºi
apologia unei înfrângeri ca dat existenþial
pus în ecuaþia unui fel de pedagogie a
eºecului, în acord cu acel „puþin sacru” al
sãu ºi, cu siguranþã, al fiecãruia dintre noi.

Pier Paolo Pasolini,

Cred cã ar fi necesar sã educãm noi-
le generaþii  în spiritul valorii înfrânge-
rii.

Al gestionãrii acesteia.
Al umanitãþii ce izvorãºte din ea.

Sã construim o identitate capabilã sã
anunþe o comuniune de destin, în care se
poate eºua ºi relua de la capãt fãrã ca
valoarea ºi demnitatea s-o ºtirbeascã.

Sã nu devinã o profitoare socialã, sã
nu treacã peste trupurile celorlalþi ca
sã ajungã prima.

În aceastã lume de învingãtori vul-
gari ºi necinstiþi, de carieriºti falºi ºi
oportuniºti, a oamenilor care conteazã,
care ocupã puterea, care jecmãnesc
prezentul, ce sã mai spunem de viitor, o
lume a tuturor nevroticilor de succes, a
vizibilitãþii, a ajungerii.

Acestei antropologii a învingãtorului
prefer de departe pe cel ce pierde.

E un  exerciþiu care-mi iese bine.
ªi mã reconciliazã cu puþinul meu

sacru.
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ROSE este un nume, al unui pro-
iect de facturã internaþionalã, cu
fonduri alocate pe mãsurã, la care
a aplicat ºi judeþul Dolj, 36 de insti-
tuþii de învãþãmânt preuniversitar
fiind parte în acest program. „ROSE
este un proiect care îºi propune sã
contribuie la reducerea abandonu-

200 de milioane de euro pentru200 de milioane de euro pentru200 de milioane de euro pentru200 de milioane de euro pentru200 de milioane de euro pentru
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Un proiect, cu finanþare europeanã, este în plinã derulare ºi este destinat redu-
cerii abandonului ºcolar ºi a creºterii ratei de promovabilitate la Bacalaureat.

lui în învãþãmântul secundar ºi ter-
þiar, precum ºi la creºterea ratei de
promovare a examenului de Baca-
laureat. Proiectul, finanþat printr-un
împrumut  de 200 milioane de euro,
acordat de Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BIRD), va fi implementat de Mi-

nisterul Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice, pe o perioadã de
ºapte ani, punctul final fiind în 2022.
Acordul de împrumut (Proiectul
pentru învãþãmânt secundar) din-
tre România ºi BIRD, semnat la Wa-
shington, la 17 aprilie 2015, a fost
aprobat prin Legea nr. 234/
08.10.2015 de ratificare, publicatã
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 757/2015. Implemen-
tarea este în responsabilitatea Mi-
nisterului Educaþiei Naþionale ºi Cer-
cetãrii ªtiinþifice (MENCS), prin
Unitatea de Management alProiec-
telor  cu Finanþare Externã (UM-
PFE)”, a precizat prof. Gabriela
Anca Panait,inspector de speciali-
tate în cadrul Inspectoratului ªco-
lar Judeþean Dolj.

Trei componente,
pentru un singur obiectiv

Proiectul este structurat în trei
componente, pentru a aborda as-
pecte de naturã academicã ºi so-
cialã, care conduc la performanþa

scãzutã a elevilor în învãþãmântul
secundar superior, precum ºi în
primii ani de formã terþiarã. A treia
componentã include atât manage-
mentul de proiect, monitorizarea ºi
evaluarea impactului acestuia, cât
ºi activitatea de evaluare a inter-
venþiilor existente, care abordeazã
constrângerile financiare ale elevi-
lor din învãþãmântul secundar su-
perior, cu provenienþã din grupu-
rile dezavantajate. „Sunt 36 de uni-
tãþi de învãþãmânt liceal prinse în
proiect. În vederea participãrii la
schema de granturi, prin scrierea
unei aplicaþii, ºi de a beneficia, în

acest scop, de asistenþa din partea
facilitatorilor, liceele eligibile trebuie
sã transmitã, cãtre UMPFE, o scri-
soare de intenþie, în conformitate
cu modelul care poate fi descãr-
cat, accesând adresa pmu.ro-R.O.-
S.E., pânã la date de 20 iulie 2016.
Scrisoarea de intenþie, semnatã ºi
ºtampilatã, poate fi transmisã prin
poºtã, prin fax (021.305.59.89) ori
prin e-mail(office@pmu.ro), iar
pentru alte informaþii suplimentare
se poate accesa „proiecte.pmu.ro-
R.O.S.E.”, cu lista liceelor eligibi-
le”, a mai spus Gabriela Panait.

CRISTI PÃTRU

Absolvenþii clasei a XII-a se pot înscrie la una din
facultãþile Universitãþii din Craiova ºi în oraºul în care
locuiesc. ªi asta pentru cã instituþia de învãþãmânt
superior va deschide, în aceastã varã, centre de în-
scriere la admitere în alte trei localitãþi din Oltenia.

Este vorba despre Centrul Universitar din Dro-
beta-Turnu Severin – judeþul Mehedinþi (strada „Tra-
ian” nr. 277 A), Colegiul Naþional „Radu Grecea-
nu” din Slatina – judeþul Olt (strada „Nicolae Bãl-
cescu” nr. 8) ºi Colegiul Tehnic nr. 2 din Târgu Jiu
– judeþul Gorj (strada „Victoriei nr. 132-138). Cele
trei centre de înscriere pentru anul universitar 2016-
2017 vor fi deschise în perioada 18-23 iulie 2016, în
intervalul orar 10.00-14.00.

Tinerii pot alege între Facultatea de Automaticã, Cal-
culatoare ºi Electronicã, Facultatea de Economie ºi Ad-
ministrarea Afacerilor, Facultatea de Educaþie Fizicã ºi
Sport, Facultatea de Inginerie Electricã, Facultatea de
Teologie Ortodoxã, Facultatea de ªtiinþe Sociale, Facul-

Universitatea din Craiova va deschide centre
de înscriere la admitere ºi în alte oraºe

tatea de Horticulturã, Facultatea de Agriculturã, Faculta-
tea de Mecanicã, Facultatea de ªtiinþe, Facultatea de Li-
tere ºi Facultatea de Drept. Informaþii suplimentare – pe
site-ul Universitãþii din Craiova, www.ucv.ro.

MAGDA BRATU

Conform metodologiei Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifi-
ce, s-a respectat legislaþia în ceea ce pri-
veºte repartizarea copiilor în clasele de
învãþãmânt preºcolar. «În prima etapã, cea
de reînscriere, avem 10.180 de dosare.
În prima etapã, sunt 3.209 de dosare apli-
cate, iar în cea de-a doua etapã, care se
va încheia pe 22 iulie, sunt deja 237 de
aplicaþii. În ceea ce priveºte „Grãdiniþa
pe parcursul verii”, cu instituþiile prezen-
tate anterior, conform Notei emise de In-
spectoratul ªcolar Judeþean ªcolar, avem,
pentru luna iulie, 157 de copii, pentru care
pãrinþii sau tutorii legali ºi-au exprimat
dorinþa pentru cursurile estivale. Toþi
aceºti copii vor avea parte de toate condiþiile care sunt stipulate în lege ºi
aºteptãm ºi ceea ce se poate întâmpla în luna august», a precizat prof
Monica Sunã, inspector de specialitate în cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

În iulie, peste 100 de preºcolari
vor merge la „Grãdiniþele estivale”
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Un fapt minor a stârnit, pe la
sfârºitul anului trecut, o adevã-
ratã furtunã, verbalã ºi de atitu-
dine, în rândul câtorva membri
cu state vechi ai Filialei Craiova
a Uniunii Artiºtilor Plastici din
România (UAPR). Concret: spa-
þiul Galeriei „ARTA”, situatã pe
„Unirii” la nr. 12, a fost solicitat
sã gãzduiascã, pentru doar trei
zile, o expoziþie cu vânzare de
obiecte decorative ºi accesorii
create manual. Realizate, desigur,
tot de niºte pricepuþi ai breslei
artiºtilor – e adevãrat, nu cu cer-
tificarea acestei organizaþii pro-
fesionale, înfiinþatã încã din anii
’50. Dar nicidecum niºte agea-
mii care ar fi vrut „sã-ºi dea ta-
lente”, cum se spune, prin cen-
trul urbei. Artizani, mai pe înþe-
lesul tuturor, cum sunt atâþia pe
care îi admirãm în Târgurile Meº-
terilor Populari ori la alte eveni-
mente, autori de obiecte unicat,
mulþi dintre ei cu studii mãcar li-

ceale, dacã nu chiar universitare
în domeniul artei. Însã – repet –
fãrã „patalama” la mânã de la
UAPR.

Solidaritatea membrilor în cau-
zã ai filialei ar putea fi consideratã
exemplarã, dacã lipsa ei într-un alt
context n-ar face-o... cu totul ana-
poda! Artiºtii au refuzat categoric
ca „spaþiul profesionist” sã le fie
cãlcat de niºte inºi nerecunoscuþi
„oficial” ai breslei, pe motiv ºi de
comparaþie valoricã, dar ºi pentru
cã s-ar fi creat un precedent. Apoi,
cicã ar mai fi avut loc în galerie
niºte manifestãri – cum s-a vrut ºi
expoziþia aceasta handmade – dupã
care ar fi plouat cu reclamaþii... O
precizare se impune a fi fãcutã: so-
licitarea respectivului spaþiu al Fi-
lialei Craiova a UAPR însemna,
practic, închirierea lui contracost
ºi pe bazã de contract. La nici douã
sãptãmâni de la aceastã atitudine
ostilã, aceiaºi artiºti – ca ºi respec-

tabilii colegi ai
domniilor lor, ca ºi
conducerea filialei
– au rãmas impasi-
bili la o situaþie
care, din acelaºi
spirit de apãrare a
profesionalismului
recunoscut „ofi-
cial”, ar fi trebuit
sã-i scandalizeze
de-a dreptul! Cum,
de altfel, s-a întâm-
plat cu breasla
UAPR în atâtea
mari oraºe ale þãrii.

Situaþia treneazã
de ani buni – rezol-
varea ei încercân-
du-se inclusiv prin
sãlile de judecatã –
ºi se referã la un

grup de artiºti constituiþi într-o en-
titate cu personalitate juridicã nu-
mitã tot... Uniunea Artiºtilor Plas-
tici. Confuzia este, desigur, una
voitã. ªi pe ea s-a contat ºi la în-
fiinþarea unei filiale la Craiova, în
vara anului 2013. Filialã care, în ul-
tima perioadã, a organizat la Craio-
va mai multe evenimente. Unul a
fost deschiderea unei expoziþii de
artã, sub genericul „Salonul Naþi-
onal 2015 – ediþia I”, pe data de 3
decembrie 2015, la Biblioteca Ju-
deþeanã „Alexandru ºi Aristia
Aman”, reunind lucrãrile a peste 20
de artiºti. Celãlalt s-a consumat pe
8 decembrie 2015, la Filarmonica
„Oltenia”: un spectacol caritabil în-
tre ai cãrui organizatori – alãturi de
o asociaþie ºi un centru medical –
s-a aflat ºi aºa-zisa UAP. Eveni-
mente lãudabile ca iniþiativã, însã
puse sub egida unei organizaþii
care insistã în a-ºi revendica o
identitate ce genereazã confuzii ºi
nemulþumiri. Invitaþia cãtre mass-

media a fost lansatã de Or-
lando Edward, care s-a pre-
zentat ca fiind „preºedintele
UAP Craiova”.

Altã invitaþie la un
eveniment al aºa-zisei
UAP a venit recent: ver-
nisajul expoziþiei „Va-
lenþe estetice”, care are
loc astãzi la Galeria „Vol-
lard” a Casei de Culturã „Traian
Demetrescu”, pe ale cãrei simeze
sunt prezentate lucrãri cu tehnici
mixte. „Curatorul expoziþiei este
Orlando Edward, preºedintele UAP
Craiova”, se menþioneazã într-un
comunicat de presã.

O atitudine publicã s-ar fi im-
pus demult, fãrã doar ºi poate, din
partea Filialei Craiova a UAPR,
faþã de o asemenea grosolanã im-
posturã. Ea nu a existat, însã. Nici
din partea conducerii filialei (al cã-
rei preºedinte recunoscut este
apreciatul sculptor Marcel Voi-
nea), nici din partea membrilor.
Nici mãcar a acelora care mai deu-
nãzi mãturaserã din spaþiul profe-
sionist, în furtuna lor verbalã ºi
de atitudine, orice picior de artist
handmade! Acelaºi spaþiu încãlcat
acum într-un mod aproape frau-
dulos, prin confuzia voit creatã.
Cãci, în fond, aceºti artiºti – cã-
rora nu le lipseºte neapãrat talen-
tul –, dacã ar fi vrut musai sã ac-
tiveze sub umbrela unei uniuni
naþionale de creaþie, ar fi putut sã
o numeascã oricum altfel, pentru
a-ºi arãta bunele intenþii ºi, pânã
la urmã, pentru a-ºi apãra credi-
bilitatea demersului.

 Tensiunile existente între cele
douã entitãþi care îºi disputã ace-
eaºi titulaturã sunt vechi, cum
spuneam. Noua UAP îl are ca pre-
ºedinte pe Traian Mârza, artist
care nu a fost dorit la conducerea

filialei locale din Alba-Iulia ºi, mai
mult, a fost exclus din vechea
UAPR printr-o hotãrâre a Adunã-
rii Generale din primãvara lui
2012. Motiv pentru care, un an
mai târziu, Mârza ºi-a fãcut… pro-
pria Uniune, folosind denumirea
consacratã, ºi a început sã înfiin-
þeze filiale în þarã. Noua UAP reu-
neºte „membri din domeniul cre-
ator al artelor plastice ºi vizuale,
cu profesii diferite – medici, eco-
nomiºti, ingineri”, profesioniºti,
dar ºi amatori, „uniþi de aceeaºi
pasiune pentru frumos ºi pentru
artã”, precizau, la constituirea fi-
lialei craiovene, în 2013, reprezen-
tanþii acesteia.

Gestul a fost sancþionat atunci,
în spaþiul public, de criticul de artã
Cãtãlin Davidescu, vicepreºedin-
te de drept al filialei craiovene.
Însã atitudinea de descalificare a
lui nu a fost una constantã. ªi,
cum spuneam, este prin excelen-
þã inexistentã în prezent. Când
breasla se solidarizeazã împotriva
cui nu trebuie... Impostura este în
altã parte, domnilor! Nu în gestul
artiºtilor care au vrut sã expunã
ºi sã-ºi vândã creaþiile alãturi de
dvs., fãrã a avea nevoie de vreo
recunoaºtere „oficialã” ori vreo ti-
tulaturã care sã le certifice talen-
tul, seriozitatea muncii ºi, pânã la
urmã, buna credinþã!

 Evenimentul va avea loc pe data
de 2 august, de la ora 19.30, când, alãturi
de artiºti ai instituþiei craiovene, va evolua
Korea Union Youth Orchestra. Cele douã
ansambluri componente, Nowon Youth
Chamber Orchestra ºi Chunan Youth
Chamber Orchestra, se vor afla sub con-
ducerea muzicalã a dirijorului Lee Jinwon.

Programul va cuprinde Uvertura ope-
rei „Ruslan ºi Ludmila” de Mihail Glinka;
Geuriun Geumgang-san („Missing the

Korea Union YKorea Union YKorea Union YKorea Union YKorea Union Youth Orchestraouth Orchestraouth Orchestraouth Orchestraouth Orchestra
va concerta la Craiovava concerta la Craiovava concerta la Craiovava concerta la Craiovava concerta la Craiova
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Stagiunea estivalã a
Filarmonicii „Oltenia” va
cuprinde, pe lângã „Turneu
în oraº” (29 iunie – 3 iulie)
ºi o nouã ediþie a progra-
mului artistic „Filarmonica
Oltenia (RE)descoperã
oraºul… în 33 de minute de
muzicã clasicã”, anunþatã
pentru perioada urmãtoare,
ºi un concert organizat în
parteneriat cu Asociaþia
Interculturalã Româno-
Coreeanã.

Geumgang Mountain”) de Youngsub Choi;
„Arirang” – cântec tradiþional coreean;
Conga del fuego nuevo ºi Danzon No. 2
de Arturo Marquez; „Can-can” din opera
„Orfeu în infern” de Jacques Offenbach;
Simfonia nr. 41 în Do major, K. 551, „Ju-
piter” (partea I: Allegro vivace) de Wol-
fgang Amadeus Mozart; „What’s wrong
with my age” – cântec tradiþional coreean
de Jung Kisu. Accesul publicului la con-
cert va fi liber.

Colaborarea Filarmonicii „Oltenia” cu
artiºti coreeni este veche, mai multe eve-
nimente muzicale fiind organizate numai
anul acesta la Craiova în parteneriat cu
Asociaþia Interculturalã Româno-Coreea-
nã. Stagiunea estivalã s-a deschis pe 26
mai a.c. cu un „Concert de concerte”, in-
vitaþi fiind trei muzicieni din Coreea de
Sud: Yujung Choi, Solip Seolah Ryu ºi so-
prana Soyung Yu. Pe 24 iunie a.c., un con-
cert simfonic îi aducea pe scena Filarmo-

nicii „Oltenia” pe dirijorul Young-
Dae Yoo ºi alþi trei soliºti din Core-
ea de Sud: Jae-Young Heo (tubã),

Tae-Hyong Park (violoncel) ºi Jaechang
Sung (trompetã).

De asemenea, în cadrul aceluiaºi parte-
neriat artistic, în perioada 1-19 iunie a.c.,
muzicieni din Orchestra Simfonicã a Fi-
larmonicii „Oltenia” au efectuat un turneu
artistic în Coreea de Sud. ªapte concerte
au fost susþinute în mai multe oraºe – pri-
mele la Seoul, iar urmãtoarele în Kwan-
gju, Busan ºi Gunsan.
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Comisia Europeanã (CE) a amâ-
nat, din nou, decizia de a impune vize
de cãlãtorie cetãþenilor canadieni
care cãlãtoresc pe teritoriul UE, în
contextul în care Canada solicitã în
prezent vize cetãþenilor români ºi
bulgari.  Comisarii vor aºtepta pânã
la summitul Canada-UE, care va
avea loc în aceastã toamnã, sperând
cã Ottawa va elimina obligativitatea
vizelor de cãlãtorie pentru cetãþenii
români ºi bulgari. În luna aprilie,
Comisia recomandase Paramentului
ºi Consiliului European sã se pronun-
þe cu privire la aceastã chestiune îna-
inte de data de 12 iulie, lucru care
nu s-a întâmplat. Executivul UE a constatat însã
unele progrese în ceea ce priveºte acest as-
pect, în special mulþumitã vizitei de sãptãmâna
trecutã a ministrului canadian al Imigraþiei, John
McCallum. Comisarul european pentru Migra-
þie ºi Afaceri Interne, Dimitris Avramopoulos,
a reamintit însã cã Executivul UE va menþine
presiunea pentru a soluþiona acest litigiu ºi pen-
tru a asigura reciprocitatea în materie de vize
pentru toþi cetãþenii UE. Înainte de a lua hotãrâ-
rea de a nu mai solicita vize cetãþenilor români
ºi bulgari, Guvernul canadian doreºte sã cu-
noascã întregul tablou, în special care este nu-
mãrul de cereri de eliberare a vizelor care au
fost respinse ºi numãrul de încãlcãri ale reguli-
lor privind imigraþia, anunþã site-ul canadian.
Oficiali canadieni de rang înalt au efectuat, luna
trecutã, o vizitã în România pentru a evalua
progresele înregistrate de aceastã þarã ºi vor
vizita de asemenea, Bulgaria în decursul aces-
tei luni. În cadrul unei reuniuni gãzduite luni la

ªTIRI

ªTIRI

Parada militarã
de Ziua Naþionalã
a Franþei,
sub supraveghere
strictã pe fondul
riscului terorist

Preºedintele Franþei, Fran-
çois Hollande, a ajuns ieri
dimineaþã pe bulevardul
parizian Champs-Elysées
pentru a prezida festivitatea
organizatã cu ocazia Zilei
Naþionale a þãrii sale, parada
militarã tradiþionalã fiind
plasatã sub supraveghere strictã
pe fondul ameninþãrii teroriste.
Premierul neozeelandez, John
Key, ºi secretarul de Stat
american pentru Afaceri
Externe, John Kerry, au fost de
asemenea prezenþi în tribuna
de onoare. La paradã au
participat 3.200 de soldaþi, 55
de avioane, 30 de elicoptere ºi
212 vehicule, prin intermediul
cãrora s-a adus în acest an un
omagiu tuturor formelor de
angajament, fie ele ale arma-
tei, ale forþelor de securitate
internã sau ale serviciului
civic, în faþa ameninþãrii
teroriste. În cadrul festivitãþii
au defilat, de asemenea,
reprezentanþii vamali ºi cei ai
Administraþiei Penitenciarelor.
Australieni ºi neozeelandezi -
inclusiv maori în costume
tradiþionale -  au fost în
centrul atenþiei în acest an, în
semn de omagiu pentru
participarea lor în Bãtãlia de
pe Somme în anul 1916.
Parada s-a desfãºurat în
condiþii de maximã securitate,
peste 11.500 de poliþiºti ºi
jandarmi fiind mobilizaþi la
Paris.

Noul premier
al Marii Britanii,
Theresa May,
discuþii telefonice
cu Angela Merkel
ºi François Hollande

Noul ºef al Guvernului
britanic, Theresa May, i-a spus
Angelei Merkel ºi lui François
Hollande cã þara sa are nevoie
de timp înainte de a începe
negocierile în vederea ieºirii
din Uniunea Europeanã.
Theresa May a purtat discuþii
telefonice cu cancelarul
german ºi cu preºedintele
francez la câteva ore dupã ce a
preluat funcþia de premier al
Marii Britanii. “În cadrul
acestor discuþii telefonice,
premierul a pus accentul pe
hotãrârea de a pune în aplicare
voinþa poporului britanic de a
pãrãsi Uniunea Europeanã”, a
declarat purtãtorul de cuvânt al
Theresei May. “Premierul a
explicat cã avem nevoie de
timp pentru a ne pregãti pentru
aceste negocieri ºi ºi-a expri-
mat speranþa cã ele se vor
derula într-o stare de spirit
constructivã ºi pozitivã”, a
adãugat purtãtorul de cuvânt.

Controlorii de trafic feroviar au confun-
dat trenurile, situaþie care a condus la pro-
ducerea accidentului feroviar din Italia, afir-
mã unii cãlãtori, explicând cã, înaintea pro-
ducerii dezastrului, au fost coborâþi dintr-o
garniturã feroviarã ºi urcaþi în alta, care a
pornit rapid cãci avea întârziere. Potrivit
unor cãlãtori ºi rude ale victimelor citaþi de
ziarul La Repubblica, problemele ar fi fost
în gara Andria. Pasagerii au fost coborâþi
dintr-un tren cu care ajunseserã în aceastã
garã ºi care oprise pe Linia 1. Pasagerilor li
s-a spus sã coboare din acel tren ºi sã urce
în altul, care era staþionat pe Linia 2. Dupã
urcarea pasagerilor, acel tren a plecat rapid
din garã, pentru cã acumulase întârziere ºi
trebuia sã o recupereze. Trenul a intrat pe
un segment cu o singurã linie ºi s-a lovit
frontal cu altul, care venea din sens opus,

Comisia Europeanã a prezen-
tat norme mai uniforme în mate-
rie de azil care ar trebui sã se apli-
ce în toate statele UE, în încer-
carea de a stãvili sosirea mai
multor solicitanþi de azil. Anul
trecut, 1,3 milioane de oameni au
sosit în Uniunea Europeanã ºi
ignorând restricþiile legale, cei mai
mulþi au încercat sã traverseze
Europa pentru a solicita drept de
azil în Germania, fapt ce a deter-
minat unele state sã reintroducã
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Bruxelles de cãtre comisarul UE pentru Migra-
þie, Afaceri Interne ºi Cetãþenie, Dimitris Avra-
mopoulos, cu reprezentanþii României, Bulga-
riei ºi Canadei, John McCallum, ministrul ca-
nadian al Imigraþiei, a transmis cã rezultatele
evaluãrilor României ºi Canadei vor fi anunþate
în toamnã, când existã posibilitatea stabilirii unui
calendar pentru eventualitatea eliminãrii vizelor
de cãlãtorie în Canada pentru cetãþenii români ºi
bulgari. Discuþiile pe tema eliminãrii vizelor au
început în contextul în care Uniunea Europeanã
ºi Canada sperã sã semneze anul acesta Acordul
Economic ºi Comercial Complet (CETA), iar
procedura ar putea fi îngreunatã de acþiuni ale
României ºi Bulgariei. În luna mai, ambasadorii
din România ºi Bulgaria au trimis o scrisoare la
Uniunea Europeanã în care susþin cã statele lor
ar putea vota împotriva Acordului comercial UE-
Canada în semn de protest faþã de refuzul Gu-
vernului de la Ottawa de a elimina vizele în cazul
cetãþenilor români ºi bulgari, informa publicaþia

EUObserver. “Ar fi foarte dificil ca,
în actualul context, guvernele din Bul-
garia ºi România sã gãseascã argu-
mente în favoarea adoptãrii Acordu-
lui economic ºi comercial complet
Canada-UE (CETA), dat fiind cã
Guvernul canadian continuã sã apli-
ce un tratament discriminatoriu ce-
tãþenilor noºtri”, se aratã într-o scri-
soare a ambasadorilor român ºi bul-
gar la Uniunea Europeanã. Sintagma
“tratament discriminatoriu” este o re-
ferire la menþinerea de cãtre Canada
a vizelor de cãlãtorie pentru cetãþenii
români ºi bulgari. “Lipsa unui anga-
jament din partea pãrþii canadiene ºi

a stabilirii unui termen pentru eliminarea vizelor
constituie un obstacol politic grav asupra per-
spectivei ca Guvernul bulgar sã aprobe acordul
comercial”, a declarat ambasadorul Bulgariei, Di-
mitãr Tzancev, la reuniunea de la Bruxelles. Con-
form unui diplomat european, declaraþia repre-
zentantului Bulgariei a fost primitã atunci cu tã-
cere de cãtre ceilalþi participanþi la reuniune. Nu
este clar dacã România ºi Bulgaria vor putea bloca
aprobarea Acordului comercial UE-Canada. Co-
misia Europeanã va stabili dacã tratatul va trebui
ratificat sau nu de cãtre parlamentele statelor
membre UE ori va avea nevoie doar de votul
Consiliului UE. În Consiliul UE, România ºi
Bulgaria pot pierde la vot. Ministrul canadian al
Comerþului Exterior, Chrystia Freeland, ºi-a
exprimat încrederea cã problema vizelor se va
rezolva, astfel încât sã nu fie pusã în discuþie
semnarea acordului. Guvernul liberal canadian
a anunþat recent cã nu va mai solicita vize de
cãlãtorie cetãþenilor mexicani.

UE propune noi norme în materie de azil
pentru a soluþiona criza imigranþilor

controalele la frontiere ºi sã sus-
pende sistemul Schengen. “Mo-
dificãrile vor crea o procedurã
comunã autenticã de azil”, a de-
clarat comisarul UE pentru Mi-
graþie, Afaceri Interne ºi Cetãþe-
nie, Dimitris Avramopoulos. “În
acelaºi timp, am stabilit obligaþii
ºi drepturi clare pentru solicitan-
þii de azil pentru a preveni miº-
cãrile secundare ºi utilizarea într-
o manierã abuzivã a proceduri-
lor”. Propunerea ar standardiza

centrele de primire a refugiaþilor
din întregul Bloc comunitar ºi ar
uniformiza nivelul de sprijin de
stat pe care ar aceºtia ar putea
sã-l obþinã, ar stabili norme co-
mune privind permisele de ºede-
re, documentele de cãlãtorie, ac-
cesul la locuri de muncã, ºcoli,
asistenþã socialã ºi medicalã. Pro-
punerile, care urmeazã sã fie re-
vizuite de cãtre guvernele state-
lor membre UE ºi Parlamentul
European, vin, dupã ce Bruxel-

lesul a propus în luna mai un sis-
tem obligatoriu de redistribuire a
solicitanþilor de azil, idee ce a
stârnit opoziþia vehemetã a sta-
telor estice ale UE, care refuzã
sã accepte refugiaþi. Pânã în pre-
zent au fost strãmutate doar 3.056
de persoane în cadrul schemei,
care ar fi trebuit sã permitã redis-
tribuirea a 160.000 de persoane,
a anunþat Comisia. Ungaria ºi Slo-
vacia au contestat sistemul în in-
stanþele de judecatã.

Accidentul feroviar din Italia ar avea la origine
o confuzie între douã trenuri

din Corato. Martorii susþin cã
aceasta ar putea fi cauza acci-
dentului: controlorii de trafic din
Andria au fost atenþi sã nu plece
trenul de la Linia 1, neobservând
cã a plecat altã garniturã. Trafi-
cul pe segmentul de cale feratã
pe care a avut loc accidentul era
dirijat prin telefon, printr-un sis-
tem învechit, astfel cã ancheta-
torii italieni se concentreazã pe
ipoteza unei erori umane. Douã
trenuri s-au lovit frontal, marþi la
prânz, în zona Ruvo-Corato, în
regiunea italianã Puglia, la peri-
feria oraºului Bari. Accidentul a avut loc pe
un segment feroviar cu o singurã linie. Bilan-
þul victimelor este de 23 de morþi ºi 50 de
rãniþi. Alte patru persoane sunt dispãrute. Pro-

curatura din orãºelul Trani a declanºat o an-
chetã privind omor multiplu din culpã ºi vã-
tãmãri corporale multiple din culpã, princi-
pala ipotezã fiind cea a unei erori umane.



VINERI - 15 iulie

07:00 Telejurnal matinal
07:50 Jocurile Olimpice Rio

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

2016
09:00 Rezistenþa prin cultura
10:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:01 Magazin World Cup

RUSIA 2018
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal Jocurile

Olimpice Rio 2016
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Manuscrisul de aramã
17:00 Ne vedem la TVR
18:00 Ne vedem la TVR
18:55 Exclusiv în România
19:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
20:00 Telejurnal Olimpicii

României
21:15 Concert Lucreþia Ciobanu
23:10 Efect de domino
2007, SUA, Dramã
00:50 Exclusiv în România
01:40 Manuscrisul de aramã
02:30 Telejurnal
03:20 Rezistenþa prin cultura
04:10 Vorbeºte corect!
04:20 M.A.I. aproape de tine
04:45 Ne vedem la TVR
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

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 Poveºti citadine
09:20 Comorile Toscanei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Jocurile Olimpice Rio 2016
12:35 Televiziunea, dragostea

mea
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:10  Naturã ºi aventurã
20:10 Simþuri
2005, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Viaþa în ritm de swing
2010, Italia, Dramã
00:40 Televiziunea, dragostea

mea
01:40 Deportaþii

TVR 2

07:20 Mistress America
08:45 Terminator: Genisys
10:50 Cum sã iubeºti ca un

englez
12:30 Tom ºi Jerry: Ajutoarele lui

Moº Crãciun
12:55 Coºarii
14:35 Hotel Transilvania 2
16:05 Annie
18:05 Filme ºi vedete
18:35 Mistress America
20:00 Atlas Shrugged: Part II
21:50 Interstellar: Cãlãtorind prin

univers
00:40 Ucenic pentru crimã
02:30 Sunset Park

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 Rãpirea
2011, SUA, Acþiune, Mister,

Thriller
23:45 Piranha 3D
2010, SUA, Horror, Thriller
01:30 Rãpirea (R)
2011, SUA, Acþiune, Mister,

Thriller
03:30 La Mâruþã (R)
04:15 Vorbeºte lumea (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (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)
03:00 Regina (R)
04:15 Soþ de închiriat (R)
05:15 Dincolo de povestiri
05:45 Lecþii de viaþã

08:00 La Mãruþã (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Abracadabra (R)
14:00 Lacrima diavolului (R)
16:00 La bloc
18:15 Amicul Joey
20:30 Haywire: Cursa pentru

supravieþuire
22:15 Un mascul extraterestru
00:45 Haywire: Cursa pentru

supravieþuire (R)
02:30 Cine A.M.

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 Plasa de stele – Rãzbu-

narea vedetelor
22:15 Poftiþi pe la noi! (R)
01:30 Observator (R)
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 Sabbagh în acþiune
23:30 Vacanþa Mare Best of (R)
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 Româ-

niei (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 La TV (R)

2015, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Explozia

1972, România, Dramã

23:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

01:30 La TV (R)

2015, Comedie

02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

02:45 Trãdaþi în dragoste

04:30 Adevãrul Live

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Tragere la sorþi Cham-

pions League
14:00 Tragere la sorþi Europa

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

2015: Steaua - ASA Tg Mureº
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meseriaºilor
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

RECOMANDÃRI TV
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Hotel Transilvania 2

Se difuzeazã la HBO,
ora 14:35

În Hotelul Transilvania lucruri-
le s-au schimbat puþin în ultima
vreme: politica strictã a lui
Dracula care acceptã doar
monºtri în hotel s-a mai relaxat,
iar hotelul îºi deschide porþile
ºi oamenilor. Dar în spatele
cavourilor închise, Dracula
este neliniºtit deoarece adora-
bilul sãu nepot, jumãtate vam-
pir, jumãtate om, Dennis, nu dã
semne cã ar fi ºi vampir...

Piranha 3D

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 23:45

În fiecare an, populaþia staþiunii
Lake Victoria explodeazã de la
5000 de locuitori la 50 000, pe
timpul vacanþei de primãvarã,
când adolescenþii puºi pe beþie
ºi distracþie invadeazã plaja ºi
petrec ºi ziua ºi noaptea. Dar
anul acesta existã un motiv mult
mai serios de îngrijorare, pe
lângã obsinuitele mahmureli ºi
plângerile locuitorilor. Teroarea
e pe cale sã se instaleze. În
adâncurile întunecate ale lacu-
lui, un cutremur elibereazã niºte
creaturi preistorice...

Haywire: Cursa pentru
supravieþuire

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

Mallory Kane este un
agent superantrenat care
lucreazã pentru o agenþie
guvernamentalã de securi-
tate în cele mai murdare ºi
mai periculoase colþuri ale
lumii. Dupã ce elibereazã cu
succes un jurnalist chinez
þinut ostatic, aceasta este
înlocuitã ºi lãsatã sã moarã
de cineva apropiat ei din
propria agenþie...

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Furtuni cu fulgere
dupã-amiazãvineri, 15 iulie - max: 34°C - min: 19°C

$
1 EURO ...........................4,4884 ............. 44884
1 lirã sterlinã................................5,3446....................53446

1 dolar SUA.......................4,0400........40400
1 g AUR (preþ în lei)........172,4298.....1724298

Cursul pieþei valutare din 15 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11vineri, 15 iulie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



Din adâncuri

Ora: 21:00

Gen film: Dramã, Thriller

Cu: Blake Lively

Tomahawkul de os

Ora: 18:30

Gen film: Aventuri, Dramã, Horror,

Cu: Patrick Wilson, Matthew Fox, Kurt Russell

Epoca de gheaþã: Ploaie de meteoriþi

Ora: 12:00(3D, ro); 14:00(3D, ro); 16:30(3D)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

Cu: Nick Offerman, Adam Devine, Jennifer Lopez, John Leguizamo,
Ray Romano, Denis Leary

12 / cuvântul libertãþii vineri, 15 iulie 2016programe TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinemaprograme TV / cinema
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sursa: cinemagia.ro

VINERI - 15 iulie

07:00 Preþuieºte viaþa!
07:45 Vorbeºte corect!
07:55 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Tot ce conteazã
12:00 Olimpicii României
12:15 Concert Lucreþia Ciobanu
14:00 Telejurnal
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi
15:00 Ora regelui
16:00 Olimpicii României
16:10 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:20 Uliul ºi ºoimul
1933, SUA, Acþiune, Dramã,

Rãzboi
17:40 Olimpicii României
17:50 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
20:00 Telejurnal
21:15 Detectiv cu greutate: Þinta

miºcãtoare
1990, SUA, Acþiune, Comedie,

Thriller
22:55 Jocurile Olimpice Rio

2016
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
00:10 Blestemul ºerpilor
2008
01:45 Preþuieºte viaþa!
02:25 Jocurile Olimpice Rio

2016

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Locuri, oameni ºi comori
08:30 Cap compas
09:00 Naturã ºi sãnãtate
09:30 Mic dejun cu un campion
10:20 Cartea cea de toate zilele
10:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Dincolo de viitor
13:00 Deportaþii
14:10 Un prieten de nadejde
2005, Canada, Aventuri, Familie
15:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Gala Premiilor Uniunii

Scriitorilor
20:10 Bufnita cenuºie
1999, Marea Britanie, Dramã
22:10 Priviri iubitoare
2003
00:00 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
00:50 Poveºti citadine
01:00 Naturã ºi aventurã
02:00 Deportaþii

TVR 2

07:55 Bunul Dinozaur
09:30 Interstellar: Cãlãtorind prin

univers
12:15 Reþeta dragostei
14:00 Lego Super eroii DC

Comics: Liga Dreptãþii: Atacul
legiunii pieirii

15:20 The Wedding Pact
16:50 Cum sã supravieþuieºti

unei despãrþiri
18:25 Bunul Dinozaur
20:00 As Cool as I Am
21:35 Afacere neprevãzutã
23:05 Greu de ucis 4
01:10 Aventuri în Mexic

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce spun românii (R)
11:00 Pãdurea nebunilor
1995, SUA, Aventuri, Comedie,

Crimã, Familie, Mister
13:00 Eu ºi Prinþul 4: Vizita

regalã
2010, SUA, Romantic
15:00 Larry Crowne
2011, SUA, Comedie, Dramã
17:00 Spionul din vecini (R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Familie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Fotbal Supercupa

României: Astra – CFR Cluj
00:00 Mai iute ca moartea
1995, SUA, Acþiune, Western
02:15 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
03:15 I Like IT (R)
03:45 Eu ºi Prinþul 4: Vizita

regalã (R)
2010, SUA, Romantic
05:30 Pãdurea nebunilor (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

07:00 La Mãruþã (R)
08:00 Amicul Joey (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Lacrima diavolului (R)
14:30 La plimbare cu racheta

(R)
16:15 La bloc
18:30 Conspiraþia tãcerii
20:30 Terapie de cuplu
22:30 Lecþii de viaþã
00:30 Terapie de cuplu (R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul

meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul

meu

19:00 Observator

20:00 FanTastic Show

22:00 Poftiþi pe la noi! (R)

01:00 Insula iubirii (R)

04:00 Camera Cafe

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Dragostepunctro

10:30 Sport, dietã ºi o vedetã

11:00 Cei 7 ani de acasã (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Se strigã darul (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Ne vedem la tribunal

23:00 Liceul groazei

2011, SUA, Comedie, Horror

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Asta-i România! (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Focus Magazin

11:30 60 de minute cu

Alexandru Constantin

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 Killer Karaoke

14:00 Focus 14

15:00 Interviurile Cristinei

Þopescu

16:00 Toamna bobocilor (R)

1975, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Operation Delta Force

3: Clear Target

1999, SUA, Acþiune

22:30 Oraþul zero

1988, Rusia, Dramã

00:30 Operation Delta Force

3: Clear Target (R)

1999, SUA, Acþiune

02:30 Killer Karaoke (R)

03:30 Capcan TV (R)

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 SuperCupa Romaniei

2015: Steaua - ASA Tg Mureº
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Fotbal Cupa României

Timiºoreana Finala 2016: Dinamo
- CFR

16:00 SuperCupa României
2016

18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
20:30 SuperCupa României

2016
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Local Kombat Giurgiu "Te

trec apele"
22:30 SuperCupa României

2016
22:45 Local Kombat Giurgiu "Te

trec apele"
23:30 SuperCupa României

2016
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 SuperCupa României

2016: Astra - CFR Cluj
02:30 Local Kombat Giurgiu "Te

trec apele"

SPORT.RO

Greu de ucis 4

Se difuzeazã la HBO,
ora  23:05

Week-end-ul din 4 iulie rezervã o
mare suprizã neplacutã americani-
lor: întreagã þarã este paralizatã,
ca urmare a unui atac terorist
asupra infrastructurii computeri-
zate. Misteriosul autor, un hacker
extrem de ingenios, a prevãzut
toate aspectele digitale ale planu-
lui, dar a trecut cu vederea ele-
mentul "analogic": intervenþia
detectivului John McClane.

Mai iute ca moartea

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora  00:00

Unul dintre maeºtri stilului western,
Sam Reimi, reuºeºte cu Mai iute ca
moartea sã împingã genul într-un
fel de postmodernism cu accente
absurde care ºocheazã privitorul
prin intensitatea forþei vizuale a
peliculei. Ingeniosul regizor are de
asemenea meritul de a aduna în
distribuþie ºase mari actori - Gene
Hackman, Russel Crowe, Sharon
Stone, Leonardo di Caprio, Gary
Sinise ºi Lance Henriksen.

Terapie de cuplu

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Kay (Meryl Streep) ºi Arnold (Tomy
Lee Jones) formeazã un cuplu
devotat, dar plictisit, iar cei peste
30 de ani de cãsnicie o determinã
pe Kay sã încerce sã-ºi condimen-
teze relaþia ºi sã se reapropie de
soþul sãu. În momentul în care aflã
cã un consilier marital de renume
(Steve Carell) se aflã în orãºelul
Great Hope Springs, aceasta pune
la cale un plan...

Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
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Anunþul tãu! Anunþul tãu!
Direcþia Generalã de Asisten-

þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea urmãtoarelor posturi va-
cante :3 posturi asistent social, 4
posturi psiholog practicant ºi 1
post educator specializat. Condi-
þii generale de participare la con-
curs: Candidaþii trebuie sã înde-
plineascã condiþiile generale pre-
vãzute la art.3 din Regulamentul-
cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant aprobat prin H.G. nr. 286/
2011 cu modificãrile ulterioare.
Condiþii specifice de participare la
concurs: · 3 posturi asistent so-
cial - studii universitare absolvite
cu diplomã de licenþã în domeniul
asistenþei sociale; · 4 posturi psi-
holog practicant - studii universi-
tare absolvite cu diplomã de licen-
þã în domeniul psihologiei; · 1 post
educator specializat - studii univer-
sitare absolvite cu diplomã de li-
cenþã; - modul psihopedagogic;
Concursul se organizeazã la se-
diul Direcþiei Generale de Asisten-
þã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dolj  în data 09 august  2016, ora
10.00 (probã scrisã) ºi în data de
11 august 2016, ora 14.00 (inter-
viul). Dosarele de concurs se de-
pun la sediul Direcþiei Generale de
Asistenþã  Socialã ºi Protecþia Co-
pilului Dolj, în termen de 10 zile lu-
crãtoare de la data publicãrii pre-
zentului anunþ, respectiv pânã pe
data de 28.07.2016. Relaþii supli-
mentare se pot obþine la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protectia Copilului Dolj,
telefon 0251/407009, pagina de
internet www.dgaspcdolj.ro.

PRIMÃRIA Mischii, cu sediu în
localitatea Mischii, str.Eroilor, nr.5,
judeþul Dolj, organizeazã concurs în
temeiul legal HG286/2011, pentru
ocuparea funcþiilor contractuale
vacante, de: muncitor calificat -2
posturi. Concursul se va desfãºura
astfel: -Proba scrisã în data de
16.08.2016, ora 10.00; -Proba inter-
viu în data de 17.08.2016, ora 10.00.
Pentru participarea la concurs can-
didaþii trebuie sã îndeplineascã ur-
mãtoarele condiþii: -studii medii; -fãrã
vechime. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare, de la
publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul Primã-
riei Mischii. Relaþii suplimentare la
sediu: Primãria Mischii, persoanã de
contact: Dumitrescu Gabriela,
tel.0758.833.006, fax: 0251.450.194,
e-mail: mischii@cjdolj.ro.

SPITALUL Clinic Municipal Fi-
lantropia Craiova organizeazã con-
curs la sediul din localitatea Craio-
va, str.Filantropia, nr.1, pentru ocu-
parea urmãtoarelor posturi vacan-
te, conform HG 286/2011- cu modi-
ficãri ºi completãri: Paznic -Admi-
nistrativ - 2 posturi. Concursul se
va desfãºura astfel: Proba scrisã
în data de 09.08.2016, ora 12.00. Pro-
ba interviu în data de 12.08.2016, ora
12.00. Pentru participare la concurs
candidaþii trebuie sã îndeplineascã
urmãtoarele condiþii: Concurs pen-
tru ocuparea postului; Diploma
ºcoala generalã, Atestat poliþie.
Candidaþii vor depune dosarele de
participare la concurs pânã la data
de 29.06.2016, ora 10.00, la sediul
Spitalului din str. N.Titulescu, nr. 40.
Relaþii suplimentare la sediul Spi-
talului din str. N.Titulescu, nr. 40-
Serviciul RUONS, tel.0251/307.500.

Anunþul tãu!
SPITALUL Clinic Municipal Fi-

lantropia Craiova anunþã organiza-
rea la sediul unitãþii din strada Ni-
colae Titulescu, nr.40 concurs/exa-
men în vederea ocupãrii urmãtoa-
relor posturi: 1.Postul de Director
Medical: în data de 08.08.2016, ora
13.00- proba scrisã, în data de
10.08.2016, ora 13.00- susþinerea
proiectului de management, în data
de 12.08.2016, ora 13.00- interviul de
selecþie. 2.Postul de Director Finan-
ciar Contabil: în data de 08.08.2016,
ora 09.00- proba scrisã, în data de
10.08.2016, ora 09.00- susþinerea
proiectului de management, în data
de 12.08.2016, ora 09.00- interviul de
selecþie. Concursul/examenul se
organizeazã în conformitate cu pre-
vederile Legii nr.95/2006 actualiza-
tã cât ºi a OMS nr.284/2007 actuali-
zatã. Candidaþii vor depune dosa-
rele de înscriere la concurs pânã la
data de  29.07.2016, ora 10.00, la
sediul Spitalului Clinic Municipal
Filantropia Craiova din str.Nicolae
Titulescu, nr.40. Condiþii de înscrie-
re ºi desfãºurare a concursului/exa-
menului, bibliografia ºi temele cadru
pentru proiect sunt disponibile pe
site-ul spitalului (www.filantropia.ro)
ºi la avizierul unitãþii. Informaþii su-
plimentare la telefon 0251.307.500.

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 15 iulie 2016

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

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

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

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

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

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

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
Posesor al B.I. Seria ........ Numãrul...............................
vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
la rubrica ...................................... la data de ....................
asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

rea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-
Protecþia civilã
 Întocmirea Documentelor Iniþiale
 Evaluare de risc de accidente ºi

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic auto. Te-
lefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste maro-
chinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta 23-
33 ani, permis conducere:
englezã începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã fizicã in-
dependentã în Anglia – Re-
giune Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe email-
ul lor toate detaliile. Preþul dru-
mului este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Execut zugrãveli, gletuieli,
montez parchet. Garan-
tez calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Fotografier, filmez Full HD
la diverse evenimente:
nunþi, botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Filmãri foto video de cali-
tate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964; 0351/
416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.
Vând apartament Brazdã
1/4 semidecomandat, 3
camere, 2 balcoane, îm-
bunãtãþit. Telefon: 0765/
715.591.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor + ane-
xe, apã curentã, canaliza-
re la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând teren casã comuna
Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Vând apartament în vilã
120 mp, teren 150 mp,
zonã centralã. Telefon:
0736/ 139.179.
Casã mare  cu toate utilitãþile
super-îmbunãtãþitã în comu-
na Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utilitã-
þile, împrejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon: 0351/
402.056; 0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Telefon:
0770/333.559.

Vând Dacia 1310 progra-
mul Rabla, piese de
schimb. Telefon: 0742/
382.449.
Vând DACIA 1300 conve-
nabil, avantajos pentru
programul Rabla. Telefon:
0728/272.925. Craiova.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia Tour
1.6 benzina, unic proprie-
tar - de nouã, super între-
þinutã, toate consumabile-
le schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând SEAT EXEO -
2010. Telefon: 0764/
529.339.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fabri-
caþie: 2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centralizatã;
ABS; Servodirecþie; Xe-
non; - Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la te-
lefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã, giur-
giuvele vopsite, cu gea-
muri, presã hidraulicã
mase plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/153.551.
Vând colecþie formula AS
de 15 ani. Telefon: 0729/
494.550.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineasca
douã gropi suprapuse.
Telefon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã copii 4-5
ani – 50 lei, televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4 gropi su-
prapuse Romaneºti con-
venabil, maºinã de cusut
Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã, ghi-
vete baie, coº de þeavã
pentru centrale, cârlige
jgheaburi zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând cuier mare. Telefon:
0742/884.839.

Vând þiglã ELPRECO ver-
de – 700 buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/401.270.
Telefon mobil EBODA si-
gilat, cutii metalice pãstra-
re armament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte piele
militare, combinã muzi-
calã Stereo 205, calcula-
tor instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Tele-
fon: 0761/676.223.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0774/801.619; 0351/
410.383.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama, 4
bare cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Einºel cu
lanþ rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut, frigi-
der, ºifonier, canapea, fo-
tolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.

Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon: 0251/
598.518; 0748/233.140.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã Dol-
jana. Telefon: 0770/
413.319.

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

Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.

PIERDERI
KIPS TREND SRL CUI:
3185556, J16/ 1010/
2010 declarã pierdutã
autorizaþie de mediu
Nr. 204/ 15.09.2009
emisã de APM Dolj. Se
declarã nulã.
Pierdut certificat constata-
tor Nr. 18753/ 12.04.2007
al societãþii EURODINA-
MIC SRL. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Marius Copil (163 ATP) ºi Feliciano Lopez (20
ATP) vor deschide astãzi, de la ora 14.00, con-
fruntarea de la Cluj-Napoca, dintre România ºi Spa-
nia, din turul 2 al Grupei I a zonei Europa/Africa
din cadrul Cupei Davis.

Imediat dupã acest joc, undeva în jurul orei 16:45,
se vor duela ºi Adrian Ungur (185 ATP) cu Roberto
Bautista Agut (15 ATP).

Mâine, de la ora 13.00, are loc partida de dublu
Horia Tecãu (10 ATP) / Florin Mergea (16 ATP) –
Marc Lopez (18 ATP) / Pablo Carreno Busta (60
ATP în proba de dublu).

Duminicã sunt programate ultimele douã jocuri.
De la ora 13.00, Marius Copil îl înfruntã pe Rober-
to Bautista Agut, iar mai apoi Adrian Ungur pe Fe-
liciano Lopez.

Marius Copil Marius Copil Marius Copil Marius Copil Marius Copil – Feliciano Lopez, primul meciFeliciano Lopez, primul meciFeliciano Lopez, primul meciFeliciano Lopez, primul meciFeliciano Lopez, primul meci
din cadrul întâlnirii de Cupa Davis cu Spaniadin cadrul întâlnirii de Cupa Davis cu Spaniadin cadrul întâlnirii de Cupa Davis cu Spaniadin cadrul întâlnirii de Cupa Davis cu Spaniadin cadrul întâlnirii de Cupa Davis cu Spania
Ciocnirea va fi de astãzi ºi pânã duminicã, în direct la Digi Sport

Disputele directe consemneazã un rezultat alb în-
tre Marius Copil ºi Feliciano Lopez, în timp ce în ce-
lelalte ibericii conduc. Bautista Agut are 3-1 cu Un-
gur, cel mai recent impunându-se în primul tur la
Dubai 2014, pe hard, ca ºi acum, scor 6-1, 6-3. Con-
tra lui Copil, Bautista Agut are 1-0, scor 7-5, 6-3 pe
zgura de la Madrid, în turul inaugural al ediþiei de anul
trecut. Tot cu 1-0 conduce ºi Feliciano Lopez, victo-
rie în manºa întâi la Gstaad 2012, scor 2-6, 6-4, 7-6.

Spania este a ºasea naþiune în clasamentul all-
time al Cupei Davis, cu cinci trofee, toate câºtigate
din 2000 încoace. Nicio altã þarã nu a cucerit atâ-
tea “Salatiere de Argint” în noul mileniu.

România are drept cea mai bunã performanþã, în
competiþie, finala, atinsã în trei rânduri, în 1969,
1971 ºi 1972.

Echipa naþionalã a României a coborât
douã locuri în clasamentul Federaþiei In-
ternaþionale de Fotbal, dat publicitãþii, ieri,
ºi se aflã pe poziþia a 24-a, la patru zile de
la încheierea Campionatului European.

Reprezentativa Portugaliei, câºtigãtoarea
competiþiei, a urcat douã locuri în clasa-
mentul mondial, pânã pe 6,  învinsa sa din
finalã, gazda Franþa, a înregistrat un salt de
10 poziþii, pânã pe 7, iar surpriza Þara Ga-
lilor, semifinalistã la Euro 2016, a reuºit cea
mai spectaculoasã urcare, de 15 locuri, pânã
pe 11.

Top 5 în clasamentul FIFA a rãmas in-
tact, de la ultima actualizare. Argentina se
menþine pe primul loc, dupã finala pierdutã
la Copa America, Belgia este în continuare
a doua, dupã sfertul atins la Euro 2016, Co-
lumbia rãmâne a treia datoritã bronzului ob-
þinut la turneul american, semifinalista Ger-
mania e pe 4, iar Chile îºi pãstreazã de ase-
menea locul 5, chiar dacã a câºtigat Copa

Astãzi, la Nyon, va avea loc tragerea
la sorþi a meciurilor din turul III prelimi-
nar al Ligii Campionilor (ora 13:00) ºi
Ligii Europa (ora 14:00). În prima dintre
întreceri România va fi reprezentatã de
campioana Astra ºi de Steaua. În cazul
bucureºtenilor, plasaþi în urna a doua a
non-campioanelor, lucrurile sunt clare,
adversarã urmând a le fi una dintre
echipele ªahtior Doneþk, Ajax Amster-
dam, Anderlecht Bruxelles, Fenerbahce
Istanbul sau Sparta Praga. Astra are mai
multe opþiuni! Trimisã în urna a doua a
campioanelor, formaþia giurgiuveanã ar
putea întâlni o echipã venitã din turul II

Rezultate înregistrate miercuri: Zalgi-
ris (Lit) – Astana (Kaz) 0-0, Rosenborg
(Nor) – Norrkoping (Sue) 3-1, Ludogoreþ
(Bul) – Mladost (Mun) 2-0 (La gazde, Cos-
min Moþi a fost integralist ºi a deschis sco-
rul în minutul 13, dintr-un penalty, Clau-
diu Keºeru a intrat pe teren în minutul 80,
în vreme de Andrei Prepeliþã a rãmas pe
banca de rezerve), Partizani Tirana (Alb)
– Ferencvaros (Ung) 1-1, Crusaders (Ir
N) – FC Copenhaga (Dan) 0-3, Olimpija
Ljubljana (Sln) – Trencin (Slc) 3-4, Dun-
dalk (Irl) – Hafnarfjordur (Isl) 1-1.

Iatã ce s-a întâmplat ºi marþi: Zrinjski
(Bos) – Legia Varºovia (Pol) 1-1, Dinamo

DIGI SPORT 1

14:00, 16:45 – TENIS – Cupa Davis:
România – Spania.

DIGI SPORT 2

10:00 – MOTO GP – Marele Premiu al
Germaniei, la Sachsenring: sesiune de an-
trenamente / 14:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Bucureºti: ziua a 5-a / 21:00 –
ATLETISM – Etapã de “Diamond League”.

DIGI SPORT 3

14:15 – MOTO GP – Marele Premiu al
Germaniei, la Sachsenring: sesiune de an-
trenamente.

DOLCE SPORT 2

14:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Hamburg, în Germania: sferturi de finalã /

România a “alunecat” pe locul 24 în ierarhia FIFA

America pentru a doua oarã consecutiv.
Rivalele “tricolorilor” în grupa prelimi-

narã pentru CM 2018 ocupã urmãtoarele
poziþii: Polonia – locul 16 (în progres 11
poziþii), Danemarca – locul 44 (în regres 6
poziþii), Muntenegru – locul 95 (în cãdere
de pe 90), Kazahstan – locul 97 (de pe 112),
Armenia – locul 102 (de pe 110).

Kosovo figureazã pentru prima oarã în
ierarhia mondialã, pe locul 190 din 209 echi-
pe reprezentative.

Clasamentul FIFA – iulie 2016 (primele
25 de poziþii): 1  Argentina, 2 Belgia, 3 Co-
lumbia, 4 Germania, 5 Chile, 6 Portugalia,
7 Franþa, 8 Spania, 9 Brazilia, 10 Italia, 11
Þara Galilor, 12 Uruguay, 13 Anglia, 14
Mexic, 15 Croaþia, 16 Polonia,  17 Ecua-
dor, 18 Elveþia, 19 Turcia, 19 Ungaria, 21
Austria, 22 Islanda, 23 Slovacia, 24 Ro-
mânia, 25 Statele Unite ale Americii.

Urmãtorul clasament va fi publicat în
data de 11 august.

TRAGERI LA SORÞI LIGA CAMPIONILOR / LIGA EUROPA

Echipele româneºti îºi aflã, azi, adversarii
sau potenþialii adversari din turul III preliminar

preliminar (8 posibilitãþi) sau pe Olym-
piakos ori Viktoria Plzen.

În Liga Europa, dacã CSMS  Iaºi va
trece de Hajduk Split în turul 2 prelimi-
nar (prima manºã a fost asearã), trupa
lui Nicolo Napoli va prelua coeficientul
grupãrii croate pentru turul 3 ºi va intra
în urna capilor de serie, evitând astfel
adversare precum Lille, AZ Alkmaar,
West Ham United sau Panathinaikos. La
tragerea la sorþi vor mai fi prezente
Viitorul ºi Pandurii, care nu vor fi capi
de serie, indiferent de rezultatele din
turul 2 preliminar. Debutantã în cupele
europene, formaþia lui Gheorghe Hagi va

intra la tragerea la
sorþi cu coeficientul
de þarã (5,076), în
timp ce gorjenii are
un coeficient de
7,076. Pentru a
simplifica procesul
tragerii la sorþi,
echipele din cele
douã urne vor fi
împãrþite în aceastã
dimineaþã în cinci
grupe.

LIGA CAMPIONILOR – TURUL II
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Tbilisi (Geo) – Alas-
hkert (Geo) 2-0, Qa-
rabag (Azb) – F91
Dudelange (Lux) 2-0,
Hapoel Beer Sheva (Isr) – Sheriff Tirasa-
pol (Mol) 3-2 (La gazde, Ovidiu Hoban a
jucat pânã în minutul 70), The New Saints
(Þara Galilor) – APOEL Nicosia (Cip) 0-
0, BATE Borisov (Blr) – Seinajoen (Fin)
2-0, La Valetta (Mal) – Steaua Roºie Bel-
grad (Srb) 1-2, FC Salzburg (Aus) – Lie-
paja (Let) 1-0, Vardar Skopje (Mac) – Di-
namo Zagreb (Cro) 1-2.

Returul acestor partide va avea loc în
19 ºi 20 iulie.

17:00 – TENIS – Cupa Davis: Serbia –
Marea Britanie.

DOLCE SPORT 3

17:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Hamburg, în Germania: sferturi de finalã.

EUROSPORT 1

15:30 – CICLISM – Turul Franþei: eta-
pa a 13-a (Bourg-Saint-Andeol – LaCaver-
ne du Pont d’Arc) / 20:30 – FOTBAL –
Campionatul European UEFA U-19, în Ger-
mania , faza grupelor, etapa a 2-a: Croaþia
– Franþa.

EUROSPORT 2

15:00 – ATLETISM – Campionatele Eu-
ropene de tineret, la Tbilisi, în Georgia:
etapa a 2-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT
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Valoarea de piaþã
a jucãtorilor
Craiovei,
conform
transfermarkt.com

Ivan – 850.000
Vãtãjelu – 850.000
Nuno Rocha – 850.000
Mateiu – 555.000
Bancu – 510.000
Madson – 510.000
Acka – 510.000
Bãluþã – 470.000
Zlatinski – 425.000
Kay – 425.000
Rambe 300.000
Mãzãrache 300.000
Briceag – 300.000
Dumitraº – 300.000
Calancea – 215.000
Drãghia – 215.000

Casele de pariuri plaseazã echipaCasele de pariuri plaseazã echipaCasele de pariuri plaseazã echipaCasele de pariuri plaseazã echipaCasele de pariuri plaseazã echipa
din Bãnie pe locul 9 în Liga I, iar pedin Bãnie pe locul 9 în Liga I, iar pedin Bãnie pe locul 9 în Liga I, iar pedin Bãnie pe locul 9 în Liga I, iar pedin Bãnie pe locul 9 în Liga I, iar pe
transfermark.com lotul ªtiinþeitransfermark.com lotul ªtiinþeitransfermark.com lotul ªtiinþeitransfermark.com lotul ªtiinþeitransfermark.com lotul ªtiinþei
este al ºaptelea ca valoare virtualãeste al ºaptelea ca valoare virtualãeste al ºaptelea ca valoare virtualãeste al ºaptelea ca valoare virtualãeste al ºaptelea ca valoare virtualã

Conform site-ului transfermarkt.com, valoarea totalã a lotului Craio-
vei este apreciatã la 7.7 milioane de lire sterline, locul 7 într-o ierarhie
totalã a Ligii I, care ia în calcul toþi jucãtorii din lot. Ca medie pe jucãtor,
Universitatea Craiova ar avea al patrulea lot ca valoare, cu o medie de
350.000 de lire sterline pe jucãtor. Numai cã aceastã medie se referã la
un lot de doar 22 de fotbaliºti, doar Botoºaniul având mai puþini luaþi în
calcul în aceastã ierarhie – 21. Cei mai scumpi alb-albaºtri ar fi Ivan,
Vãtãjelu ºi Nuno Rocha, cu 850.000 de lire sterline. Dacã în cazul ultimi-
lor doi cota este una realã, în privinþa lui Ivan este subestimatã, Univer-
sitatea primind o ofertã de peste 2 milioane de euro din partea Stelei în
iarnã. Este cazul ºi altor jucãtori din liga I, exemplu Chipciu fiind cel mai
recent, el fiind evaluat la 1,7 milioane de lire sterline, iar Anderlecht oferã
Stelei pentru el peste 3 milioane de euro. ªocantã este cota acordatã lui
Simon Mãzãrache, jucãtor care acum un an evolua în Liga a IV-a, iar
între timp a înscris un singur gol în primul eºalon. El este evaluat la
300.000 de lire sterline, la fel ca ultima achiziþie a Craiovei, atacantul din
Capul Verde, Rambe.

Conform evaluãrii site-ului respectiv, primul “11” al Universitãþii ar
trebui sã arate astfel: Calancea – Briceag, Acka, Kay, Vãtãjelu – Bãluþã,
Mateiu, Madson, Zlatinski, Bancu – Ivan, Nuno Rocha.

La 13 de ani de la dis-
pariþia lui Petre Deselnicu,
o delegaþie care i-a cuprins
pe Marcel Popescu, Ion
Velea, Constantin Bâtlan,
Sorin Cârþu, Auricã Bel-
deanu, Costicã Donose ºi
Nae Ungureanu i-a adus
ieri un omagiu celui supra-
numit „TaiPan”, depunând
o coroanã de flori ºi aprin-
zând lumânãri la mormân-
tul din cimitirul Mofleni.

Petre Deselnicu a fãcut
parte din echipa Universi-
tãþii Craiova în perioada
1964-1976. A strâns 246
de meciuri în prima divi-
zie, marcând de 12 ori. A fost campion naþi-
onal cu Universitatea în 1974 ºi campion
mondial universitar.

„Niciodatã nu-l vom uita pe Petre Deselni-
cu. Important este sã nu-l uite Craiova, sã nu-l
uite suporterii. Ar fi bine dacã vom putea în

Popov – 130.000
Petre – 85.000
Burlacu 45.000
Surugiu – 45.000
Ciocotealã – 45.000
Manea – 45.000
Vlad – 45.000

Topul jucãtorilor
din Liga I cu
valoare peste 1
milion de lire
sterline

Stanciu – 3 milioane
Varela – 2,5 milioane
Lung jr. – 2,1 milioane
Alibec – 2,1 milioane
Junior Morais – 1,8 milioane
Chipciu – 1,75 milioane
Ad. Popa – 1,7 milioane
Hora – 1,5 milioane

Toºca – 1,5 milioane
De Amorim – 1,5 milioane
Enache – 1,5 milioane
Rotariu – 1,5 milioane
Tãnase – 1,45 milioane
Hamroun – 1,3 milioane
Mevlija – 1,3 milioane
Anton – 1,3 milioane
Boldrin – 1,3 milioane
Niþã – 1,1 milioane
Palic – 1 milion
Gnohere – 1 milion
Benzar – 1 milion
St. Filip – 1 milion
R. Marin – 1 milion

Previziunile
caselor de
pariuri: ªtiinþa –
pe locul 9

Dupã aprecierile caselor de pa-
riuri, Universitatea Craiova are ºanse

mici sã intre în play-off ºi în sezonul
care va începe în curând. Astfel,
echipa din Bãnie este cotatã cu a noua
ºansã de a câºtiga titlul, din cele 14
echipe ale Ligii I, având o cotã de la
100 la 1. Asta înseamnã cã pentru
10 lei pariaþi s-ar putea câºtiga 1000
de lei în cazul în care alb-albaºtrii ar
fi campioni la finalul sezonului. Cele
douã echipe care vor evolua în pre-
liminariile Ligii Campionilor, Steaua
ºi Astra, sunt vãzute favorite princi-
pale, iar, conform bookmakerilor,
ºanse mari sã completeze play-off-
ul ar avea Dinamo, Pandurii, CFR
Cluj ºi Viitorul. Mult mai bine cotate
decât Universitatea Craiova sunt
douã echipe care vor începe cam-
pionatul cu un handicap de 6 punc-
te, respectiv CFR Cluj ºi ASA Tg.
Mureº, deþinãtoarea Cupei României
fiind consideratã chiar favoritã sã
prindã play-off-ul, iar ASA, vicecam-
pioana de acum un an, are o cotã de
25 la 1 pentru adjudecarea titlului.

Surpriza sezonului trecut în Europa,

Leicester City, care a câºtigat Premiere
League, a avut o cotã de 5000 la 1 pen-
tru a realiza o asemenea performanþã.

Cotele
bookmakerilor
pentru
câºtigarea Ligii I,
ediþia 2016-2017

Steaua – 2
Astra – 3
Dinamo – 8
Pandurii – 10
CFR Cluj – 20
Viitorul – 25
ASA – 25
CSMS Iaºi – 100
Craiova – 100
FC Botoºani – 500
Rapid – 500
Chiajna – 1000
Gaz Metan – 1000
FC Voluntari – 1000

Pandurii – Universitatea,Pandurii – Universitatea,Pandurii – Universitatea,Pandurii – Universitatea,Pandurii – Universitatea,
vineri, 22 iulie, de la ora 21vineri, 22 iulie, de la ora 21vineri, 22 iulie, de la ora 21vineri, 22 iulie, de la ora 21vineri, 22 iulie, de la ora 21

Universitatea Craiova joacã derby-ul Ol-
teniei, cu Pandurii Târgu Jiu, vineri, 22 iulie,
de la ora 21, pe stadionul “Municipal” din
Severin. Întrucât situaþia Rapidului se va lã-
muri abia pe 20 iulie, cu douã zile înaintea
startului campionatului, partida dintre Rapid
sau ACS Poli ºi FC Botoºani se va disputa în
epilogul etapei. Televiziunile care transmit Liga
I ºi Liga Profesionistã de Fotbal au stabilit
programul primei etape, iar celelalte meciuri
se disputã astfel: FC Voluntari - Viitorul, vi-
neri, 22 iulie, ora 18.30, Gaz Metan - ASA,
sâmbãtã, 23 iulie, ora 18.30, Astra - Dina-
mo, sâmbãtã, 23 iulie, ora 21, CFR Cluj -
Chiajna, duminicã, 24 iulie, or 18.30, Steaua
- CSMS Iaºi, duminicã, 24 iulie, ora 21, Ra-
pid sau ACS Poli - FC Botoºani, luni, 25 iu-
lie, ora 21.

Altfel, Universitatea Craiova nu va mai dis-
puta un meci amical mâine, aºa cum spera
antrenorul Gigi Mulþescu, care va trebui sã se
mulþumeascã doar cu un joc-ºcoalã, între
componenþii lotului, acesta fiind programat de
la ora 10 sau de la ora 11, în funcþie de condi-
þiile meteo, pe baza sportivã de la Aeroport.

viitorul apropiat sã îi putem dedica o perfor-
manþã extraordinarã, atât lui, cât ºi lui Oble-
menco, plecaþi prea devreme dintre noi. Gene-
raþia de acum nu i-a prins nici pe Deselnicu,
nici pe Oblemenco sau Balaci. Universitatea tre-
buie sã revinã în top pentru a nu deveni o sim-

plã amintire frumoasã, fãrã prezent
ºi viitor. Iar numele celor care au fã-
cut istoria trebuie sã fie personaliza-
te pe noul stadion, iar energiile celor
30.000 de spectatori, bucuria lor, sã
le cinsteascã memoria într-un mod
particular pe care-l meritã”, a decla-
rat preºedintele Marcel Popescu.

„Deselnicu a reprezentat ceva
pentru fotbalul craiovean. A fost
campion cu ªtiinþa, a jucat mulþi ani,
fiind un jucãtor emblematic al aces-
tei echipe. L-am cunoscut de la ti-
neretul Universitãþii, am jucat îm-
preunã ºi o finalã la Balcaniadã, avem
amintiri frumoase împreunã. A fost
un bãiat senzaþional, un mare sufle-
tist”, a spus Auricã Beldeanu.„Am

atâtea amintiri cu Petre Deselnicu încât mi-e
greu sã aleg una. A fost un jucãtor imens, em-
blematic pentru fotbalul craiovean. Un oltean
autentic, care a condus vestiarul Universitãþii
spre primul titlu”, a punctat Constantin Bâ-
tlan, fost coleg cu Deselnicu.

Omagiu alb-albastru pentru Petre Deselnicu
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