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- Ai vãzut, Popescule, ce repor-
teri culþi avem la radio ºi TV? În
spusele lor pe post, e musai sã fie ºi
niscai cuvinte englezeºti.
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Pericol de inundaþii
în judeþul Dolj. Mai
multe cursuri de apã
sunt începând de ieri
dupã-amiazã sub aver-
tizare hidrologicã. Jiul
ºi Desnãþuiul ar putea
crea cele mai mari
probleme, cele douã
râuri fiind vizate de o
atenþionare cod porto-
caliu de inundaþii.
Institutul Naþional de
Hidrologie ºi Gospodã-
rire a Apelor a anunþat
cã fenomenele vizate
sunt scurgeri importan-
te pe versanþi, torenþi ºi
pâraie, viituri rapide pe
râurile mici cu posibile
efecte de inundaþii
locale ºi creºteri de
debite ºi niveluri pe
unele râuri, cu posibile
depãºiri ale cotelor de
apãrare.
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Nu e posibil! E inuman! E
scandalos! Ceea ce s-a petre-
cut joi seara, la Nisa, în timpul
focurilor de artificii ce oma-
giau Ziua Naþionalã a Franþei
– un adevãrat masacru soldat
cu peste 80 de morþi, între
care ºi mulþi copii – nu poate
încãpea în cuvinte de rutinã. 50
de persoane se aflau ieri „în-
tre viaþã ºi moarte”. Fireºte nu
se exclude gestul unui rãtãcit,
pentru a se vorbi de el, despre
care poliþia avea indicii, nu ºi
serviciul de informaþii, în sen-
sul de a i se fi întocmit cunos-
cuta fiºã „S”, pentru islamiºtii
radicali, dar asta nu lãmureºte
lucrurile.

Carnagiu la Nisa!Carnagiu la Nisa!Carnagiu la Nisa!Carnagiu la Nisa!Carnagiu la Nisa! Montale, jurnalistMontale, jurnalistMontale, jurnalistMontale, jurnalistMontale, jurnalist
Începuturile jurnalistice la

cotidianul milanez „Corriere”
lui Eugenio Montale (premiul
Nobel, 1975) dateazã din 1946,
aºa cum aminteºte Guido Ver-
gani, într-un articol apãrut în
„La Reppublica” scurt timp
dupã moartea marelui poet.,
mai exact la 15 septembrie
1981. În 1948, scrie un edito-
rial despre moartea lui Gandhi
ºi din acel moment devine re-
dactor. Volumul „Fuori di
casa”, 1969, adunã articolele
sale ºi scrierile de cãlãtorie din
1946 pânã în 1964. Acelaºi zia-
rist, care îl cunoscuse personal,
ca pe un „lucrãtor pe strãzile
din Milano”, aºa cum îºi inti-
tula evocarea...

MediciiMediciiMediciiMediciiMedicii
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Liviu Dragnea,
preºedintele PSD,
trimis în judecatã
de DNA

Liviu Dragnea, preºedintele
Partidului Social Democrat, a
fost trimis în judecatã de
procurorii DNA în dosarul în
care este acuzat de instigare la
abuz în serviciu ºi la fals
intelectual. Alãturi de Liviu
Dragnea a fost trimisã în
judecatã fosta soþie a acestuia,
Bombonica Prodana, sub
acuzaþia de abuz în serviciu dar
ºi Floarea Alesu, la acea vreme
director executiv al Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Teleorman,
fiind acuzatã de abuz în serviciu
ºi instigare la fals intelectual.
De asemenea, în cauzã vor fi
judecaþi Ionel Marineci, fost ºef
serviciu în cadrul Complexului
de servicii destinat copilului ºi
familiei, Rodica Miloº ºi Olguþa
ªefu, la data faptelor director
executiv adjunct al
D.G.A.S.P.C. Teleorman,
Valentina Marica, fost ºef al
Complexului de recuperare,
Nicuºor Gheorghe, fost ºef al
Serviciului Administrativ,
Patrimoniu, Tehnic, Aprovizio-
nare, Constantin Balaban, la
data faptei ºef al Complexului
de servicii destinate copilului ºi
familiei, Adriana Botorogeanu
ºi Anisa Stoica la data faptelor
funcþionari publici în cadrul
D.G.A.S.P.C. Teleorman.
Potrivit procurorilor, “în
perioada iulie 2006 - decembrie
2012, Dragnea Nicolae Liviu, în
calitate de preºedinte al Consi-
liului Judeþean Teleorman,
respectiv de preºedinte al
organizaþiei judeþene a unui
partid politic, cu intenþie, a
determinat-o pe inculpata Alesu
Floarea, la acea vreme director
executiv al Direcþiei Generale de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Teleorman sã îºi
încalce atribuþiile de serviciu
prin menþinerea în funcþie ºi
implicit plata drepturilor
salariale pentru douã angajate
ale aceleiaºi instituþii....”
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‘’Întregul popor român este alã-
turi de poporul francez în aceste
momente dificile, în care mulþi oa-
meni nevinovaþi, printre care ºi
copii, ºi-au pierdut viaþa atât de tra-
gic ºi nedrept, chiar de Ziua Naþi-
onalã. Gândurile noastre merg cã-
tre familiile victimelor, care trec
prin momente de grea încercare,
pe care sperãm sã aibã puterea de
a le depãºi. În egalã mãsurã sun-
tem aproape de cei rãniþi, cãrora le
urãm însãnãtoºire grabnicã. Euro-
pa, spaþiu al valorilor democraþiei,
libertãþii ºi drepturilor omului, este
lovitã încã o datã – în Franþa prie-
tenã – de un act terorist abomina-

Responsabilitatea politicienilor
din întreaga Europã ºi spaþiul Nord
Atlantic este adaptarea legislaþiei în
domeniul securitãþii ºi întãrirea in-
stituþiilor pentru a preveni tragedii
similare celei din Nisa, afirmã pre-
ºedintele Comisiei SRI, Georgian
Pop. ‘’Sunt profund ºocat de cum-
plitul atentat de la Nisa. Transmit
condoleanþe familiilor victimelor ºi
poporului francez. Am constatat cu
mâhnire cã teroriºtii nu cunosc
nicio limitã. Ei sunt capabili sã

Ambasada României la Paris ºi
Consulatul General de la Marsilia
sunt în legãturã permanentã cu
celulele de crizã ale autoritãþilor
franceze ºi întreprind demersurile
legale pentru a obþine informaþii
referitoare la cetãþenia victimelor
atacului de la Nisa, informeazã
Ministerul Afacerilor Externe. “Ca
urmare a atacului produs în cursul
acestei nopþi în oraºul Nisa, Mi-

“De Ziua Naþionalã, Franþa este în
lacrimi. La Nisa, bucuria sãrbãtorii s-a
transformat în dramã. Vieþile a zeci de
oameni care celebrau libertatea, egali-
tatea, fraternitatea au fost secerate într-
un atentat inuman. În aceste momente,
România este alãturi de Franþa, de po-
porul francez încercat încã o datã de
un atentat de o violenþã incalificabilã.
Doresc sã transmit condoleanþe fami-
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Preºedintele Klaus Iohannis a semnat ieri, la
ora 13:00, în cartea de condoleanþe deschisã la

Ambasada Franþei în România, fiind prima
persoanã care a fãcut acest lucru.

bil. Aceastã tragedie ne angajeazã
ºi mai mult în combaterea flagelu-
lui terorismului, prin unirea fermã a
efortului tuturor celor care cred în
valorile umanitãþii. Asigur Franþa –
aºa cum am fãcut-o ºi ieri, aici, la
Ambasadã, cu prilejul sãrbãtorii de
14 Iulie – cã poate conta pe Româ-
nia în acest efort. Sincere condo-
leanþe!’’, a scris ºeful statului.

Dupã ce a semnat în cartea de
condoleanþe, preºedintele a aprins
o lumânare ºi a pãstrat un moment
de reculegere. Iohannis a fost con-
dus apoi de ambasadorul francez
în interiorul clãdirii, unde a stat
aproximativ 10 minute.

Ambasada Franþei la Bucureºti
a deschis o carte de condoleanþe
începând de ieri, ora 13:00, dar ºi
un registru de condoleanþe online,
disponibil pe site-ul ambasadei.

Cartea de condoleanþe va fi des-
chisã în faþa Ambasadei Franþei în
România ºi va rãmâne, în zilele
urmãtoare, la dispoziþai publicului
în intervalul orar 9:00 – 20:00.

Cioloº: România, alãturi de poporul francez
Premierul Dacian Cioloº a transmis condoleanþe familiilor victi-

melor atentatului de la Nisa, afirmând cã “vieþile a zeci de oameni
care celebrau libertatea, egalitatea ºi fraternitatea” chiar de Ziua
Naþionalã “au fost secerate într-un atentat inuman”, iar România

este alãturi de poporul francez.

liilor îndoliate ºi tãrie tuturor celor care
trec prin aceastã grea cumpãnã”, a
scris vineri, pe Facebook, premierul,
care se aflã într-o vizitã oficialã în Mon-
golia.

Cioloº a postat ºi un mesaj de con-
doleanþe în limba francezã, în care spu-
ne cã, în acest moment de doliu pentru
Franþa, “vom rãmâne solidari împotri-
va urii ºi a violenþei”.

Ambasada României este
în legãturã permanentã cu celulele
de crizã ale autoritãþilor franceze

nisterul Afacerilor Externe, prin
intermediul Ambasadei României în
Franþa ºi Consulatului General la
Marsilia, întreprinde în regim de
urgenþã demersurile legale pe lân-
gã autoritãþile locale, în vederea ob-
þinerii unor informaþii suplimenta-
re cu privire la circumstanþele pro-
ducerii atacului ºi cetãþenia victi-
melor. Cele douã misiuni au declan-
ºat procedurile consulare specifi-

ce în astfel de situaþii,
monitorizeazã evoluþia
situaþiei ºi menþin în
permanenþã legãtura
cu celulele de crizã
constituite de autoritã-
þile franceze”, preci-
zeazã MAE, într-un
comunicat de presã
remis MEDIAFAX.
De asemenea, potrivit
sursei citate, o echipã
consularã din cadrul
Consulatului General
la Marsilia se deplasea-
zã de urgenþã la faþa
locului pentru a oferi
asistenþa consulara
necesarã.

Preºedintele Comisiei SRI:
Sã adaptãm legislaþia în domeniul
securitãþii ºi sã întãrim instituþiile

transforme orice lucru într-o armã,
ca acest camion folosit cu cruzi-
me pentru a ucide. Repet ceea ce
spun de mult timp – e responsabi-
litatea noastrã, a politicienilor din
întreaga Europã ºi spaþiul Nord
Atlantic sã adaptãm legislaþia în
domeniul securitãþii ºi sã întãrim
instituþiile pentru a preveni aseme-
nea tragedii’’, a transmis deputa-
tul Georgian Pop, preºedintele Co-
misiei pentru exercitarea controlu-
lui parlamentar asupra SRI.
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Carnagiu la Nisa!Carnagiu la Nisa!Carnagiu la Nisa!Carnagiu la Nisa!Carnagiu la Nisa!
MIRCEA CANÞÃR

Nu e posibil! E inuman! E
scandalos! Ceea ce s-a petrecut
joi seara, la Nisa, în timpul focu-
rilor de artificii ce omagiau Ziua
Naþionalã a Franþei – un adevã-
rat masacru soldat cu peste 80
de morþi, între care ºi mulþi copii
– nu poate încãpea în cuvinte de
rutinã. 50 de persoane se aflau
ieri „între viaþã ºi moarte”. Fireº-
te nu se exclude gestul unui rã-
tãcit, pentru a se vorbi de el, de-
spre care poliþia avea indicii, nu
ºi serviciul de informaþii, în sen-
sul de a i se fi întocmit cunoscu-
ta fiºã „S”, pentru islamiºtii radi-
cali, dar asta nu lãmureºte lucru-
rile. Un camion frigorific de 19
tone, a intrat în forþã, rulând în
zig zag, pe distanþa de 1,7 km,
într-o zonã de promenadã, în care
se gãseau adunate sute de per-
soane, pentru a participa la fes-
tivitãþile prilejuite de ziua de 14
iulie. Nisa este o perlã a Coastei
de Azur, asaltatã în sezonul esti-
val de turiºti ruºi, chinezi, japo-
nezi. Ori acest oraº mitic al Ri-
vierei, simbol al plãcerilor ºi lu-
xului, din vecinãtatea statului
Monaco, nu a resimþit ieri dimi-
neaþã decât uluirea ºi durerea
irepresibilã. Totul s-a derulat la
câteva ore dupã ce preºedinte-

le Francois Hollande saluta, pe
bunã dreptate, într-un interviu
televizat, acordat la Palatul Ely-
see, absenþa incidentelor majo-
re în fan-zonele de la Euro
2016. Franþa se gãsea în toiul
sãrbãtorii sale naþionale ºi ceea
ce s-a petrecut nu este consi-
derat acum decât un atentat te-
rorist, în ziua în care se celebrau
libertatea ºi drepturile omului.
Multe lucruri rãmân nedesluºi-
te. Cum a putut accede, în jurul
orei 23, într-o zonã de prome-
nadã, cu o mare aglomeraþie
umanã, un asemenea vehicul de
mare tonaj, anturat de o moto-
cicletã a poliþiei, scapã oricãrei
logici. Intervenþia fermã a po-
liºtilor este tardivã ºi o vreme
fãrã rezultate. Oricum, ieri, car-
nagiul de la Nisa nu fusese re-
vendicat ºi multe detalii despre
conducãtorul vehiculului, Mo-
hamed Lahouaiej Bouhlel, 31
de ani, un tunisian cu rezidenþa
în Nisa, nu se cunoºteau. Dacã
asta poate spune ceva. Autorii
atentatelor din 13 noiembrie anul
trecut, erau toþi cunoscuþi de
serviciile de poliþie ºi justiþie ºi
asta nu i-a împiedicat sã facã
ceea ce se cunoaºte. Chiar re-
cent Patrick Calvar, patronul

Direcþiei Generale de Securita-
te Internã (DGSI), spunea cã
atentatele cu maºinã capcanã
sunt iminente. Franþa ieºise bine,
dupã buna organizare a Euro
2016, ºi inclusiv Nisa gãzduise
câteva partide de fotbal. Nu a
existat nici un motiv de anulare
a acestei competiþii europene, de
anvergurã, cu sute de mii de tu-
riºti, care s-ar fi fãcut în circum-
stanþele unui atentat. Pentru a
asigura aceastã „normalitate”,
mobilizarea poliþiºtilor, jandarmi-
lor, serviciilor de informaþii, fu-
sese încununatã cu un deplin suc-
ces. Francois Hollande evoca-
se, joi, lupta contra terorismului
islamist, anunþând intensificarea
eforturilor în combaterea SI (din
Irak ºi Siria), dar nu asta a de-
clanºat masacrul de la Nisa.
Franþa nu s-a angajat sã parti-
cipe la bombardamente contra
SI din Siria, decât dupã atenta-
tele din ianuarie 2015 ºi fiindcã
avea dovezi implacabile cã
acestea fuseserã pregãtite de
celule teroriste la Rakka, punct
forte ale jihadiºtilor din aceastã
þarã. În Irak va interveni la soli-
citarea guvernului de la Bagdad.
Apoi Mohammed Merah ºi
Mehdi Nemmouche legaþi ce

Charlie Hebdo ºi Hyper Cacher
nu au avut nevoie de raþiuni
strategice pentru a ucide francezi.
Ei au ucis în numele unei retorici
jihadiste vehiculate pe internet,
care propãvãduieºte uciderea in-
fidelilor, occidentalilor, evreilor ºi
cruciaþilor. Evenimentul sângeros
de la Nisa rãmâne cel mai teribil
atentat comis de o singurã per-
soanã. Paradoxal, el s-a derulat
în apropierea hotelului Negresco,
care a ºi devenit un stabiliment ce
a primit rãniþii, acesta dupã cum
se ºtie aparþinând românului Henri
Negresco. Francois Hollande a
anunþat prelungirea stãrii de ur-

genþã, într-o alocuþiune televiza-
tã, ieri dimineaþã, la ora 5, pentru
ca în cursul zilei sã accentueze
caracterul terorist al evenimentu-
lui. Lumea civilizatã rãmâne con-
sternatã. Aproape mutã. Trei zile,
Franþa se va afla în doliu naþio-
nal. Imediat dupã ziua ei naþiona-
lã. Ceea ce vedem este cã lupta
contra jihadismului, ca de altfel ºi
împotriva altor miºcãri teroriste,
nu numai cã ia timp, dar devine ºi
una extrem de complicatã. Fran-
þa nu a terminat cu terorismul ºi,
ceea ce pune pe gânduri este fap-
tul cã rãmâne o þintã predilectã a
jihadiºtilor.

Întrebat care sunt vulnerabili-
tãþile care fac posibilã repetarea
episoadelor teroriste, fostul ºef al
diplomaþiei a amintit cã, dupa ata-
curile din Paris, de la sfârºitul lui
2015 , a fost constituitã o Comi-
sie parlamentarã de investigare a
cauzelor loviturilor teroriste care
au destabilizat Franþa. “Au fost
identificate erori în ceea ce pri-
veºte organizarea sistemului de-
fensiv francez, propunându-se o
re-evaluare profundã a activitãþii
serviciilor de informaþii, precum
si formarea unei Agenþii unice
anti-teroriste, dupa model ameri-
can. Franta are ºase servicii de

Cristian Diaconescu: Franþa este în faþa unorCristian Diaconescu: Franþa este în faþa unorCristian Diaconescu: Franþa este în faþa unorCristian Diaconescu: Franþa este în faþa unorCristian Diaconescu: Franþa este în faþa unor
decizii categorice, pe care nu le mai poate amânadecizii categorice, pe care nu le mai poate amânadecizii categorice, pe care nu le mai poate amânadecizii categorice, pe care nu le mai poate amânadecizii categorice, pe care nu le mai poate amâna

Preºedintele Grupului PPE din
Parlamentul European, Manfred
Weber a precizat ieri, într-un co-
municat de presã, cã popular euro-
penii sunt efectiv ºocaþi de eveni-
mentul tragic din Franþa, de la Nisa.
Europarlamentarul german ºi-a ex-
primat solidaritatea cu poporul fran-
cez ºi a promis susþinere în com-
baterea terorismului. “Suntem pro-
fund ºocaþi de atacul de la Nisa.
Cuvintele nu sunt suficiente pentru
a descrie lucrurile groaznice care a
avut loc noaptea trecutã în sudul
Franþei. Întregul Grup PPE este în
doliu pentru victimele acestei bar-

Atacul din NisaAtacul din NisaAtacul din NisaAtacul din NisaAtacul din Nisa

Manfred Weber :
„Suntem solidari cu poporul

ºi guvernul francez”
barii. Gândurile noastre sunt cu fa-
miliile si prietenii lor. Vreau sã ex-
prim solidaritatea deplinã faþã de
poporul ºi guvernul francez. Sun-
tem alãturi de voi! Astfel de acte
barbare sunt atacuri directe împo-
triva libertãþii noastre ºi modului
nostru de viaþã european”, a spus
Weber. “Trebuie sã continuãm ºi sã
accelerãm lupta împotriva teroris-
mului. Europa trebuie sã fie unitã
în aceastã provocare ºi în aceste
vremuri dificile”,  a declarat preºe-
dintele Grupului PPE din Parlamen-
tul European, Manfred Weber.

MARGA BULUGEAN

Franþa se aflã, dupã atenta-
tul de la Nisa, “în faþa unor
decizii categorice, pe care nu le
mai poate amâna”, mãsuri
impuse de “actele teroriste
nediscriminatorii, evident
organizate, cu sute de victi-
me”, a spus ieri, pentru
MEDIAFAX, fostul ministru de
Externe Cristian Diaconescu.

informaþii, cu subordonare diver-
sã ,la ministerele Apãrãrii, Interne
sau Economiei”, a spus, pentru
Diaconescu.

Însã, în acest moment, nivelul
de încredere în preºedintele Hol-
lande este foarte scãzut, în per-
spectiva alegerilor de anul viitor,
“deci forþa sa executivã este di-
minuatã în încercarea de a coa-
gula acea necesarã unitate naþio-
nalã în faþa loviturilor teroriste”,
a spus fostul ministru de Exter-
ne. Diaconescu a adãugat ºi cã
preºedintele Hollande a propus
amendarea Constituþiei în scopul
facilitãrii retragerii cetãþeniei fran-

ceze persoanelor condamnate
pentru terorism, însã propunerea
a fost respinsã.

Diaconescu a remarcat ºi fap-
tul cã politica externã a Franþei,
pânã acum “o zonã afirmativã” a
Executivului de la Paris, este re-
petat criticabilã. Legãturile diplo-
matice cu Arabia Sauditã ºi Qatar
sunt “ambivalente”, a afirmat el.
“Se face simþitã necesitatea redi-
recþionãrii politicii externe pe prin-
cipiul «ISIS-first» în Siria ºi Irak,
strategie ce ar presupune o coo-
perare mai directã cu Rusia, in-
clusiv prin ridicarea sancþiunilor
impuse Moscovei”, a adãugat Dia-
conescu. Fostul ministru de Ex-
terne a calificat atentatul de la Nisa
drept un “atac terorist simplu si
crud, care a lovit direct în identi-
tatea naþionalã a Republicii Fran-
ceze” ºi care s-a produs într-o
regiune cunoscutã pentru “densi-
tatea celulelor salafiste”.
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În noaptea de joi spre
vineri, în jurul orei 1.00,
poliþiºti din cadrul Birou-
lui Rutier Craiova l-au de-
pistat pe B. Ion, 50 de ani,
din localitatea Podari, Dolj
în timp ce conducea un
autoturism, pe Calea Bu-
cureºt i  din Craiova,
având o concentraþie de
0,74 mg/l alcool pur în ae-
rul expirat.

Cod Cod Cod Cod Cod portocaliu deportocaliu deportocaliu deportocaliu deportocaliu de     inundaþiiinundaþiiinundaþiiinundaþiiinundaþii
pe Jiu ºi Desnãþuipe Jiu ºi Desnãþuipe Jiu ºi Desnãþuipe Jiu ºi Desnãþuipe Jiu ºi Desnãþui

Pericol de inundaþii în judeþul Dolj. Mai
multe cursuri de apã sunt începând de ieri
dupã-amiazã sub avertizare hidrologicã.
Jiul ºi Desnãþuiul ar putea crea cele mai
mari probleme, cele douã râuri fiind viza-
te de o atenþionare cod portocaliu de inun-
daþii. Institutul Naþional de Hidrologie ºi

Gospodãrire a Apelor a anunþat cã feno-
menele vizate sunt scurgeri importante pe
versanþi, torenþi ºi pâraie, viituri rapide
pe râurile mici cu posibile efecte de inun-
daþii locale ºi creºteri de debite ºi nive-
luri pe unele râuri, cu posibile depãºiri ale
cotelor de apãrare.

Având în vedere situaþia hidro-
meteorologicã actualã ºi prognoza
meteorologicã pentru urmãtoarele
ore, hidrologii au instituit cod gal-
ben de inundaþii pânã duminicã la
ora 24.00, pe râurile din bazinele
hidrografice: Desnãþui (judeþele
Mehedinþi ºi Dolj), Jiu ºi afluenþi
(judeþele Hunedoara, Gorj, Mehe-
dinþi ºi Dolj), afluenþii Oltului mij-
lociu ºi inferior (din judeþele Sibiu,
Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeº ºi Olt),
Viºeu, Iza, Tur (judeþele Maramu-
reº ºi Satu Mare), Someºul Mare

(judeþul Bistriþa Nãsãud), afluenþii
Someºului aferenþi sectorului aval
Dej (judeþele Cluj, Sãlaj, Maramu-
reº ºi Satu Mare), Someºul Mic ºi
afluenþii sãi (judeþul Cluj), Crasna,
Barcãu (judeþele Sãlaj, Satu Mare
ºi Bihor), Criºul Repede, Criºul
Negru, Criºul Alb (judeþele Cluj,
Bihor, Alba ºi Arad), Arieº (jude-
þele Alba ºi Cluj), afluenþii Mure-
ºului inferior (judeþele Alba, Hu-
nedoara ºi Arad), Bega Veche,
Bega, Timiº, Bârzava, Moraviþa,
Caraº, Nera (judeþele Caraº Seve-

rin ºi Timiº), Cerna (judeþele Gorj
ºi Caraº Severin), Drincea ºi aflu-
enþii mici ai Dunãrii aferenþi sec-
torului Baziaº-Orºova (judeþele
Caraº Severin ºi Mehedinþi).
Avertizarea valabilã
pânã duminicã

În ceea ce priveºte codul
portocaliu, acesta este valabil pânã
duminicã la ora 16.00 ºi vizeazã
râurile din bazinele hidrografice
Desnãþui (judeþele Mehedinþi ºi
Dolj), Jiu ºi afluenþi sector amon-

te Podari (judeþele Hunedoara,
Gorj, Mehedinþi ºi Dolj), Bega Ve-
che, Bega superioarã ºi afluenþi
(judeþul Timiº), Timiº superior ºi
mijlociu ºi afluenþii sãi din judeþe-
le Caraº Severin ºi Timiº, Bârza-
va, Moraviþa, Caraº, Nera (jude-
þele Caraº Severin ºi Timiº), Cer-
na (judeþele Gorj ºi Caraº Seve-

rin), afluenþii Mureºului inferior
(judeþele Alba, Hunedoara ºi Arad),
Drincea, Criºul Negru (judeþele
Bihor ºi Arad), cursul superior al
Criºului Alb ºi afluenþii sãi din ju-
deþele Hunedoara ºi Arad ºi aflu-
enþii mici ai Dunãrii aferenþi sec-
torului Baziaº-Orºova (judeþele
Caraº Severin ºi Mehedinþi).

Taximetriºtii, verificaþi de poliþiºtii doljeni.
Amenzi de 9.000 de lei

Poliþiºtii Biroului Rutier Cra-
iova împreunã cu specialiºti din
cadrul Registrului Auto Român
Dolj au organizat, ieri diminea-
þã, în municipiul Craiova, o ac-
þiune pentru verificarea legalitã-
þii desfãºurãrii activitãþii de trans-
port persoane în regim de taxi.

Acþiunea a început în zona
staþiei  CFR Craiova,  conti-
nuând ºi pe celelalte artere ru-
tiere din municipiul nostru. Cu

aceastã ocazie, oamenii legii au
verificat 120 autovehicule, po-
liþiºtii rutieri ºi inspectorii RAR
constatând, în cadrul activitã-
þilor desfãºurate 60 abateri de
naturã contravenþionalã, astfel
fiind aplicate amenzi de peste
9.000 lei.

Din totalul amenzilor, 45 de
amenzi au fost aplicate condu-
cãtorilor de taximetre, iar 2
amenzi au fost aplicate conform

Legii taximetriei, Legea 38/2003.
Totodatã, au fost reþinute în

vederea suspendãrii dreptului
de a conduce autovehicule pe
drumurile publice 2 permise de
conducere taximetriºtelor pen-
tru neacordare prioritate pietoni
si  nerespectarea semnalului
politistului rutier, iar 5 de cer-
tificate de înmatriculare au fost
retrase pentru defecþiuni tehni-
ce, tot în cazul taximetrelor.

Posesor de mandat în spatele gratiilorPosesor de mandat în spatele gratiilorPosesor de mandat în spatele gratiilorPosesor de mandat în spatele gratiilorPosesor de mandat în spatele gratiilorDoljean bãnuit de tâlhãrie,Doljean bãnuit de tâlhãrie,Doljean bãnuit de tâlhãrie,Doljean bãnuit de tâlhãrie,Doljean bãnuit de tâlhãrie,
reþinut de poliþiºtii doljenireþinut de poliþiºtii doljenireþinut de poliþiºtii doljenireþinut de poliþiºtii doljenireþinut de poliþiºtii doljeni

Poliþiºtii au reþinut, în cursul zi-
lei de joi, un bãrbat din localitatea
doljeanã Apele Vii, în vârstã de 38
de ani, bãnuit de comiterea unei
tâlhãrii. Mai exact, poliþiºtii doljeni
au fost sesizaþi, la data de 6 iulie
a.c, de cãtre E. Aurel, 54 de ani,
din Castranova cu privire la fap-
tul cã, în noaptea de 6-7 iulie a.c,
în timp ce asigura paza unei cul-

turi de pepeni verzi, situatã în ex-
travilanul comunei, a fost victima
unei agresiuni. În urma cercetãri-
lor s-a stabilit faptul cã un bãrbat
în vârstã de 38 de ani, din comu-
na Apele Vii, a fost surprins de
partea vãtãmatã în timp ce sus-
trãgea pepeni ºi l-a lovit cu furca
în zona capului.

Ulterior, în data de 14 iulie, faþã
de suspect s-a pus în
miºcare acþiunea pena-
lã ºi a fost prezentat
Judecãtoriei Craiova cu
propunere de arestare
preventivã. Instanþa ºi-
a însuºit propunerea ºi
a emis pe numele aces-
tuia mandat de arestare
preventivã pe o perioa-
dã de 30 de zile.

Poliþiºtii l-au încar-
cerat pe suspect în Cen-
trul de Reþinere ºi Arest
Preventiv din cadrul
I.P.J. Dolj.

La volan, sub influenþa bãuturilor alcooliceLa volan, sub influenþa bãuturilor alcooliceLa volan, sub influenþa bãuturilor alcooliceLa volan, sub influenþa bãuturilor alcooliceLa volan, sub influenþa bãuturilor alcoolice

Poliþiºti din cadrul Serviciului
de Investigaþii Criminale Dolj –
Compartimentul Urmãriri au des-
fãºurat, joi, o acþiune pe linia de-
pistãrii persoanelor urmãrite în
temeiul legii. În urma activitãþilor
specifice întreprinse împreunã
cu poliþiºti din cadrul Secþiei 4
Poliþie Ruralã Coºoveni – Post
Poliþie Ghindeni a fost depistat
ºi prins un bãrbat în vârstã de
34 ani, din comuna Ghindeni.

Pe numele doljeanului, magis-
traþii Judecãtoriei Craiova au emis
un mandatul de executare a pe-
depsei închisorii pentru sãvârºi-
rea infracþiunii de conducere a
unui autovehicul pe drumurile
publice având dreptul de condu-
cere suspendat, fiind condamnat
la pedeapsa de un an închisoare.

Poliþiºtii l-au încarcerat pe
bãrbat la Penitenciarul de Ma-
ximã Siguranþã Craiova.

Poliþiºtii l-au condus pe
ºofer la unitatea medicalã
din Craiova unde i-au fost
recoltate probe biologice
în vederea stabilirii alco-
olemiei.  În cauzã a fost
întocmit dosar penal sub
aspectul comiterii infrac-
þiunii de conducere a unui
autoturism pe drumurile
publice sub influenþa bãu-
turilor alcoolice.
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În acest moment, în Craiova
existã douã Parcuri Industriale,
ambele amenajate de Consiliul Ju-
deþean Dolj ºi puse deja la dispozi-
þia investitorilor. Primarul Lia Olgu-
þa Vasilescu intenþioneazã sã con-
struiascã al treilea parc, care sã fie

Dan Daºoveanu se va ocupa de ParculDan Daºoveanu se va ocupa de ParculDan Daºoveanu se va ocupa de ParculDan Daºoveanu se va ocupa de ParculDan Daºoveanu se va ocupa de Parcul
Industrial al CraioveiIndustrial al CraioveiIndustrial al CraioveiIndustrial al CraioveiIndustrial al Craiovei

Este vorba de traseele E1T,
E1R, 3b, 9 ºi 25 ce aparþin RAT
Craiova, care vor fi deviate la
sfârºitul acestei sãptãmâni, urma-
re a desfãºurãrii spectacolului
Carmen Rock Version 2016 or-
ganizat de Opera Românã Craio-
va. Sâmbãtã, între orele 10.00 ºi
23.00, intervin modificãri la pa-
tru trasee. Traseul E1T va pleca
de cap de linie Craioveºti  – Bd.
Oltenia – Bd. Tineretului – Bd.
Dacia - Str. George Enescu – Bd.
Oltenia – Materna - Cap linie Cra-
ioveºti. Pe tur se suspendã Staþia
15, iar pe retur se suspendã sta-
þia Poºtã. Traseul E1R are ace-
laºi traseu, dar pe tur se suspen-
dã Staþia Poºtã, iar pe retur se
suspendã staþia Racheta. Traseul
3b urmeazã ºi el traseul obiºnuit,
dar pe tur se suspendã Staþia 15,

În urma centralizãrii adreselor
„tip”, transmise de cãtre unitãþile
de învãþãmânt, prin care acestea
îºi asumã întreaga responsabilita-
te, privind numãrul de beneficiari
eligibili, pentru „Bani de liceu”, In-
spectoratul ªcolar Judeþean Dolj
poate face, la acest moment, dupã
ultimele date statistice, o situaþie
cât se poate de exactã. În luna mai,
vorbim de ultima centralizare,
2.541 de elevi sunt beneficiari ai
burselor „Bani pentru liceu”, cuan-
tumul sumelor virate fiind de
458.065 mii lei. În 2015, au fost
3.172 de tineri care au primit aceste
ajutoare . Cei mai mulþi „câºtigã-
tori”, pânã în aprilie 2016, sunt de
la Liceul Teoretic „Constantin
Brâncoveanu” din Dãbuleni (200),
cu o sumã de 36 milioane de lei.

Aproape 500 de milioaneAproape 500 de milioaneAproape 500 de milioaneAproape 500 de milioaneAproape 500 de milioane
de lei, pentru elevide lei, pentru elevide lei, pentru elevide lei, pentru elevide lei, pentru elevi

Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºa-
nu” din Filiaºi are 179 de cursanþi,
cu 20 mai puþini faþã de întreg anul
ºcolar anterior, suma viratã, acum,
fiind de 32,20 milioane de lei. Cu
sumã importantã se înregistreazã ºi
Colegiul Naþional „Gheorghe Chi-
þu” din Craiova (29,340  milioane
de lei, 163 de beneficiari, compara-
tiv cu 188 în 2015). Cele mai puþi-
ne locuri eligibile au fost la Liceul
Tehnologic „Constantin Iancules-
cu” din Cîrcea (douã, cu o sumã
totalã de 360 de lei), Colegiul Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti” din Craiova
(ºapte adolescenþi pe 1,260 milioa-
ne de lei), Liceul Tehnologic Spe-
cial „Beethoven”, la care 13 tineri,
cu patru mai puþin faþã de 2015, vor
primi 2,34 milioane de lei.

CRISTI PÃTRU

Craiova va avea propriul Parc Industrial, care va fi
amenajat pe un teren din platforma Doljchim. Dan Daºo-
veanu, care a fost numit în funcþia de consilier economic
al primarului, a primit, printre altele, sarcina de a urmãri
materializarea acestui proiect. Celelalte douã parcuri
industriale sunt deja ocupate, spun autoritãþile locale.

al Primãriei Craiova ºi a gãsit deja
amplasamentul pentru investiþie. De
anul trecut, a fost anunþat cã un te-
ren din incinta combinatului Dol-
jchim va fi folosit pentru a se ridica
noua platformã industrialã a oraºu-
lui. „Parcul Industrial al Craiovei

este un proiect de care trebuie sã
mã ocup, doamna primar mi-a tra-
sat o sarcinã în acest sens. Dacã
vrem sã aducem investitori ºi sã ne
dezvoltãm, nu se poate fãrã un ast-
fel de proiect. Avem nevoie de o
platformã adecvatã, care sã înde-
plineascã toate standardele ºi pe care
sã ne bazãm atunci când mergem
la negocieri cu marile firme”, a pre-
cizat Dan Daºoveanu, care îndepli-
neºte acum funcþia de consilier pe
probleme economice al primarului
Olguþa Vasilescu.
Un amplasament de 8 hectare

Noua platformã industrialã a Cra-
iovei va fi aºezatã, aºadar, în incin-
ta Doljchim. Potrivit primarului Ol-
guþa Vasilescu, municipalitatea se
poate extinde cu construcþia pe o
suprafaþã de 8 hectare de teren,
aflate în proprietatea Primãriei Iºal-
niþa. Cum Primãria Craiova colabo-
reazã cu Primãria Iºalniþa, care se
gãseºte în zona metropolitanã a Bã-
niei, municipalitatea considerã cã
este asiguratã din punctul de vede-
re al amplasamentului. „Terenul
existã în incinta fostului combinat
Dolchim, iar finanþarea lucrãrilor
probabil cã va fi asiguratã de la bu-

getul local. Se studiazã ºi posibilita-
tea accesãrii de fonduri europene
în acest scop. Însã, dacã nu se va
putea merge în aceastã direcþie, nu
se va renunþa la proiect, ci va fi
implementat cu bani publici”, a ex-
plicat Dan Daºoveanu. Primãria
Craiova ar urma sã gãzduiascã în
noul parc industrial investitorii inte-
resaþi sã îºi deschidã afaceri ºi vor
sã colaboreze cu municipalitatea.
Turcii de la ETI ocupã tot 8
hectare în primul parc industrial

Compania ETI din Turcia ocu-
pã, în acest moment, cel mai mare
parc industrial al Craiovei. Investi-
torii turci au primit acolo un teren
de opt hectare de teren, iar din par-
tea statului român  un ajutor de stat
în valoare de 6 milioane de euro.
Investiþia totalã anunþatã pentru ha-

lele de producþie a fost de 40 mili-
oane de euro, pentru restul de bani,
turcii contractând un împrumut de
la BERD. Fabrica a fost finalizatã
în 2015, iar în mai 2016 s-a anun-
þat cã a fost efectuat primul trans-
port de biscuiþi cãtre Belgia. Prima-
rul Lia Olguþa Vasilescu a precizat
cã investitorul turc a creat 350 de
locuri de muncã ºi doreºte sã se mai
extindã, însã parcul este deja ocu-
pat în proporþie de 80%.

În cel de-al doilea parc indus-
trial, High Tech Industry Park, ur-
meazã sã se aºeze investitorul bri-
tanic Sprit Circuits, care ºi-a ma-
nifestat dorinþa de a închiriat 2,6
hectare de teren din cele 24 de hec-
tare pe care le are parcul ºi a pro-
mis cã va crea 250 de locuri de
muncã în decurs de trei ani.

LAURA MOÞÎRLICHE

Cinci trasee ale RAT Craiova,
deviate în acest week-end

iar pe retur se suspendã Staþia
Racheta. Traseul 9 va avea tra-
seul modificat ºi o staþie suspen-
datã:  se pleacã din staþia cap de

linie Craioveºti – Bd. Oltenia –
Materna - Str. George Enescu, de
aici continuându-ºi traseul obiº-
nuit. Atât pe tur, cât ºi pe retur,
se suspendã staþia Poºtã.

Duminicã, intervin modificãri pe
Traseul 25 (Garã-Selgros ºi retur).
Traseul este deviat pe tur: va pleca
din Garã – Str. Arieº – Str. Împa-
ratul Traian – Str. Sf. Apostoli –
Str. Spaniei – Str. Mirceºti – Str.
Henri Coandã – Str. Caracal – Str.
Henry Ford. Staþia Bisericã V. Ro-
ºie, sens Selgros, se suspendã. Pe
retur, traseul va fi: Str. Henry Ford
– Str. Caracal – Str. Henri Coandã
– Str. I.D. Sârbu – Str. 22 De-
cembrie 1989 – Str. Rovinari –
Str. Împãratul Traian - Str. Arieº –
Gara. Staþia Bloc G5, sens Garã,
se suspendã. (L. Moþîrliche)
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De la începutul anului, situaþia
evoluþiei dermatozei nodulare con-
tagioase a bovinelor (Lumpy Skin
Disease) ºi a mãsurilor întreprin-
se de statele afectate din Europa
se prezintã astfel: Bulgaria – 201
focare ºi aplicã vaccinarea de ur-
genþã pe întreg teritoriul naþional;
Grecia are 83 de focare ºi vacci-
neaza doar de urgenþã; Serbia cu
119 de focare, vaccineazã în pre-
zent în zona de sud, dar deþine
vaccin pentru vaccinarea profilac-
ticã a întregii þãri; Fosta Repu-
blica Iugoslavã a Macedoniei
are 335 de focare ºi vaccineazã
sporadic; Turcia cu 78 de foca-
re, care vaccineazã profilactic în
toatã þara; Albania are doar un
focar ºi nu existã date privind
vaccinarea; Republica Kosovo
tot cu un focar ºi nu existã date
privind vaccinarea.

Produsele
de la bovinele
din Bulgaria interzise
în România

Autoritãþilea albaneze au infor-
mat cu privire la emiterea unui
Ordin pentru asigurarea unor mã-
suri de protecþie împotriva DNCB
faþã de  Bulgaria, Grecia ºi Ser-

Medicii sanitar-veterinari, în alertãMedicii sanitar-veterinari, în alertãMedicii sanitar-veterinari, în alertãMedicii sanitar-veterinari, în alertãMedicii sanitar-veterinari, în alertã
Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Situaþia actualizatã a focarelor de
dermatozã nodularã a bovinelor, pânã
la data de 13 iulie 2016, este tot mai
îngrijorãtoare pentru þara noastrã.
Din cauza proximitãþii, cel mai peri-
culos este spaþiul bulgar, cu cele 201
de focare confirmate. Autoritãþile ro-
mâne sperã sã promoveze, sãptãmâna

viitoare, un act normativ prin care sã
se permitã ca, întreg efectivul de ani-
male sã fie sacrificat, chiar dacã se
depisteazã un singur caz în interiorul
acestuia. Modalitãþile ca boalã sã ajun-
gã în România sunt diverse, cel mai
probabil ar fi micul trafic de graniþã,
spun medicii sanitar-veterinari.

bia. Reamintim cã, ANSVSA a dis-
pus, din data de 24 iunie, interzi-
cerea introducerii pe piaþa din
România a produselor obþinute de
la bovinele din Bulgaria: colostru,
lapte nepasteurizat ºi produse lac-
tate nepasteurizate: caºcaval din
lapte nepasteurizat, brânzã proas-
pãtã, parmezan, anumite tipuri de
iaurt ºi anumite tipuri de produse
tradiþionale.

Tot pentru a întãri mãsurile de
protecþie a teritoriului naþional,
ANSVSA a promovat o Hotãrâre
de Guvern, care ar putea fi apro-
batã în viitoarea ºedinþã a Execu-
tivului ºi are în vedere ºi crearea
unui mecanism de despãgubiri, în
cazul în care fermierii români ar
fi afectaþi. „În Hotãrârea de Gu-
vern privind dermatoza nodularã
la bovine, elementul de noutate
este reprezentat de despãgubirile
care vor fi acordate pe cap de
animal”, a afirmat dr. Radu Roatiº
Cheþan, preºedintele ANSVSA.
Aceastã prevedere este importan-
tã pentru cã, în cazul apariþiei unui
focar, indiferent de numãrul de
animale afectate trebuie ucis în-
tregul efectiv.

Reamintim cã, în ceea ce pri-
veºte Bulgaria, Comisia Europea-
nã a adoptat o decizie prin care

se instituie restricþii pentru aceas-
tã þarã privind miºcarea bovine-
lor ºi a produselor provenite de la
acestea (2016/645/CE) ºi una în
care aprobã planul de vaccinare
de urgenþã împotriva acestei boli
ºi care a intrat în vigoare prin
notificarea ei. Prin vaccinare, re-
stricþiile se aplicã teritoriului în-
tregii Bulgarii, completând restric-
þiile Deciziei 2016/645/CE. Toate
aceste mãsuri sunt aplicate atât
pentru a împiedica rãspîndirea
bolii în alte zone ale Bulgariei nea-
fectate de boalã, cât ºi în alte sta-
te membre, în care boala nu a fost
diagnosticatã.

Macedonia, în top,
cu 335 focare

Fosta Republicã Iugoslavã a
Macedoniei avea, la 1 iulie a.c.,
335 de cazuri, rãspândite în toatã
þara. De asemenea, aici se vacci-
neazã contra bolii, tot sporadic,
cu vaccin primit de la Comisia

Europeanã. Având în vedere
aceastã evoluþie rapidã a bolii, ser-
viciile veterinare din þara noastrã
monitorizeazã în permanenþã con-
trolul miºcãrii animalelor care se
realizeazã împreunã cu reprezen-
tanþi ai politiei, atât la punctele de
trecere la frontierã, cât ºi în tra-
fic ºi au luat toate mãsurile pen-
tru notificarea timpurie a bolii. În
acest sens, ANSVSA a luat mã-
suri de intensificare a acþiunilor
de informare a fermierilor, cres-
cãtorilor de animale, transporta-
torilor de animale, a personalului
din abatoare,  despre semnele cli-
nice ale bolii ºi despre obligaþia
raportãrii rapide a suspiciunilor.
Situaþia a degenerat foarte rapid,
pentru cã aceastã þarã avea, la 21
iunie a.c., doar 35 de focare, iar
Bulgaria era la acea vreme, în top,
cu 173 de cazuri confirmate.

Semne clinice
„Agentul etiologic al derma-

tozei nodulare contagioase a bo-

vinelor este un virus din fam.
Poxviridae, genul Capripoxvi-
rus. Sunt virusuri foarte rezis-
tente la acþiunea agenþilor fizici
ºi chimici. Boala se manifestã
prin febrã ºi prin apariþia unor
noduli pe corp, inclusiv bot,
nãri, cap, gât, spate, picioare,
scrot,  perineu, uger,  coadã,
pleoape ºi la nivelul mucoase-
lor nazalã ºi bucalã. Aceºi no-
duli pot exprima scurgeri de li-
chid ºi pot avea un centru ul-
cerat. Animalele afectate pot
prezenta ºchiopãturi ºi edeme
severe ale pielii ºi subcutanate
ºi pe abdomen ºi picioare. Boa-

la mai poate determina inflama-
þii ale ugerului, leziuni ale sfâr-
curi lor  mamelei ,  precum ºi
avort, infecþii intrauterine, ste-
rilitate temporarã sau permanen-
tã, atât la tauri, cât ºi la vaci”,

ne-a precizat dr. Andrei Buta-
ru, director executiv al Direc-
þiei Sanitare ºi pentru Siguran-
þa Alimentelor Dolj.

Atenþie sporitã
la transportul
de animale

ANSVSA continuã acþiunile de
informare, instruire ºi pregãtire
a serviciilor veterinare judeþene
pentru intervenþia în cazul foca-
relor de boalã, precum ºi pe cele
de informare a crescãtorilor de
bovine, a transportatorilor de ani-
male, a personalului din abatoa-
re, despre mãsurile pe care tre-
buie sã le respecte, despre sem-
nele clinice ale bolii ºi asupra
obligaþiei de a raporta rapid sus-
piciunile de boalã.

Riscul cel mai mare de trans-
mitere a virusul în România este
cel legal de transportul animale-
lor. Este foarte greu de controlat,
în fapt, o asemenea practicã de
graniþã. Specialiºtii doljeni sunt
pregãtiþi, chiar la DSVSA Dolj,
conducerea a efectuat, zilele tre-
cute, un recensãmânt intern al
materialelor necesare intervenþiei
în caz de declarare a focarelor ºi
la noi în teritoriu. Stocurile sunt
conforme normativul cerut în ast-
fel de situaþii. ªi, cum nimeni ºi
nimic nu poate opri rãspândirea
virusului, specialiºtii sanitari-ve-
terinari se ocupã acum sã reacþi-
oneze cât mai corespunzãtor cu
putinþã la viitoarele provocãrile
legate de o eventualã apariþie a
focarelor de dermatozã nodularã
a bovinelor la noi în þarã.
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Teologia a început înscrierea pe 4 iulie,
Mecanica ºi Educaþia Fizicã ºi Sportul, pe 13,
iar pe 18 iulie, celelalte facultãþi îºi vor deschi-
de porþile pentru înscriere. La cele mai multe,
admiterea se face 100% în baza mediei de la
bacalaureat. „Facultatea de Automaticã, Cal-
culatoare ºi Electronicã organizeazã, sãptãmâ-
na viitoare, pe 24 iulie 2016 examen al cãrui
rezultat va constitui 70% din nota finalã a can-
didaþilor, restul de 30 % fiind asigurat de me-
dia obþinutã la examenul de bacalaureat”, se
precizeazã într-un comunicat de presã al Uni-
versitãþii din Craiova. Facultatea de Drept or-
ganizeazã concurs de admitere 26-27.07.2016,
care constã într-un examen tip grilã în care
sunt verificate cunoºtinþele de limba românã.

Cel mai puternic centru universitar
din sud-vestul României

Facultãþile care presupun aptitudini speciale
(Teologia, Educaþie Fizicã ºi Sport, progra-

5 915 915 915 915 911 locuri la Universitatea din Craiova1 locuri la Universitatea din Craiova1 locuri la Universitatea din Craiova1 locuri la Universitatea din Craiova1 locuri la Universitatea din Craiova
2810 locuri la buget ºi 3101 locuri la taxã le oferã Universitatea din Craiova absol-

venþilor de liceu la admiterea de anul acesta. Facultãþile Agronomie, Automaticã,
Calculatoare ºi Electronicã, Drept, Economie ºi Administrarea Afacerilor, Educaþie
Fizicã ºi Sport, Horticulturã, Inginerie Electricã, Litere, Mecanicã, Teologie, ªtiin-
þe, ªtiinþe Sociale oferã programe de pregãtire în toate domeniile de interes.

mele de muzicã ºi teatru, Pedagogia învãþã-
mân-tu-lui primar ºi preºcolar) organizeazã
probe de competenþã ºi de aptitudini, ale cã-
ror calendare sunt anunþate pe site-urile fa-
cultãþilor, dar ºi pe ucv.ro. Cel mai puternic
centru universitar din sud-vestul României,
Universitatea din Craiova are cea mai avan-
satã infrastructurã de cercetare ºi dezvoltare
în ºtiinþe aplicate din România (INCESA) ºi
s-a dovedit de-a lungul timpului cã este par-
tener academic strategic pentru mai bine de
200 de universitãþi din lume. În 2016, UCV
organizeazã ºi trei centre de înscriere în teri-
toriu: Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu
Jiu. „Ca în fiecare an, ºi anul acesta legaliza-
rea documentelor necesare înscrierii se poa-
te face de cãtre membrii comisiilor de admi-
tere ale facultãþilor, prin confruntare cu do-
cumentele originale”, se mai spune în comu-
nicatul Universitãþii.

MARGA BULUGEAN

„Va fi un eveniment emoþionant, când ne vom întâlni ºi
vom sãrbãtori oameni ºi momente care au marcat istoria
facultãþii noastre. Vom construi poduri peste timp ºi ne vom
întâlni, cei de acum ºi cei de atunci, profesori ºi studenþi,
celebrând împreunã trecerea într-o nouã jumãtate de secol.
Vom avea alãturi prieteni ºi colegi dragi, din þarã ºi strãinãta-
te, împreunã cu care vom onora valoarea ºi cunoaºterea ºi
ne vom bucura de succese, rezultate ºi împliniri”, se menþi-
oneazã pe site-ul facultãþii.

La jubileu, decanul Facultãþii de Economie ºi Administra-
rea Afacerilor, prof. univ. dr. Nicolae Sichigea, vorbeºte în

Facultatea de Economie ºi Administrarea AfacerilorFacultatea de Economie ºi Administrarea AfacerilorFacultatea de Economie ºi Administrarea AfacerilorFacultatea de Economie ºi Administrarea AfacerilorFacultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor
din Craiova sãrbãtoreºte 50 de ani de la înfiinþaredin Craiova sãrbãtoreºte 50 de ani de la înfiinþaredin Craiova sãrbãtoreºte 50 de ani de la înfiinþaredin Craiova sãrbãtoreºte 50 de ani de la înfiinþaredin Craiova sãrbãtoreºte 50 de ani de la înfiinþare

Instituþie cu tradiþie ºi cu cã-
utare ºi în prezent în rândul ti-
nerilor, Facultatea de Economie
ºi Administrarea Afacerilor din
cadrul Universitãþii din Craio-

mesajul sãu despre prestigiul profesional al instituþiei ºi re-
cunoaºterea ei pe plan naþional ºi internaþional.

„Înfiinþarea Facultãþii de ªtiinþe Economice în anul 1966
ca Forum de învãþãmânt superior economic la Craiova este
visul împlinit al mai multor personalitãþi ºtiinþifice, culturale
ºi politice ale Olteniei.

Sãrbãtorirea jubileului în 27-29 octombrie 2016 va fi un
prilej pentru întâlnirea dintre generaþiile de cadre didactice
care au slujit destinul facultãþii noastre, cu promoþiile succe-
sive de absolvenþi, dar ºi cu studenþii actuali pentru împãrtã-
ºirea experienþei ºi evidenþierea aportului învãþãturii acumu-

late în desãvârºirea carierei de economist.
Menþionãm cu deosebitã satisfacþie cã de pe bãncile fa-

cultãþii noastre au absolvit în cei 50 de ani de existenþã
34.500 economiºti, din care 9.500 cu studii de master,
absolvenþi ce pot fi întâlniþi în posturi-cheie ºi de execuþie
în instituþii publice ºi firme de prestigiu din Oltenia, din
þarã ºi strãinãtate”, se menþioneazã în mesaj, invitaþia de a
celebra cei 50 de ani de la înfiinþarea facultãþii fiind adresa-
tã tuturor membrilor comunitãþii academice, ca ºi colegilor
din alte centre universitare.

MAGDA BRATU

Cei doritori de înscrierea în sis-
temul de învãþãmânt de stat ºi în
cel particular au fost obligaþi sã
treacã prin mai multe etape de exa-
minare, inclusiv „inspecþiile la cla-

Începe titularizareaÎncepe titularizareaÎncepe titularizareaÎncepe titularizareaÎncepe titularizarea!!!!!
S-a terminat Evaluarea Naþionalã, s-a finalizat Bacalaurea-

tul, se aºteaptã toate rezultatele finale, dar mai vine un exa-
men,  profilat cât se poate de clar, destinat cadrelor didactice
, aflate în aºteptarea titularizãrii pe posturi.

sã”, defãºurate dupã un pro-
gram bine stabilit. „În ziua de
20  iulie 2016, va avea loc pro-
ba scrisã a Concursului Naþio-
nal  pentru ocuparea posturilor
didactice a catedrelor vacante
pentru învãþãmântul preuniver-
sitar. Este vorba despre  pro-
moþia 2016, prin absolvenþii aces-
teia, în cadrul unor Programe Psi-
ho- Pedagogice  ”, a declarat prof.
Janina Vaºcu, inspector ºcolar
general adjunct al Inspectoratului
ªcolar Judeþean Dolj ºi principal
responsabil al mobilitãþii persona-
lului didactic, pentru judeþul Dolj.

Patru Centre de Examinare
Examenul scris, cel amintit, se

va desfãºura în patru Centre: Li-
ceul „Charles Laugier ” din Craio-
va, Liceul Tehnologic „George Bi-
bescu” din Craiova , Liceul Teh-
nologic de Transporturi Cãi Fera-
te din Craiova ºi Liceul Teoretic
„Henri Coandã” din Craiova .
„Dupã inspecþiile efectuate la cla-
sã, cei care doresc sã poatã obþine
titularizarea trebuie sã ia minimum

7,00, la scris. Posturile declarate
vacante sunt de cel puþin patru ani,
în Dolj fiind 28 de posturi titulari-
zabile ”, a mai spus Janina Vaºcu.

Peste 1.000 de dosare depuse
Cu note obþinute peste 5,00, pot

participa la etapele de repartizare
pe posturi vacante/rezervate, pe
perioadã  determinatã, prin deta-
ºare ºi suplinire,  ºi cei care se în-
cadreazã în aceste concepte, vor-
bind de cadre didactice. „Sunt în-
registraþi 1.015 candidaþi care ºi-
au depus dosarele. În acest mo-
ment, se aflã în plinã desfãºurare
etapa de validare. Chiar ºi în ziua
examenului, se pot valida, în cele
patru Centre de Examen, dosarele
depuse de cãtre candidaþi”, a mai
precizat Janina Vaºcu.

CRISTI PÃTRU

va va sãrbãtori, în aceastã
toamnã, 50 de ani de la înfiin-
þare. Programul aniversar va
cuprinde, pe 27 octombrie, o în-
tâlnire cu profesorii seniori, în

urmãtoarele douã zile fiind
anunþate cea de-a VIII-a ediþie
a Conferinþei iCOnEc ºi eveni-
mentul de decernare a unui ti-
tlu de Doctor Honoris Causa.
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Mãreaþa sãrbãtoare a românitã-
þii, Festivalul ,,JOC ROMÂNESC”
în Timocul Sârbesc este organiza-
tã anual, în mod tradiþional, de bra-
vii români drd. Iasmina Gliºici,
preºedinta Asociaþiei Pãrinþilor

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

La Jâtcoviþa, în Valea Timocului :

Timp de patru zile, începând de
ieri, în localitatea Jâtcoviþa din
Valea Timocului se va desfãºura
cu mare fast cea de X-a ediþie a
Festivalului Internaþional de Folc-
lor al Românilor din Balcani
,,JOC ROMÂNESC”.

,,SANDU TIMOC” din Jâtcoviþa ºi
Iviþa Gliºici, preºedintele Filialei din
Serbia a Forumului European pen-
tru Istorie ºi Culturã. Festivalul  în
Timocul Sârbesc va avea loc  pe
teritoriul municipiului Golumbãþul

Mare (Golubac), situat la intrarea
în Porþile de Fier ale Dunãrii ºi a
început ieri, la Jâtcoviþa, cu ediþia
a V-a a Festivalului Internaþional de
Jazz ºi Muzicã Etno.

O contribuþie deosebitã la acest

eveniment de anvergurã o are ºi
Lucian Marina, preºedintele Socie-
tãþii de Limba Românã din Voivo-
dina – Republica Serbia. Manifes-
tarea, care se doreºte a fi un regal
de joc ºi voie bunã, nu putea sã
aibã loc fãrã implicarea Comunitã-
þii Locale Jâtcoviþa. Acesteia i s-a
alãturat  Adunãrea comunei Golu-
bac ºi nu în ultimul rând,
C.N.M.N.R.S. Cu mai mult timp
înainte s-au încheiat ºi parteneria-
te cu asociaþii din Serbia ºi din
Þara-Mamã, dar ºi cu oameni ge-
neroºi, toþi fiind interesaþi de pro-
movarea limbii, culturii ºi tradiþii-
lor româneºti. Radio-Televiziunea
Voivodinei ºi Casa de Presã ,,Li-
bertatea” sunt ºi acum parteneri
media importanþi.

Festival de Jazz ºi Muzicã Etno
Anul acesta, nobila activitate

desfãºuratã în slujba românismu-
lui, va fi cofinanþatã ºi de M.A.E.
al României - Departamentul Poli-
tici pentru Relaþii cu Românii de
Pretutindeni deoarece mãreaþa sãr-
bãtoare pe lângã programul pro-
priu-zis al Festivalului, pe scena
în aer liber, prevede ºi o serie de
alte activitãþi vizând procesul de
pãstrare ºi cultivare a limbii ºi cul-
turii române.

Proiectul multimedial subînþe-
lege organizarea Festivalului de
Jazz ºi Muzicã Etno, care s-a des-
fãºurat ieri ºi a Festivalului Inter-
naþional de Folclor al Românilor
din Balcani, ce se deruleazã pe par-

cursul a douã zile, azi ºi mâine.
Apoi colocviul despre folclorul co-
munitãþilor româneºti, a paradei
portului, a unei expoziþii cu neste-
mate din lãzile de zestre, Concur-
sul ,,ROMÂNCA-MISS SERBIA”,
precum ºi specialitãþi culinare ro-
mâneºti.

Vizite de documentare
la Cetatea Golumbãþ

ºi la Peºtera Ceremoºnia
Aºadar, în cele 4 zile ale mani-

festãrii, pe lângã reuniuni ºtiinþifi-
ce ºi de specialitate referitoare la
istorie, învãþãmânt ºi mass-media
în limba românã, precum ºi la sti-
mularea creaþiei literare, vor avea
loc manifestãri vizând trezirea con-
ºtiinþei de Neam, pãstrarea patri-
moniului cultural ºi a identitãþii na-
þionale. Astãzi, la ora 15.00 la Bi-
blioteca din Golubaþ are loc festi-
vitatea de lansare a revistei ,,LO-
GOS”, tipãritã în parteneriat cu
Universitatea de Vest ,,Vasile
Goldiº” din Arad. La sesiunea
ºtiinþificã consacratã folclorului
vor fi prezentate comunicãri de-
spre folclorul românilor (de ex.
,,Folclorul copiilor la români” pre-
gãtit de dr. Cristina Planjanin Si-
miæ). Punctul culminant va avea
loc astãzi, ora 20.00, când va avea
loc spectacolul. El va continua ºi
mâine, iar luni, 18 iulie 2016, este
planificatã organizarea vizitelor de
documentare la Cetatea Golumbãþ
ºi la Peºtera Ceremoºnia sau la
Lacul Argintiu.

Photo Laundry este un proiect internaþi-
onal de fotografie, organizat pentru prima
datã în Saint-Petersburg, în 2010. Acest

Sâmbãtã, 30 iulie a.c, între orele
18.00 ºi 20.00, Asociaþia Tineretul
ONU din România-filiala Craiova,
va organiza în Piaþa Teatrului Naþi-
onal Marin Soresc, cea de-a III-a
ediþie a proiectului „Photo Lanu-

dry”, dedicat pasionaþilor de foto-
grafie. Acest eveniment a fost pur-
tat în 40 oraºe din ºapte þãri diferi-
te, ºi a înregistrat peste 90 000 de
participanþi. În 2013, asociaþia noas-
trã a adus acest proiect în Craiova.

eveniment a fost purtat în 40 oraºe din ºapte
þãri diferite, ºi a înregistrat peste 90 000 de
participanþi. În 2013, Asociaþia Tineretul

ONU din Româ-
nia-filiala Craio-
va (UN Youth
Association of
Romania-Craiova Branch) a adus acest pro-
iect în Craiova. În momentul de faþã pu-
tem sã ne lãudãm cu succesul a douã ediþii
organizate în oraºul nostru. „Persoanele
pasionate de fotografie au oportunitatea de
a participa la activitate ºi de a-ºi expune
lucrãrile în galeria noastrã improvizatã pe
o sfoarã ca într-o uscãtorie de rufe. Foto-
grafiile pot fi de orice dimensiune, oricât
de multe sau puþine. În schimbul pozelor
aduse vor putea alege oricare altele în
schimb”, ne-a precizat ªtefania Dobre, pre-
ºedinte UN Youth-filiala Craiova, într-un
comunicat de presã.

30 iulie - Ziua Internaþionalã a Prieteniei
În cadrul celei de-a 65-a sesiuni a Adu-

nãrii Generale a Naþiunilor Unite, ziua de
30 iulie a fost decretatã ca fiind Ziua Inter-
naþionalã a Prieteniei, iar prin proiectul pe
care îl desfãºurãm ne propunem sã pro-

movãm atât importanþa acestei zi internaþi-
onale prin intermediul fotografiei respec-
tiv, arta ºi cultura. UN Youth Association
of Romania (Asociaþia Tineretul ONU din
România) este o organizaþie non-guverna-
mentalã, înfiinþatã ºi condusã de cãtre ti-
neri, ale cãrei scopuri sunt promovarea ºi
încurajarea valorilor ºi activitatilor ONU în
rândul tinerilor români, al societãþii româ-
neºti ºi al comunitãþii internaþionale. În ve-
derea realizãrii acestui obiectiv, Asociaþia
Tineretul ONU din România organizeazã si-
mulãri ale organizaþiilor internaþionale, con-
ferinþe, seminare, workshop-uri, dezbateri,
etc. Principalul proiect al asociaþiei este or-
ganizarea anualã a Conferinþei Bucharest
International Student Model United Nations
(BISMUN), cea mai mare simulare de tip
MUN din România. În prezent, asociaþia are
filiale în Bucureºti, Craiova, Constanþa,
Cluj, Timiºoara ºi Iaºi.

Photo Laundry 3.0Photo Laundry 3.0Photo Laundry 3.0Photo Laundry 3.0Photo Laundry 3.0Photo Laundry 3.0Photo Laundry 3.0Photo Laundry 3.0Photo Laundry 3.0
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Liderii lumii ºi-au exprimat solidaritatea cu
poporul francez ºi au condamnat dur atentatul
de la Nisa. Preºedintele american Barack Oba-
ma a condamnat ceea ce „se pare cã a fost un
oribil atac terorist” ºi a declarat cã este solidar
cu familiile victimelor. Obama a mai elogiat „ex-
traordinara rezistenþã ºi valorile democratice care
au fãcut din Franþa un motiv de inspiraþie pentru
întreaga lume”. Secretarul american de Stat, John
Kerry, a vorbit despre „cumplitul atac de la Nisa.
(...) Statele Unite vor continua sã fie alãturi de
poporul francez în timpul acestei tragice perioa-
de”. Cei doi candidaþi la alegerile prezidenþiale din
SUA au transmis ºi ei mesaje cu aceastã ocazie,
Donald Trump spunând cã „acesta este un rãz-
boi”, în timp ce Hillary Clinton a declarat cã „nu
vom fi intimidaþi. Nu vom permite niciodatã tero-
riºtilor sã submineze valorile democratice ºi ega-
litare care stau la baza modului nostru de a trãi”.
Donald Tusk, preºedintele Consiliului European,
s-a arãtat consternat de atac, adãugând cã lumea
se solidarizeazã cu poporul francez. „Este un pa-
radox tragic cã victimele atacului au fost chiar

Masacru la Nisa. 84 de morþi ºi 100 de rãniþiMasacru la Nisa. 84 de morþi ºi 100 de rãniþiMasacru la Nisa. 84 de morþi ºi 100 de rãniþiMasacru la Nisa. 84 de morþi ºi 100 de rãniþiMasacru la Nisa. 84 de morþi ºi 100 de rãniþi
într-un nou atentat ce zguduie Franþaîntr-un nou atentat ce zguduie Franþaîntr-un nou atentat ce zguduie Franþaîntr-un nou atentat ce zguduie Franþaîntr-un nou atentat ce zguduie Franþa

Franþa este din nou îndoliatã de terorism. Peste
80 de persoane au fost ucise joi seara, în jurul orei
locale 23.00, în timp ce asistau la un spectacol de
artificii cu ocazia Zilei Naþionale a Franþei. Un indi-
vid a intrat în plin cu camionul în sute de persoane
ce petreceau în zona turisticã Promenade des An-
glais, din centrul oraºului Nisa, chiar pe bulevardul
situat pe falezã. ªoferul – identificat ieri ca fiind
Mohamed Lahouaiej Bouhlal, un bãrbat de 31 de ani,
de origine tunisinã, care trãia în Nisa - a reuºit sã
parcurgã aprope 2 kilometri pânã sã fie ucis.-a reu-
ºit sã parcurgã aprope 2 kilometri pânã sã fie ucis.
Bilanþul victimelor atacului este de 84 de morþi, din-
tre care 10 copii, ºi peste 100 de rãniþi -18 în stare
gravã - a precizat ministrul francez de Interne, Ber-
nard Cazeneuve. „Circa 30.000 de persoane erau
adunate în zona turisticã Promenade des Anglais cu
ocazia Zilei Naþionale”, a comunicat Primãria oraºu-
lui Nisa. Martorii spun cã ºoferul, , mergea cu vite-

zã ºi în zig zag pentru a lovi cât mai multe persoane.
În interiorul vehiculului au fost gãsite numeroase arme
ºi grenade, potrivit Le Figaro. Atacatorul se afla în
vizorul poliþiºtilor, dar nu pentru infracþiuni de natu-
rã teroristã. Atentatul de la Nisa este „un atac al cã-
rui caracter terorist nu poate fi negat”, a declarat
preºedintele Franþei, în noaptea de joi spre vineri.
„Întregul stat francez se aflã sub ameninþarea tero-
ristã islamistã”, a afirmat acesta. „Franþa a fost lovi-
tã de Ziua Naþionalã, pe data de 14 iulie, simbol al
libertãþii, pentru cã drepturile omului sunt negate de
fanatici (...)”, a mai subliniat Hollande. Francois Hol-
lande, a anunþat, în urma atentatului de la Nisa, pre-
lungirea cu trei luni a stãrii de urgenþã, care trebuia
sã se încheie iniþial pe data de 26 iulie. „Un proiect
de lege va fi prezentat Parlamentului pânã sãptãmâ-
na viitoare”, a precizat el. „Facem faþã unui rãzboi
pe care ni-l oferã terorismul”, a declarat ºi Manuel
Valls, ºeful Guvernului francez.

Autorul atentatului comis în oraºul fran-
cez Nisa reuºise sã ajungã în zonã minþind
poliþia cã transporta îngheþatã ºi a aºteptat
multe ore în maºinã pentru a putea ataca.
Mohamed Lahouaiej Bouhlal, un francez de
origine tunisianã în vârstã de 31 de ani, în-
chiriase camionul cu douã zile înainte ºi ajun-
sese în centrul oraºului Nisa minþind poliþia
cã transporta îngheþatã. Poliþia ar fi permis

Preºedintele Franþei, Francois Hollande,
a declarat cã printre victimele masacrului se
aflã ºi copii. Zece au fost uciºi în atac. Alþi
50 de copii au fost internaþi la spitalul de
pediatrie Lenval din Nisa în ultimele ore. În
panica declanºatã în faþa camionului, supra-
vieþuitori ai atentatului ºi-au pierdut prieteni
ºi copii cu care veniserã la focurile de artifi-
cii. “Mai mulþi copii sunt în operaþii, la spi-
talul de pediatrie Lenval. Sunt câteva opera-
þii mai dificile”, a declarat, ieri dimineaþã,
Laurence Marie, de la Spitalul de pediatrie.

Preºedintele francez Francois Hollan-
de a anunþat cã Franþa va continua ºi
chiar va intensifica acþiunile militare în
Siria ºi Irak, care vizeazã gruparea te-

Mohamed Lahouaiej Bouhlal adusese camionul
în zonã minþind cã transporta îngheþatã

staþionarea camionului pe Bulevardul Pro-
menade des Anglais din Nisa, au declarat
surse din cadrul autoritãþilor franceze. Te-
roristul a aºteptat nouã ore în camion pânã
când artera din centrul oraºului Nisa s-a
aglomerat, iar într-un moment prielnic a ata-
cat. Presa francezã noteazã cã locuinþa bãr-
batului a fost percheziþionatã de poliþie în
dimineaþa zilei de ieri. Potrivit unei surse

anonime din cadrul forþelor de
securitate tunisiene, Moha-
med Bouhlal fãcea parte dintr-
o familie care locuieºte în
Msakin, în apropiere de ora-
ºul Sousse, în nord-estul Tu-
nisiei. Bãrbatul ar fi vizitat de-
seori Tunisia, ultima oarã în
urmã cu opt luni, a mai adãu-
gat sursa citatã. Bouhlal nu era
cunoscut autoritãþilor tunisie-
ne pentru implicarea în acti-
vitãþi teroriste pe teritoriul þã-
rii, însã era cunoscut pentru
infracþiuni legate de droguri ºi
alcool. Acesta era cãsãtorit ºi
avea trei copii.

Printre victime se numãrã ºi zece copii
Oamenii au folosit intens
social media pentru a gãsi
persoanele care lipsesc.
Cea mai rãspânditã cerere
de ajutor a fost cea a unei
mame, Tiava Banner, care
a scris: „Am pierdut bebe-
luºul nostru de 8 luni. Prie-
teni din Nisa, dacã l-aþi vã-
zut, dacã l-aþi gãsit, vã rog,
contactaþi-mã”. Femeia se
afla împreunã cu soþul ei
ºi cu micuþul de opt luni la
manifestaþiile organizate cu
ocazia Zilei Naþionale a
Franþei la Nisa. În momen-

tul atacului, aceasta a pierdut cãruciorul în
care se afla copilul. Mesajul femeii a fost
distribuit de aproape 22.000 de ori.  Din fe-
ricire, la o orã de la publicarea mesajului,
familia a revenit ºi a anunþat cã micuþul a
fost gãsit. Mama lui a mulþumit tuturor pen-
tru susþinere ºi pentru distribuirile numeroa-
se. „Am gãsit bebeluºul mulþumitã femenii
numite Joy Ruez. Mulþumesc Facebook ºi
tuturor celor care ne-aþi ajutat sã trimitem
mesajul”, a scris Tiava Banner, adãugând
hashtag-ul asociat cu atacul din Nisa.

Comunitatea internaþionalã
condamnã dur atentatul de la Nisa

persoane care celebrau libertatea, egalitatea ºi fra-
ternitatea”, a mai spus Tusk. Într-o telegramã tri-
misã omologului sãu francez, preºedintele rus
Vladimir Putin afirmã cã „Brutalitatea ºi cinismul
acestei crime comise de Ziua Naþionalã a Franþei
sunt ºocante. Am vãzut din nou cã moralitatea
este complet strãinã terorismului - victimele sale
sunt civili nevinovaþi, inclusiv femei ºi copii”,
potrivit agenþiei de ºtiri TASS. „Preºedintele rus a
confirmat cã Rusia este gata pentru o cooperare
cât mai strânsã cu Franþa ºi alþi parteneri interna-
þionali în toate sferele activitãþilor anti-teroriste”,
a comunicat serviciul de presã al Kremlinului. Într-
o postare pe reþelele sociale, Boris Johnson, noul
ministru de Externe al Marii Britanii, s-ar arãtat
„ºocat ºi întristat de evenimentele îngrozitoare de
la Nisa ºi de teribilele pierderi umane”, relateazã
BBC News online. „Cuvintele nu pot exprima ceea
ce ne leagã de prietenii noºtri francezi în aceste
ore cumplite. Acest teribil atac s-a întâmplat de
ziua lor naþionalã, care este o zi de mândrie, dar
care acum s-a transformat într-o zi de doliu”, a
declarat cancelarul german Angela Merkel.

Hollande anunþã cã Franþa
va intensifica acþiunile împotriva

grupãrii Stat Islamic, în Siria ºi Irak
roristã Stat Islamic. „Nimic nu va opri
în lupta împotriva terorismului. Vom
intensifica acþiunile noastre în Irak ºi
Siria. Vom continua sã lovim pe cei care

ne atacã în propria þarã”, fãcând
referire la gruparea teroristã Stat
Islamic. Stat Islamic a identifi-
cat mai multe ori Franþa ca o þin-
tã majorã, din cauza rolului ju-
cat de acest stat în campania
împotriva SI, iar sute de mili-
tanþi francezi au fugit în Siria ºi
Irak pentru a lupta în rândurile
grupãrii teroriste. Dacã se con-
firmã cã a fost un atac terorist,
acesta ar fi cel de-al treilea inci-
dent major de acest fel în Fran-
þa, din ultimele 18 luni, perioadã
în care au avut loc ºi câteva
atentate de o amploare mai micã.
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METEO

Averse
cu fulgeresâmbãtã, 16 iulie - max: 30°C - min: 17°C

$
1 EURO ...........................4,4858 ............. 44858
1 lirã sterlinã................................5,3790....................53790

1 dolar SUA.......................4,0271........40271
1 g AUR (preþ în lei)........172,4626.....1724626

Cursul pieþei valutare din 16 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

RECOMANDÃRI TV

sursa: cinemagia.ro

SÂMBÃTÃ - 16 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, Romania, 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 cenusie
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...
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DISPOZIÞIA NR.368
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

         În temeiul art.39 alin.1 ºi art.68 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicatã, privind
administraþia publicã localã;

D I S P U N E:

Art.unic:  Se convoacã Consiliul Local al Municipiului Craiova în ºedinþã ordinarã, în
data de 21.07.2016, ora 10,00, în Sala Mare a Primãriei Municipiului Craiova

     ªedinþa va avea urmãtoarea ordine de zi:

1. Raport privind activitatea desfãºuratã de cãtre asistenþii personali ai persoanelor cu han-
dicap grav din municipiul Craiova, în semestrul I al anului 2016.

2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetului de venituri ºi cheltuieli al muni-
cipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2016.

3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a fondurilor externe nerambursa-
bile, la data de 30 iunie 2016.

4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea execuþiei bugetare a instituþiilor publice ºi a activitã-
þilor finanþate integral sau parþial din venituri proprii, pe semestrul I al anului 2016.

5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al muni-
cipiului Craiova, pe anul 2016.

6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Poli-
þiei Locale Craiova, pe anul 2016.

7. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli al Sport
Club Municipal Craiova, pe anul 2016.

8. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului de venituri ºi cheltuieli la Spita-
lul Clinic de Boli Infecþioase ºi Pneumoftiziologie “Victor Babeº” Craiova, pe anul 2016.

9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea rectificãrii bugetului general consolidat al munici-
piului Craiova, pe anul 2016.

10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea de cãtre Primãria
Municipiului Craiova, a avizului de oportunitate, în vederea elaborãrii de planuri urbanistice zona-
le.

11. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale aparatului de
specialitate al primarului municipiului Craiova, pentru anul 2016.

12.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Poliþiei Locale
a Municipiului Craiova, pentru anul 2016.

13.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Ansamblului
Folcloric “Maria Tãnase” Craiova, pentru anul 2016.

14.  Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Operei Româ-
ne Craiova, pentru anul 2016.

15. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Teatrului
pentru Copii ºi Tineret “Colibri” Craiova, pentru anul 2016.

16. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Casei de
Culturã “Traian Demetrescu” Craiova, pentru anul 2016.

17. Proiect de hotãrâre privind aprobarea organigramei ºi statului de funcþii ale Sport Club
Municipal Craiova, pe anul 2016.

18. Proiect de hotãrâre privind modificarea statului de funcþii ale S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova
S.R.L., pentru anul 2016.

19. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al S.C.
Salubritate Craiova S.R.L.

20. Proiect de hotãrâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, dl. Pîrvu
Nelu, de a vota în Adunarea Generalã a Asociaþilor S.C. Pieþe ºi Târguri Craiova S.R.L.,  promova-
rea acþiunii în rãspundere civilã, contra foºtilor administratori, Resceanu Cãtãlin Ionuþ ºi ªerban
Gabriel Costel, pentru daunele aduse societãþii.

21. Proiect de hotãrâre privind aprobarea accesãrii, de cãtre R.A.T. SRL, a unei linii de credit.
22. Proiect de hotãrâre privind aprobarea bilanþului termoenergetic pentru activitãþile de pro-

ducere ºi distribuþie a energiei termice ale S.C. Termo Craiova S.R.L. ºi a pierderilor tehnologice
pentru punctele termice ºi centralele termice.

23. Proiect de hotãrâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Munici-
piului Craiova, cu S.C. HOMEMADE STUFF S.R.L., în vederea susþinerii manifestãrilor prilejuite
de „Serbãrile Timiºoreana”, în perioada 23-24 iulie 2016.

24. Proiect de hotãrâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Munici-
piului Craiova, cu Asociaþia „Centrul Naþional de Educare Caninã”, în vederea susþinerii Campio-
natului Mondial de Salvare al Federaþiei Chinologice Internaþionale, în perioada 25-28 august
2016.

25. Proiect de hotãrâre privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al Munici-
piului Craiova, cu Fundaþia pentru Poezie „Mircea Dinescu”, în vederea susþinerii evenimentului
Divan Film Festival (Divanul Degustãtorilor de Film ºi Artã Culinarã), ediþia a VII-a, în perioada 20-
28 august 2016.

26. Proiect de hotãrâre privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloa-
celor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat ºi grav, cât ºi pentru
însoþitorii, asistenþii personali ºi asistenþii personali profesioniºti ai acestora, din municipiul Cra-
iova, pentru lunile iulie ºi august 2016.

27. Proiect de hotãrâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferentã locuinþelor pentru ti-
neri, destinate închirierii, realizate de Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe în Municipiul Craiova,
pentru perioada 14.04.2016-31.12.2016 ºi a sumelor cu titlu de recuperare investiþie, ce se vor vira
Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe.

28. Proiect de hotãrâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuinþe
destinate tinerilor.

29. Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în
soluþionarea cererilor de locuinþe ºi în repartizarea locuinþelor pentru tineri, destinate închirierii, în
municipiul Craiova.

30. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect
locuinþe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiþii la nivel naþional.

31. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã, în vederea închirierii, a
unor terenuri/spaþii aparþinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaþa Centralã
din municipiul Craiova.

32. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, având
ca obiect terenuri/spaþii  ocupate de construcþii provizorii, cu destinaþia de spaþii comerciale,
producþie ºi prestãri servicii, situate în pieþele din municipiul Craiova.

33. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului pri-
vat al municipiului Craiova.

34. Proiect de hotãrâre privind modificarea inventarului bunurilor aparþinând domeniului pu-
blic al municipiului Craiova.

35. Proiect de hotãrâre privind aprobarea încetãrii contractului de asociere nr.1094/02.10.2001
ºi a dreptului de folosinþã gratuitã al Clubului Sportiv Olimpic Sport Craiova asupra unor bunuri
aparþinând domeniului public al municipiului Craiova.

36. Proiect de hotãrâre privind aprobarea încetãrii contractului de asociere în participaþiune ºi
constituire superficie, autentificat sub nr.286/12.02.2013, încheiat între Clubul Sportiv Olimpic Sport
Craiova, Clubul Sportiv Olimpia Craiova, Clubul Sportiv Olimpic Poiana Braºov ºi Municipiul Craiova.

37. Proiect de hotãrâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125153/2005
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova ºi dr. Neacºu C.Ioana, medic titular al Cabi-
netului Medical Individual Dr. Neacºu C.Ioana.

38. Proiect de hotãrâre privind rectificarea Cãrþii funciare nr.210184 Craiova cu privire la imobi-
lele-apartamente situate în bl.T1, municipiul Craiova, cartier Craioviþa Nouã, bd,Oltenia-bd.Tine-
retului, nr.1A.

39. Proiect de hotãrâre privind încetarea dreptului de concesiune al S.C. Pieþe ºi Târguri
Craiova S.R.L. asupra a trei spaþii din Complexul Comercial Piaþa Centralã, în vederea amenajãrii
unor puncte de lucru ale Direcþiei Impozite ºi Taxe.

40. Proiect de hotãrâre privind aprobarea Documentaþiei de avizare a lucrãrilor de intervenþie
pentru obiectivul de investiþii „Reabilitare ºi consolidare corp central Colegiul Naþional Carol I ºi
Opera Românã Craiova”.

41. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr.4606/04.08.2014
pentru proiectul “Eficienþã energeticã prin Facilitãþi de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a
Municipiului Craiova-EFFECT 30.1”, pânã la data de 31.10.2016.

42. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr.4616/25.09.2014,
pentru proiectul “Eficienþã energeticã prin Facilitãþi de FinanþarE pentru CreºTerea economicã a
Municipiului Craiova-EFFECT 20.1”, pânã la data de 31.10.2016.

43. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr. 2174/09.09.2011,
pentru proiectul “Craiova Water Park-Complex de agrement acvatic în Parcul Tineretului din mu-
nicipiul Craiova”, pânã la data de 30.04.2017.

44. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr. 3568/04.12.
2012, pentru proiectul “Reabilitare, consolidare, extindere si dotare Cãmin Cultural nr. 1 Pieleºti”,
pânã la data de 31.10.2016.

45. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr.3593/20.12.2012,
pentru proiectul  “Amenajare parcare subterana in zona Teatrului National”, pânã la data de
30.10.2016.

46. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr.3678/01.04.2013,
pentru proiectul “Reabilitare Teatru de Varã din Parcul Nicolae Romanescu”, pânã la data de
31.10.2016.

47. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr.5046/27.02.2015
pentru proiectul cu titlul “Amenajarea de parcuri ºi grãdini în Municipiul Craiova-Parcul Nicolae
Romanescu”, pânã la data de 31.12.2018.

48. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr.3516/29.10.2012,
pentru proiectul “Business Center Sud Craiova”, pânã la data de 30.10.2016.

49. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr.3336/24.07.2012,
pentru proiectul “Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaþia Nord-Sud-Est a Polului de creºtere
Craiova, în vederea fluidizãrii traficului în Zona Metropolitana Craiova”, pânã la data de 30.10.2016.

50. Proiect de hotãrâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanþare nr.4722/30.09.2014,
pentru proiectul “Reabilitare Grup ªcolar ICM George Bibescu Craiova ca scoalã de arte ºi mese-
rii”, pânã la data de 31.10.2016.

51. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.206/2016 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activitatea de montare ºi întreþinere mobilier
stradal din municipiul Craiova.

52. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului
Craiova în consiliile de administraþie ale unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat ºi particular
cu personalitate juridicã, din municipiul Craiova.

53. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.324/2011 referitoare la aprobarea componenþei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ºi
Urbanism a municipiului Craiova ºi a Regulamentului de organizare ºi funcþionare al acesteia.

54. Proiect de hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.138/2012 referitoare la aprobarea componenþei Comisiei de Sistematizare a Circulaþiei Rutiere ºi
Pietonale în municipiul Craiova.

55. Proiect de hotãrâre privind aprobarea structurii Comisiei Sociale pentru analiza ºi reparti-
zarea locuinþelor destinate închirierii.

56. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în  comisia de evaluare a  administratorului de la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.

57. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în comisia de evaluare a  administratorului de la  R.A.T. SRL.

58. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în Consiliul Consultativ al Cãminului pentru Persoane Vârstnice Craiova.

59. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în Consiliul de Administraþie al Sport Club Municipal Craiova.

60. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în Consiliul Administrativ al Filarmonicii „Oltenia” Craiova.

61. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în Consiliul Administrativ al Operei Române Craiova.

62. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii ºi Tineret “Colibri” Craiova.

63. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în Consiliul Administrativ al Ansamblului Folcloric „Maria Tãnase” Craiova.

64. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în Comisia localã de ordine publicã.

65. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului
Craiova, în comisia de vânzare a spaþiilor cu destinaþia de cabinete medicale, precum ºi în comisia
de contestaþie.

66. Proiect de hotãrâre privind desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local al Municipiului
Craiova în Comisia pentru vânzarea spaþiilor comerciale ºi de prestãri servicii.

67. Întrebãri ºi interpelãri.

                                                                                             Emisã azi 15.07.2016

               PRIMAR,    PT. SECRETAR,

    Lia-Olguþa VASILESCU Ovidiu MISCHIANU

Vizat de legalitate,
Cons. jr. Diana DÃRAC
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Anunþul tãu!
Maciuca Daniel Reprez. al SC

Selida Gas Srl Cu domiciliul In mun.
Craiova, Str. George Fotino, Nr.22,
Bl.5, Sc.1, Et.4, Ap.18, Jud Dolj,
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei  etapei de încadrare
de cãtre APM Dolj - fãrã acord de
mediu în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra me-
diului /fãrã evaluare adecvatã pen-
tru  proiectul: ,,Construire staþie P,
amplasare Skid GPL ºi totem,, pro-
pus a fi amplasat în mun. Bãileºti,
Str. Calea Craiovei, Nr. 39, Jud. Dolj,
Proiectul deciziei de încadrare ºi
motivele care o fundamenteazã pot
fi consultate la sediul APM Dolj din
Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1, in
zilele de l-j între orele 800-1630 ºi v între
orele 800-1400 precum ºi la urmãtoa-
rea adresã de internet: http//ap-
mdj.anpm.ro. Publicul interesat
poate înainta comentarii/observaþii
la proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 21.07.2016.

Consiliul de administraþie al So-
cietãþii Cooperative de Consum Be-
chet, în temeiul art.34 din Legea nr.1/
2005, convoacã Adunarea Generalã
Extraordinarã a membrilor coope-
ratori ai societãþii cooperative pen-
tru data de 1.08.2016 ora 10 la sediul
societãþii cooperative din oraºul Be-
chet str. Tudor Arghezi nr.8, cu ur-
mãtoarea ordine de zi: 1. Ia act de
retragerea unor membrii coopera-
tori. 2. Reducerea capitalului social
în urma unor membrii cooperatori
ºi modificarea corespunzãtoare a
actului constitutiv. 3. Diverse. În caz
de neîntrunire a cvorumului legal
Adunarea Generalã Extraordinarã
se reconvoacã pentru data de
3.08.2016 ora 10.00 la aceeaºi locaþie
ºi cu aceeaºi ordine de zi.

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.

Primãria comunei Bãleºti, judeþul
Gorj, anunþã publicul interesat asu-
pra intenþiei depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „CANALIZARE ªI
EPURARE APE UZATE MENA-
JERE ÎN SATELE TÃMÃªEªTI,
LINIA 2 BÃLEªTI ªI VOINI-
GEªTI, COMUNA BÃLEªTI,
JUD. GORJ”, amplasat în satele
Tãmãºeºti, Bãleºti ºi Voinigeºti, co-
muna Bãleºti, judeþul Gorj.

Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Gorj din Str. Unirii, nr. 76, Tg. Jiu ºi
la sediul titularului Primãria Bãleºti,
judeþul Gorj, în zilele de luni –vineri,
între orele 9-14.

Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM – Gorj.

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.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Telefon:
0730/584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã fi-
zicã independentã în
Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã
împreunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon la
e-mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cupluri-
le alese vor primi pe
email-ul lor toate deta-
liile. Preþul drumului
este suportat de fieca-
re, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Te-
lefon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 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 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament Braz-
dã 1/4 semidecoman-
dat, 3 camere, 2 bal-
coane, îmbunãtãþit. Te-
lefon: 0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã lo-
cuibilã comuna Periºor
+ anexe, apã curentã,
canalizare la poartã,
teren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, judeþul
Dolj – 1820 mp. Infor-
maþii. Telefon: 0723/
447.493.
Vând apartament în
vilã 120 mp, teren 150
mp, zonã centralã. Te-
lefon: 0736/ 139.179.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbunã-
tãþitã în comuna Lipo-
vu cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu
- Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 16 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:

Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate uti-
litãþile, împrejmuit, as-
falt, lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 pro-
gramul Rabla, piese
de schimb. Telefon:
0742/382.449.
Vând DACIA 1300 con-
venabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925. Craiova.
Vând Dacia 1310 pen-
tru programul Rabla.
Telefon: 0770/333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toate
consumabilele schim-
bate recent, fãrã nici un
defect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând SEAT EXEO -
2010. Telefon: 0764/
529.339.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodirec-
þie; Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidra-
ulicã 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, po-
lizor unghiular (flex) D
125 / 850W, canistre
aluminiu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca douã
gropi suprapuse. Tele-
fon: 0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din
demolãri. Telefon:
0722/943.220.
Vând bicicletã copii 4-
5 ani – 50 lei, televi-
zor Goldstar – 100 lei,
4 gropi suprapuse
Romaneºti convena-
bil, maºinã de cusut
Ileana. Telefon. 0729/
977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de
þeavã pentru centrale,
cârlige jgheaburi zin-
cate. Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRECO
verde – 700 buc. 1,5
lei / buc. Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil EBODA
sigilat, cutii metalice
pãstrare armament
cartuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi oaie
argãsite- vopsite, în-
cãlþãminte piele milita-
re, combinã muzicalã
Stereo 205, calculator
instruire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând în Iºalniþa: pom-
pã 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. Telefon: 0770/
303.445.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.

Vând cort 4 persoane,
2 compartimente ºi ve-
randã, douã aragaze
voiaj, butelie aragaz.
Telefon: 0773/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imita-
þie, dimensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz voiaj
5 litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/ 413.319.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Va-
leaVlãicii (vis-a-vis de
Electrica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºi-
nã de scris. Telefon:
0251/415.586.

PIERDERI
GEARTAD COM SRL
J16/ 129/ 1998 CUI
10184270 declarã
pierdut certificat con-
statator sediu social
emis de ORC Dolj. Se
declarã nul.

COMEMORÃRI
Fiul Cosmin ºi soþia
Costinela comemo-
reazã, cu sufletele cer-
nite de durere, 6 luni
de la despãrþirea de
cel ce a fost SANDU
ION (PICUÞÃ), tatã ºi
soþ exemplar, care ne-
a iubit ºi preþuit cel mai
mult pe aceastã lume.
Din zi în zi dorul pe
care i-l purtãm este tot
mai greu, ne-a lãsat
când aveam cea mai
mare nevoie de el, ne-
a lãsat cu lacrimi pe
obraji ºi cu toate amin-
tirile petrecute împre-
unã! De acolo de
unde este ºtim cã ne

vegheazã ºi ne ocro-
teºte, aºa, cum fãcea
ºi în viaþã. Candela iu-
birii ºi recunoºtinþei
noastre sã îi fie lumi-
nã veºnicã!

Am pierdut un
suflet care ne-a
fost aproape ºi
ne-a cãlãuzit
pe drumul vie-
þii, l-am pierdut
pentru totdeau-
na pe Naºul nos-
tru, SANDU ION
(PICUÞÃ) din
Craiova, o inimã
caldã ºi bunã, un
suflet blând ºi
primitor, Om de
aleasã þinutã mo-
ralã ºi un familist
desãvârºit. Sun-
tem aproape de
Naºa Costinela
ºi Naºul Cosmin
ºi îi asigurãm de
toatã preþuirea ºi
dragostea noas-
trã! Regrete eter-
ne! Pioase amin-
tiri! Finii: Costi-
nela, Gabi ºi Cos-
tel Antonie.

Sora, Mariana Nica, la
comemorarea a 6 luni
de la despãrþirea de
fratele SANDU ION
(PICUÞÃ), sunt alãturi
de familia îndoliatã ºi
mã rog pentru odih-
na sufletului sãu de
neînlocuit. A plecat
pe un drum fãrã în-
toarcere lãsând mul-
tã durere ºi lacrimi în
urma sa, dar ºi un gol
ce nu se va mai pu-
tea umple niciodatã.
Fie ca Bunul Dumne-
zeu sã-l odihneascã
în pacea Sa veºnicã!
Angajatele Frãþicã
Neta, Ciochinã Ionica
ºi Badea Madalina
sunt alãturi de familia
îndureratã la pierde-
rea, acum 6 luni, a ce-
lui ce a fost SANDU
ION (PICUÞÃ), un ºef
cum rar mai întâlnim
în ziua de azi, înþele-
gãtor, sufletist ºi me-
reu aproape. Îi sim-
þim lipsa ºi nu îl vom
putea uita niciodatã!
Lacrimi ºi flori pe
mormânt! Dumnezeu
sã-l vegheze ºi sã-l
odihneascã în liniº-
te ºi pace!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Campioana Astra Giurgiu ºi deþinãtoarea Cupei, CFR
Cluj, se înfruntã, în aceastã searã, în Supercupa Ro-
mâniei, meci care deschide oficial sezonul fotbalistic
2016-2017.

În cazul în care scorul va fi egal dupã exiprarea
celor 90 de minute regulamentare se va trece direct la
executarea loviturilor de departajare.

Eliminarea celor douã reprize de prelungiri repre-
zintã o premierã pentru fotbalul românesc.

Meciul din aceastã searã va avea loc pe Cluj Arena
ºi va fi arbitrat de Istvan Kovacs.

În campionatul trecut, în sezonul regulat, confrun-
tãrile dintre cele douã formaþii s-au încheiat cu remize.

Dacã se vor impune giurgiuvenii, aceºtia îºi vor
trece în palmares al 4-lea trofeu din istorie, dupã Cupa
ºi Supercupa României din 2014, respectiv campio-
natul pe care l-au cucerit în acest an. De cealaltã par-
tea, gruparea ardeleanã ar bifa trofeul cu numãrul 10,
dupã izbânzile din Liga I – 2008, 2010, 2012, Cupa
României – 2008, 2009, 2010, 2016 ºi Supercupa
României – 2009, 2010.

Cupa Davis: România – Spania 0-1 dupã prima zi (Marius Copil – Feliciano Lopez 6-7, 7-
5, 4-6, 6-3, 3-6 / Adrian Ungur – Roberto Bautista Agut)La închiderea

ediþiei

Noul sezon fotbalistic pleacã la drum desearãNoul sezon fotbalistic pleacã la drum desearãNoul sezon fotbalistic pleacã la drum desearãNoul sezon fotbalistic pleacã la drum desearãNoul sezon fotbalistic pleacã la drum desearã
Supercupa României: Astra Giurgiu – CFR Cluj,

ora 21:45, Digi 1, Dolce 1, PRO TV

Prima Supercupã a României s-a disputat în 1994,
iar de atunci s-au disputat 17 ediþii. Dintre aceste
meciuri, douã confruntãri au fost decise în cele 30 de
minute de prelungiri, iar alte cinci meciuri au mers la
loviturile de departajare. Supercupa României nu s-a
jucat în cinci sezoane, dat fiind faptul cã echipa care
a câºtigat campionatul a triumfat ºi în Cupã.

Mâine, alt meci cu trofeul pe masã!
Finala Cupei Ligii: Steaua – Chiajna, ora 20:00,

Digi 1, Dolce 1, Look TV
La nici 24 de ore dupã Astra – CFR, Steaua ºi Con-

cordia Chiajna se vor bate pe Arena Naþionalã pentru
trofeul Cupei Ligii. Competiþia se aflã abia în al doilea
an de existenþã, Steaua câºtigând ediþia inauguralã dupã
un 3-0 cu Pandurii. La ilfoveni, care se aflã în faþa
primului lor trofeu (faþã de totalul de 55 al Stelei), îºi
va face debutul pe banca tehnicã Emil Sãndoi, la pri-
mul angajament dupã despãrþirea de CS U Craiova,
petrecutã în 8 ianuarie acest an.

Sportivii din întreaga lume au
reacþionat, ieri, dupã tragedia ce a
avut loc la Nisa, chiar de ziua naþi-
onalã a Franþei, când aproximativ
84 de persoane ºi-au pierdut viaþa,
iar alte 150 au fost rãnite, dupã ce
un camion a intrat în plin în mulþi-
mea strânsã la manifestãrile din oraº.

Tenismanul spaniol Rafael Na-
dal (foto), fotbaliºtii Sergio Ramos
ºi Radamel Falcao, pilotul de For-
mula 1 Roman Grosjean, ºi clubul
francez OGC Nice, echipa din ora-
ºul unde a avut loc atentatul, au
reacþionat pe reþelele de socializa-
re sau site-uri oficiale cu privire la
acest subiect.

Reacþii din rândul sportivilor dupã atentatul de la
Nisa. Nadal: “Sunt îngrozit de ce s-a întâmplat”

“Sunt îngrozit de ce s-a întâm-
plat la Nisa. Toatã susþinerea mea
poporului francez, tuturor victime-
lor ºi familiilor lor”, a scris Nadal
pe contul sãu de Twitter. Fotbalis-
tul columbian Radamel Falcao a
transmis condoleanþe francezilor:
“Gândurile mele sunt alãturi de
poporul francez dupã ce s-a întâm-
plat la Nisa. Condoleanþe”. Pilotul
de Formula 1, Romain Grosjean,
a notat: “Toate gândurile alãturi de
cei din Nisa ºi în special de fami-
liile victimelor”.

“Teribil, ºocant ºi trist. Gându-
rile mele sunt alãturi de poporul
francez”, a fost ºi mesajul inter-

naþionaului spaniol Sergio Ramos.
Clubul de fotbal din Nisa a notat
pe site-ul oficial: “Clubul Nice este
alãturi de victimele acestei infamii
ºi îºi declarã sprijinul total pentru
familiile ºi prietenii celor care au
fost afectaþi într-un fel sau altul de
aceastã tragedie”.

Atentatul de la Nisa precede
celui din 13 noiembrie 2015, de la
Paris.

Preºedintele Franþei, Francois
Hollande, a a anunþat cã starea de
urgenþã se va prelungi cu trei luni.
Aceasta fusese instituitã dupã ata-
curile de anul trecut ºi urma sã se
încheie pe 26 iulie.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
13:00 – TENIS – Cupa Davis: Româ-

nia – Spania (Horia Tecãu/Florin Mergea
– Marc Lopez/Pablo Carreno Busta) /
17:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bu-
cureºti: semifinale la simplu / 21:45 –
FOTBAL – Supercupa României: Astra
Giugiu – CFR Cluj.

DIGI SPORT 2
10:00, 13:30 – MOTO GP – Marele

Premiu al Germaniei, la la Sachsenring:
antrenamente ºi calificãri / 18:45 – CUR-
SE DE MAªIN – în Olanda, la Zandvo-
ort: DTM, cursa 1 / 20:00 – SPORTURI
DE CONTACT – Kickboxing – “Blood
Honour Tournament”.

DIGI SPORT 3
12:00, 14:00 – CURSE DE MAªINI –

în Olanda, la Zandvoort: “FIA F3 European
Championship” – cursa 1 ºi “Porsche Car-
rera Cup” – cursa 1 / 15:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Burureºti: semifinale la dublu
/ 16:45 – CURSE DE MAªIN – la Zandvo-
ort: DTM, calificãri cursa 1.

DIGI SPORT 4
15:45 – CURSE DE MAªINI – în Olan-

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
da, la Zandvoort: “FIA F3 European
Championship” – cursa 2.

DOLCE SPORT 1
16:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Hamburg, în Germania: semifinale / 21:45
– FOTBAL – Supercupa României: Astra
Giugiu – CFR Cluj.

DOLCE SPORT 2
15:00 – JUDO – Grand Slam, la Tyu-

men, în Rusia / 17:00 – TENIS – Cupa
Davis: Serbia – Marea Britanie.

EUROSPORT 1
15:30 – CICLISM – Turul Franþei: eta-

pa a 14-a (Montelimar – Villars les Dom-
bes) / 19:00 – SÃRITURI CU SCHIURI-
LE – Marele Premiu de varã, la Courche-
vel, în Franþa.

EUROSPORT 2
15:00 – CURSE DE MAªINI – Euro-

cupa Formulei Renault 2.0, la Spielberg,
în Austria: cursa 1 / 16:00 – ATLETISM
– Campionatele Europene de tineret, la
Tbilisi, în Georgia: etapa a 3-a / 2:30 –
FOTBAL SUA/Canada – MLS: Columbus
Crew – DC United.

PRO TV
21:45 – FOTBAL – Supercupa Româ-

niei: Astra Giugiu – CFR Cluj.

Duminicã
DIGI SPORT 1
13:00 – TENIS – Cupa Davis: Româ-

nia – Spania (Marius Copil – Roberto
Bautista Agut) / 16:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Bucureºti: finala la simplu
/ 20:00 – FOTBAL – Finala Cupei Ligii:
Steaua – Concordia Chiajna.

DIGI SPORT 2
9:45, 12:00 – MOTO GP – Marele

Premiu al Germaniei, la la Sachsenring:
încãlziri ºi cursa / 16:00 – TENIS –
Cupa Davis: România – Spania (Adrian
Ungur – Feliciano Lopez) / 18:45 – TE-
NIS (F) – Turneul de la Bucureºti: fina-
la la dublu / 22:00 – CURSE DE TU-
RISME – Indycar – “Streets of Toron-
to” – la Toronto/Ontario, Canada.

DIGI SPORT 3
9:30, 12:15, 14:30, 16:30 – CURSE

DE MAªINI – în Olanda, la Zandvoort:
“Porsche Carrera Cup” – cursa 2, DTM
– calificãri ºi cursa 2, “FIA F3 Euro-
pean Championship” – cursa 3.

DIGI SPORT 4
20:30 – CURSE DE TURISME – Nas-

car – “New Hampshire Motor Speed-
way”, în SUA.

DOLCE SPORT 1
16:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Hamburg, în Germania: finala / 20:00 –
FOTBAL – Finala Cupei Ligii: Steaua –
Concordia Chiajna.

DOLCE SPORT 2
17:00 – TENIS – Cupa Davis: Serbia

– Marea Britanie.
DOLCE SPORT 3
15:00 – JUDO – Grand Slam, la Tyu-

men, în Rusia.
EUROSPORT 1
14:00 – CICLISM – Turul Franþei:

etapa a 15-a (Bourg en Bresse – Culoz)
/ 20:30 – FOTBAL – Campionatul Euro-
pean UEFA U-19, în Germania, faza gru-
pelor, etapa a treia: Germania – Austria /
0:00 – FOTBAL SUA/Canada – MLS:
Montreal Impact – New York City FC.

EUROSPORT 2
12:30 – CURSE DE MAªINI – Euro-

cupa Formulei Renault 2.0, la Spielberg,
în Austria: cursa a 2-a / 15:00 – ATLE-
TISM – Campionatele Europene de tine-
ret, la Tbilisi, în Georgia: etapa a 4-a /
22:00 – FOTBAL SUA/Canada – MLS:
Portland Timbers – Seattle Sounders.

LOOK TV
20:00 – FOTBAL – Finala Cupei Li-

gii: Steaua – Concordia Chiajna.
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Cu o sãptãmânã înain-
tea debutului într-un nou
sezon al Ligii I, Universi-
tatea Craiova a oficializat
transferurile a doi interna-
þionali, respectiv atacantul
din Capul Verde, Rambe,
ºi pe portarul din Republi-
ca Moldova, Nicolae Ca-
lancea, cei doi semnând
contracte pe un sezon, cu
posibilitate de prelungire
pentru încã doi.

Internaþional al reprezentativei
Capului Verde din 2011, Ramilton
Jorge Santos do Rosário sau
„Rambe” a evoluat de-a lungul
carierei la formaþiile Macedo Ca-
valeiros, Pinhalnovense, Belenen-
ses, Braga, Vitoria Setubal ºi Fa-
rense. Are peste 80 de jocuri în
liga secundã din Portugalia, unde
a marcat de 23 de ori. Rambe este
al treilea internaþional din Capul
Verde care evolueazã în Bãnie,
dupã Nuno Rocha ºi Kay.

În vârstã de 29 de ani, portarul
Nicolae Calancea s-a remarcat în
amicalele susþinute de olteni în
Austria ºi a devenit prima soluþie
pentru acest post, dupã plecarea
lui Cãtãlin Straton la Timiºoara ºi
împrumutul lui Laurenþiu Popes-

Campioana României, Astra
Giurgiu, va juca în turul 3 prelimi-
nar al Ligii Campionilor cu învingã-
toarea dintre FC Copenhaga (Da-
nemarca) ºi Crusaders (Irlanda de
Nord). În tur, danezii s-au impus cu
3-0, deci în proporþie de 99% ei vor
fi adversarii echipei lui ªumudicã.
Astra a învins în vara aceasta cu
1-0 pe FC Copenhaga într-un ami-
cal disputat în Slovenia. Prima par-
tidã va avea loc la Giurgiu.

Vicecampioana României,
Steaua, va întâlni vicecampioana
Cehiei, Sparta Praga, în turul 3
preliminar al Ligii Campionolor.
Sparta este echipa cu cel mai mic
coeficient din urna capilor de se-
rie - 40.585, aºa cã proverbialul
noroc al steliºtilor se confirmã, mai
ales cã vor juca primul meci în
deplasare. La Sparta Praga evo-
lueazã fostul atacant al Astrei,
Kehinde Fatai, care a dobândit ºi
cetãþenie românã.

Celelalte meciuri din turul 3:
Rosenborg sau IFK Norrköping -
The New Saints sau APOEL, Var-
dar sau Dinamo Zagreb - Dina-
mo Tbilisi sau Alashkert, Olympia-
cos - Hapoel Beer-Sheva sau She-

Astra - FC Copenhaga sau Crusaders,Astra - FC Copenhaga sau Crusaders,Astra - FC Copenhaga sau Crusaders,Astra - FC Copenhaga sau Crusaders,Astra - FC Copenhaga sau Crusaders,
Steaua - Sparta Praga, în ChampionsSteaua - Sparta Praga, în ChampionsSteaua - Sparta Praga, în ChampionsSteaua - Sparta Praga, în ChampionsSteaua - Sparta Praga, în Champions
League, Pandurii – Maccabi TLeague, Pandurii – Maccabi TLeague, Pandurii – Maccabi TLeague, Pandurii – Maccabi TLeague, Pandurii – Maccabi Tel Ael Ael Ael Ael Avivvivvivvivviv
sau Kairat, Viitorul – Gent, Iaºi –sau Kairat, Viitorul – Gent, Iaºi –sau Kairat, Viitorul – Gent, Iaºi –sau Kairat, Viitorul – Gent, Iaºi –sau Kairat, Viitorul – Gent, Iaºi –
Oleksandriya, în Europa LeagueOleksandriya, în Europa LeagueOleksandriya, în Europa LeagueOleksandriya, în Europa LeagueOleksandriya, în Europa League

riff, •algiris Vilnius sau Astana –
Lincoln sau Celtic, Olimpija Ljub-
ljana sau Trenèín - Zrinjski sau
Legia, Viktoria Plzeò - Qarabað
sau F91 Dudelange, BATE Bori-
sov sau SJK Seinäjoki - Dundalk
sau FH Hafnarfjördur, Ludogorets
Razgrad sau Mladost Podgorica -
Valletta sau Crvena Zvezda, Par-
tizani sau Ferencváros - FC Sal-
zburg sau Liepâja, Ajax – PAOK,
Shakhtar Donetsk - Young Boys,
Rostov - Anderlecht, Fenerbahçe
– Monaco.

Viitorul, cea mai ghinionistã
Viitorul Constanþa a avut ghi-

nion totuºi la tragerea la sorþi, ur-
mând sã întâlneascã formaþia
belgianã Gent, care anul trecut a
ajuns în optimile Champions Lea-
gue. Cu excepþia lui West Ham,
ceilalþi posibili adversari ai echi-
pei lui Hagi erau mult mai acce-
sibili: Slovan Liberec, Midtylland,
HJK Helsinki ºi Apollon Limas-
sol. Manºa tur dintre Viitorul ºi
Gent se va juca la Ovidiu.

Pandurii Târgu Jiu va întâlni
învingãtoarea disputei dintre Mac-

cabi Tel-Aviv (Israel) sau Kairat
Almaty (Kazahstan). În tur, în
Kazahstan, a fost 1-1. Prima
manºã s-ar disputa la Severin.
Pandurii a scãpat de echipe mai
puternice precum St. Etienne sau
Spartak Moscova ºi mai putea
întâlni: Vorskla Poltava (Ucraina)
ºi Dinamo Minsk sau St. Patrick’s

Athletic (Irlanda)
Dacã va elimina formaþia

croatã Hajduk Split, CSMS Iaºi
va avea o misiune mai uºoarã în
turul urmãtor, echipa destinatã
moldovenilor fiind Oleksandriya
(Ucraina). Primul meci, trupa din
Copou l-ar juca în deplasare. Ie-
ºenii mai aveau înainte de trage-

rea la sorþi variantele: AIK Solna
(Suedia) sau Europa (Gibraltar),
Spartak Trnava (Slovacia) sau
Shirak (Armenia), Osmanlispor
(Turcia) sau Zimbru Chiºinãu
(Moldova), Ventspils (Letonia)
sau Aberdeen (Scoþia), Qabala
(Azerbaidjan) sau MTK Buda-
pesta (Ungaria).

KR Reykjavik (Islanda) - Grasshopper Zurich (Elve-
þia) 3-3 

Austria Viena (Austria) - Kukesi (Albania) 1-0 
Aberdeen (Scoþia) - FK Ventspils (Letonia) 3-0 
Cliftonville (Irlanda de Nord) - AEK Larnaca (Cipru) 2-3 
Hibernian Edinburgh (Scoþia) - Broendby IF (Dane-

marca) 0-1 
Piast Gliwice (Polonia) - IFK Goteborg (Suedia) 0-3
Birkirkara (Malta) - Heart of Midlothian (Scoþia) 0-0 
MTK Hungaria Budapesta (Ungaria) - FK Qabala

(Azerbaidjan) 1-2 
Videoton FC Szekesfehervar (Ungaria) - Cukaricki

(Serbia) 2-0 
Partizan Belgrad (Serbia) - Zaglebie Lubin (Polonia) 0-0 
Slovan Bratislava (Slovacia) - FK Jelgava (Letonia) 0-0 
CSMS Iaºi (România) - Hajduk Split (Croaþia) 2-2 
NK Maribor (Slovenia) - Levski Sofia (Bulgaria) 0-0 
PAS Giannina (Grecia) - Odd Grenland (Norvegia) 3-0 
Racing Genk (Belgia) - Buducnost Podgorica (Mun-

tenegru) 2-0 

Rezultatele înregistrate joi, în prima manºã
din turul 2 preliminar al Europa League

Vojvodina Novi Sad (Serbia) - Gap Connah’s Quay
(Þara Galilor) 1-0 

Beroe Stara Zagora (Bulgaria) - HJK Helsinki (Fin-
landa) 1-1 

ªahtior Soligorsk (Belarus) - NK Domzale (Slove-
nia) 1-1 

AIK Stockholm (Suedia) - Europa FC (Gibraltar) 1-
0 

Beitar Ierusalim (Israel) - Omonia Nicosia (Cipru)
1-0

BK Haecken (Suedia) - Cork City (Irlanda) 1-1 
FC Admira Wacker Moedling (Austria) - Kapaz Ganja

(Azerbaidjan) 1-0 
Maccabi Haifa (Israel) - Kalju Nomme (Estonia) 1-1 
SonderjyskE (Danemarca) - Stroemsgodset IF (Nor-

vegia) 2-1 
Zimbru Chiºinãu (R. Moldova) - Osmanlispor (Tur-

cia) 2-2 
Debrecen (Ungaria) - Torpedo-BelAZ Jodino (Bela-

rus) 1-2 
Midtjylland (Danemarca) - FC Vaduz (Liechtenstein)

3-0 
FC Levadia Tallinn (Estonia) - Slavia Prague (Cehia)

3-1
Neftchi Baku (Azerbaidjan) - Shkendija 79 (Mace-

donia) 0-0 
RoPS Rovaniemi (Finlanda) - Lokomotiva Zagreb

(Croaþia) 1-1 
Dinamo Minsk (Belarus) - St. Patrick’s Athletic (Ir-

landa) 1-1 
Kairat Almatî (Kazahstan) - Maccabi Tel Aviv (Isra-

el) 1-1 
ªirak Ghiumri (Armenia) - Spartak Trnava (Slova-

cia) 1-1 

Rambe ºi Calancea au semnat
pe un an cu Universitatea

cu la CSM Rm. Vâlcea. Calancea
ºi-a început cariera la Zimbru Chi-
ºinãu ºi a mai jucat în Rusia, la
Samara, ºi în Liga I, la Ceahlãul
Piatra Neamþ ºi FC Voluntari, la
ambele formaþii fiind pregãtit ºi de
antrenorul actual al Craiovei, Gigi
Mulþescu. Calancea are 18 meciuri
sub tricolorul Moldovei.

Altfel, craiovenii au renunþat la
amicalul pe care ºi-l programase-
rã pentru astãzi, dupã ce adversa-
rul pe care ºi-l doreau pentru acest
joc de verificare, Pandurii, va juca
împotriva Universitãþii chiar în
prima etapã a Ligii I, peste o sãp-
tãmânã. În schimb, Gigi Mulþes-
cu a programat un joc-ºcoalã în-
tre componenþii lotului, de la ora
10 sau 11, în cadrul bazei sporti-
ve de la Aeroport.
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