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- Când vãd cum se maimuþãresc
politicienii noºtri, Popescule, îi dau
dreptate lui Darwin.
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Joi, 21 iulie a.c.,
Consiliul Local al Muni-
cipiului Craiova va
dezbate, printre punctele
de pe ordinea de zi a
ºedinþei ordinare, ºi
rectificarea Cãrþii Fun-
ciare nr. 210184, în
sensul radierii dreptului
de proprietate al Primã-
riei Craiova – domeniul
privat ºi intabularea
blocului T1 ANL, Craio-
viþa Nouã, în favoarea
statului român – dome-
niul privat. Municipalita-
tea aratã cã actualul
guvern a decis ca, înce-
pând cu 14 aprilie a.c., sã
mãreascã chiriile ANL, în
foarte multe cazuri
valoarea dublându-se.
Putea fi ºi mai rãu, ne
asigurã primarul Craio-
vei, Lia Olguþa Vasilescu,
întrucât tot guvernul a
indicat ºi coeficientul de
majorare a chiriei, cuprins
într-una dintre cele trei
valori prestabilite, iar
pentru craioveni multipli-
carea s-a fãcut cu cel
minimal, de 0,9.
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Un surâsUn surâsUn surâsUn surâsUn surâs
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Neîndoielnic ar surâde ºi auto-
rul acestui generic, Geo Saizescu,
el însuºi din pãrþile Olteniei, la vara
tumultoasã pe care o traversãm.
Deºi se întâmplã mai rar, Sfântul
Ilie s-a înduplecat anul acesta ºi a
trimis înainte cu câteva zile o ploa-
ie consistentã, pe alocuri prea con-
sistentã, peste plita încinsã de ar-
ºiþa sfâºietoare ºi tulburãtoare spe-
cificã lunii lui Cuptor. De la o mar-
gine la alta, Doljul, moleºit de vi-
pie, a fost zdravãn udat ºi rãcorit,
tocmai când mai era puþin ºi che-
mate erau paparudele, nici o vor-
bã de sistemele de irigaþii, aºa-zisa
armã la picior, odinioarã, a agri-
cultorilor, acum uitatã. ªi rugini-
tã, unde nu a fost devastatã.
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Dupã contestaþii,
procentul
de promovabilitate
la Bacalaureat a crescut,
iar Colegiul Naþional
„Elena Cuza”
a ajuns pe primul loc

S-au finalizat verificãrile contesta-
þiilor depuse de candidaþii care au par-
ticipat, în sesiunea iunie-iulie, la sus-
þinerea examenului de Bacalaureat
2016. În judeþul Dolj, procentul de
promovabilitate a crescut, undeva la
67%, unul care accentueazã trendul
crescãtor al ultimilor ani, iar ierarhia
s-a modificat, în ceea ce priveºte in-
stituþiile liceale. Colegiul Naþional
„Elena Cuza” a depãºit rivalele, am-
bele cu o istorie plinã de rezultate,
Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti” ºi
Colegiul Naþional „Carol I”.
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Ilie Nãstase,
despre unirea
UNPR cu PMP:
Pot sã facã
fuziunea
cu cine vor,
sã nu conteze
pe mine

Senatorul UNPR Ilie
Nãstase a declarat, ieri, cã îºi
va da demisia din partid ºi le-a
transmis colegilor sã nu se
bazeze pe el pentru fuziunea
cu PMP, considerând cã “se
împrietenesc cu dracul”. “Nu
ne unim cu dracul, eu unul
nu. Despre colegii mei, nu ºtiu
ce or sã facã, eu nu am treabã
cu tovarãºul Bãsescu. (…) Ce
sã facem, sã facem cu alþii
care au mai fost o datã? Dacã
facem, facem cu unii noi, sã
se schimbe”, a declarat Ilie
Nãstase pentru MEDIAFAX.

Senatorul a mai spus cã îºi
va da demisia dacã trebuie ºi
cã UNPR poate sã facã
fuziune cu cine vrea, dar sã
nu conteze pe sprijinul sãu.
“Eu unul nu, pe mine sã nu
conteze bãieþii ãºtia. Eu nu
mã duc, pot sã facã ei fuziu-
nea cu cine vor, n-am treabã.
(…) Trebuie sã-mi dau
demisia? Îmi dau demisia
dacã trebuie. Ne împrietenim
cu dracul, Doamne fereºte,
vreau sã-l cunosc cât mai
târziu”, a spus Nãstaase.
Întrebat dacã se va înscrie în
alt partid sau dacã va candida
independent la alegerile
parlamentare din toamnã, Ilie
Nãstase a spus cã va anunþa
în momentul în care va lua o
decizie în acest sens.

Miercuri va fi oficializatã
decizia de fuziune prin absorb-
þie a UNPR cu partidul condus
de Traian Bãsescu, PMP, în
cadrul unui congres. Prin
aceastã miºcare, UNPR
dispare practic de pe scena
politicã, viitorul partid ur-
mând sã se numeascã în
continuare PMP.
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Federaþia Naþionalã a Sindicate-
lor din Administraþie (FNSA) a anun-
þat suspendarea grevei generale din
administraþie care urma sã fie declan-
ºatã azi, pe termen nelimitat, ca ur-
mare a unor negocieri purtate la sfâr-
ºitul sãptãmânii cu vicepremierul
Vasile Dîncu, transmite corespon-
dentul MEDIAFAX.

Potrivit unui comunicat al FNSA
transmis ieri, în cazul în care angaja-
mentele Guvernului, precum ºi ter-
menele de soluþionare ale acestora
nu vor fi respectate, FNSA va relua
acþiunile de protest. “Urmare a întâl-
nirilor de lucru de sâmbãtã ºi dumi-
nicã dintre Valer Suciu, preºedinte
FNSA, ºi Vasile Dîncu, vicepremier,
ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice, au fost convenite mai
multe lucruri, astfel încât FNSA suspendã greva
generalã pe perioadã nedeterminatã programatã
a fi declanºatã începând cu 19 iulie. În cazul în
care angajamentele Guvernului României din
acest acord, precum ºi termenele de soluþionare
ale acestora nu vor fi respectate, FNSA va relua
acþiunile de protest”, se aratã în comunicat.

Astfel, apreciind cã Ministerul Dezvoltãrii lu-
creazã la un proiect important de modernizare ºi
reformã a administraþiei publice, FNSA ºi Guver-
nul au deschis un parteneriat pentru analizarea ºi
rezolvarea problemelor cu care se confruntã func-
þionarii publici ºi personalul contractual din ad-

Victor Ponta a contestat, vineri,
15 iulie, decizia Consiliului Naþional
de Atestare a Titlurilor Diplomelor ºi
Certificatelor Universitare (CNAT-
DCU) de retragerea a titlului de doc-
tor, iar consiliul are la dispoziþie zece
zile pentru a analiza ºi a decide dacã
admite sau respinge contestaþia, a
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ministraþia publicã localã. “Parteneriatul se refe-
rã ºi la analiza, dezbaterea ºi promovarea strate-
giilor de modernizare a funcþiei publice, precum
ºi la strategia formãrii profesionale în administra-
þia publicã centralã ºi localã, la participarea la
dezbaterile ºi lucrãrile Comisiei interministeriale
pentru redactarea Codului Administrativ ºi a Co-
dului de procedurã administrativã. Vom analiza
împreunã efectele negative în scopul corectãrii
sau eliminãrii unor prevederi din OUG nr. 20/2016.
Reprezentanþii FNSA vor participa la grupurile
de lucru ale Guvernului care elaboreazã Legea
pentru salarizarea unitarã a personalului plãtit din
fonduri publice”, se mai aratã în comunicatul

FNSA.
Reprezentanþii FNSA adaugã cã,

în cadrul construcþiei legii salarizãrii
unitare, Guvernul va lua în discuþie
posibilitatea ca administraþia publi-
cã localã sã fie consideratã ramurã
prioritarã, pentru reducerea discre-
panþelor salariale dintre angajaþii care
îºi desfãºoarã activitatea în consilii-
le judeþene/primãrii ºi celelalte cate-
gorii de bugetari. “FNSA va sprijini
Guvernul pentru colectarea datelor
privind salariile ce vor fi plãtite înce-
pând cu data de 1 august în unitãþile
administrativ-teritoriale ºi vor fi în-
registrate în registrul public de evi-
denþã, ca urmare a aplicãrii prevede-
rilor OUG nr. 20/2016. Cu privire la
acordarea normei de hranã ºi a vou-

cherelor de vacanþã pentru toþi salariaþii din ad-
ministraþia publicã localã, Guvernul va iniþia dis-
cuþiile cu Ministerul Finanþelor Publice pe baza
urmãtoarelor principii: norma de hranã sã se acor-
de tuturor salariaþilor din administraþia publicã
localã, în limita bugetelor aprobate, iar acordarea
voucherelelor de vacanþã sã fie condiþionatã de
îndeplinirea unor criterii de performanþã”, scriu
sindicaliºtii FNSA.

FNSA a organizat pânã acum o grevã de o orã
ºi una de o zi având mai multe revendicãri, prin-
tre care acordarea normei de hranã ºi a vouche-
relor de vacanþã, precum ºi o creºtere a salariilor
cu 25 la sutã.

Ministrul Mediului, Cristiana Paºca
Palmer, a anunþat, ieri, cã 300 de tone de
deºeuri care veneau din Germania, Aus-
tria ºi Ungaria au fost oprite în luna iu-
nie la intrarea în România, fiind deschi-
se trei dosare penale în urma sesizãrii
organelor de cercetare penalã. “Anul
acesta am reuºit sã împiedicãm intrarea
în þarã a 16 tiruri cu deºeuri de import.
Legislaþia româneascã si a Uniunii Eu-
ropene împiedicã importul de deºeuri
care sã ajungã la groapa de gunoi. Este
vorba despre aproximativ 300 de tone
de deºeuri. În aceste tiruri, în documen-
te erau deºeuri verzi, în container erau
deºeuri reziduale mixte. Mergeau cãtre
ºase societãþi din Hunedoara ºi Ilfov, dar

Victor Ponta a contestat decizia CNATDCU
de retragerea a titlului de doctor

declarat pentru MEDIAFAX purtã-
torul de cuvânt al Ministerului Edu-
caþiei, Mirabela Amarandei.

Ponta a depus contestaþia la Uni-
tatea Executivã pentru Finanþarea
Învãþãmântului Superior, a Cercetã-
rii, Dezvoltãrii ºi Inovãrii (UEFISCDI),
aºa cum prevede regulamentul

CNATDCU în aceste cazuri. Mai de-
parte, Consiliul General CNATDCU
numeºte o comisie de analizã a con-
testaþiei, formatã din trei membri
CNATDCU care nu au fost implicaþi
în analiza sesizãrii ºi nu se aflã în si-
tuaþie de conflict de interese cu vre-
una dintre pãrþile implicate. Raportul
comun al membrilor acestei comisii
este transmis spre consultare mem-
brilor Consiliului General al CNAT-
DCU în termen de maximum 7 zile de
la înregistrarea contestaþiei.

„Dacã pe parcursul analizei con-
testaþiei, persoana vizatã recunoaº-
te prin adresa autentica încãlcarea
standardelor de etica profesionala ºi
îºi exprimã acordul privind retrage-
rea titlului de doctor, preºedintele
CNATDCU poate propune Consiliu-
lui General, fãrã a mai include anali-
zele ºi documentele prevãzute la art.
6-17, retragerea titlului de doctor”,
se aratã în regulamentul de funcþio-
nare CNATDCU.

Pe baza raportului comisiei de
analizã a contestaþiei, în termen de

maximum 10 zile de la depunerea con-
testaþiei, Consiliul general al CNAT-
DCU confirmã sau infirmã decizia ini-
þialã de a retrage titlul de doctor sau
decide reluarea procedurii de anali-
zã. În cazul în care decizia finalã a
Consiliului general al CNATDCU
confirmã nerespectarea standardelor
de calitate sau de eticã profesionalã,
Consiliul general al CNATDCU va
propune ministrului Educaþiei, retra-
gerea titlului de doctor.

Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor ºi Certificate-
lor Universitare (CNATDCU) a de-
cis în data de 30 iunie sã recomande
Ministerului Educaþiei retragerea ti-
tlului de doctor lui Victor Ponta. Co-
misia Tehnicã din cadrul instituþiei,
alcãtuitã din trei profesori universi-
tari au analizat lucrarea de doctorat
“Curtea Penalã Internaþionalã” a lui
Victor Ponta ºi a stabilit cã “nu res-
pectã standardele de eticã ºi propu-
ne retragerea titlului de doctor”, in-
vocând articolul 170 din Legea Edu-
caþiei Naþionale.

300 de tone de deºeuri, oprite la intrarea în þarã
cea mai mare parte cãtre un singur ope-
rator economic. Am fãcut un control aco-
lo ºi am descoperit ºi alte ilegalitãþi. Am
sesizat autoritãþile, acum e dosar penal
în curs. Gunoaiele veneau din Austria,
Germania, Ungaria. Cele mai multe trans-
porturi, 13, veneau din Germania. Toate
au fost trimise înapoi. România nu e
groapa de gunoi a Europei. 40% din gu-
noaie mergeau la un singur operator. E
prima datã când se descoperã un astfel
de transport. Am avut multe sesizãri. În
aceste þãri depozitarea la groapã e
80euro/tona. În România nu avem nici-
un cost. De la 1 ianuarie 2017 vom avea
ºi noi costuri”, a declarat ministrul într-
o conferinþã de presã.
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Ideea de a amenaja un parc
de distracþii a aparþinut fostului
primar, Antonie Solomon. În pri-
mul sãu mandat, acesta realiza-
se Parcul Tineretului, în fosta
Luncã, pe care ºi-a propus sã îl
completeze ºi cu un parc de joa-
cã pentru copii. Cum în zonã
existase un bazin de înot al fos-
tei baze sportive Constructorul,
s-a venit cu ideea ca parcul sã
aibã o tematicã acvaticã.

În 2011, ne aflam pe finalul
celui de-al doilea mandat al
acestuia, când se semneazã
contractul de finanþare cu Uni-
unea Europeanã, proiectul Wa-
ter Park fiind prins pe Axa prio-
ritarã 5, Domeniul major de in-
tervenþie 5.2, în cadrul Progra-
mului Operaþional Regional
POR 2007-2013. S-a primit o
finanþare nerambursabilã de
50% (29,30 milioane de lei) din
partea UE, iar pentru partea sa
de 50%, Primãria Craiova a ac-
cesat un credit de 8,32 milioane
de euro. TVA-ul proiectului
(16,2 milioane de lei) a venit de
la bugetul de stat.

Termenele se schimbau
foarte des

Pe 6 februarie 2013, s-a sem-
nat contractul de lucrãri cu aso-
cierea de firme Delta AC 93
Bucureºti – SC Polystart Impex
SRL Craiova – SC UTI SA
Group ºi s-a stabilit un termen
de finalizare a parcului de dis-
tracþii de 32 de luni. Nici nu a
început bine ºantierul cã, pe 1

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Parcul de distracþii ar fi trebuit sã fie gata la sfârºitul lui
iunie, iar pe 1 iulie sã fie deschis publicului doritor sã plonjeze
în mult-promisele piscine. Între timp, nu au apãrut nici salva-
marii despre care se spunea cã împiedicã inaugurarea, dar
nici lucrarea nu este finalizatã. Primãria Craiova solicitã acum
din partea UE o nouã prelungire, pânã în aprilie 2017, de aceas-
tã datã un termen ºi mai lung de execuþie pentru a fi sigurã cã
va scoate la capãt proiectul. De la un termen iniþial de doi ani
ºi opt luni se ajunge la 4 ani ºi ceva de execuþie.

martie 2013, se semneazã pri-
mul act adiþional prin care ter-
menul de realizare este redus cu
ºase luni. Constructorii îºi pro-
pun sã termine parcul în numai
29 de luni: aprilie 2015.

Nu se mai respectã nici acest
termen, fiindcã se vine repede
cu actul adiþional nr. 2 prin care
se solicitã o prelungire cu ºase
luni: termen 27 octombrie 2015.

Ori nici aceastã datã nu este
atinsã, apare actul adiþional nr.
3 prin care Primãria Craiova so-
licitã o nouã prelungire cu 33 de
zile a proiectului: 29 noiembrie
2015.

Se solicitã o nouã pãsuire
din partea UE

Dupã trei prelungiri ratate, pro-
iectul Water Park-ului de la Cra-
iova este inclus, inevitabil, pe lis-
ta proiectelor cu risc de nefinali-
zare în 2015. Numai cã Primãria
Craiova se salveazã. Comitetul de
monitorizare al POR acordã o
pãsuire a proiectului pânã la data
de 30 iunie 2016. Condiþia este ca
sã termine lucrãrile pe bani de la
bugetul local, în caz contrar va fi
returnatã toatã finanþarea neram-
bursabilã acordatã pânã atunci.

Se lucreazã ºi nu prea, astfel
cã la sfârºitul lunii iunie, dupã ce
expirã ºi cele ºase luni de graþie,
Water Park-ul tot nu este gata.
Municipalitatea este, din nou, în
pericol sã punã toþi bani pe acest
proiect, adicã ºi fondurile euro-
pene deja încasate de construc-
tori, ºi solicitã acum o nouã pã-

suire din partea UE.
Aºa se ajunge la proiectul de

hotãrâre care se aflã pe ordinea
de zi a CLM, de joi, prin care Pri-
mãria Craiova solicitã o nouã pã-

suire, pânã la 30 aprilie 2017, cu
aceeaºi condiþie: sã continue lu-
crãrile pe bani proprii. Dacã nici
pânã la aceastã datã nu va pu-
tea sã termine proiectul Water
Park-ului, Primãria Craiova tre-
buie sã restituie UE toate fon-
durile alocate.

Cum s-a lucrat
în ultimele ºase luni

Cum s-a ajuns la aceastã în-

târziere este greu de spus.
Când constructorii nu se puteau
þine de graficele de lucru se
invoca vremea proastã, cu pre-
cipitaþii sau îngheþ. În 2015,

când ar fi trebuit sã fie gata,
municipalitatea a invocat fap-
tul cã proiectul a fost îngreu-
nat din pricina unui proces în
derulare, deschis de DNA Ser-
viciul Teritorial Craiova împo-
triva unei firme din ºantier.

În referatul ce însoþeºte pro-
iectul de hotãrâre, Primãria Cra-
iova explicã însã punctual de ce
nu s-a putut încheia, totuºi, pro-
iectul în cele ºase luni acordate

de la începutul acestui an. Lip-
sa salvamarilor, care a fost in-
vocatã de municipalitate, nu este
menþionatã, în schimb se preci-
zeazã cã ºantierul a avut mai

multe probleme tehnice. Auto-
ritãþile spun cã, la subsolul clã-
dirii ce adãposteºte piscinele
acoperite, au apãrut infiltraþii, iar
documentaþiile de proiectare
pentru faþada de nord a clãdirii
au fost incomplete, ca ºi proiec-
tele pentru împrejmuirea mai
multor obiective.

Constructorul, în speþã Delta
ACM 93 Bucureºti, a avut, la
rândul lui, întârzieri în procura-
rea unor echipamente ºi utilaje
ºi, implicit, în execuþia lucrãri-
lor. Întâmplãtor sau nu, con-
structorul a solicitat rezilierea
contractului cu arhitectul pro-
iectului. Un alt motiv trecut pe
listã de Primãria Craiova este
intrarea în insolvenþã a firmei
Polystart. Aºa se face cã, în
cele ºase luni (ianuarie – iunie
2016), s-a lucrat de 5,19 milioa-
ne de lei, inclusiv TVA, bani
care au fost acordaþi de la bu-
getul local ºi de stat (TVA-ul)
ºi care reprezintã procentual
6,44% din valoarea totalã a
investiþiei.
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Judecãtorii Tribunalului Dolj
au dispus duminicã, 17 iulie a.c.,
arestarea preventivã pentru 30 de
zile a lui Ion Georgian Frumuºe-
lu, de 30 de ani, din comuna dol-
jeanã Desa, sub acuzaþia de lo-
viri sau vãtãmãri cauzatoare de
moarte: „Admite propunerea Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj. Dispune arestarea preven-
tivã a inculpatului Frumuºelu
Ion Georgian, pe o perioadã de
30 de zile, începând cu data de
17 iulie 2016 pânã la data de 15
august 2016, inclusiv. Cu drept
de contestaþie in termen de 48 de
ore de la pronunþare. Pronunþatã
in Camera de Consiliu, astãzi, 17
iulie 2016”, dupã cum se aratã
în hotãrârea instanþei.

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, poliþiºtii din comuna Desa
au fost anunþaþi sâmbãtã, 16 iulie

Reamintim cã procurorii Parche-
tului de pe lângã Tribunalul Dolj l-
au trimis în judecatã, în lipsã, la
sfârºitul lunii septembrie 2015, pe
craioveanul Florin Cristian Nisipa-
ºiu, de 29 de ani, recidivist (având
la activ o condamnare pentru vãtã-
mare corporalã gravã ºi nerespec-
tarea regimului armelor ºi muniþii-

Arestat dupã ce ºi-a ucis un consãtean în bãtaieArestat dupã ce ºi-a ucis un consãtean în bãtaieArestat dupã ce ºi-a ucis un consãtean în bãtaieArestat dupã ce ºi-a ucis un consãtean în bãtaieArestat dupã ce ºi-a ucis un consãtean în bãtaie
Un doljean de 30 de ani, din comuna Desa, a fost arestat

preventiv pe o perioadã de 30 de zile în baza mandatului
emis duminicã dupã-amiazã de Tribunalul Dolj pe numele
sãu pentru comiterea infracþiunii de loviri sau vãtãmãri
cauzatoare de moarte. Oamenii legii au stabilit cã inculpa-
tul a bãtut un localnic în vârstã de 50 de ani, dupã ce s-au
certat, victima decedând în locuinþa sa, în noaptea de joi
spre vineri. Autopsia, efectuatã sâmbãtã, a scos la ivealã
faptul cã decesul s-a datorat loviturilor primite.

a.c., cã s-a fãcut autopsia în ca-
zul lui Radu Ilea, de 50 de ani,
din localitate, gãsit decedat la lo-
cuinþa sa, medicii legiºti stabilind
cã moartea victimei a fost vio-
lentã, ca urmare a unor leziuni
suferite prin lovire. În aceste con-
diþii au fost anunþaþi procurorii
Parchetului de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, fiind demaratã o anche-
tã pentru a se stabili circumstan-
þele în care victima ºi-a pierdut
viaþa. În urma cercetãrilor efec-
tuate de echipa complexã forma-
tã din poliþiºti ºi procurori crimi-
naliºti s-a stabilit faptul cã joi, 14
iulie a.c., în jurul orei 15.30, vic-
tima, cunoscutã cu viciul alcoo-
lului, a avut un scandal cu Ion
Georgian Frumuºelu. Cei doi s-
au certat în stradã, în faþa locuin-
þei lui Ilea, iar dupã ce victima l-
a tot înjurat, Frumuºelu l-a luat

la bãtaie. Radu Ilea a fost trans-
portat la Spitalul Municipal Cala-
fat dupã altercaþie, însã a refuzat
internarea ºi a revenit la domici-
liu, unde a murit în noaptea de
joi spre vineri. Dupã ce au primit

raportul preliminar al medicilor
legiºti, care au stabilit cã existã o
legãturã de cauzalitate între de-
ces ºi loviturile primite, ancheta-
torii l-au reþinut pe Frumuºelu
pentru 24 de ore, sâmbãtã dupã-

amiazã, iar duminicã a fost
arestat. Inculpatul a contestat
mãsura arestãrii preventive, con-
testaþia sa urmând sã se judece
sãptãmâna aceasta la Curtea de
Apel Craiova.

Craioveanul Nisipaºiu, 10 ani ºi 8 luni de închisoare
pentru tentativa de omor din bar

Craioveanul Florin Cristian Nisipaºiu, de 29 de ani, dat în
urmãrire internaþionalã dupã ce, în luna iunie a anului
trecut, a înjunghiat un tânãr într-un bar de pe bulevardul
„Nicolae Titulescu” din Craiova ºi a dispãrut, fiind prins în
Italia ºi extrãdat, a fost condamnat de judecãtorii Tribunalu-
lui Dolj la o pedeapsã totalã de 10 ani ºi 8 luni de închisoare
cu executare. El a fost trimis în judecatã, în lipsã, pentru
tentativã de omor calificat, tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, nerespectarea regimului armelor ºi muniþiilor, uz
de armã neletalã fãrã drept ºi portul fãrã drept de obiecte
periculoase ºi folosirea fãrã drept de obiecte periculoase.
Instanþa a menþinut arestarea preventivã a inculpatului, iar
hotãrârea Tribunalului Dolj nu este definitivã, astfel cã
poate fi atacatã cu apel la Curtea de Apel Craiova.

lor), acuzat cã l-a înjunghiat de mai
multe ori pe Vasile Cosmin ªtefan,
de 29 de ani, din Craiova, dar ºi de
tulburarea ordinii ºi liniºtii publice,
nerespectarea regimului armelor ºi
muniþiilor, uz de armã neletalã fãrã
drept ºi portul fãrã drept de obiecte
periculoase ºi folosirea fãrã drept
de obiecte periculoase.

Conform anchetatorilor, în
noaptea de 16 spre 17 iunie 2015,
în jurul orei 3.30, craioveanul Va-
sile Cosmin ªtefan, împreunã cu
cei doi fraþi ai sãi ºi alþi prieteni, a
ajuns la un club de pe bulevardul
Nicolae Titulescu, din zona „Groa-
pã”. Acolo era ºi Nisipaºiu care a
venit la masa lor ºi a început sã-i
reproºeze lui Vasile Cosmin ªtefan
cã i-a fãcut avansuri unei prietene
de-a lui. Discuþiile au continuat,
ªtefan spunând la un moment dat
cã el ºi fraþii lui nu sunt sclavii
nimãnui. „Riposta verbalã a per-
soanei vãtãmate l-a deranjat pro-
babil pe inculpat care a devenit
agresiv ºi l-a lovit pe ªtefan Vasi-
le Cosmin de douã ori cu palma
peste faþã, iar apoi cu un cuþit în
zona obrazului stâng ºi la mâna
dreaptã. În urma loviturilor recep-
þionate, persoana vãtãmatã s-a
dezechilibrat ºi s-a aplecat cãtre
masã, timp în care a fost înjun-
ghiatã de inculpat cu cuþitul în
zona hemitoracelui stâng ºi hemi-
toracelui drept”, au reþinut procu-
rorii în rechizitoriu. Agresorul l-a
lovit ºi pe unul din fraþii victimei
cu cuþitul, provocându-i însã o
ranã superficialã. Vasile Cosmin
ªtefan a reuºit sã fugã în direcþia
hipermarketului Billa, iar fraþii lui
au pornit în direcþia opusã, cu Ni-
sipaºiu pe urmele lor, care a tras
mai multe focuri de armã, cu un
pistol cu bile de cauciuc. Poliþiºtii
l-au cãutat peste tot pe Nisipaºiu,
însã nu i-au dat de urmã, iar în
baza mandatului de arestare emis

pe 6 august 2015, a fost dat, ulte-
rior, în urmãrire internaþionalã.
Extrãdat în ianuarie din Italia

Pe 15 ianuarie 2016 reprezen-
tanþii IPJ Dolj anunþau cã, o es-
cortã formatã din poliþiºti din ca-
drul Centrul de Cooperare Poliþie-
neascã Internaþionalã ºi Inspecto-
ratul Judeþean de Poliþie Dolj l-a
preluat, din Italia, pe Florin Cris-
tian Nisipaºiu, de 29 de ani, din
municipiul Craiova. Acesta a fost
extrãdat în baza mandatului de
arestare preventivã emis pe nume-
le sãu de Tribunalul Dolj pentru
tentativã la infracþiunea de omor ºi
era urmãrit la nivel naþional ºi inter-
naþional din 27.08.2015. Mandatul
emis pe numele sãu a fost confir-
mat, iar din ianuarie Nisipaºiu este
în spatele gratiilor, instanþa prelun-
gindu-i arestarea preventivã.

În urmã cu aproximativ o sãp-

tãmânã, mai exact pe 8 iulie a.c.,
judecãtorii Tribunalului Dolj au pro-
nunþat sentinþa în dosar. Inculpa-
tul a fost gãsit vinovat de toate in-
fracþiunile reþinute în sarcina sa,
fiind condamnat la o pedeapsã to-
talã de 10 ani ºi 8 luni închisoare,
din care se va scãdea perioada ares-
tãrii preventive: „în final, inculpa-
tul va executa pedeapsa de 10 ani
ºi 8 luni închisoare ºi 5 ani inter-
zicerea drepturilor prevãzute de
art. 66 lit. a, b, h ºi n cod penal.
Scade din durata pedepsei închi-
sorii aplicatã inculpatului perioa-
da arestului preventiv de la
19.11.2015 la zi ºi menþine mãsu-
ra arestãrii preventive faþã de in-
culpat”, se aratã în sentinþã. Ho-
tãrârea Tribunalului Dolj nu este
definitivã, atât inculpatul, cât ºi
procurorii sau partea vãtãmatã pu-
tând declara apel, care se va jude-
ca la Curtea de Apel Craiova.
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Neîndoielnic ar surâde ºi autorul acestui
generic, Geo Saizescu, el însuºi din pãrþile
Olteniei, la vara tumultoasã pe care o tra-
versãm. Deºi se întâmplã mai rar, Sfântul
Ilie s-a înduplecat anul acesta ºi a trimis
înainte cu câteva zile o ploaie consistentã,
pe alocuri prea consistentã, peste plita în-
cinsã de arºiþa sfâºietoare ºi tulburãtoare
specificã lunii lui Cuptor. De la o margine la
alta, Doljul, moleºit de vipie, a fost zdravãn
udat ºi rãcorit, tocmai când mai era puþin ºi
chemate erau paparudele, nici o vorbã de
sistemele de irigaþii, aºa-zisa armã la picior,
odinioarã, a agricultorilor, acum uitatã. ªi
ruginitã, unde nu a fost devastatã. Primul
meteorolog al Doljului, Ion Marinicã, de la

Un surâs în plinã varã!Un surâs în plinã varã!Un surâs în plinã varã!Un surâs în plinã varã!Un surâs în plinã varã!
MIRCEA CANÞÃR

Centrul Meteorologic Oltenia, care ne tot
roagã de câte ori îi solicitãm opinia sã nu îi
dãm numele, din motive de onestitate neîn-
duplecatã, ei bine ne contrazice cu argu-
mente de statisticã riguroasã, precizând cã
am mai avut ani cu teribilã instabilitate at-
mosfericã în luna iulie. Ceea ce este adevã-
rat, dar „ruperea baierelor cerului” ºi ade-
vãrate ravagii, cum s-au înregistrat în jude-
þul limitrof – Mehedinþi –, cu 130 litri pe
metrul pãtrat la Balta ºi 113 litri pe metrul
pãtrat la Drobeta-Turnu Severin, valori mai
reduse pe platoul Bâcleºului ºi la Strehaia,
mai rar. În Dolj am avut pe arii extinse, cum
spun meteorologii, precipitaþii consistente,
de la Dãbuleni la Craiova, de la Podari la

Negoieºti ºi de la Coþofeni la Calafat, fãrã a
fi ocolit Bãileºtiul, inima câmpiei doljene.
Prin acest „dar” de la naturã, în toiul verii,
lângã solara tipsie a miriºtii, dupã ce com-
binele ºi-au terminat treaba, grâul rãmânând
prezent în orice act al vieþii, lanurile de po-
rumb ºi floarea-soarelui de un verde închis
îºi proclamã neclintirea, vigoarea ºi mai ales
dârzenia. Hotãrâte sã învingã, par convinse
acum cã aºa se va ºi întâmpla, dupã ce ini-
ma de cobalt a cerului a cedat ºi ploaia cã-
zutã cu generozitate a adus ceea ce se aº-
tepta: un surâs în plinã varã. O varã doljea-
nã acompaniatã de concertele necostisitoa-
re ale greierilor. Aºa stând lucrurile ºi nu
altfel, multe se leagã în câmpia Doljului –

durerea ºi dragostea multora –, când fiinþa
noastrã aparþine pelinului copt ºi altor ier-
buri campestre. În iulie miraculoasa câm-
pie a Doljului, binecuvântatã de ploaia pre-
mergãtoare Sfântului Ilie, lasã fazanii sã-ºi
petreacã puii prin miriºte, ca sã-i îmbrace
mai târziu în purpurã. Pepenii Dãbuleniului,
cu dulceaþa ºi aroma lor inefabilã, se rotun-
jesc în dimensiuni, chiar dacã preþul lor rã-
mâne, pe mai departe, sub al strãdaniei de-
puse, una greu de descris. La atâtea neno-
rociri care se petrec împrejurul nostru, un
surâs în plinã varã, generat de rodul bogat
care se prefigureazã, acum ºi la porumb,
altã plantã fundamentalã, îºi are rostul sãu
pentru fiinþa noastrã.

Poliþiºtii din cadrul Brigãzii de
Combatere a Criminalitãþii Organi-
zate (BCCO) Craiova ºi procurorii
D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial
Craiova au depistat, vineri, 15 iulie
a.c., la un hotel din Craiova, doi
cetãþeni bulgari, Anton Asenov ºi
Krasimira Kevreva, ambii în vârstã
de 30 de ani, suspectaþi de comite-
rea de operaþiuni ilegale cu dispozi-
tive sau programe informatice.

Potrivit comunicatului Inspecto-
ratului General al Poliþiei Române
(IGPR), în urma percheziþiilor cor-
porale, asupra acestora poliþiºtii au
identificat ºi ridicat 13 carduri ban-
care ºi plasticuri prevãzute cu ban-
dã magneticã, 6 cartelele telefoni-

Numãrul tichetelor pentru pro-
gramul “Rabla” a fost suplimentat
cu 4.000 de vouchere, a anunþat,
ieri, ministrul Mediului, Cristiana
Paºca-Palmer. “Toate cele 13.000
de tichete au fost epuizate, aºa cã
am decis sã le suplimentãm cu încã
4.000 de tichete. Din informaþiile
pe care le am de la colegii mei, în-
þeleg cã sunt rezervate cam 15 ti-
chete pe minut, deci mã aºtept ca,
probabil, ºi aceste 4.000 sã se epui-

România va participa la o nouã
zi de curãþenie naþionalã în cadrul
campaniei “Let’s Do It România!”
în data de 24 septembrie, a anun-
þat, ieri, Andrei Coºuleanu, direc-
tor executiv al iniþiativei, într-o con-
ferinþã de presã. «Noutatea din
acest an este cã “Let’s Do It Ro-
mânia!” se întâmplã pentru prima
datã cu mai multe ministere, iar
Ministerul Mediului este ministerul-
cheie. Am gãsit o deschidere pen-
tru soluþia de rezolvare a proble-
maticii deºeurilor în România. Cred
cã a venit momentul sã nu mai
considerãm deºeul numai pe post
de gunoi, ci pe post de resursã ºi
pot crea locuri de muncã, dezvol-
tare economicã localã etc. Avem
sprijinul Ministerului Educaþiei,
Ministerul Afacerilor Interne, Mi-
nisterul Justiþiei ºi Ministerul Trans-
porturilor», a afirmat Coºuleanu

Potrivit reprezentantului “Let’s
Do It România!”, tot în septembrie
va fi demaratã prima campanie na-

Bulgarii arestaþi pentru infracþiuni informatice
ajung la Curtea de Apel Craiova

Curtea de Apel Craiova judecã, mâine,
contestaþiile formulate de doi cetãþeni bul-
gari, o femeie ºi un bãrbat, arestaþi preven-
tiv la sfârºitul sãptãmânii trecute pentru  sã-
vârºirea infracþiunilor de operaþiuni ilegale
cu dispozitive sau programe informatice ºi

deþinerea de instrumente în vederea falsifi-
cãrii de valori. Cei doi aveau aparaturã de
skimming asupra lor ºi sunt suspectaþi cã ar
fi montat un dispozitiv de copiere a datelor
de pe carduri pe un ATM bancar din cartie-
rul craiovean Brazda lui Novac.

ce, un dispozitiv de tip skimming,
stick de memorie, dar ºi 400 de
euro, 400 de leva ºi 129 de lei. De
asemenea, oamenii legii au descins
ºi în camera de hotel unde erau ca-
zaþi cei doi, astfel fiind ridicate în
vederea cercetãrilor alte 7 dispozi-
tive de tip skimming, 2 laptopuri,
precum ºi diferite înscrisuri.

Cei în cauzã sunt suspectaþi cã,
în cursul zilei de joi, 14 iulie a.c.,
ar fi montat un dispozitiv de skim-
ming la un ATM bancar, din car-
tierul craiovean Brazda lui Novac.
În baza probatoriului administrat,
cei doi au fost reþinuþi, vineri, pen-
tru sãvârºirea infracþiunilor de ope-
raþiuni ilegale cu dispozitive sau

programe informatice ºi deþinerea
de instrumente în vederea falsifi-
cãrii de valori. În aceeaºi zi, cei doi
bulgari au fost prezentaþi Tribuna-
lului Dolj, instanþã care a dispus
arestarea lor pentru 30 de zile:

„Admite propunerea Parchetului
de pe lângã Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie – Direcþia de Investigare
a Infracþiunilor de Criminalitate Or-
ganizatã ºi Terorism – Serviciul
Teritorial Craiova. Dispune aresta-
rea preventivã a inculpaþilor ASE-
NOV ANTON ºi KEVREVA KRA-
SIMIRA pe o duratã de 30 zile în-
cepând cu data de 15.07.2016 ºi
pânã la data de 13.08.2016 inclu-
siv. În baza art. 275 alin. 3 ºi 6 C.

proc. pen., cheltuielile judiciare
avansate de stat rãmân în sarcina
acestuia, inclusiv onorariul interpre-
tului de limba bulgarã pe o duratã
de o orã ºi jumãtate. Cu drept de
contestaþie în termen de 48 ore de
la pronunþare. Pronunþatã în ºedin-
þa din Camera de Consiliu, azi,
15.07.2016”, se aratã în încheierea

de ºedinþã a instanþei.
În aceeaºi zi, cei doi inculpaþi au

contestat mãsura dispusã de instan-
þa de fond, contestaþiile lor urmând
sã se judece miercuri, 20 iulie a.c.,
la Curtea de Apel Craiova. Cercetã-
rile continuã, pentru stabilirea între-
gii activitãþi infracþionale.

 CARMEN ZUICAN

Ministerul Mediului a suplimentat numãrul
tichetelor pentru programul „Rabla”

zeze destul de repede”, a declarat
ministrul Mediului.

În acest an, valoarea totalã a
programului este de 220 de mili-
oane de lei, din care 75 de milioa-
ne de lei sunt alocatã pentru ,,Ra-
bla Plus”, prin care românii pot
cumpãra maºini electrice 100%.
Cuantumul unui tichet ,,Rabla” este
de 6.500 lei, iar în program sunt
admise la casare maºinile mai vechi
de 8 ani. În plus, existã eco-bonu-

suri, în valoare de 750 lei la
achiziþionarea unui autovehi-
cul nou, al cãrui motor pro-
duce o cantitate de emisii de
CO2 mai micã de 100 g/km.
Pentru programul ,,Rabla
Plus” existã o primã de 5.000
de lei, acordatã celor care
cumpãrã un automobil nou,
hibrid, ºi o primã de 20.000
de lei pentru o maºinã 100%
electricã.

„Let’s Do It România!”, pe 24 septembrie„Let’s Do It România!”, pe 24 septembrie„Let’s Do It România!”, pe 24 septembrie„Let’s Do It România!”, pe 24 septembrie„Let’s Do It România!”, pe 24 septembrie
þionalã de colectare a hainelor, re-
chizitelor, “orice nefolositor pentru
oameni, dar pe care nu le vom arun-
ca la gunoi”. “Aceastã campanie se
adreseazã celor care vor sã doneze
resursele pe care nu le mai folosesc
altor oameni care au nevoie de ele”,
a spus Coºuleanu. Referitor la edi-
þia din acest an a “Let’s Do It Ro-
mânia!”, pe 18 august vor fi defini-
tivate echipele de curãþenie, iar în-
scrierile celor care doresc cã parti-

cipe încep la 1 august. Pe data de 5
septembrie, se va startul de locare
pentru fiecare echipã.

Iniþiativa “Let’s Do It, Romania!”
este parte din comunitatea interna-
þionalã “Let’s Do It, World!”. Con-
form datelor oficiale, în cei ºapte
ani de existenþã, numãrul voluntari-
lor participanþi a ajuns la 1,2 mili-
oane, în timp ce 3.300 de persoane
au descãrcat aplicaþia dedicatã
“Lets Do It, România!”.
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Despre locuinþele ANL din Cra-
iova, fie ele situate pe strada „Po-
telu”, fie pe bulevardul Olteniei, s-
a tot scris. Pentru chiriaºii ANL,
guvernul Dacian Cioloº a dat star-
tul primelor lovituri financiare.
Concret, a majorat încã din luna
aprilie a.c. cuantumul chiriei, ajun-
gându-se la situaþii foarte dificile.
La un apartament cu douã camere
ºi patru membri ai familiei, chiria a
urcat, începând cu notificarea din
14 aprilie a.c., la 330 lei. La garso-
niere oscileazã între 170 ºi 210 lei.
Conºtientã de impactul pe care o
astfel de creºtere o are asupra ve-
niturilor chiriaºilor ANL, în cea mai
mare parte fiind familii cu minori
în întreþinere, conducerea Craio-
vei a decis sã finalizeze în cel mai
scurt timp cu putinþã procedurile
de punere în vânzare a locuinþelor.

Se dã, astfel, posibilitatea celor în
cauzã sã renunþe la a plãti o chirie
destul de piperatã ºi sã poate achi-
ta cu aceºti bani contravaloarea
viitoarelor locuinþe proprietate per-
sonalã.

Regimul juridic al locuinþelor
pentru tineri a cunoscut, de la Le-
gea nr. 152/1998 privind înfiinþa-
rea Agenþiei Naþionale pentru Lo-
cuinþe ºi pânã în prezent, o bascu-
lare perpetuã între domeniul privat
sau public al statului ºi cel public
ºi privat al Primãriei Craiova. În
cele din urmã, ultimele modificãri

Paºii finali pentru vânzarea locuinþelor ANL din CraiovaPaºii finali pentru vânzarea locuinþelor ANL din CraiovaPaºii finali pentru vânzarea locuinþelor ANL din CraiovaPaºii finali pentru vânzarea locuinþelor ANL din CraiovaPaºii finali pentru vânzarea locuinþelor ANL din Craiova
Joi, 21 iulie a.c., Consiliul Local al Munici-

piului Craiova va dezbate, printre punctele de
pe ordinea de zi a ºedinþei ordinare, ºi rectifica-
rea Cãrþii Funciare nr. 210184, în sensul radie-
rii dreptului de proprietate al Primãriei Craio-
va – domeniul privat ºi intabularea blocului T1
ANL, Craioviþa Nouã, în favoarea statului ro-
mân – domeniul privat. Municipalitatea aratã

cã actualul guvern a decis ca, începând cu 14
aprilie a.c., sã mãreascã chiriile ANL, în foarte
multe cazuri valoarea dublându-se. Putea fi ºi
mai rãu, ne asigurã Lia Olguþa Vasilescu, întru-
cât tot guvernul a indicat ºi coeficientul de ma-
jorare a chiriei, cuprins într-una dintre cele trei
valori prestabilite, iar pentru craioveni multi-
plicarea s-a fãcut cu cel minimal, de 0,9.

legislative cer ca locuinþele ANL
pentru tineri sã fie în proprietatea
privatã a statului român ºi, abia
apoi, sã poatã fi vândute prin in-
termediul autoritãþii locale, în ca-
zul nostru Primãria Craiova.
Ba în domeniul public,
ba în privat

De-a lungul anilor, hãþiºul legis-
lativ a fost ameþitor. Dar acum, în
ºedinþa ordinarã din 21 iulie a.c.,
Consiliul Local al Municipiului Cra-
iova va supune la vot rectificarea
Cãrþii Funciare nr. 210184, în sen-
sul radierii dreptului de proprietate
al Primãriei Municipiului Craiova –
domeniul privat ºi intabularea drep-
tului de proprietate în favoarea sta-
tului român – domeniul privat, pen-
tru imobilele – apartamente din blo-
cul T1, situat în Craiova, bulevar-

dul „Oltenia” – bulevardul „Tine-
retului”, cartier Craioviþa Nouã. Sã
mai amintim cã, de la data construi-
rii lor în 2001, cele ºase scãri de
bloc aferente blocului T1 au tre-
cut în 2008 din proprietatea publi-
cã a municipiului Craiova în cea
publicã a statului. Or, orice bun
public este inalienabil, imprescrip-
tibil, insesizabil! A urmat anul 2009,
când prin HG nr. 587, cele 91 de
locuinþe ale blocului T1 au trecut
în domeniul privat al statului ºi în
administrarea Consiliului Local.

Mai târziu, prin HCL nr. 74/2013

a fost aprobatã modificarea denu-
mirii blocului de locuinþe pentru ti-
neri destinat închirierii din Bloc B1,
în Bloc T1 ºi trei din cele 91 de
locuinþe au fost trecute din pro-
prietatea publicã a statului, în pro-
prietatea publicã a municipiului
Craiova ºi în administrarea Consi-
liului Local. Ulterior, în cadrul HG
nr. 1062/2013 se stabileºte cã blo-
cul T1 aparþine domeniului privat
a statului ºi în administrarea Con-
siliului Local.
Cartea funciarã colectivã 210184
contrazice cele anterioare

Aºa cum bine argumenteazã
Direcþia Patrimoniu din cadrul Pri-
mãriei Municipiului Craiova, „din
cuprinsul Cãrþii Funciare colecti-
vã 210184 Craiova rezultã faptul
cã este înscris Municipiul Craiova
domeniul privat ca fiind titular al
dreptului de proprietate asupra tu-
turor celor 91 de apartamente din
acest bloc T1, fiind astfel necesa-
rã rectificarea Cãrþii Funciare în
sensul radierii dreptului de proprie-
tate al Primãriei Craiova – Dome-
niul Privat ºi intabularea dreptului
de proprietate în favoarea Statului
Român – domeniul privat pentru
cele 88 de apartamente care sunt
în proprietatea statului român ºi
administrarea Consiliului Local”.
Dupã ziua de joi, termenele
curg de la sine

Dupã ce va trece proiectul de
Hotãrâre sus-menþionat, circuitul
firesc este spre Prefectura Dolj pen-
tru obþinerea vizei de legalitate ºi,
apoi, mingea este în curtea OCPI
Dolj. Dupã ce ºi aceste etape se vor
îndeplini, Direcþia Patrimoniu din
cadrul Primãriei Craiova va iniþia
concret procedura de vânzare-
cumpãrare a locuinþelor ANL, în
baza cererilor venite de la chiriaºi.

Sã precizãm cã dreptul de pre-
empþiune la cumpãrare este acor-
dat titularului contractului de în-
chiriere ºi cã acesta nu va putea fi
scos din locuinþã, dacã este în im-
posibilitate de a o cumpãra, având
posibilitatea de a rãmâne pe mai
departe tot în calitate de chiriaº.
Care este valoarea locuinþelor

Prin HG nr. 251/2016 – modi-
ficarea ºi completarea Normelor
metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Legii nr.
152/1998 privind înfiinþarea Agen-
þiei Naþionale pentru Locuinþe,
aprobate prin HG nr. 962/2001 s-
a stabilit cã: „Valoarea de vânzare
reprezintã valoarea de inventar a
locuinþei, actualizatã conform pre-
vederilor legale în vigoare, din
care se scade contravaloarea su-
melor rezultate din cuantumul chi-
riei reprezentând recuperarea in-
vestiþiei, calculatã în funcþie de
durata normatã de funcþionare a
clãdirii, reþinutã de autoritãþile ad-

ministraþiei publice locale ºi vira-
te cãtre Agenþia Naþionalã pentru
Locuinþe conform legii ºi preve-
derilor alin. (12)”.

Valoarea de vânzare a locuinþe-
lor reprezintã valoarea de înlocui-
re pe metru pãtrat multiplicatã cu
suprafaþa construitã efectivã a fie-
cãrei locuinþe, inclusiv cotele indi-
vize aferente fiecãrei locuinþe, di-
minuatã cu amortizarea calculatã
în conformitate cu prevederile art.
14 din Normele metodologice pri-
vind reevaluarea ºi amortizarea
activelor fixe corporale aflate în
patrimoniul instituþiilor publice,
aprobate prin Ordinul ministrului
economiei ºi finanþelor nr. 3.471/
2008, cu completãrile ulterioare, de
la data punerii în funcþiune a lo-
cuinþei pânã la data vânzãrii aces-
teia ºi ponderatã cu coeficientul
prevãzut la art. 10 alin. (2) lit. d1)
din Legea nr. 152/1998, republi-
catã, cu modificãrile ºi completã-
rile ulterioare.

Pe înþelesul tuturor, prin Ordinul
nr. 373 din 28 iulie 2015, emis de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi

Administraþiei Publice, a fost stabi-
litã o valoare de înlocuire de
1.691,29 lei pe metru pãtrat inclu-
siv TVA. Deci la 45 mp avem un
preþ de 76.108 lei. Mai adãugãm
cota de spaþii comune, care poate
varia între 10 ºi 15 mp, ºi ajungem
la 104.477 lei. Din aceastã valoare
se vor scãdea amortizarea ºi con-
travaloarea sumelor rezultate din
cuantumul chiriei reprezentând re-
cuperarea investiþiei, adicã undeva
în jurul de 10% din totalul sumei.
Ajungem, grosso modo, la 94.000
de lei. Pentru cei care nu vor plãti
cu bani cash existã variantele cre-
ditului sau ale plãþii în rate egale
achitate la Taxe ºi Impozite Craio-
va. În acest ultim caz se percepe
un avans de 15%, plus comisionul
de pânã la 1% al unitãþii prin care
se efectueazã vânzarea, pentru aco-
perirea cheltuielilor de evidenþã ºi
vânzare. Cota de pânã la 1% se apli-
cã la valoarea de vânzare calculatã
a locuinþei, stabilitã conform art. 10
alin. (2) lit. d) teza întâi din Legea
nr. 152/1998, republicatã, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulterioare.
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Pentru Medicinã au fost scoase
la concurs 209 locuri la buget ºi
80 la taxã, 34 de locuri la buget ºi
40 la taxã sunt disponibile la Medi-
cinã Dentarã, 9 la buget ºi 35 la
taxã la Tehnicã Dentarã, 29 la bu-
get ºi 70 la taxã la Farmacie, 14 la
buget ºi 10 la taxã la Moaºe, 19 la
buget ºi 10 la taxã la Balneo fizio-
kinetoterapie ºi 29 la buget plus 95
la taxã la Asistenþã Medicalã.

Pentru programul de studii Me-
dicinã secretariatul de înscriere este
organizat în Sala Bibliotecã parter
– Corp A’ (Extindere) strada „Pe-
tru Rareº” nr. 2. La Medicinã Den-
tarã ºi Tehnicã Dentarã înscrierile
se fac la Secretariatul Facultãþii de
Medicinã Dentarã parter – Corp A’
(Extindere), strada „Petru Rareº”
nr. 2. Pentru programul de studii
Farmacie înscrierile se fac la Se-
cretariatul Facultãþii de Farmacie
parter – Corp A’ (Extindere)  stra-
da „Petru Rareº” nr. 2. Absolvenþii
de liceu care doresc sã se înscrie
la programele de studii Moaºe,
Asistenþã Medicalã, Balneofizioki-
netoterapie ºi Recuperare trebuie

 Contestaþiile depuse de candi-
daþi au fost, în aceastã sesiune,
de 1.670. Nu toate au avut câºtig
de cauzã. „În urma recorectãri-
lor, au promovat alþi 91 de candi-
daþi. În beneficiul contestatarului
s-au soluþionat 649 de lucrãri, iar
în dezavantaj – 151, restul fiind
respinse. Diferenþa între notãri a
fost de maximum douã puncte, iar
procentajul final de promovabili-
tate a fost de 66,54 %”, a decla-
rat prof.  Lavinia Elena Craio-
veanu, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj

S-a dat startul înscrierilor la UMF CraiovaS-a dat startul înscrierilor la UMF CraiovaS-a dat startul înscrierilor la UMF CraiovaS-a dat startul înscrierilor la UMF CraiovaS-a dat startul înscrierilor la UMF Craiova

Dupã contestaþii, procentul de promovabilitate la Bacalaureat
a crescut, iar Colegiul Naþional „Elena Cuza” a ajuns pe primul loc

Absolvenþii de liceu care doresc sã urmeze cursurile
unuia din programele de studiu ale Universitãþii de Medicinã
ºi Farmacie îºi pot depune dosarul de înscriere pânã vineri.
UMF Craiova scoate la concurs 343 de locuri la buget ºi 340
la taxã, pentru care se înscriseserã, pânã ieri, 456 de candi-
daþi. Ca ºi în anii trecuþi, la Medicinã se organizeazã concurs
de admitere în baza unui test grilã pe care candidaþii trebuie
sã-l completeze pe parcursul a trei ore.

sã depunã actele la Secretariatul
Facultãþii de Moaºe ºi Asistenþã
Medicalã – Corp C, bulevardul „1
Mai” nr. 66. Programul de înscrie-
re pânã pe 22 iulie a.c. este zilnic,
între orele 10.00-14.00.
Taxa de înscriere
este de 250 de lei

Dosarul de înscriere trebuie sã
conþinã cererea de înscriere – con-
form tipizatului distribuit de secre-
tariatul organizat pentru înscriere
sau postat pe site-ul instituþiei; di-
ploma de bacalaureat sau diploma
echivalentã cu aceasta (însoþitã de
Foaia matricolã) în original sau co-
pie legalizatã însoþitã de o adeve-
rinþã din care rezultã cã originalul
se aflã în pãstrare la instituþia emi-
tentã a adeverinþei precum ºi fap-
tul cã a fost sau nu scutit de achi-
tarea taxei de înscriere. Absolven-
þii de liceu din promoþia 2016 pot
prezenta, în locul diplomei de ba-
calaureat, adeverinþã tip în care se
menþioneazã atât media generalã de
bacalaureat, cât ºi media generalã
a anilor de studii, urmând a depu-

ne diploma de bacalaureat la secre-
tariatul facultãþii pânã la data de 30
septembrie 2016; certificatul de
naºtere, în copie legalizatã (ºi a
celui de cãsãtorie dacã este cazul);
copie a buletinului sau cãrþii de
identitate; adeverinþã medicalã tip
care se obþine de la medicul de fa-
milie specificându-se faptul cã res-
pectivul candidat se aflã/nu se aflã
în evidenþe cu boli cronice. Candi-
daþii cu afecþiuni cronice vor pre-
zenta adeverinþe medicale vizate de
comisiile medicale judeþene de ori-
entare ºcolarã ºi profesionalã; trei
fotografii tip buletin de identitate;
adeverinþã din care sã rezulte cali-
tatea de student (promovat la fine-
le sesiunii de examene din iunie-iu-
lie 2016) eliberatã de decanatul fa-
cultãþii, precum ºi o copie a diplo-
mei de bacalaureat legalizatã sau au-
tentificatã de secretariatul facultãþii
deþinãtoare; diploma de licenþã sau
diploma echivalentã cu aceasta,
pentru absolvenþii care doresc sã
urmeze un al doilea program de stu-
dii, în original sau copie legalizatã
(daca este înscris ºi la alt program
de studiu), în vederea susþinerii con-
cursului de admitere pentru ocupa-
rea unui loc bugetat sau cu taxã,
însoþitã de o adeverinþã emisã de
secretariatul universitãþii/facultãþii
absolvite din care sã reiasã forma
financiarã pentru toþi anii de studii
efectuaþi la programul de studii ab-
solvit anterior; acte doveditoare pen-
tru candidaþii care solicitã scutirea

de platã a taxei de înscriere la con-
cursul de admitere; chitanþa dove-
ditoare a plãþii taxei de înscriere la
concursul de admitere; dosar plic.
Concursul este programat
pe 25 ºi 27 iulie

În ceea ce priveºte concursul
de admitere, acesta  este progra-
mat pe 25 iulie a.c., ora 10.00,
pentru programele de studii Medi-
cinã, Medicinã Dentarã, Farmacie,
respectiv pe 27 iulie a.c., ora 10.00
pentru programele de studii Moa-
ºe, Asistenþã Medicalã Generalã,
Balneo-fiziokinetoterapie ºi Recu-
perare, Tehnicã Dentarã.

Regulile de desfãºurare a con-
cursului sunt deja bine stabilite.
Timpul destinat rezolvãrii grilei este

de trei ore – respectiv douã ore
pentru testul cu 50 de întrebãri –,
socotit din momentul în care caie-
tele cu subiecte au fost distribuite,
fiind interzisã depãºirea timpului
stabilit pentru elaborarea grilelor.
Candidaþii care nu se vor prezenta
conform programãrii pierd drep-
tul de a susþine concursul de ad-
mitere din sesiunea în care au fost
înscriºi. Accesul acestora în sala
de concurs este permis cu maxi-
mum o orã înainte de începerea
probei. Pentru a avea acces în sala
de concurs, candidaþii trebuie sã
aibã asupra lor buletinul sau cartea
de identitate, legitimaþia de concurs
eliberatã la înscriere ºi pix cu minã
de culoare neagrã.

RADU ILICEANU

S-au finalizat verificãrile contestaþiilor
depuse de candidaþii care au participat, în
sesiunea iunie-iulie, la susþinerea exame-
nului de Bacalaureat 2016. În judeþul Dolj,
procentul de promovabilitate a crescut, un-
deva la 67%, unul care accentueazã trendul

crescãtor al ultimilor ani, iar ierarhia s-a
modificat, în ceea ce priveºte instituþiile li-
ceale. Colegiul Naþional „Elena Cuza” a de-
pãºit rivalele, ambele cu o istorie plinã de
rezultate, Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”
ºi Colegiul Naþional „Carol I”.

ºi preºedinte al Comisiei Judeþene
de Bacalaureat.
Unii codaºi, alþii fruntaºi

Într-un asemenea concurs, este
nevoie ºi de o ierarhie, pe care v-o
prezentãm: primul loc, conform
procentajului, aproape la „foto-fi-
nish” este Colegiul Naþional „Ele-
na Cuza” (99,62%), cu 99,58%
fiind clasat Colegiul Naþional „Fraþii
Buzeºti”, iar cea de-a treia treaptã
a podiumului este ocupatã de Co-
legiul Naþional „Carol I”. Ultimele
douã locuri din „Top 5” sunt des-

tinate Colegiului Naþional Pedago-
gic „ªtefan Velovan” (94,4%) ºi
Liceului Adventist (90,32%).

Conform datelor finale, s-au în-
registrat 260 de note maxime, la
diverse probe, un singur „zece” rã-
mânând cel al Georgianei Mate-
escu, absolventã a Colegiului Naþi-
onal „Fraþii Buzeºti”. Dupã recorec-
tarea lucrãrilor, cei mai mulþi bene-
ficiari au fost de la Liceul Teoretic
„Henri Coandã” din Craiova (13),
Liceul Tehnologic „Dimitrie Filiºa-
nu” din Filiaºi (10) ºi Colegiul Naþi-
onal Economic „Gheorghe Chiþu”
din Craiova (10). În plus, cele mai
multe teze soluþionate au fost la Lim-
ba românã (258), iar în minus la
Matematicã (28). Cele mai multe
note maxime au fost obþinute la Is-
torie (65), Matematicã (60), Logi-
cã (47) ºi Anatomie (24). De ase-
menea, s-au înregistrat 662 de note
pe intervalul 9,00 – 9,99, iar din cei
peste 4.000 de candidaþi, 772 au
provenit din promoþiile anterioare.

Dar, ca la orice competiþie, exis-
tã ºi codaºi: Liceul Tehnologic
„Ing. Ionete Aurelian” din Malu
Mare ºi Liceul Tehnologic Special
„Beethoven” din Craiova, cu 0%

(este adevãrat, ºi candidaþii au fost
puþini – cinci, respectiv ºase), Co-
legiul Tehnic de Industrie Alimen-
tarã din Craiova (11,54%), Liceul
Tehnologic „ªtefan Anghel” din
Bãileºti (14,29%), Liceul Tehno-
logic Auto din Craiova (16,67%).
Concluzii ºi speranþe

S-a terminat prima sesiune la
Bacalaureat ºi, ca la orice examen,
trebuie ºi câteva concluzii. «Am luat
decizia ca, la Malu Mare, în anul
ºcolar 2016/2017 sã  nu mai avem
în plan cursuri liceale de zi, mer-
gând numai pe forma „profesiona-
lã”. La „Beethoven” este, aºa cum
se ºtie, o situaþie specialã. Acum,
când vedem aproximativ 4% creº-
terea, faþã de 2015, a promovabili-
tãþii, ºi coroborând cu rezultatele

ultimilor ani ne dãm seama cã s-a
muncit bine în învãþãmântul din
Dolj, iar trendul ascendent, unul
verificabil, sperãm sã se pãstreze ºi
în viitor. Îi felicit pe toþi cei care au
promovat ºi ne dorim ca tinerii care
vin în ultima clasã de învãþãmânt
liceal sã depãºeascã performanþele
celor dinaintea lor. Întregul examen
a avut parte de o organizare foarte
bunã, singura nemulþumire fiind le-
gatã de cei zece eliminaþi, care, timp
de douã sesiuni, nu mai au voie sã
susþinã Bacalaureatul. Regretul este
cu atât mai mare cu cât cei mai
mulþi dintre ei promovaserã celelal-
te probe, dar, în condiþiile actuale,
rezultatele vor fi anulate ºi o vor lua
de la început», a mai precizat Lavi-
nia Elena Craioveanu.

CRISTI PÃTRU
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I. Facultatea de AgronomieI. Facultatea de AgronomieI. Facultatea de AgronomieI. Facultatea de AgronomieI. Facultatea de Agronomie

Facultatea de Agronomie din cadrul Universitãþii din Cra-
iova organizeazã admitere pentru anul universitar 2016-2017
la urmãtoarele specializãri:

 AGRONOMIE cu specializãrile Agriculturã – 50 de
locuri la buget, 50 la taxã, FR 75 ºi Montanologie – 28
locuri la buget ºi 32 la taxã
 INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE cu spe-

cializarea Controlul ºi expertiza produselor alimentare –
28 de locuri la buget ºi 24 la taxã
 INGINERIA GEODEZICÃ cu specializarea Mãsu-

rãtori terestre ºi cadastru – 25 de locuri la buget ºi 24 de
locuri la taxã
 SILVICULTURÃ cu specializarea Silviculturã – la

buget 25 de locuri ºi 25 la taxã

 Admiterea este pe baza mediei de la bacalaureat, iar do-
sarele în baza cãrora se face înscrierea trebuiesc depuse
pânã pe 25 iulie 2016, afiºarea rezultatelor parþiale având loc
pe 27 iulie a.c.

 Facultatea de Agronomie este una dintre cele mai vechi
instituþii de învãþãmânt superior agronomic din România, a
cãrei existenþã este atestatã prin Legea nr. 138 din 25 aprilie
1947. Oferta educaþionalã, flexibilã ºi dinamicã, este repre-
zentatã prin programe de studiu la ciclul de licenþã, atât la
forma de ZI, cât ºi la forma de învãþãmânt FR, în concor-
danþã cu exigenþele ºi normativele ARACIS, asigurând com-
patibilitatea cu cadrul naþional al calificãrilor (RNCIS) ºi Sis-
temul European de Credite Transferabile (ECTS). Detalii pe
site-ul facultãþii.

Facultatea de Litere din cadrul Universitã-
þii din Craiova organizeazã admitere pentru
anul universitar 2016-2017 la urmãtoarele
specializãri:

LIMBÃ ªI LITERATURÃ :
- Limba ºi literatura românã ºi o limbã ºi literaturã

modernã la alegere: francezã, englezã, germanã, italianã, spa-
niolã – 58 de locuri la buget, taxã 22 de locuri ºi ID 75 de locuri

- Limba ºi literatura englezã – O limbã ºi literaturã
modernã la alegere: francezã, germanã, italianã, spaniolã /
Limba ºi literatura latinã – buget 48 de locuri ºi 52 la taxã

- Limba ºi literatura francezã – O limbã ºi literaturã
modernã la alegere: englezã, germanã, italianã, spaniolã /
Limba ºi literatura latinã  - buget 19 locuri ºi 71 la taxã

- Limba ºi literatura românã – Limba ºi literatura
latinã – buget 10 locuri

- Limba ºi literatura românã ºi o limbã ºi literaturã
modernã la alegere: francezã, englezã (Dr. Tr. Severin) –
buget 25 de locuri ºi taxã 15 locuri.

 IV IV IV IV IV. Facultatea de Automaticã,. Facultatea de Automaticã,. Facultatea de Automaticã,. Facultatea de Automaticã,. Facultatea de Automaticã,
Calculatoare ºi ElectronicãCalculatoare ºi ElectronicãCalculatoare ºi ElectronicãCalculatoare ºi ElectronicãCalculatoare ºi Electronicã

Facultatea de Automaticã, Calculatoare ºi Electronicã din
cadrul Universitãþii din Craiova organizeazã admitere pentru
anul universitar 2016-2017 la urmãtoarele specializãri:

 INGINERIA SISTEMELOR – buget 108 locuri ºi taxã
30 de locuri:

- Automaticã ºi informaticã aplicatã
- Ingineria sistemelor multimedia
CALCULATOARE ªI TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI –

buget 117 locuri, taxã 35 de locuri:
- Calculatoare
- Calculatoare în limba englezã
INGINERIA ELECTRONICÃ, TELECOMUNICAÞII ªI

TEHNOLOGII INORMAÞIONALE – buget 37 de locuri ºi
taxã 8 locuri

- Electronicã aplicatã
MECATRONICÃ ªI ROBOTICÃ – buget 32 de locuri ºi

taxã 15 locuri
- Mecatronicã
- Roboticã

Pentru domeniul Mecatronicã ºi Roboticã – 100% media
examenului de bacalaureat. Dosarele se depun pânã pe 24
iulie, iar rezultatele parþiale se vor afiºa pe 25 iulie a.c.

Pentru domeniul Calculatoare ºi Tehnologia Informaþiei;
Ingineria sistemelor; Ingineria Electronicã; Telecomunica-
þii ºi Tehnologii Informaþionale: 70% nota obþinutã la exa-
menul scris (matematicã sau informaticã la alegere) ºi 30%
media examenului de bacalaureat. Dosarele pentru aceste
domenii se depun pânã pe 22 iulie, iar rezultatele parþiale se
vor afiºa tot pe 25 iulie a.c. Detalii pe site-ul facultãþii.

II. Facultatea de HorticulturãII. Facultatea de HorticulturãII. Facultatea de HorticulturãII. Facultatea de HorticulturãII. Facultatea de Horticulturã

Facultatea de Horticulturã din cadrul Universitãþii din Cra-
iova organizeazã admitere pentru anul universitar 2016-2017
la urmãtoarele specializãri:

 HORTICULTURÃ cu specializãrile Horticulturã ºi
Peisagisticã – 53 de locuri la buget ºi 47 la taxã
 BIOLOGIE, cu specializarea Biologie – la buget 40

de locuri ºi la taxã 20 de locuri
 INGINERIA MEDIULUI, cu specializarea Ingine-

ria ºi Protecþia Mediului în Agriculturã – la buget 34 de
locuri ºi 36 la taxã
 INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE, cu

specializarea Tehnologia Prelucrãrii Produselor Agricole
– la buget 27 de locuri ºi la taxã 33 de locuri.

Admiterea este pe baza mediei de la bacalaureat, iar
dosarele în baza cãrora se face înscrierea trebuiesc de-
puse pânã pe 27 iulie 2016, afiºarea rezultatelor parþia-
le având loc pe 27 iulie a.c.

Absolvenþii studiilor universitare de licenþã îºi pot
exercita profesia conform competenþelor ºi drepturilor
corespunzãtoare diplomei dobândite, în instituþiile sau
exploataþiile de profil horticol, în industria alimentarã,
în protecþia mediului, cercetare ºtiinþificã, sãnãtate, în
diverse structuri administrative (DADR, APIA, OJCA,
Direcþii Sanitar Veterinare, ARDRP). Detalii pe site-ul
facultãþii.

LIMBI MODERNE APLICATE:
- raducere ºi interpretare (limba englezã ºi limba france-

zã) – buget 19 locuri ºi taxã 21 de locuri

ªTIINÞE ALE COMUNICÃRII:
- Comunicare ºi relaþii publice – buget 39 de locuri,

taxã 51 de locuri
- Jurnalism – buget 22 de locuri, taxã 28 de locuri

TEATRU ªI ARTELE SPECTACOLULUI:
                 - Artele spectacolului (actorie) – buget 9 lo-

curi ºi taxã 1 loc

MUZICÃ :
- Pedagogie muzicalã – buget 8 locuri, taxã 7
- Interpretare muzicalã (canto) – buget 5 locuri ºi taxã 3

locuri
- Interpretare muzicalã (instrumente) – buget 4 locuri ºi

taxã 4 locuri

ªTIINÞE ALE EDUCAÞIEI:
- Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar – bu-

get 20 de locuri ºi taxã 40 de locuri
- Pedagogia învãþãmântului primar ºi preºcolar Dr. Tr.

Severin – buget 20 de locuri ºi taxã 40 de locuri

Pentru domeniile Limbã ºi literaturã, Limbi moderne
aplicate, ªtiinþe ale comunicãrii – 100% media examenu-
lui de bacalaureat. Dosarele se depun pânã pe 23 iulie 2016.

Pentru domeniul Muzicã: Etapa I eliminatorie – proba in-
terpretativã

Etapa a II –a – solfegiu, analiza solfegiului, auz-oral-dic-
tat muzical – scris. Dosarele se depun pânã pe 20 iulie a.c.

Pentru domeniul ªtiinþe ale educaþiei: 100% media exa-
menului de bacalaureat. Interviu (proba oralã) – admis/respins

Pentru domeniul Teatru dosarele se depun pânã pe 20 iulie:
Etapa I – eliminatorie. Candidatul va fi notat cu admis/respins

Etapa a II-a cu notare: atelier de improvizaþie; un monolog.
Detalii pe site-ul www.ucv.ro/admitere.

III. Facultatea de LitereIII. Facultatea de LitereIII. Facultatea de LitereIII. Facultatea de LitereIII. Facultatea de Litere
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Ieri-searã târziu, în ambientul mirific de
la Curtea de Argeº, leagãn întemeietor ºi re-
per glorios al istoriei Valahiei ºi ale neamului
românesc, s-au încheiat lucrãrile celei de-a
20-a ediþii a Festivalului Internaþional de
Poezie sub genericul „Nopþile de Poezie”  la
care au participat, ca de fiecare datã, peste
50 de autori de pe toate meridianele lumii.

Iniþiatorii acestei manifestãri de un incon-
testabil prestigiu, consolidat prin cele douã
decenii parcurse nu fãrã dificultãþi, cu ne-
bãnuitã trudã recompensatã de pasiune ºi de
un rar ataºament la valorile spiritualitãþii ro-
mâneºti, sunt, cum se ºtie, Carolina Ilica ºi
Dumitru M. Ion.

Poeþi remarcabili ei înºiºi, reputaþi în þarã
ºi peste hotare, au avut, pe la mijlocul anilor
90, ideea de a crea o instituþie particularã în
resorturile ei profunde sub genericul „Acade-
mia Internaþionale Orient-Occident”, deve-
nitã de la început matrice a acestor reuniuni
ce-au convocat ºi acum, rãstimp de 9 zile,
în rodnice confruntãri literare, soli ai poe-
ziei de pe toate continentele.

Trei au fost momentele finale ce-au în-
cununat aceastã ediþie jubiliarã: primirea de
noi membri ai Academiei Orient-Occident
în sala Meºterului Manole de la Catedrala
Arhiepiscopalã în prezenþa Înaltpreasfinþi-
tului Calinic Argatu, o gazdã ospitalierã a
participanþilor, festivitatea de decernare a
premiilor festivalului ºi ultimul recital poe-
tic plurilingv din primitoarea salã a Muzeu-
lui municipal.

Dincolo de activitãþile extra-poetice – ex-
cursia duminicalã spre zona carpatinã, cu
un popas la legendare lãcaºe de cult ºi pri-
veliºtea peisajului montano-energeticã de la
Vidraru -, vizitarea Mânãstirii Princiare, cti-
torie a lui Neagoe Basarab le-a oferit oaspe-
þilor oportunitatea de a lua act de cele mai
importante ºi aurorale momente ale istoriei
românilor. Frumuseþea locului, arhitectura
originalã, atipicã, într-un fel ce încântã ºi
farmecã orice vizitator, a construcþiei în care
reverbereazã, poetic ºi mitic, legenda Maº-
terului Manole, dar în care se odihnesc ºi
rãmãºiþele marilor regi ºi regine ale Româ-
niei, de la Carol I la Carol al II-lea, nu pu-
teau sã nu impresioneze pe oaspeþii de peste
mãri ºi þãri.

Ascultând cinci dimineþi ºi seri la rând
texte poetice în cele mai diverse limbi (en-
glezã, chinezã, spaniolã, francezã, germa-
nã, arabã, macedoneanã, italianã, portu-
ghezã, bulgarã, estonianã, polonezã, cehã,
norvegianã ºi altele), nu m-am putut sus-
trage gândului întrebãtor dacã nu cumva
Poezia, ca Muzica ºi, în general, ca Arta
în funcþia ei de vector al creativitãþii
umane, nu asumã dimensiunea unei tera-
pii. Una a Rãului, înscris în gena umanã
prin cãderea adamicã, atât de resuscitat
azi, în lumea în care vieþuim sub semnul
unei terori mondializate.

Nu mã îndoiesc de veridicitatea unei ast-
fel de ipoteze. Cãci în liniºtea decantatã de
glasul poeþilor – sosiþi din Australia, China,

Hong Kong, Capul Verde, Cuba, Argentina,
Bolivia, Uruguay, Brazilia, Mexic, Panama,
Franþa, Portugalia, Italia, Germania, Franþa,
Estonia, Georgia, Bulgaria, Cehia, Macedo-
nia, Liban, ca de altfel ºi din Tunisia, Siria ºi
Tucia, locuri, acestea din urmã, în care zar-
va sângeroasã a armelor atenteazã la trium-
ful lirele muzelor poeziei – gustul pãcii ºi al
înþelegerii cãpãta sunetul unei promisiuni a
triumfului Binelui.

Un bine cãruia arta – ºi poezia nãscutã
din germenul uimirii în faþa frumuseþii
umane ºi a destinãrii sale în harul creaþiei
artistice – i se asociazã în chip de fer-
ment al speranþei rodirii unei ordini a pã-

cii ce însoþeºte, de milenii, destinul uma-
nitãþii pe Terra.

Zile hãrãzite cuvântului poetic ca instru-
ment primar al Logosului ctitoritor al spiri-
tului uman creator de frumos ºi de adevãr
invulnerabile, sustras deriziunii ºi vocaþiei
destructive a confruntãrilor litigioase ºi, din
pãcate, sângeroase.

Zile mirabile, repet sub impulsul proprii-
lor trãiri de martor ºi de mãrturisitor, ce s-
au succedat, într-o polifonie seducãtoare,
sub semnul inter-cunoaºterii nemijlocite, al
unei intercomunicãri restituite strãvechii
cumunicãturi din zestrea semanticã a patri-
moniului spiritualitãþii noastre strãbune.

Poezia ca Poezia ca Poezia ca Poezia ca Poezia ca terapie a teroriiterapie a teroriiterapie a teroriiterapie a teroriiterapie a terorii

Obiceiuri legate de Sânzâiene
(sau Drãgaica), Paparude, Sfântul
Ilie, Cununa seceriºului, colivã, co-
lac ºi prima pâine din noua recoltã
de grâu vor fi prezentate, la sfârºi-
tul acestei sãptãmâni, în centrul

Festivalul de datini ºi obiceiuri
„Tradiþiile verii” – vineri, în Centrul Vechi

Craiovei, de cinci ansambluri folc-
lorice din Dolj ºi alte zone etnogra-
fice ale þãrii – Gorj, Mehedinþi ºi
Sibiu. Intitulat Festivalul de datini
ºi obiceiuri „Tradiþiile verii”, eve-
nimentul a ajuns la cea de-a V-a ediþie

ºi este organizat de Consiliul Jude-
þean Dolj ºi Centrul Judeþean pen-
tru Conservarea ºi Promovarea Cul-
turii Tradiþionale Dolj, cu sprijinul
Primãriei ºi al Consiliului Local
Municipal Craiova.

Vineri, 22 iulie, începând cu ora
19.00, pe scena amplasatã în Piaþa
„Fraþii Buzeºti” vor urca Ansam-
blul Folcloric „Cununa” din Agnita
(Sibiu), Ansamblul Folcloric
„Roua” din Cloºani-Padeº (Gorj),
Ansamblul Folcloric „Liliacul” din
Baia de Aramã (Mehedinþi), An-
samblul Folcloric „Alunelul” din
Pieleºti ºi Ansamblul Folcloric
„Hora Desnãþuiului” din Bârca
(Dolj). Spectacolul va fi prezentat
de Alina ªerban.

«Festivalul bifeazã deja anul aces-
ta a cincea ediþie din frumoasa po-
veste a anotimpului lui Cireºar, Cup-
tor ºi Gustar, cu cele mai lungi ºi
cãlduroase zile din an, cu vacanþe

la bunici, cu tradiþii ºi obiceiuri ce
amintesc vremea primelor recolte
ºi a plantãrii roadelor de toamnã.
Centrul Judeþean pentru Conserva-
rea ºi Promovarea Culturii Tradiþi-
onale Dolj aduce din nou în capitala
Olteniei câteva din obiceiurile dedi-
cate de strãbuni unor secvenþe ale
verii, precum ziua Sânzienelor sau
Drãgaica, Sânpetru de varã, Papa-

rudele, Caloianul, Sãptãmâna lui
Sântilie. ªi face aceasta împreunã
cu ansambluri folclorice din judeþul
Dolj, dar ºi din alte zone etnofol-
clorice din România», spune prof.
Nicolae Dumitru, referent în cadrul
Centrului Judeþean pentru Conser-
varea ºi Promovarea Culturii Tra-
diþionale Dolj.

MAGDA BRATU

Dupã „Turneu în oraº” – proiect estival ajuns la cea de-
a IV-a ediþie, derulatã între 29 iunie ºi 3 iulie ºi cuprinzând
cinci evenimente sub genericul „5 magic brass evenings”,
Filarmonica „Oltenia” propune craiovenilor alte seri muzi-
cale. Cinci microconcerte urmeazã sã aibã loc în diverse
spaþii neconvenþionale ale oraºului, în cadrul proiectului
muzical «Filarmonica „Oltenia” (RE)descoperã oraºul...
în 33 de minute de muzicã clasicã».

Iniþiat în vara anului 2013, acesta s-a bucurat de un real
succes, oferind craiovenilor posibilitatea sã audieze scurte
ºi accesibile programe muzicale, prezentate în timpul sãp-
tãmânii, în aer liber, în spaþii adecvate din centrul oraºului,
în proximitatea unor obiective familiare publicului.

Vara aceasta, proiectul include microconcerte pre-
zentate de Grupul Coral „Allegro” al Liceului de Arte
„Marin Sorescu”, pregãtirea muzicalã aparþinând prof.

33 de minute de muzicã estivalã, cu Grupul Coral „Allegro”
Florian-George Zamfir. Îi veþi putea asculta ºi aplauda
pe tinerii muzicieni joi, 4 august – pe esplanada Com-
plexului Minerva (ora 20.00); sâmbãtã, 6 august – pe
esplanada Casei Bãniei (ora 20.00); luni, 8 august – în
spaþiul pietonal de la Banca Româneascã (ora 20.00);
miercuri, 31 august – în curtea interioarã a Blocului
156 apartamente / „Lumea Copiilor” (ora 19.00); du-
minicã, 4 septembrie – în pãrculeþul Colegiului Naþio-
nal „Elena Cuza” (ora 19.00).

Stagiunea estivalã a Filarmonicii „Oltenia” va continua,
pe parcursul lunilor iulie ºi august, ºi cu alte evenimente
muzicale, între care un concert de pian susþinut de Rebeca
Omordia (joi, 28 iulie, ora 20.00) ºi altul prezentat de Ko-
rea Union Youth Orchestra, cu Jinwon Lee la pupitrul diri-
joral (marþi, 2 august, ora 19.30).

MAGDA BRATU
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Dupã ce o facþiune a Ar-
matei lipsitã de sprijin din in-
teriorul forþelor armate, dar
ºi al populaþiei, a eºuat în
tentativa de a prelua pute-
rea de la Recep Erdogan ºi
guvernul sãu, preºedintele,
poreclit “Sultanul”, a reve-
nit în forþã, demarând o ac-
þiune de epurare în cadrul
armatei ºi justiþiei. Erdogan
a vorbit de “curãþarea de
virusul” gulenist, referindu-
se la scoaterea din sistemul
public a tuturor celor sus-
pectaþi cã sunt adepþi sau
simpatizanþi ai miºcãrii cle-
ricului turc Fethullah Gulen, aflat în exil
în SUA ºi acuzat de Erdogan cã a orches-
trat lovitura de stat. Ministrul Justiþiei de
la Ankara a anunþat cã 6.000 de persoane
au fost arestate în urma tentativei de lo-
viturã de stat. Este vorba în principal de-
spre militari, dar ºi de peste 2.700 de ma-
gistraþi care au primit sâmbãtã noapte man-
date de arestare. Erdogan a lansat în re-
petate rânduri ideea cã ar putea reinstitui
pedeapsa cu moartea în Turcia. Aproape
8.000 de membri ai forþelor de poliþie din
Turcia, inclusiv din Istanbul ºi Ankara au
fost demiºi, din cauza presupuselor legã-
turi cu tentativa de loviturã de stat, a de-
clarat ieri un înalt oficial de securitate.
Autoritãþile turce au arestat sau demis mii

 ªTIRI

ªTIRI

Serghei Lavrov: Uniunea Europeanã
începe acum sã înþeleagã
importanþa dialogului cu Rusia

Uniunea Europeanã începe acum
sã înþeleagã mai bine importanþa
dialogului cu Rusia, bazat pe egali-
tatate ºi avantajos de ambele pãrþi, a
declarat, luni, ministrul rus de
Externe, Serghei Lavrov, în urma
discuþiilor cu omologul sãu portu-
ghez, Augusto Santos Silva. “În ceea
ce priveºte agenda internaþionalã,
am discutat despre ameliorarea
situaþiei de pe continentul euro-
pean”, a spus Lavrov, care s-a
întâlnit cu Augusto Santos Silva cu
ocazia vizitei efectuate de acesta din
urmã în Rusia. “Suntem interesaþi
sã avem cu Uniunea Europeanã
relaþii bazate pe egalitate ºi pe
beneficii mutuale ºi orientate spre
interese strategice comune”, a mai
subliniat Lavrov. Uniunea Europea-
nã începe, dupã pãrerea sa, sã
înþeleagã mai bine cã o asemenea
abordare nu are alternative ºi cã
“soluþia la problemele majore
internaþionale poate fi gãsitã doar
prin efort consolidat”.

Theresa May se va întâlni
cu Angela Merkel pentru a discuta
despre cooperare în contextul Brexitului

Noul premier al Marii Britanii,
Theresa May, se va întâlni mâine cu
Angela Merkel pentru a discuta
depre cooperarea în contextul în care
þara sa se pregãteºte sã pãrãseascã
Uniunea Europeanã, a declarat un
purtãtor de cuvânt. Purtãtorul de
cuvânt al liderului britanic a spus,
de asemenea, cã May va cãlãtori joi
în Franþa unde îl va întâlni pe
preºedintele Francois Hollande
pentru discuþii privind ieºirea Marii
Britanii din Blocul comunitar,
atacul de la Nisa ºi cooperarea în
lupta antiterorism.

Nicolas Sarkozy acuzã actualul
guvern francez cã nu a prevenit
atacurile teroriste

În urma atacului de la Nisa, care
a avut loc chiar de Ziua Naþionalã a
Franþei, fostul preºedinte francez
Nicolas Sarkozy a criticat dur actua-
lul guvern francez, care în opinia sa
nu a fãcut tot ceea ce este pentru a
asigura securitatea.  Sarkozy a
declarat cã “Democraþia nu trebuie
sã fie slabã, nici pur ºi simplu doar
sã comemoreze. Democraþia trebuie
sã spunã: Vom câºtiga rãzboiul”.
Fostul preºedinte a mai adãugat cã
sprijinã luarea de mãsuri mai dure,
cum ar fi expulzarea musulmanilor
radicalizaþi ºi etichetarea electronicã
a celor cu risc de radicalizare.
Sarkozy a mai precizat cã Franþa este
“în rãzboi, un rãzboi total. Duºmanii
noºtri nu au tabu-uri, nu au limite,
nici un principiu”. Un numãr de 84
de persoane au decedat dupã ce
teroristul Mohamed Lahouaiej
Bouhlel a intrat cu camionul în
mulþimea care se bucura de specta-
colul de artificii cu ocazia Zilei
Naþionale a Franþei. Potrivit ultime-
lor date, 85 de persoane rãmân
internate, dintre care 18 în stare
criticã.

Douã mii de militari români ºi din state-
le NATO ºi 22 de nave participã începând
de ieri ºi pânã pe 22 iulie la cel mai mare
exerciþiu naval multinaþional al anului - Sea
Shield 16 - care se desfãºoarã în apele te-
ritoriale româneºti ºi cele internaþionale ale
Mãrii Negre. “Cinci zile, 1000 de militari
români ºi 1000 de militari din ºapte þãri se
vor antrena în comun pe mare ºi vor pune
în aplicare proceduri de operare la stan-
darde NATO, pentru lupta împotriva ame-
ninþãrilor de orice naturã pe mare, subac-
vatice ºi aeriene”, conform unui comuni-
cat la Statului Major al Forþelor Navale
Române. La exerciþiu, Forþele Navale Ro-
mâne participã cu 11 nave, douã elicopte-
re Puma Naval, douã detaºamente mobile
de lansare rachete ºi o navã de suport pen-

Turcia riscã excluderea din NATO
în cazul abandonãrii principiilor demo-
cratice ºi nerespectãrii statului de
drept, avertizeazã John Kerry, secre-
tarul de Stat al Statelor Unite. Dupã
participarea la reuniunea miniºtrilor de
Externe ai statelor UE, desfãºuratã la
Bruxelles, secretarul de Stat american
a reiterat susþinerea pentru Adminis-
traþia din Turcia, dar a atras atenþia în
privinþa respectãrii normelor democra-
tice. “ªi Alianþa Nord-Atlanticã are
condiþionalitãþi privind respectarea
principiilor democratice”, a declarat
John Kerry, dupã ce Înaltul reprezen-
tant al UE pentru Afaceri Externe, Fe-
derica Mogherini, a avertizat statul turc

Erdogan începe „marea epurare”.Erdogan începe „marea epurare”.Erdogan începe „marea epurare”.Erdogan începe „marea epurare”.Erdogan începe „marea epurare”.
Mii de magistraþi ºi militari arestaþi în TMii de magistraþi ºi militari arestaþi în TMii de magistraþi ºi militari arestaþi în TMii de magistraþi ºi militari arestaþi în TMii de magistraþi ºi militari arestaþi în Turciaurciaurciaurciaurcia

de persoane suspectate cã ar avea legã-
turã cu organizarea ºi punerea în aplicare
a loviturii de stat din Turcia. Cel puþin 99
de persoane care ar fi fost implicate în
organizarea loviturii de stat din Turcia au
fost arestate la Ankara. Printre cei ares-
taþi se numãrã ºi general de brigadã Ha-
qan Evrim. Anterior, postul de televiziu-
ne Haber Turk a anunþat cã 12 generali ºi
un amiral au fost arestaþi în Turcia, în
cursul dimineþii de luni. Autoritãþile de la
Ankara au arestat peste 6.000 de persoa-
ne în urma tentativei de loviturã de stat, a
anunþat Bekir Bozdag, ministrul Justiþiei.
În principal este vorba despre militari ºi
ofiþeri de top, suspectaþi cã au luat parte
la tentativa de loviturã de stat, dar ºi de

aproximativ 2.750 de
magistraþi - judecãtori ºi
procurori - care sunt sus-
pectaþi cã sunt simpati-
zanþii clericului Fethullah
Gulen, cel mai mare ad-
versar al lui Erdogan. Cu
toþii sunt acuzaþi cã fac
parte din aºa-numitul
“stat paralel”, reþea care
se opune preºedintelui
Erdogan din interiorul sis-
temului public. Printre cei
arestaþi se numãrã coman-
dantul bazei aeriene de la
Incirlik, generalul Bekir
Ercan Van, conform pre-

ºedinþiei turce. Baza aerianã este folositã
de SUA pentru operaþiunile împotriva Sta-
tului Islamic, din Siria ºi Irak. Baza a fost
temporar închisã, iar americanii ºi-au sus-
pendat operaþiunile, însã duminicã dupã-
amiazã Pentagonul a anunþat redeschide-
rea ei ºi reluarea operaþiunilor împotriva
Statului Islamic, ca urmare a redeschide-
rii spaþiului aerian turcesc pentru aerona-
vele militare. “Operaþiunile de curãþare
continuã”, a declarat ministrul Justiþiei,
adãugând cã numãrul arestãrilor va creº-
te. Preºedintele Recep Erdogan a promis
duminicã de asemenea cã “va curãþa toate
instituþiile statului de virusul” suporterilor
lui Fethullah Gulen, adãugând cã miºca-
rea gulenistã “a distrus forþele armate”.

John Kerry: Turcia riscã excluderea din NATO
în cazul abandonãrii principiilor democratice

în privinþa reintroducerii pedepsei cu
moartea. Ea a subliniat cã UE respin-
ge în mod categoric þãrile ce susþin
reintroducerea pedepsei cu moartea.
John Kerry a adãugat cã ministrul de
Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu,
l-a asigurat cã Guvernul turc va res-
pecta principiile decmocratice ºi sta-
tul de drept. Kerry l-a avertizat însã
cã Alianþa Nord-Atlanticã va suprave-
ghea acþiunile statului turc. “Evident
au fost arestate rapid foarte multe per-
soane. Nivelul de vigilenþã ºi control
va fi semnificativ zilele ce vor urma.
Sperãm cã vom putea colabora în mod
constructiv pentru a preveni un re-
gres”, a mai spus Kerry.

2.000 de militari ºi 23 de nave participã la cel
mai mare exerciþiu naval multinaþional al anului

tru scafandri, Forþele Aeriene Române asi-
gurã secvenþele exerciþiilor de luptã aeria-
nã cu douã aeronave MIG 21 LanceR, dar
ºi un elicopter Puma, pen-
tru evacuare medicalã, iar
Garda de Coastã româ-
neascã participã cu o navã
de patrulare. Bulgaria, Ca-
nada, Grecia, Polonia,
SUA, Turcia ºi Ucraina
participã cu cinci fregate,
trei vânãtoare de subma-
rine, o corvetã, un subma-
rin, patru aeronave ºi ofi-
þeri de stat major. Lai Sea
Shield 16, vor fi evaluate
structurile din Forþele Na-
vale Române care sunt

nominalizate pentru a face parte din Forþa
de Reacþie NATO 2016-2017 (NATO
Reaction Force).
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Poltergeist

Se difuzeazã la HBO,
ora 21:00

Remake al filmului cu acela?i
nume din 1982, filmul Poltergeist
îl are ca protagonist pe Eric
Bowen, un tatã care dupã ce î?i
pierde locul de muncã se mutã
împreunã cu familia într-un ora?
nou ?i încearcã sã croiascã
pentru aceasta un nou început.
Totul decurge normal, pânã când
fiica sa, Madison, este rãpitã,
lucru ce îl face pe Eric sã în?e-
leagã cât de importantã este
pentru el familia.

Medalionul

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Combinând mãiestria în arte
marþiale a lui Jackie Chan cu
efecte speciale de înaltã clasã,
Medalionul este un film de acþiu-
ne, dar ºi o comedie unde alãturi
de super-eroul Chan apar ºi alte
vedete internaþionale precum
Claire Forlani, Lee Evans ºi
Julian Sands. Jackie Chan este
Eddie Young, un destoinic poli-
þist din Hong Kong, gata-gata sã-
ºi piardã viaþa într-un accident,
în timpul unei acþiuni periculoase
legate de un medalion miraculos.

S.W.A.T. - Trupe de elitã

Se difuzeazã la PRO Cinema,
ora  20:30

Au fost recrutaþi pentru cea mai
periculoasã misiune din cariera
lor. Farrell îl interpreteazã pe
Jim Street, un fost membru al
echipei S.W.A.T., care, alãturi de
partenerul sãu, Brian Gamble
(Renner), este eliminat din
echipã în urma unei decizii
controversate pe care au luat-o
în timpul unei acþiuni cu luare
de ostatici. Dezgustat, Gamble
îºi dã demisia, dar…

MARÞI - 19 iulie

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

2016
09:00 Rãzboiul lui Stalin cu

URSS-ul: 1924-1953
10:00 Gãri de poveste
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Nocturne
17:55 Dosar România
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Scafandri de lupta ai

României
22:05 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Drama
23:10 Într-o seara de octombrie
2009, Drama
00:55 Mad Men
2007, SUA, Drama
01:50 Vorbeºte corect!
02:00 Telejurnal
02:50 Dosar România
03:40 Documentar
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

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

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

mea
13:30 Comorile Toscanei
14:10 5 minute de istorie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritatilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de stiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:10 Prinþesa sabiilor
2000, SUA, Actiune, Aventuri,

Drama
20:10 Dragoste ºi razboi
1995, Canada, Drama, Istoric
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Viceregii
2007, SUA, Drama, Istoric
00:20 5 minute de istorie
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Memorialul Durerii

TVR 2

07:50 Dezastrul din San
Andreas

09:45 Fantastic 4
11:25 Visuri ºi obligaþii
13:20 Pe platourile de filmare
13:50 Ziua Independenþei
16:15 Paul, mare poliþist la mall 2
17:50 Cel mai lung drum
20:00 Poveºti de groazã
21:00 Poltergeist
22:35 Greu de ucis 4
00:45 The Lookalike
02:25 Un plan perfect
03:55 O faptã bunã
04:25 Ultima cinã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 Stirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Medalionul
2003, SUA, Actiune, Comedie
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crima,

Drama, Mister, Thriller
01:00 Medalionul (R)
2003, SUA, Actiune, Comedie
02:45 Vorbeºte lumea (R)
04:45 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

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

08:45 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Grevã de Crãciun (R)
14:15 Hudson Hawk (R)
16:30 La bloc
18:45 Paris Model
20:30 S.W.A.T. - Trupe de elitã
23:00 Misterele Casei Bantuite 2
01:00 S.W.A.T. - Trupe de elitã

(R)
03:15 Cine A.M.
06:45 Paris Model (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Prãdãtorul din mlaºtinã
2011, SUA, SF
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtuna pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Furtuna pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

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

bine
20:30 Academia lui Horia
22:00 Jurnalul unui burlac
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Academia lui Horia (R)
03:00 Jurnalul unui burlac (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevarul Live
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)

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

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

League
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Dã-i bãtaie! Local

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

Kombat
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial
înnoratmarþi, 19 iulie - max: 29°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,4706 ............. 44706
1 lirã sterlinã................................5,3559....................53559

1 dolar SUA.......................4,0474........40474
1 g AUR (preþ în lei)........172,8527.....1728527

Cursul pieþei valutare din 19 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Din adâncuri

Ora: 21:00

Gen film: Dramã, Thriller

Valul ucigaº

Ora: 14:00

Gen film: Acþiune, Dramã, Thriller

Epoca de gheaþã: Ploaie de meteoriþi

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

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

Tomahawkul de os

Ora: 18:30

Gen film: Aventuri, Dramã, Horror

RECOMANDÃRI TV
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Hai sã fim poliþiºti!

Se difuzeazã la HBO, ora 17:15

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

Jaf contra cronometru

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

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

Ameninþarea ciclonului

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  20:30

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

MIERCURI - 20 iulie

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

2016
09:00 Scafandri de luptã ai

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

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

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

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

TVR 1

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

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

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

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

mea
01:30 Mic dejun cu un campion

TVR 2

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

a II-a
02:30 Greg Louganis: înapoi pe

trambulinã
04:00 Dispozitiv 0068

HBO

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

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

PRO TV

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

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

PRO CINEMA

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

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

ANTENA 1

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

KANAL D

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

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

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

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

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

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

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

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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Anunþul tãu!
INSPECTORATUL pentru Situa-

þii de Urgenþã „Oltenia” al Judeþului
Dolj, cu sediul în localitatea Craiova,
str. C.D. Fortunescu, nr. 2, judeþul
Dolj, organizeazã concurs pentru
ocuparea funcþiei contractuale va-
cante, de: -muncitor calificat IV-I (in-
stalator apã-canal): 1 post. Concur-
sul se va desfãºura astfel: -Proba
practicã în data de 16.08.2016, ora
10.00; -Proba interviu în data de
22.08.2016, ora 12.00. Pentru partici-
parea la concurs candidaþii trebuie
sã îndeplineascã urmãtoarele con-
diþii: -studii: ºcoalã profesionalã; -
vechime: -; -curs de calificare în spe-
cializarea de instalator (instalaþii sa-
nitare), sã fie apt psihologic ºi apt
medical. Candidaþii vor depune do-
sarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la
publicarea anunþului în Monitorul
Oficial, Partea a III-a, la sediul din
Craiova, str.C.D.Fortunescu, nr.2.
Relaþii suplimentare la sediul: Inspec-
toratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia” al Judeþului Dolj, Craiova,
str. C.D. Fortunescu, nr. 2, persoanã
de contact: Vlãduþu Mihai, telefon:
0251.510.126, interior: 27125.

Primãria Municipiului Craiova,
prin SC Salubritate Craiova SRL, va
efectua, în perioada 27.07.2016-
02.08.2016, în funcþie de condiþiile
meteorologice existente, lucrãri de
dezinsecþie pe raza municipiului Cra-
iova (luciu de apã ºi spaþii verzi).
Lucrarea de dezinsecþie pentru com-
baterea insectelor dãunãtoare se va
face prin pulverizare aerianã. Se va
folosi pentru dezinsecþie substanþa
din grupa a III-a de toxicitate Super-
tox , avizatã de cãtre Ministerul Sã-
nãtãþii. Conform fiºei de securitate a
produsului, soluþiile de lucru utiliza-
te nu sunt periculoase pentru me-
diu ºi nu prezintã niciun pericol pen-
tru oameni, animale, peºti ºi pãsãri.

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.

OFERTE SERVICIU
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste ma-
rochinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis condu-
cere: englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi per-
soanã fizicã independen-
tã în Anglia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucreazã îm-
preunã la curãþenie:
case, birouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-mail:
ploaelaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor toa-
te detaliile. Preþul drumu-
lui este suportat de fie-
care, fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

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

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.

Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Vând apartament în vilã
120 mp, teren 150 mp,
zonã centralã. Telefon:
0736/ 139.179.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Vând 400 ºi 1500 mp
Bãile Govora, toate utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 progra-
mul Rabla, piese de
schimb. Telefon: 0742/
382.449.
Vând DACIA 1300 con-
venabil, avantajos pen-
tru programul Rabla. Te-
lefon: 0728/272.925.
Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Tele-
fon: 0770/333.559.

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per 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. Rela-
þii la telefon: 0765/
312.168.

Anunþul tãu!
ADMINISTRATORUL unic al

SC COREALIS SA, cu sediul în
Craiova, Calea Severinului, nr. 42,
Dolj, J16/293/2000, CUI: 13060330,
dl. Cojoacã Alexandru, în temeiul
art. 1171 alin.(1) din Legea nr. 31/
1990 a societãþilor comerciale re-
publicatã ºi modificatã, la solicita-
rea actionarului SC BMO OLTENIA
SA, cu o deþinere de 38,9103% din
capitalul social, completeazã ordi-
nea de zi a Adunãrii Generale Ex-
traordinare a Acþionarilor din data
de   03.08.2016, ora 11.00, (prima
convocare) sau 04.08.2016, ora
11.00 (a II-a convocare), anunþ pu-
blicat în Monitorul Oficial al Româ-
niei partea a IV-a nr.2443/
30.VI.2016, cu urmãtorul punct
care va fi în continuarea celor din
primul anunþ: 6.Aprobarea faptu-
lui cã majorarea efectivã a capita-
lului social prin emiterea acþiuni-
lor se va efectua dupã obþinerea
certificatului de atestare a dreptu-
lui de proprietate asupra terenului
situat în mun. Craiova, B-dul. Olte-
nia, nr. 43, jud. Dolj, urmând sã se
acorde un drept de preferinþã acþi-
onarilor existenþi în condiþiile art.
216 din Legea 31/1990. Restul pre-
vederilor din convocatorul iniþial
rãmân neschimbate.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 19 iulie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Subsemnatul.................................................................................
Domiciliat în ............................................................................
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vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã,
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asumându-mi responsabilitatea conþinutului:

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite, cu
geamuri, presã hidrauli-
cã mase plastice, 2 bu-
telii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând arbore motor nou
Dacia 1600, arc suspen-
sie spate Dacia papuc 5
locuri. Telefon: 0745/
589.825.
Vând în cimitirul Ungu-
reni- zona Eroilor – par-
cela G rândul 4,plaþul 4
mormânt
din beton, gard fier 3/
1,50 cu douã gropi su-
prapuse. Telefon: 0740/
012.173; 0745/ 601.438
Vând colecþie formula
AS de 15 ani. Telefon:
0729/494.550.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/
427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.Vând bicicletã
damã sau bãrbaþi, bute-
lii turist. Telefon: 0761/
676.223.

Vând bicicletã copii 4-5
ani – 50 lei, televizor
Goldstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti
convenabil, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând þiglã ELPRECO
verde – 700 buc. 1,5 lei
/ buc. Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil EBODA
sigilat, cutii metalice pãs-
trare armament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte piele
militare, combinã muzi-
calã Stereo 205, calcu-
lator instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare. Tele-
fon: 0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama,
4 bare cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/1 m,
drujbã electricã Einºel cu
lanþ rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, canapea,
fotolii, scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din lemn
cu roate cu ºinã imitaþie,
dimensiunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5 litri.
Negociabil. Telefon:
0251/598.518; 0748/
233.140.
Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã,
camerã auto. Telefon:
0351/181.202; 0773/
970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

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

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi bijuterii
lucrate manual, cu argint
la schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator maºinã
de scris. Telefon: 0251/
415.586.

DECESE
Ai trecut prin viaþã cu
bucuria de a învãþa ºi
a da învãþãturã. Ai cu-
prins munþi ºi câmpii,
podiºuri ºi delte, flu-
vii ºi arhipelaguri. Pe
harta lumii tu ne-ai
fost compas ºi buso-
lã. Acum îºi iau rãmas
bun un soþ cu care ai
aniversat nunta de
aur, doi copii ºi cinci
nepoþi a cãror memo-
rie va rezona la nume-
le “Maia”. Cu nemãr-
ginitã tristeþe, marþi, 19
Iulie, ora 11:00 la bi-
serica Sf. Spiridon o
vom conduce pe ulti-
mul drum catre cimiti-
rul Ungureni pe cea
care a fost MIOARA
GÎRNIÞA.

CONDOLEANÞE
Colegii si prietenii
din DSP sunt alãturi
de dr. Adriana Hure-
zeanu la marea du-
rere  pricinuitã  de
moartea soþului dr.
DAN HUREZEANU
si transmit condo-
leanþe familiei.
Prof. Aristidie Gheor-
ghiu regretã decesul
domnului dr. DAN
HUREZEANU un
profesionist al medi-
cinei. Sincere condo-
leanþe familiei!
Familia Maria ºi
Constantin Tudosie
regretã trecerea în
nefiinþã a celui ce a
fost profesor NIÞÃ
TOMA. Condolean-
þe familiei. Luminiþa
ºi Cristi Budã.
Familia Mihaela ºi
Lucian Mirea îm-
pãrtãºeºte durerea
d-lui Teclu Co-
dreºi la pierderea
d.nei CODREªI
MILANA, un suflet
cald ºi blând. Pioa-
se aduceri aminte

Colectivul ªcolii
Postliceale Ecolo-
gice “Sfântul ªte-
fan”  este alãturi de
domnul Preºedin-
te Teclu Codreºi
în aceste momen-
te atât de dureroa-
se ale despãrþirii
neaºteptate de iubi-
ta sa soþie MILANA
CODREªI  ºi î i
transmit sincere

condoleanþe pen-
tru pierderea su-
feritã. Dumnezeu
s-o odihneascã în
pace!
Fira Manuela trans-
mite sincere con-
doleanþe domnului
manager Teclu
Codreºi la decesul
soþiei. Dumnezeu
sã o odihneascã!

Familia Pasãre re-
gretã decesul doam-
nei prof. CODREªI
MILANA ºi este alã-
turi de domnul ma-
nager Teclu Codreºi
în aceste momente
triste, de adâncã în-
cercare.  Dumnezeu
sã o odihneascã în
pace! Condoleanþe
familiei!
Niculeanu Nicuþa
transmite condo-
leanþe domnului  ma-
nager al Scolii Eco-
logice Sf. ªtefan din
Craiova, Teclu Co-
dreºi,  în aceste  mo-
mente grele pricinui-
te de decesul soþiei
CODREªI MILANA.
Fie ca Bunul Dumne-
zeu sã o odihneascã
în lumea celor drepti.
Colectivul ªcolii Pos-
liceale Edu Net este
alãturi de domnul ma-
nager Teclu Codreºi
în momentele dureroa-
se pricinuite de trece-
rea în nefiinþã a soþiei,
CODREªI MILANA.
Condoleanþe familiei
îndoliate!



Familia Codreºi anunþã cu profundã
durere decesul celei ce a fost soþie, mamã
ºi bunicã bunã – MILANA CODREªI,
profesor, 62 ani.

Corpul neânsufleþit se aflã la Capela
Bisericii Sfântul Nicolae, vis-a-vis de
Billa ºi Casa Tineretului.

Slujba de înmormântare va avea loc la
aceastã Bisericã  în data de 20.07.2016,
de la ora 11.00.

Înmormântarea
va avea loc la cimi-
tirul Craiova- Nord.
Suflet curat, veºnic
te vom respecta!
Candela iubirii
noastre sã-þi fie lu-
minã veºnicã!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Cinci medalii de aur, plus alte cinci de ar-
gint ºi de bronz, au obþinut atleþii clubului
CSM Craiova la cea mai importantã întrece-
re internã, Campionatul Naþional de Seniori
ºi Tineret, disputat în perioada 16-17 iulie, la
Cluj-Napoca. Demonstrând încã odatã cã este
invincibil, cu un numãr de titluri naþionale al
cãrui ºir îi þine cu greu ordinea, Cosmin So-
rescu s-a încununat în proba seniorilor de
aruncarea ciocanului. Soþia sa, Ileana Sores-
cu, a izbutit ºi ea sã câºtige titlul de cam-
pioanã, la aruncarea discului. A treia distinc-
þie de aur a fost obþinutã de Ionuþ Drãguºin
în cursa de 1500 de metri, la categoria tine-
ret, în timp ce Mihaela Nunu a fost prima în
proba de 800 de metri, la senioare. Cea de-a
cincea prezenþã pe cea mai înaltã treaptã a
podiumului le-a aparþinut fetelor care au com-
pus echipa ºtafetei de 4x400 metri senioare,
formatã din Adelina Pastor, ªtefania Sandu,

Cinci titluri naþionale pentru atleþiiCinci titluri naþionale pentru atleþiiCinci titluri naþionale pentru atleþiiCinci titluri naþionale pentru atleþiiCinci titluri naþionale pentru atleþii
de la CSM Craiovade la CSM Craiovade la CSM Craiovade la CSM Craiovade la CSM Craiova

Mihaela Nunu ºi Mihaela Popescu. Singura
medalie de argint a delegaþiei craiovene a fost
adjudecatã de aceeaºi Mihaela Nunu, care s-
a impus la proba de 800 de metri ºi a urcat
pe podium cu ºtafeta, în cursa de 1500 de
metri. Alte patru medalii de bronz au fost
cucerite de Ana-Maria Roºianu (100 m se-
nioare), Cãtãlina Chircã (1.500 m tineret),
Andrei ªtefana (3.000 m obstacole seniori)
ºi ’tafeta de 4x100 metri, compusã din Ade-
lina Pastor, ªtefania Sandu, Ana-Maria Ro-
ºianu ºi Delia Pãdureanu.

În altã ordine de idei, sãptãmâna trecutã,
tot în Cluj Napoca, s-a desfãºurat ºi finala
Campionatului Naþional de Juniori 3. Atleþii
CSM-ului ºi-au trecut în cont trei distincþii,
prin Speranþa Costea, care a cucerit argintul
la 3 km marº, ºi Gabriel ªandru, care a obþi-
nut o medalie de argint la 800 de metri, res-
pectiv un bronz la 400 de metri.

Simona Halep, nr. 5 WTA ºi principala favoritã,
a triumfat, duminicã, la BRD Bucharest Open, spul-
berând-o cu un dublu 6-0 pe letona Anastasija Se-
vastova, nr. 66 WTA ºi cap de serie 7, la capãtul
unui meci întins pe durata a doar 47 de minute. O
performanþã excelentã în condiþiile în care baltica
conducea cu 3-1 la întâlnirile directe ºi nu pierduse
nici mãcar un set în drumul sãu spre finalã.

Constãnþeanca, care se mai impusese la Bucu-
reºti ºi în 2014, a primit dupã aceastã izbândã un
cec în valoare de 43.000 de dolari ºi 280 de puncte
WTA.

Pentru Halep, titlul de duminicã a fost al 13-
lea din carierã ºi al doilea din acest an. Titlurile
Simonei la simplu sunt urmãtoarele: 2013 – Nurn-
berg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven,

Halep câºtigã entuziasmant turneul de la Bucureºti
ºi urcã pe 6 în ierarhia “Road to Singapore”

Moscova, Sofia, 2014 – Doha, Bucureºti,
2015 – Shenzhen, Dubai, Indian Wells,
2016 – Madrid, Bucureºti. Halep a mai
jucat opt finale: 2010 – Fes, 2011 – Fes,
2012 – Bruxelles, 2014 – Madrid, Ro-
land Garros, Turneul Campioanelor, 2015
– Toronto, Cincinnati.

Pe de altã parte, graþie succesului de la
Arenele BNR, Simona Halep a urcat de pe
locul 8 (ultimul calificabil) pe 6 în ierarhia
pentru Turneul Campioanelor, depãºindu-
le pe Dominika Cibulkova (Slovacia) ºi
Carla Suarez Navarro (Spania).

În clasamentul general WTA, Halep rã-
mâne pe locul 5, cu 5.071 de puncte, dar
se apropie de locul 4, ocupat de sportiva
polonezã Agnieszka Radwanska, cu 5.335

de puncte. De altfel, în top 10 WTA nu a avut loc
nicio schimbare de la ultima actualizare. Lider e
Serena Williams (SUA, 8.330p), secondatã de An-
gelique Kerber (Germania, 6.500p) ºi Garbine Mu-
gurza (Spania, 5.482p). Locurile 6-10 sunt ocupa-
te în ordine de: Victoria Azarenka (Belarus, 3.761p),
Venus Williams (SUA, 3.656p), Roberta Vinci (Ita-
lia, 3.525p), Carla Suarez Navarro (Spania, 3.010p),
Svetlana Kuzneþova (Rusia, 2.900p).

În top 100, România a rãmas doar patru jucã-
toare, dupã ce Patricia Þig a coborât trei poziþii,
pânã pe 102. Irina Begu a rãmas a doua româncã
din top, în staþionare pe 31, Monica Niculescu a
coborât opt locuri, pânã pe 61, în timp ce Sorana
Cîrstea a pierdut ºi ea douã poziþii, de pe 86 pe 88.

UEFA a anunþat, ieri, prin intermediul site-ului ofi-
cial, numele celor 10 nominalizaþi la titlul de cel mai
bun fotbalist din Europa, în sezonul 2015-2016, ur-
mând ca pe 5 august sã se voteze stabilirea listei
scurte de trei jucãtori.

Cei mai mulþi fotbaliºti provin de la câºtigãtoarea
Ligii Campionilor, Real Madrid: Cristiano Ronaldo,
Gareth Bale, Toni Kroos ºi Pepe, în timp ce FC Bar-
celona ºi Bayern Munchen au câte doi jucãtori, iar
Atletico Madrid ºi Juventus câte unul.

În ceea ce priveºte naþionalitãþile, Germania este
cel mai bine reprezentatã, cu trei jucãtori, secondatã
de Portugalia, câºtigãtoarea titlului european, cu doi.
Restul provin din Þara Galilor, Italia, Franþa, Argen-
tina ºi Uruguay.

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

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

LIGA CAMPIONILOR – TURUL II
PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ

DIGI SPORT 2
12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bastad, în Suedia: ziua 1.

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

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

Se cunosc nominalizaþii la titlul de fotbalistul sezonului în Europa
Aproape jumãtate vin de la Real Madrid

Premiul pentru cel mai bun fotbalist va fi acordat
pe 25 august, la Monaco, atunci când va avea loc
tragerea la sorþi pentru grupele Ligii Campionilor.

În ultimii cinci ani s-au impus Lionel Messi, în
2011, respectiv 2015, Andres Iniesta, în 2012, Franck
Ribery, în 2013, ºi Cristiano Ronaldo, în 2014.

Iatã lista completã: Gareth Bale (Real Madrid/
Þara Galilor), Gianluigi Buffon (Juventus/Italia),
Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Franþa), Toni
Kroos (Real Madrid/Germania), Lionel Messi (Bar-
celona/Argentina), Thomas Muller (Bayern Mun-
chen/Germania), Manuel Neuer (Bayern Munchen/
Germania), Pepe (Real Madrid/Portugalia), Cristia-
no Ronaldo (Real Madrid/Portugalia), Luis Suarez
(Barcelona/Uruguay).

România este reprezentatã în competiþie de Astra
ºi Steaua, ambele urmând sã intre în luptã în turul
urmãtor. Acolo unde, giurgiuvenii vor întâlni învingã-
toarea dublei FC Copenhaga – Crusaders, iar bucu-
reºtenii pe vucecampioana Cehiei, Sparta Praga.
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Arbitrul bucureºtean Marius
Avram i-a bãgat în buzunar lui Gigi
Becali 400.000 de euro, suma atri-
buitã câºtigãtoarei Cupei Ligii.
Mignonul arbitru a dictat penalty
la un duel „umãr la umãr” între
Serediuc ºi Muniru, în careul
Chiajnei, în prelungiri, în minutul
111, la scorul de 1-1 în finala din-
tre Steaua ºi Concordia Chiajna.
Hamroun l-a pãcãlit pe Bãlgrãdean
cu o „Panenka” de la punctul cu
var ºi astfel Steaua a câºtigat tro-
feul pentru a doua oarã consecu-

Împrumutul portarului Lauren-
þiu Popescu la CSM Rm. Vâlcea a
fost doar pentru o sãptãmânã, în
care goal-keeper-ul de 19 ani a dis-
putat un meci amical în tricoul echi-
pei antrenate de Jerry Gane. „Po-
picã” a fost titular în partida de
verificare cu Pandurii, pierdutã de
echipa din Zãvoi cu 2-0, iar asearã
avea sã fie prezent din nou sub
comanda lui Gigi Mulþescu, întru-
cât transferul lui Virgil Drãghia, de
la Rapid, a picat. Astfel, Universi-
tatea va conta în sezonul urmãtor
pe postul de portar pe: Nicolae
Calancea, Laurenþiu Popescu ºi
Andrei Vlad. În schimb, la Vâlcea
a ajuns atacantul Mihai Dina, care
ultima datã a evoluat în Cipru, la
AEL Limassol.

Jucãtorii Universitãþii Craiova
continuã antrenamentele pentru
meciul cu Pandurii Târgu Jiu, din
prima etapã a Ligii 1 Orange. Ieri,
de la ora 18.30, staff-ul tehnic a

Handbalistele debuteazãHandbalistele debuteazãHandbalistele debuteazãHandbalistele debuteazãHandbalistele debuteazã
în noul sezon la Cisnãdieîn noul sezon la Cisnãdieîn noul sezon la Cisnãdieîn noul sezon la Cisnãdieîn noul sezon la Cisnãdie

Ieri s-a stabilit ºi programul
campionatului Ligii Naþionale femi-
nine de handbal, iar SCM Craiova
va evolua în prima etapã, în depla-
sare, contra echipei Mãgura Cis-
nãdie. Campionatul debuteazã pe 11
septembrie, iar primul meci acasã
pentru formaþia pregãtitã de Bog-
dan Burcea va fi pe 18 septembrie,
contra nou-promovatei CSM
Bistriþa. Derby-ul cu campioana ºi
câºtigãtoarea Champions League,
CSM Bucureºti, este programat în

deplasare, pe 25 septembrie. Vali
Ardean ºi compania au urmãtorul
program în tur: la Unirea Slobozia
(22 septembrie), cu CSM Ploieºti
(25 septembrie), la CSM Bucureºti
(29 septembrie), cu Danubius Ga-
laþi (16 octombrie), la HC Zalãu (23
octombrie), cu HC Roman (27
octombrie), la Dunãrea Brãila (6
noiembrie), la Corona Braºov (13
noiembrie), cu U Cluj (17 noiem-
brie), la HC Buzãu (8 ianuarie) ºi
cu HCM Rm. Vâlcea (15 ianuarie).

Marius Avram a ajutat SteauaMarius Avram a ajutat SteauaMarius Avram a ajutat SteauaMarius Avram a ajutat SteauaMarius Avram a ajutat Steaua
sã câºtige 400.000 de eurosã câºtige 400.000 de eurosã câºtige 400.000 de eurosã câºtige 400.000 de eurosã câºtige 400.000 de euro

tiv. În 2015, steliºtii trecuserã cu
3-0 de Pandurii. În finala dispu-
tatã duminicã seara pe Arena Na-
þionalã, Marko Momcilovic a des-
chis scorul dupã o orã de joc, în-
scriind de lângã linia porþii, dupã
ce „Pufi” a respins superficial lo-
vitura cu capul a lui Golubovic.
Pena a împins meciul în prelun-
giri, tot cu o loviturã de cap, în
minutul 88, dar echipa antrenatã
de Emil Sãndoi n-a mai avut nicio
ºansã în faþa lui Marius Avram,
care a decis câºtigãtoarea.

Portarul de 19 ani care fusese detaºat la Vâlcea,Portarul de 19 ani care fusese detaºat la Vâlcea,Portarul de 19 ani care fusese detaºat la Vâlcea,Portarul de 19 ani care fusese detaºat la Vâlcea,Portarul de 19 ani care fusese detaºat la Vâlcea,
Laurenþiu Popescu, s-a întors în Bãnie,Laurenþiu Popescu, s-a întors în Bãnie,Laurenþiu Popescu, s-a întors în Bãnie,Laurenþiu Popescu, s-a întors în Bãnie,Laurenþiu Popescu, s-a întors în Bãnie,
dupã ce a picat transferul lui Drãghia de la Rapiddupã ce a picat transferul lui Drãghia de la Rapiddupã ce a picat transferul lui Drãghia de la Rapiddupã ce a picat transferul lui Drãghia de la Rapiddupã ce a picat transferul lui Drãghia de la Rapid

supravegheat primul antrenament
al sãptãmânii, astãzi se vor efec-
tua douã ºedinþe de pregãtire de la
ora 9.30 ºi 19.30, în vreme ce mier-
curi ºi joi antrenamentele au fost
programate dupã-amiaza. Lotul
Universitãþii Craiova se va deplasa
la Severin chiar în ziua meciului cu
Pandurii Târgu Jiu, programat vi-
neri, de la ora 21, pe stadionul
“Municipal”.

Altfel, LPF a publicat ieri lista
cu cele doar 27 de transferuri în-
registrate în vara aceasta  în Liga
I, printre acestea fiind ºi cele ale
lui Rambe ºi Calancea la Universi-
tatea, de la Farense, respectiv FC
Voluntari.

Se pot achiziþiona
abonamente ºi online

Începând de ieri, abonamentele
la meciurile de acasã ale Universi-
tãþii Craiova pentru întreaga stagiu-

ne 2016-2017 a Ligii 1 Orange
sunt disponibile online. Pe baza
abonamentului achiziþionat la înce-
putul stagiunii se intrã la toate par-
tidele de pe teren propriu ale alb-
albaºtrilor, inclusiv la meciurile din
Cupa României ºi Cupa Ligii. Abo-
namentele se pot achiziþiona acce-
sând link-ul http://www.biletec-
suc.ro/ , dar ºi de la magazinul ofi-
cial al clubului situat în zona En-
glish Park. Preþul acestora este: 64
de lei la peluzã, 152 de lei la tribu-
na a II-a, 240 de lei la tribuna I,

400 de lei la tribuna 0 ºi 4500 de
lei la sectorul VIP. Sunt luate în
calcul minim 18 meciuri pe teren
propriu, respectiv 13 în sezonul
regulat ºi alte 5 în play-off, dacã
va fi cazul, sau încã 7, dacã Uni-
versitatea va evolua în play-out.
Abonamentele Family Stand sunt la
tribuna 1 ºi costã 204 lei pentru un
adult însoþit de copii. Abonamen-
tele Senior ºi Student se adreseazã
pensionarilor ºi studenþilor, care,
prin prezentarea unui act de iden-
titate ºi a talonului de pensie origi-

nal, respectiv a carnetului de stu-
dent beneficiazã de o reducere la
jumãtate a preþului unui abonament
Standard.  Persoanele cu dizabili-
tãþi pot beneficia de un abonament
gratuit, dar trebuie sã contacteze
clubul prin e-mail.

Cel mai probabil, pentru partida
de la Târgu Jiu, suporterii craio-
veni care vor ocupa locuri în sec-
torul destinat oaspeþilor vor intra
gratuit, în virtutea reciprocitãþii din-
tre cele douã cluburi.
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