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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Înainte aveam o armatã ºi un
general; acum, Popescule, avem o
armatã de genrali.
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Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!

Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!

Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!

Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!

Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!

Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!

Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!

Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!

Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!un cadou meritat de craioveni!

Grãdina Botanicã a
fost mult timp ca o casã
prãfuitã ºi nelocuitã,
dar la care, dupã mulþi
ani, stãpânul s-a întors.
A deschis larg ferestre-
le ºi a aerisit toate
încãperile, a vãruit
pereþii, a spãlat podele-
le, iar ultima datã a pus
flori pe masã ºi a agãþat
perdele apretate la
ferestre. La fel s-a
întâmplat ºi aici, unde,
începând de anul
trecut, Primãria Craio-
va a început sã scuture
de praf ºi uitare cea mai
frumoasã zonã verde
din centrul oraºului. Cu
multã muncã, Grãdina
Botanicã a redevenit, în
sfârºit, un loc priete-
nos, unul nesperat de
încântãtor, unde, la fel
ca într-o casã bine
gospodãritã, oaspeþii se
grãbesc acum sã-i
treacã pragul. Iar insula
japonezã, care a fost
realizatã de la zero în
cel mai mlãºtinos loc al
grãdinii, pare sã fie
cadoul pe care autoritã-
þile locale s-au grãbit
sã-l facã tuturor craio-
venilor care au aºteptat
îndelung aceastã
modernizare.
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Christian Estrosi, unul din greii
partidului republican, nu mai este
primar al oraºului Nisa, dupã douã
mandate succesive, încheiate anul
acesta, când a preferat sã rãmânã
doar prim-adjunct ºi preºedinte al
regiunii Paca, legea cumului de
mandate permiþându-i încã acest
lucru. Primar este un oarecare
Philippe Pradal, care preferã dis-
creþia, dându-se dispãrut din pei-
saj. Dupã noaptea tragicã, din 14
spre 15 iulie, a apãrut în anturajul
mentorului sãu Christian Estrosi...

Carderi craioveniCarderi craioveniCarderi craioveniCarderi craioveniCarderi craioveni
condamnaþicondamnaþicondamnaþicondamnaþicondamnaþi
definitivdefinitivdefinitivdefinitivdefinitiv

Trei craioveni arestaþi pre-
ventiv în martie 2012 pentru
deþinere de echipamente de
skimming, dupã ce au fost
prinºi cu aparatura asupra lor,
au fost condamnaþi definitiv la
câte 2 ani ºi 8 luni închisoare
cu suspendare ºi 90 de zile de
muncã în folosul Primãriei
Craiova, dupã ce Curtea de
Apel Craiova a respins ape-
lurile inculpaþilor. La momen-
tul reþinerii lor, anchetatorii
spuneau cã, cel mai probabil,
aceºtia intenþionau sã ajungã
în Mexic...
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pe podiumulpe podiumulpe podiumulpe podiumulpe podiumul
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Traian Bãsescu:
Cel mai bun
profil de premier
sunt eu

Preºedintele PMP Traian
Bãsescu a declarat, ieri, cã ar
avea cel mai bun profil de
premier, întrebat dacã este
acord cu declaraþia lui Valeriu
Steriu care a afirmat cã l-ar
putea susþine pe Cioloº pentru
un nou mandat. „Pot fi de
acord cu orice, dar cel mai
bun profil de premier sunt
eu”, a rãspuns Traian Bãses-
cu, zâmbind, dupã congresul
prin care UNPR a fost absorbi-
tã de partidul sãu. Întrebat
dacã ºi-ar dori sã fie premier,
Traian Bãsescu a afirmat:
„Mi-aþi spus de profil ºi atunci
v-am spus”. Fostul preºedinte-
le le-a explicat delegaþilor
prezenþi la congres cã prioritã-
þile noului partidului þin de o
lege nouã a sãnãtãþii, depusã
de PMP încã din 2015 în
Parlament. “În iarna lui 2012
aceastã lege a scos oameni în
stradã la Bucureºti. ªi în 2012
era târziu sã modernizãm
sistemul de sãnãtate, dar
pentru cã se refuzã cu obstina-
þie, deprecierea sistemului de
sãnãtate va continua”, a spus
Bãsescu. Un alt obiectiv trebuie
sã fie educaþia, adicã revenirea
la forma iniþialã a legii educa-
þiei elaboratã de comisia
condurã de Mircea Miclea. De
asemenea, noul PMP vrea sã
existe o interdicþie pentru
tãierea pãdurilor pentru altceva
decât pentru mobilier ºi pentru
lemne de foc pentru populaþie.
Traian Bãsescu a mai spus cã
bugetul pentru apãrare trebuie
sã fie de 2,2% din PIB anul
viitor, subliniind cã existã
proiecte pentru modernizare,
dar cã acestea nu au finanþa-
re. Traian Bãsescu a mai
spus cã în mediul rural încã
mai rãmân pete albe unde
nici PMP, nici UNPR nu au
organizaþii, afirmând cã, în
general, teritoriul este
acoperit.
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“În contextul nelamuririlor le-
gate de Raportul Europol privind
fenomenul terorismului in Euro-
pa, in anul 2015, Serviciul Roman
de Informatii face urmatoarele pre-
cizari. Potrivit Raportului de acti-
vitate al SRI pe anul 2015, 10 per-
soane suspectate de terorism au
fost declarate indezirabile pe teri-
toriul Romaniei, la solicitarea Ser-
viciului Roman de Informatii”,
anunþã Biroul de Presã al SRI.

Precizãrile au fost fãcute în con-
textul în care în raportul Europol
privind situaþia ºi tendinþele tero-
rismului în UE (TE-SAT) 2016,
publicat miercuri pe site-ul institu-
þiei, se aratã cã România a arestat
unsprezece persoane suspectate de
terorism în anul 2015. “Þãri pre-
cum România ºi Slovacia au anun-
þat un nivel scãzut al ameninþãrii,

Guvernul a sesizat CCR, în
data de 27 iunie, privind legea
pensiilor speciale ale aleºilor lo-
cali, anunþul fiind fãcut de prim-
ministrul Dacian Cioloº într-un
interviu la postul public de ra-
dio. “Am decis sã trimitem din
nou acest proiect de lege la Cur-
tea Constituþionalã (…) pentru
cã în continuare din lege nu re-
iese clar cum ar urma sã fie fi-
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Serviciul Român de Informa-
þii anunþã cã în anul 2015 zece

persoane suspectate de tero-
rism au fost declarate indezi-
rabile, la solicitarea SRI, pre-
cizãrile venind în contextul în
care în care raportul Europol
publicat miercuri aratã cã 11

suspecþi au fost arestaþi în
România anul trecut.

deºi erau conºtiente de riscul re-
prezentat de luptãtorii teroriºti
strãini care le tranzitau teritoriul”,
potrivit documentului Euro

Raportul Europul aminteºte cã
în luna aprilie, militanþii grupãrii
al-Murabitun au rãpit un cetãþean
român în zona de graniþã dintre
Burkina Faso, Niger ºi Mali. Do-
cumentul mai subliniazã faptul cã
gruparea kurdã Partidul Muncito-
rilor din Kurdistan (PKK) ºi-a in-
tensificat eforturile de strângere
de fonduri, propagandã ºi recru-
tare dupã iulie 2015, menþionând
România printre þãrile care au
semnalat continuitatea acestor
campanii anuale ale PKK pentru
colectarea de fonduri. “PKK ºi-a
intensificat eforturile de strânge-
re de fonduri, propagandã ºi re-
crutare dupã prãbuºirea acordu-

lui de încetarea a focului cu Tur-
cia în iulie 2015 ºi dupã escalada-
rea ulterioarã a conflictului. Aus-
tria, Belgia, Franþa, Germania,
Grecia, România, Suedia, Elveþia
ºi Olanda au semnalat continuita-
tea campaniilor anuale ale PKK de
strângere de fonduri, care includ
donaþii, taxe de membru ºi alte
venituri. Se presupune cã sumele
finanþeazã aripa armatã a grupãrii
HPG, precum ºi filiala sa din Si-
ria, PYD ºi aripa sa armatã, YPG”,
potrivit documentului.

Potrivit raportului Europol, în
anul 2013 o persoanã din Româ-
nia a fãcut obiectul unei proce-
duri judiciare încheiate pentru in-
fracþiuni de naturã teroristã. În
anul 2015, 151 de persoane au
murit ºi peste 360 au fost rãnite
în urma atacurilor teroriste din

UE, se subliniazã în document.
Peste 1.000 de persoane au fost
arestate în UE pentru infracþiuni
aflate în legãturã cu terorismul,
dintre care 424 doar în Franþa, mai
aratã documentul. De asemenea,
Europol a publicat o scurtã anali-
zã a incidentelor teroriste recente
care subliniazã dificultãþile opera-
þionale în detectarea ºi oprirea
atacturilor comise de un singur
combatant.

În raportul TE-SAT 2016, Eu-
ropol subliniazã cã asemenea ata-
curi rãmân una dintre tacticile fa-
vorite ale Stat Islamic ºi ale Al-
Qaida ºi cã amble organizaþii te-
roriste au fãcut apel în mod repe-
tat la musulmanii care locuiesc în
þãrile occidentale sã comitã în ata-
curi în aceste state cu un singur
combatant.

Curtea Constituþionalã a decis ieri cã legea pensii-
lor pentru aleºii locali este neconstituþionalã, dând

astfel câºtig de cauzã, pentru a doua oarã, Guvernului.
Este a doua oarã când, la seizarea Guvernului, Curtea
Constituþionalã a României decide cã legea pensiilor
pentru aleºii locali contravine Legii fundamentale.

nanþate aceste pensii sau indem-
nizaþii speciale. Ele, aºa cum e
prevãzutã legea, ar urma sã im-
pacteze bugetul de stat pentru cã
ºi bugetele locale, mare parte,
sunt alimentate tot din bugetul
de stat, ºi pe de altã parte nu se
respectã principiul contributivi-
tãþii, legea ºi astea ar urma sã se
aplice retroactiv, deci am cerut
din nou Curþii Constituþionale sã clarifice dacã aceste elemente

care în continuare sunt menþi-
nute în lege sunt constituþiona-
le”, a spus premierul.

ªi ministrul muncii, Dragoº
Pâslaru, a criticat dur adoptarea
legii privind pensiile speciale ale
aleºilor locali, despre care a spus
cã este un act de iresponsabili-
tate, riscând sã ducã la depãºi-
rea deficitul bugetar. “Atrag
atenþia din nou cã pensiile spe-
ciale sunt o cale de a ne depãrta
de sustenabilitatea unui sistem
de pensii. Noi nu vom putea sus-
þine un sistem de pensii articulat

în momentul în care apar acor-
dãri de pensii speciale pe un
principiu noncontributiv’’.

În februarie, Guvernul sesi-
zase CCR în legãturã cu legea.
Judecãtorii au spus atunci actul
normativ, aºa cum a fost ea ad-
optat de Parlament în prima ver-
siune, nu îndeplineºte condiþiile
de claritate, precizie ºi previzi-
bilitate, instituie o inegalitate de
tratament nepermisã în cadrul
aleºilor locali ºi are o sursã de
finanþare incertã. Parlamentul nu
a þinut cont însã de toate obser-
vaþiile CCR.

Pensiile aleºilor locali sunt neconstituþionale,
a decis CCR pentru a doua oarã
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Christian Estrosi, unul din greii parti-
dului republican, nu mai este primar al ora-
ºului Nisa, dupã douã mandate succesi-
ve, încheiate anul acesta, când a preferat
sã rãmânã doar prim-adjunct ºi preºedin-
te al regiunii Paca, legea cumului de man-
date permiþându-i încã acest lucru. Pri-
mar este un oarecare Philippe Pradal, care
preferã discreþia, dându-se dispãrut din
peisaj. Dupã noaptea tragicã, din 14 spre
15 iulie, a apãrut în anturajul mentorului
sãu Christian Estrosi, acesta ocupând sce-
na mediaticã ºi alimentând polemica pe
seama defecþiunilor dispozitivului de se-
curitate în timpul focului de artificii. Dez-
baterea este aprinsã ºi nu este scos din
discuþie nici Nicolas Sarkozy, pe al cãrui
mandat de ministru de interne a fost su-
primatã poliþia de proximitate, reformat
sistemul de informaþii, desfiinþându-se un
numãr mare de posturi. Într-un interviu
pentru „Journal du Dimanche” prim-mi-
nistrul Manuel Valls, afirma cã „nu doreº-
te polemici inutile” semnalând cã „tero-

Atentatul de la Nisa: Ca sã nuAtentatul de la Nisa: Ca sã nuAtentatul de la Nisa: Ca sã nuAtentatul de la Nisa: Ca sã nuAtentatul de la Nisa: Ca sã nu
se mai înþeleagã mare lucru!se mai înþeleagã mare lucru!se mai înþeleagã mare lucru!se mai înþeleagã mare lucru!se mai înþeleagã mare lucru!

MIRCEA CANÞÃR

rismul face parte din cotidianul nostru
pentru multã vreme”. Reproºul vehement
formulat de Christian Estrosi viza insufi-
cienþa poliþiºtilor anunþaþi – doar 64 – pen-
tru securizarea promenadei, în seara zilei
de 14 iulie a.c.. La aceastã afirmaþie, mi-
nistrul de interne Bernard Cazeneuve, a
rãspuns printr-un interviu în „Le Monde”,
amintind cã au fost... 85 de poliþiºti la ora
19, 82 la ora 20, 92 la ora 21, 64 între
orele 22 ºi 23, un „tablou recapitulativ”
pus la dispoziþia Justiþiei. Nisa, o perlã a
Rivierei, asaltatã de turiºti, majoritatea
strãini, dispune de 1.250 camere video de
supraveghere, controlate de la centrul de
supervizare urbanã, de poliþia municipalã,
poliþia naþionalã, jandarmerie, parchet.
Centrul este dotat cu un sistem video in-
teligent, care permite detectarea în timp
real al oricãrui comportament anormal în
traficul rutier. Ceea ce s-a întâmplat se
ºtie: Mohammed Lahuaiej Bouhlel, la vo-
lanul unui camion frigorific de 19 tone, a
fost reperat în zilele de 11 ºi 13 iulie. Cum

a putut circula prin Nisa, un asemenea
vehicol, s-a întrebat preºedintele Federa-
þiei naþionale a transportatorilor rutieri din
Alpes Maritimes. Camionul frigorific uti-
lizat de teroristul Mohammed Lahuaiej
Bouhlel, revendicat acum drept soldat cre-
dincios de cãtre Daesh, dupã ce a ucis 84
de persoane, penetrând într-o zonã interzi-
sã, nu avea aprobare de circulaþie pentru
ziua de 14 iulie, Ziua naþionalã a Franþei.
Interzisã era însãºi circulaþia vehiculelor cu
o capacitate mai mare de 7,5 tone peste tot
în Franþa. Ex-primarul de Nisa ºi actualul
viceprimar, Christian Estrosi a anunþat în
cotidianul „Nice Matin” cã va sesiza insti-
tuþiile statului pentru absenþa blocurilor de
beton care puteau împiedica drama. Deºi
nimic nu putea opri un vehicul de 19 tone
la 60 de kilometri pe orã, sinonim cu un
zid de beton. Primarul de Nisa susþine cã
„au existat derogãri care au permis camio-
nului de 19 tone sã circule în oraº ºi pe
Promenade des Anglais, pentru livrãri de
marfã. Nu era posibilã identificarea cu ca-

merele de supraveghere a unui camion dacã
avea sau nu avea autorizaþie”. Declaraþia
pare cel puþin infantilã ºi spune multe. Dacã
nu totul. Iar polemica nãstruºnicã pare des-
prinsã, de acum, din comedia serial „Jan-
darmul din St. Tropez”, cu inegalabilul Lo-
uis de Funes în rol principal, capabil sã de-
clanºeze cascade de râs. Nu este cazul
acum. Dimpotrivã. Un tunisian de 31 de
ani, descris ca alcoolic ºi non-religios, ra-
dicalizat rapid, provoacã premeditat un
carnagiu, cum a spus Procurorul Republi-
cii, Francois Molins. Numãrul persoanelor
atinse de delirul jihadist creºte exponenþial,
afirmã fostul judecãtor anti-tero Marc Tre-
vidici. Polemicile fac jocul teroriºtilor, cã-
rora nu le vine sã creadã ceea ce se întâm-
plã, adicã ce rezultate neaºteptate pot avea
acolo unde nu investesc eforturi deosebi-
te. Daesh cautã sã fractureze ºi sã divizeze
societatea francezã ºi, paradoxal, are mul-
te reuºite, la intervale scurte de timp, Franþa
devenind o þintã predilectã. Pe fondul de-
magogiei politicienilor.

Luni, CEZ Distribuþie a trans-
mis o adresã cãtre Spitalul Clinic
C. F. Craiova prin care informa cã
furnizorul de energie electricã al
unitãþii sanitare, Fidelis Energy,
solicitã întreruperea alimentãrii cu
curent electric începând cu data de
20 iulie a.c. Cererea a fost înainta-
tã dupã ce spitalul nu îºi achitase
facturile la energie electricã furni-
zatã, în valoare de 49.611 lei, încã
din luna februarie a.c.

Spitalul CF Craiova, la un pas sã rãmânã în beznã
Pe fondul dificultãþilor financiare pe care le tra-

verseazã de ani buni, Spitalul Clinic Cãi Ferate
(CF) din Craiova a ajuns într-o situaþie disperatã.
Zilele trecute, unitatea sanitarã a fost la un pas sã
rãmânã pe întuneric din cauza datoriilor acumula-
te cãtre furnizorul de energie electricã. Este vor-

ba de o restanþã de aproape 50.000 de lei, repre-
zentând facturi neachitate din luna februarie a.c.
ºi pânã în prezent. Dupã ce Consiliul Judeþean ºi
Prefectura Dolj au mediat situaþia, întreruperea
alimentãrii cu energie electricã a fost amânatã, deo-
camdatã, pânã la data de 28 iulie a.c.

Subprefectul Simona Moise:
„Suntem cu ochii pe spital”

În rezolvarea acestei probleme,
una de maximã urgenþã, având în
vedere cã spitalul risca sã rãmâ-
nã, începând de ieri, fãrã energie
electricã, s-au implicat atât Con-
siliul Judeþean cât ºi Prefectura
Dolj. Subprefectul Simona Moise
a contactat Ministerul Transpor-
turilor, în subordinea cãruia se aflã

Spitalul Clinic Cãi Fera-
te Craiova, pentru a gãsi
o rezolvare.

„Situaþia s-a calmat
pentru moment, însã a
fost la limitã. Chiar de
astãzi (n.r. -ieri), Spi-
talul CF Craiova urma
sã rãmânã fãrã energie
electricã din cauza da-
toriilor de 50.000 de lei
pe care le-a acumulat
cãtre furnizor. Am fost
înºtiinþatã de CEZ în le-
gãturã cu ceea se în-
tâmplã la spital ºi am
vorbit la Ministerul
Transporturilor, care a
preluat problema. Ni-
meni de la spital nu a
luat legãtura cu furnizo-
rul, înainte de a primi
aceastã adresã, deºi
existã un proiect de act
normativ aflat în curs

de promulgare, prin care ar urma
ca spitalelor CFR din toatã þara
sã le fie achitate datoriile. În cele
din urmã furnizorul a înþeles care
este situaþia ºi a decis sã mai
amâne pânã pe 28 iulie întreru-
perea alimentãrii cu energie elec-
tricã.  Noi suntem cu ochii pe
spital, mai ales cã nu dumnealor
ne-au anunþat de situaþia criticã
de acolo, ci cei de la CEZ”, a
declarat Simona Moise.

Managerul Spitalului CF Craiova:
„Este o situaþie foarte grea”

La rândul sãu, Radu Lucreþiu,
managerul interimar al Spitalului
CF Craiova, a recunoscut cã uni-
tatea sanitarã trece printr-o pe-
rioadã foarte grea din punct de
vedere financiar. De altfel, în pri-
mãvara acestui an, o sutã de ca-
dre medicale au protestat în faþa
unitãþii sanitare reclamând con-
diþiile grele în care trebuie sã-ºi
desfãºoare activitatea, dupã ce
datoriile spitalului cãtre diverºi
furnizori au depãºit suma de 2,5
milioane de lei.

„Au fost probleme din cauza
datoriilor pe care le avem. S-a re-
discutat cu furnizorul ºi am ree-
ºalonat plãþile. Este o situaþie foar-
te grea. Nu avem o susþinere fi-
nanciarã. Ne bazãm doar pe douã
surse de venituri: contractul cu

CAS Dolj ºi veniturile rezultatea
din activitatea proprie. Suntem în
subordinea Ministerului Transpor-
turilor, dar de acolo primim finan-
þare doar pentru investiþii. Din fe-
ricire, nu s-a întrerupt curentul”.
Spitalul CFR, pasat în ultimii ani
între Ministerul Transporturilor
ºi Ministerul Sãnãtãþii

Una din cele mai vechi unitãþi
sanitare din judeþ, Spitalul CFR a
devenit în ultimii ani Cenuºãreasa
sistemului de sãnãtate doljean. Uni-
tatea spitaliceascã s-a tot confrun-
tat cu probleme financiare, fiind
pasatã de mai multe ori între Mi-
nisterul Sãnãtãþii ºi Ministerul
Transporturilor. La un moment
dat, s-a pus chiar problema ca spi-
talul sã fie preluat de Primãria Cra-
iova, variantã care pânã la urmã
nu s-a mai concretizat. Aºa s-a
ajuns în aceastã situaþie în care o

unitate sanitarã de tradiþie, care a
format timp de zeci de ani gene-
raþii de medici, sã lupte pentru su-
pravieþuire, având mari probleme
financiare. Nici din punct de ve-
dere al investiþiilor, spitalul nu stã
deloc bine. În ultimii 40 de ani
ajustãrile importante în infrastruc-
tura sa au lipsit.

În prezent, reþeaua sanitarã a
Ministerului Transporturilor are
în componenþã 15 spitale ampla-
sate în zonele în care se aflã re-
gionalele C.F. Între acestea, ºi
unitatea sanitarã din Craiova, la
care se adaugã cele douã din Bu-
cureºti – Spitalul Clinic nr.1 Cãi
Ferate Witting ºi Spitalul Clinic
nr. 2 Cãi Ferate – ºi cele din Cluj-
Napoca, Oradea, Timiºoara, Iaºi,
Paºcani, Braºov, Drobeta-Turnu
Severin, Ploieºti, Simeria, Con-
stanþa, Galaþi ºi Sibiu.

RADU ILICEANU
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Reamintim cã, în baza unor in-
formaþii pe care le aveau, poliþiº-
tii din cadrul Brigãzii de Comba-
tere a Criminalitãþii Organizate
(BCCO) Craiova, împreunã cu un
procuror din cadrul DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova au or-
ganizat, la începutul lunii martie
2012, o acþiune pentru prinderea
unor persoane suspectate cã s-
ar ocupa cu fraude informatice

Totul s-a petrecut marþi, în ju-
rul orei 12.00, în Craiova, pe stra-
da A. I. Cuza, în zona Universitã-

Carderi craioveni condamnaþi definitivCarderi craioveni condamnaþi definitivCarderi craioveni condamnaþi definitivCarderi craioveni condamnaþi definitivCarderi craioveni condamnaþi definitiv
Trei craioveni arestaþi preventiv în mar-

tie 2012 pentru deþinere de echipamente de
skimming, dupã ce au fost prinºi cu aparatu-
ra asupra lor, au fost condamnaþi definitiv la
câte 2 ani ºi 8 luni închisoare cu suspendare
ºi 90 de zile de muncã în folosul Primãriei
Craiova, dupã ce Curtea de Apel Craiova a

respins apelurile inculpaþilor. La momentul
reþinerii lor, anchetatorii spuneau cã, cel mai
probabil, aceºtia intenþionau sã ajungã în
Mexic, pentru a monta aparatura gãsitã asu-
pra lor la bancomate din capitala acestui stat,
întrucât aveau ºi bilete de avion pe ruta Bu-
dapesta – Mexico City.

ºi falsificare de carduri. Oamenii
legii au oprit astfel în trafic, în
Craiova, un autoturism în care se
aflau trei persoane, respectiv Si-
mona Napu, de 31 de ani, Nicu-
ºor Stoian, de 33 de ani, ºi Cos-
tel Truþã, de 25 de ani, toþi din
Craiova. În urma controlului efec-
tuat asupra celor trei, dar ºi în
bagajele lor, oamenii legii au gã-
sit ascunse echipamente de skim-

ming, mai exact o gurã de ban-
comat folositã pentru copierea
datelor de pe carduri valide, ca-
bluri pentru descãrcarea datelor,
memory-stik-uri, douã laptop-uri
ºi aproximativ 1.500 USD. Cei
trei erau cu genþile în maºinã pen-
tru cã aveau bilete de avion re-
zervate pentru data de 7 martie
2012, pe ruta Budapesta – Mexi-
co City. N-au mai ajuns la Buda-
pesta sã ia avionul, ci la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial
Craiova unde au fost audiaþi, pro-
curorul de caz dispunând reþine-
rea lor pentru 24 de ore.

Au fost efectuate, ulterior, per-
cheziþii la locuinþele celor trei, fi-
ind ridicate unitãþi centrale de cal-
culator ºi mai multe înscrisuri,
iar pe 7 martie 2012 au fost pre-
zentaþi Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã.
Magistraþii instanþei le-au emis
celor trei mandate de arestare
preventivã pentru 29 de zile, în
sarcina lor fiind reþinutã comite-
rea infracþiunilor de constituire a
unui grup infracþional organizat,
deþinere de echipamente în sco-
pul falsificãrii instrumentelor de
platã electronicã ºi punere la dis-
poziþie de programe informatice

în scopul comiterii de infracþiuni
informatice.

Au stat dupã gratii doar câte-
va luni, ºi au fost trimiºi în jude-
catã abia pe 3 noiembrie 2014,
pentru sãvârºirea infracþiunilor
de constituire a unui grup infrac-
þional organizat, deþinere fãrã
drept a unui dispozitiv în scopul
sãvârºirii unei infracþiuni ºi deþi-
nere de echipamente în vederea
falsificãrii instrumentelor de pla-
ta electronicã.

Pe 21 decembrie 2015 magis-
traþii Tribunalului Dolj au pronun-
þat sentinþa în dosar. Inculpaþii au
fost gãsiþi vinovaþi de toate cele
trei infracþiuni reþinute în sarci-
na lor ºi au fost condamnaþi la
câte 2 ani ºi 8 luni închisoare cu
suspendare pe durata unui termen
de încercare de 3 ani. În plus,
fiecare dintre cei trei craioveni
trebuie sã execute 90 de zile de

muncã în folosul Primãriei Cra-
iova ºi au de achitat câte 2.000
lei cheltuieli judiciare cãtre stat.
Cei trei au declarat apel, iar luna
aceasta, mai exact pe 7 iulie a.c.,
Curtea de Apel Craiova le-a men-
þinut pedepsele însã a admis ape-
lul lui Nicuºor Stoian, cãruia i-a
fost restituit laptop-ul confiscat
în martie 2012: „admite apelul
declarat de inculpatul Stoian
Nicuºor Dorian. Desfiinþeazã în
parte sentinþa penalã atacatã sub
aspectul laturii penale ºi rejude-
când: Înlãturã mãsura confiscã-
rii de la inculpatul Stoiaa Nicu-
ºor Dorian a unui laptop marca
ASSUS ºi dipune restituirea aces-
tuia inculpatului. Respinge ape-
lurile declarate de inculpaþii Tru-
þã Costel ºi Napu Melinda Simo-
na ca nefondate. Menþine cele-
lalte dispoziþii ale sentinþei pe-
nale atacate. Definitivã”. 

Arestat dupã ce a târât cu maºina un poliþist local
Un bãrbat de 36 de ani, din comuna doljeanã Vârvo-

ru de Jos, a fost arestat preventiv pe o perioadã de
30 de zile, ieri dupã-amiazã, în baza mandatului emis
de Judecãtoria Craiova pe numele sãu, pentru comite-
rea infracþiunii de ultraj. Bãrbatul, care se afla în
perioada termenului de încercare dupã o condamnare
cu suspendare pentru ucidere din culpã, a vrut sã
scape de un agent al Poliþiei Locale Craiova, care
voia sã-l amendeze, aºa cã a pornit autoturismul ºi l-a
târât pe agent câþiva metri, prin centrul Craiovei.
Victima a suferit leziuni uºoare, medicii legiºti stabi-
lind cã are nevoie de 6 – 8 zile de îngrijiri medicale,
iar autorul a fost prins la scurt timp de poliþiºtii IPJ
Dolj, fiind reþinut de procurorii Parchetului de pe
lângã Judecãtoria Craiova.

þii. Agentul Poliþiei Locale Craio-
va Ionel Broboanã, în vârstã de
47 ani, a observat un autoturism

Audi cu numere de Braºov,
care staþiona în zona de acþiu-
ne a indicatorului „Oprirea In-
terzisã”. Bãrbatul spune cã i-a
cerut ºoferului sã plece, însã
acesta a refuzat ºi a intrat într-
un magazin. L-a aºteptat pânã
a ieºit ºi i-a cerut actele. ªofe-
rul s-a urcat în autoturism pã-
rând cã ar vrea sã se confor-
meze ºi sã-i dea actele, portiera
lui a rãmas deschisã, iar agen-
tul þinea de ea. Numai cã, brusc,
ºoferul a pornit maºina, a de-
marat în trombã, agentul rãmâ-
nând agãþat de portierã. A fost
târât câþiva metri, iar la un mo-
ment dat ºoferul fugar a oprit
maºina, poliþistul local s-a des-
prins, iar bãrbatul a închis
portiera ºi ºi-a continuat drumul.
Ionel Broboanã a fost transportat

la Spitalul Clinic Judeþean de
Urgenþã Craiova, a primit
îngrijiri medicale, apoi s-a
prezentat la Institutul de Me-
dicinã Legalã Craiova, unde
i s-a emis certificat medico-
legal din care rezultã cã are
nevoie de 6-8 zile de îngrijiri
medicale pentru vindecarea
leziunilor suferite. Cât de-
spre ºofer, acesta a fost
prins la scurt timp de poli-
þiºtii Biroului Rutier Craiova,
alertaþi de colegii lui Ionel

Broboanã. A fost identificat, sta-
bilindu-se cã este vorba despre
Daniel Bancãu, în vârstã de 36
ani, din comuna doljeanã Vârvoru
de Jos. Acesta a fost dus la Par-
chetul de pe lângã Judecãtoria
Craiova, a fost audiat, procurorul
de caz dispunând reþinerea sa pe
24 de ore pentru comiterea infrac-
þiunii de ultraj. Ieri dupã-amiazã
Daniel Bancãu a fost prezentat
Judecãtoriei Craiova, cu propune-
re de arestare preventivã. Instan-
þa a admis propunerea Parchetu-
lui de pe lângã Judecãtoria Craio-
va ºi a emis mandat de arestare

preventivã pe numele lui Bancãu
pentru o perioadã de 30 de zile.

Doljeanul nu este pentru prima
datã în faþa magistraþilor craio-
veni. Asta pentru cã, în martie
2011, Daniel Bancãu a fost con-
damnat de judecãtorii Tribunalu-
lui Dolj, la o pedeapsã de 1 an ºi 6
luni închisoare cu suspendare pe
durata unui termen de încercare
de 5 ani ºi 6 luni (dupã ce, pe fond,
la Judecãtoria Craiova primise
aceeaºi pedeapsã însã cu execu-
tare), astfel cã acum, infracþiunea
de ultraj a fost comisã în perioa-
da termenului de încercare.
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Un aer de curãþenie ºi ordine,
ceva neobiºnuit altãdatã pentru
Grãdina Botanicã, te întâmpinã
de la intrare. Încerci sã faci abs-
tracþie de imaginile vechi care îþi
revin în minte ºi pe care le vei
pãstra, din pãcate, totdeauna ºi
încerci sã vezi totul prin ochii
unui vizitator care calcã pentru
prima datã în acest loc. Un co-
vor din flori þi se aºterne la pi-
cioare de îndatã ce faci primii
paºi. Desenele din plante de toate
culorile, încadrate într-un chenar
alb din piatrã spartã, se disting
pe fundalul unui verde ca de

mãtase ce îmbracã peluza din
faþã. Colinele din jur sunt ºi ele
îmbrãcate într-o verdeaþã unifor-
mã ºi se poate ghici cã a fost
proaspãt tunsã.

Completând aceastã feerie a
naturii, care te întâmpinã încã de
la primii paºi, nuferii plutitori de
pe lacul mic au început ºi ei sã

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,Insula japonezã din Grãdina Botanicã,
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Grãdina Botanicã a fost mult timp ca o casã prãfuitã ºi nelocui-
tã, dar la care, dupã mulþi ani, stãpânul s-a întors. A deschis larg
ferestrele ºi a aerisit toate încãperile, a vãruit pereþii, a spãlat
podelele, iar ultima datã a pus flori pe masã ºi a agãþat perdele
apretate la ferestre. La fel s-a întâmplat ºi aici, unde, începând de
anul trecut, Primãria Craiova a început sã scuture de praf ºi uitare
cea mai frumoasã zonã verde din centrul oraºului. Cu multã muncã,
Grãdina Botanicã a redevenit, în sfârºit, un loc prietenos, unul nespe-
rat de încântãtor, unde, la fel ca într-o casã bine gospodãritã, oaspe-
þii se grãbesc acum sã-i treacã pragul. Iar insula japonezã, care a
fost realizatã de la zero în cel mai mlãºtinos loc al grãdinii, pare sã
fie cadoul pe care autoritãþile locale s-au grãbit sã-l facã tuturor
craiovenilor care au aºteptat îndelung aceastã modernizare.

înfloreascã. Învãluiþi în aerul rã-
coros al dimineþii, bobocii alb-un-
toºi îºi deschid petalele delicate
pe frunzele late, palmate, ale nu-
ferilor. Din loc în loc, apa scoate
mici bule de aer, semn cã niºte
peºtiºori delicaþi înoatã, miºcând
plantele de pe albia lacului.

Spectacolul lebedelor
Aleile, care sunt în condiþii

foarte bune, sunt pline de oa-
meni. Câþiva sunt atenþi la spec-
tacolul pe care îl oferã natura de
jur-împrejur, iar alþii îºi vãd liniº-
tiþi de gânduri, tolãniþi pe bãncu-

þele pe care le întâlneºti aproape
peste tot. Primii îºi scot telefoa-
nele ºi fac poze, încercând sã
capteze cât mai mult din ceea ce
vãd ºi îi încântã.

De departe, cele mai fotogra-
fiate sunt lebedele care locuiesc
pe lacul din mijlocul Grãdinii Bo-

tanice. Cine are plãcerea sã le ur-
mãreascã va fi plãcut surprins de
spectacolul pe care aceastã pe-
reche îl oferã aproape în fiecare
clipã. Cu miºcãri graþioase, lebe-
dele alunecã pe luciul apei, ur-
mându-se una pe cealaltã, de par-
cã ar fi legate cu un fir de mãta-
se. Copiii vin ºi le aruncã pufu-
leþi, iar delicatele lebede ajung la
mal, întind gâturile lor lungi ºi se
hrãnesc împreunã, spre bucuria
prichindeilor.

Florile în mii de nuanþe,
pata de culoare a grãdinii
În preajma serelor, a fost cre-

atã o foarte frumoasã grãdinã de
flori. Este, de departe, pata de
culoare a Grãdinii Botanice. Pro-
fitându-se de faptul cã este o
zonã extrem de însoritã, soarele
mângâind direct pajiºtea, aici sunt
plantate flori de tot felul. Nuan-
þele lor se combinã ºi creazã o
simfonie de culori pe care lumea
o admirã ºi o fotografiazã. Sunt
dalii multicolore, cu petalele in-
tens colorate, bãnuþi portocalii,
hortensii bogate de culoarea in-
digoului ºi câte ºi mai câte plan-
te care se împletesc în tot atâtea
combinaþii.

Alãturi, pe colinele care se ri-
dicã din spatele lacului, sunt
douã cascade din care curg, la
propriu, râuri de flori multicolo-
re. Sunt mulþi vizitatori care iu-
besc aceste detalii de peisagis-
ticã ºi le admirã îndeaproape de
pe podul îndrãgostiþilor (numit
aºa pentru cã ºi aici perechile
romantice de îndrãgostiþi ºi-au
pecetluit dragostea cu un lacãt
întocmai ca la Paris).

Pavilionul japonez,
asaltat de vizitatori

De departe, cea mai mare ºi
frumoasã surprizã este insula ja-
ponezã a Grãdinii Botanice. Este
o bucãþicã de naturã care a fost
creatã recent ºi care îi atrage ca
un magnet pe vizitatori. A fost
amenajatã, culmea, în cea mai
urâtã ºi sãlbaticã porþiune, pe la-
cul cel mare, ºi este acum cel mai
cãutat loc. Pãdurea de pãpuriº

ºi mormanele de gunoaie care
zãceau pe maluri au dispãrut ºi
a reapãrut luciul de apã. Este
curat ºi limpede încât oglindeºte
vãlãtucii de noriºori albi care se
plimbã pe cer.

Însã surpriza o reprezintã in-
sula care a fost creatã pe fâºia
de pãmânt pe care o încercuieº-
te lacul. Este o insulã în adevã-
ratul sens al cuvântului ºi a fost
decoratã inspirat cu un foiºor
care imitã stilul pavilionelor ja-
poneze, având îndeosebi acope-

riºul din lemn cu muchiile delicat
alungite. Este o insuliþã umbroa-
sã, fiind strãjuitã îndeosebi de o
salcie bãtrânã, care îºi pleacã
toate crengile pânã la apa lacu-
lui. În interior sunt bãncuþe
sculptate din lemn, pe care se în-
ghesuite copiii cu bunicii sau pe-
rechile de îndrãgostiþi.

***
Grãdina Botanicã este, aºa-

dar, în acest moment, un mic giu-
vaier care a fost ºlefuit ºi îºi eta-

leazã frumuseþea naturalã, bu-
curându-i pe vizitatori. Îmbucu-
rãtor este faptul cã, dupã atâþia
ani de nepãsare, acum cuvântul
de ordine este curãþenia. Este o
realitate vizibilã cu ochiul liber
cã se salubrizeazã zona, cã se
þine seama ca straturile de flori
sã fie împrospãtate ºi schimba-
te în funcþie de sezon, cã se în-
treþin aleile recent modernizate,
într-un cuvânt Grãdina Botani-
cã este, în sfârºit, îngrijitã aºa
cum merita.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Prezent ieri, la eveniment, vi-
cepreºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Cosmin Vasile a subli-
niat importanþa evenimentul ce-
lebrat cu are fast. „Astãzi ( n.r
ieri), celebrãm Ziua Aviaþiei ºi a
Forþelor Aeriene, dar ºi valorile
care i-au definit mereu pe toþi cei

Cosmin Vasile, vicepreºedintele CJ Dolj:
Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Ziua Aviaþiei se sãrbãtoreºte în
fiecare an la 20 iulie, odatã cu prãz-
nuirea Sfântului Ilie, ocrotitorul spi-
ritual al temerarilor zborului. Ieri a

avut loc ºi o ceremonie militar-reli-
gioasã, unde avioane de luptã ºi
acrobaþie au survolat cerul, deasu-
pra municipiului Craiova.

care ºi-au pus destinele în slujba
Aripilor Româneºti. Misiunea de
mare responsabilitate pe care o
îmbrãþiºeazã aviatorii români, ci-
vili ºi mili tari, a stat dintotdeau-
na sub semnul cutezanþei, devo-
tamentului ºi abnegaþiei. Este o
misiune care impune pasiune,

vocaþia pionieratului, dar ºi do-
rinþa sincerã de a deschide noi
orizonturi de cunoaºtere”, a pre-
cizat în doi discursul sãu, vice-
preºedintele CJ Dolj.

O bogatã tradiþie
în aviaþie

Reprezentantul administraþiei
publice judeþene a mai spus cã
acest eveniment „genereazã,
fãrã îndoialã, o emoþie aparte,
mai ales cã ne aflãm într-o zonã
cu o bogatã tradiþie în aviaþie, o
zonã de care ºi-au legat numele
exponenþi iluºtri ai domeniului,
dacã ar fi sã ne referim doar la
Henri Coandã sau la una dintre
cele mai cunoscute femei-pilot
ale României, Mariana Drãges-
cu, salvatoarea a sute de vieþi în
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial”.
Cosmin Vasile a mai remarcat
faptul cã ceremonia la care a
luat parte reprezintã un moment

de evocare. „Evocãm cu res-
pect memoria celor care au scris
istoria zborului românesc, dar ºi
momentul unui cuvenit omagiu
adus eroilor aviaþiei noastre, ce-
lor care, pentru îndeplinirea da-
toriei, au mers fãrã ezitare pânã
la sacrificiu. La ceas aniversar,
permiteþi-mi ca, în numele meu
ºi al preºedintelui Consiliului Ju-

deþean Dolj, domnul Ion Priotea-
sa, sã adresez tuturor celor care,
prin munca lor, au dus ºi duc mai
departe bunul renume al aviaþiei
civile ºi militare sincerele noas-
tre urãri de sãnãtate, cer senin
ºi un cãlduros «La mulþi ani!».“,
a mai spus Cosmin Vasile, vice-
preºedintele CJ Dolj, în discur-
sul sãu.

ªeful administraþiei doljene a
precizat în deschiderea ºedinþei cã
Autoritatea Teritorialã de Ordine
Publicã este o instituþie etalon, dar
care ar trebui sã fie mult mai vizi-
bilã pentru locuitorii judeþului.
„Încã mai sunt persoane care nu
ºtiu despre existenþa acestei struc-
turi, despre aspectele importante
pe care le dezbateþi sau despre ac-
tivitatea pe care o depuneþi în ca-
drul autoritãþii. Îmi doresc sã con-
tinuaþi lucrurile bune pe care le-

Lavinia Craioveanu a fost desemnatã preºedintele ATOP
Preºedintele Consiliului

Judeþean Dolj, Ion Prioteasa, a
condus, ieri, ºedinþa de constitui-

re a Autoritãþii Teritoriale de
Ordine Publicã (ATOP), în cadrul

cãreia a fost ales preºedintele
acestei structuri, funcþie în care
a fost desemnatã Lavinia Craio-

veanu, consilier judeþean ºi
inspector ºcolar general al

Inspectoratului ªcolar Judeþean.
Tot cu acest prilej, au fost

stabilite componenþa ºi conduce-
rea celor trei comisii ale ATOP.

aþi realizat în mandatele preceden-
te ale ATOP ºi sã duceþi mai de-
parte tradiþia pe care aþi iniþiat-o,
respectiv de a organiza ºedinþe ale
autoritãþii ºi în alte localitãþi din
judeþ“, a declarat, în cadrul ºedin-
þei, preºedintele Consiliului Jude-
þean Dolj, Ion Prioteasa.

O nouã componenþã...
Alãturi de Ion Prioteasa, la

ºedinþa de constituire a Autoritãþii
Teritoriale de Ordine Publicã, des-

fãºuratã în sala de ºedinþe a con-
siliului judeþean, a participat ºi vi-
cepreºedintele Alina Elena Tãnã-
sescu. Din noua componenþã a
ATOP fac parte ºeful Inspectora-
tului de Poliþie al Judeþului Dolj,
comisarul ºef Constantin Nicoles-
cu, inspectorul ºef al Inspectora-
tului de Jandarmi Judeþean, gene-
ralul de brigadã Constantin Flo-
rea, inspectorul ºef al Inspecto-
ratului pentru Situaþii de Urgenþã
„Oltenia“, colonelul Constantin

Florea, subprefectul Simona
Moise, directorul Poliþiei Lo-
cale a Municipiului Craiova,
Octavian Mateescu, repre-
zentantul Corpului Naþional al
Poliþiºtilor, comisarul ºef
Marcel Barbu, reprezentan-
þii comunitãþii - rectorul Uni-
versitãþii din Craiova, prof.
univ. dr. Cezar Spînu, jurna-
listul Mircea Canþãr ºi lide-
rul sindical Victor Peþa, pre-
cum ºi consilierii judeþeni
Lavinia Craioveanu, Oana
Bicã, Clara Voicu, Marian
Viorel Marin, Dorel Luicã ºi
Nicolae Giugea.

Comisarul european pentru poli-
ticã regionalã Corina Creþu a preci-
zat cã prin aceastã decizie, România
beneficiazã de o ºansã în plus pen-
tru finanþarea domeniilor de succes
din Programul Operaþional Sectorial
,,Creºterea Competitivitãþii Economi-
ce”. „Cele douã axe prioritare, ce vor
primi finanþare în plus, au funcþio-
nat bine ºi au depãºit plafonul de in-
vestiþii prevãzut iniþial. Cu ajutorul
acestui transfer de fonduri, aprobat
de Comisia Europeanã, proiecte de
succes vor beneficia de sprijin finan-
ciar european, ceea ce va ridica po-
vara de pe bugetul naþional. Comisia
Europeanã ºi autoritãþile române vor
continua sã depunã împreunã toate
eforturile pentru ca banii din perioa-
da de programare 2007-2013 sã fie
folosiþi la maximum în România.”, ,
susþine oficialul european.

În cadrul POS CCE:

265 de milioane de euro au fost transferaþi
pentru proiectele performante

Comisia Europeanã a aprobat ieri, modificarea Programului Operaþi-
onal Sectorial “Creºterea Competitivitãþii Economice” (POS CCE)
2007-2013 prin transferul a aproximativ 265 de milioane de euro, în

interiorul programului, pentru proiecte performante din cadrul axelor
prioritare “Un sistem de producþie inovativ ºi eco-eficient” ºi ,,Cerceta-

re, dezvoltare tehnologicã ºi inovare pentru competitivitate”.

“Un sistem de producþie
inovativ ºi eco-eficient”

Decizia Comisiei Europene supli-
menteazã alocarea atât pentru Axa
prioritarã 1 “Un sistem de producþie
inovativ ºi eco-eficient”, cu pes-
te 155 de milioane de euro, cât ºi
pentru Axa Prioritarã 2 “Cercetare,
dezvoltare tehnologicã ºi inovare
pentru competitivitate”, cu aproape
110 milioane de euro. Cei aproxima-
tiv 265 de milioane de euro, realo-
caþi în interiorul POS CCE, provin
din domenii în care România a în-
tâmpinat dificultãþi de implementa-
re. Programul Operaþional Sectorial
“Creºterea Competitivitãþii Economi-
ce” 2007-2013 a fost adoptat la 12
iulie 2007. Obiectivul general al POS
CCE este de a creºte productivitatea
întreprinderilor româneºti pentru re-

ducerea decalajelor
faþã de productivita-
tea medie la nivelul
Uniunii. Contribuþia
Uniunii Europene,
prin Fondul european
de dezvoltare regio-
nalã, în cadrulacestui
program operaþional
sectorial este de
aproximativ 2,5 mili-
arde de euro.
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Despre rezultatele obþinute în
urma repartizãrii computerizate a
vorbit Nicuºor Cotescu, inspec-
tor ºcolar general adjunct al ISJ
Dolj. „În urma repartizãrii com-
puterizate, care a avut loc la data
de 19 iulie, pe cele 4.144 de lo-
curi au participat la repartizare,
3682 de elevi, 16 rãmânând ne-
repartizaþi. În perioada imediat
urmãtoare, 21-29 iulie, toþi acei
elevi care au fost repartizaþi îºi
vor depune dosarele la unitãþile
de învãþãmânt unde au optat ºi
au fost admiºi. Tot în intervalul
20-29 iulie debuteazã etapa a
doua de repartizare în învãþã-
mântul liceeal ºi putem spune cã,
la nivelul judeþului Dolj, au rãmas
19 locuri la învãþãmântul vocaþi-
onal, 481 de locuri la cel liceeal,
dar ºi 566 de locuri la cel profe-
sional. Aºa cã, toþi acei elevi,

Doljul, pe podiumul naþionalDoljul, pe podiumul naþionalDoljul, pe podiumul naþionalDoljul, pe podiumul naþionalDoljul, pe podiumul naþional
al performanþei ºcolareal performanþei ºcolareal performanþei ºcolareal performanþei ºcolareal performanþei ºcolare

Ieri, într-o conferinþã de presã, condu-
cerea Inspectoratului ªcolar  Judeþean
Dolj a prezentat în cifre situaþia rezulta-
tã în urma repartizãrii computerizate în
învãþãmântul liceeal. Colegiul Naþional
„Fraþii Buzeºti” primeºte o binemerita-

tã medalie simbolicã, motiv de încânta-
re pentru responsabilii învãþãmântului
doljean. În prezent, elevii sunt aºteptaþi
pentru 19 locuri la învãþãmântul vocaþi-
onal, 481 de locuri la cel liceeal, dar ºi
566 de locuri la cel profesional.

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

care nu au fost cuprinºi pânã
acum, îi aºteptãm sã se înscrie
ºi sã participe la aceastã etapã de
repartizare, pe de o parte, iar pe
de alta, de sã se înscrie la învã-
þãmântul vocaþional sau profesi-
onal. Ministerul Educaþiei Naþio-
nale a emis ºi un clasament al
unitãþilor de învãþãmânt, practic
primele 50 de locuri la nivel naþi-
onal ºi ne bucurã în continuare
faptul cã, ne situãm pe podium
între elitele unitãþile învãþã-
mântului naþional, pe locul al
treilea. Iatã cã, din nou, confir-
mã Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, cu cea mai mare medie de
admitere, ultima medie fiind 9,85.
Pe primul loc în þarã se aflã Co-
legiul „Sfântul Sava” din Bucu-
reºti cu 9,90, urmat de Colegiul
Naþional „Mircea cel Bãtrânn” din
Constanþa cu 9,89. De altfel, cele

douã unitãþi de învãþãmânt sunt
rivalele Colegiului Naþional „Fra-
þii Buzeºti” de foarte mulþi ani.
Putem spune cã ne mândrim pen-
tru cã, între aceste 50 de locuri
constatãm cã unele judeþe nu au
intrat mãcar în clasament. Vor-
bim de Timiº, de Arad. Dar ºi de
judeþul Cluj, care e de abia pe lo-
cul 50” a precizat Nicuºor Co-
tescu, inspector ºcolar general
adjunct al ISJ Dolj.

„Nu putem vorbi
de o ultimã medie

de admitere”
Tot potrivit conducerii ISJ

Dolj: „ultima medie de admitere
în Dolj a fost 2,20 la Liceul din
Amãrãºtii de Jos, dar sunt ºi uni-
tãþi de învãþãmânt care nu ºi-au
completat locurile ºi nu putem
vorbi de o ultimã medie în aces-

te situaþii, acolo unde unitãþile ºi-
au completat locurile la liceu,
pentru cã pot intra copiii care nu
au susþinut Evaluarea Naþionalã,
dupã situaþiile neîncheiate sau
cele de corigenþã”. Nicuºor Co-
tescu atrage atenþia cã, toþi co-
piii care nu-ºi depun dosarele nu
vor fi înmatriculaþi la nicio uni-
tate de învãþãmânt. Dar asigurã
cã: „vom face toate eforturile
pentru a-i convinge sã-ºi depunã

dosarul, sã participe în etapa a
doua ºi a treia, pentru cã intere-
sul nostrul al ISJ Dolj este da a
cuprinde toþi elevii în învãþãmân-
tul liceeal sau profesional, dar
dacã existã o situaþie de copii
care nu-ºi depun dosarele, fie nu
doresc sã meargã la unitatea unde
au fost repartizaþi, fie vor sã-ºi
depunã dosarul la învãþãmântul
profesional”, a precizat Nicuºor
Cotescu.

Ieri s-a desfãºurat proba scri-
sã din cadrul concursului naþio-
nal  pentru ocuparea posturilor
din învãþãmântul preuniversitar.
„Au fost validaþi pentru aceastã
probã 938 de candidaþi, dintre
care 645 au fost prezenþi. Au
fost peste 180 de absenþi. Au
fost 102 retraºi ºi 3 eliminaþi
pentru fraudã. Ei susþineau con-
cursul la disciplina Educaþie Fi-
zicã ºi Sport, la Liceul „Charles
Laugier”. Au fost în salã cu te-
lefonul mobil, ceea ce a impli-
cat eliminarea din concurs, con-
form reglementãrilor”, a preci-
zat Lavinia Craioveanu, in-
spector general al ISJ Dolj.

Articolul 6 alin. 8 din proce-
dura privind desfãºurarea pro-
bei scrise, sigilarea ºi securiza-
rea lucrãrilor scrise din cadrul
concursului naþional pentru ocu-
parea posturilor didactice/cate-
drelor vacante/rezervate în în-

vãþãmântul preuniversitar – se-
siunea 2016 prevede ferm: “Can-
didaþii ºi profesorii asistenþi nu
pot avea asupra lor, în sãlile de
concurs, cãrþi, caiete, telefoane
mobile sau alte mijloace de cal-

cul ºi de comunicare la distanþã.
Candidaþii pot avea dicþionare
pentru disciplinele latinã sau
greacã veche ºi planurile de con-
turi pentru disciplina “economic,
administrativ, poºtã”.

Contestaþiile se depun la sediul
ISJ Dolj în termenul prevãzut de
Calendar. În data de 20 iulie
2016, data la care s-a susþine pro-
ba scrisã, în centrele de concurs,
pe uºa fiecãrei sãli de concurs ºi
la avizierul centrului de concurs
s-a afiºat un anunþ cu precizarea
cã, în zilele de 27.07.2016, pânã
la ora 21:00 ºi de 28.07.2016,
pânã la ora 15:00, contestaþiile se
depun la sediul ISJ Dolj. În con-
testaþie, candidatul precizeazã ur-
mãtoarele informaþii: judeþul, nr.
ºi denumirea centrului de con-
curs, numele, iniþiala tatãlui, pre-
numele, codul numeric personal,
disciplina la care a susþinut pro-
ba scrisã în cadrul concursului
ºi nota contestatã.

Elevii mai au la dispoziþie doar 9
zile pentru a se înscrie în rândurile
celor ce vor studia, din toamnã, la
Colegiul Naþional Militar „Tudor
Vladimirescu” din Craiova. Biroul
informare-recrutare din cadrul Cen-
trului Militar Zonal Dolj precizeazã
criteriile de recrutare pe care can-
didaþii trebuie sã le întruneascã cu-
mulativ pentru a ocupa cele 40 de
locuri scoase la concurs pentru cla-
sa a X-a ºi tot 40 pentru clasa a
XI-a. Facem precizarea cã, locu-
rile sunt destinate elevilor fete ºi
bãieþi, fãrã a exista un procent di-
ferenþiat alocat celor douã sexe.
„Elevii trebuie sã fie absolvenþi ai
clasei a IX-a, respectiv ai clasei a
X-a, în anul ºcolar 2015-2016, la
specializarea „matematicã-infor-
maticã”. De asemenea, sã aibã cel
puþin media generalã 8.00 ºi cel
puþin media 7.00 la disciplinele
„matematicã”, „informaticã”,
„fizicã” ºi „limba englezã”, în cla-

80 de locuri libere
pentru clasele a X-a ºi a XI-a,
la Liceul Militar din Craiova

sa a IX-a, respectiv în clasele a IX-
a ºi a X-a. Mai trebuie sã aibã me-
dia la „purtare” cel puþin 9.00, în
clasa a IX-a, pentru absolvenþii
acestei clase, respectiv în clasele a
IX-a ºi a X-a, pentru absolvenþii
clasei a X-a, conform prevederilor
normelor în vigoare ce reglemen-
teazã organizarea ºi funcþionarea
unitãþilor de învãþãmânt preuniver-
sitar. Candidaþii sã nu fi repetat nici-
unul dintre anii de studii liceale ab-
solvite. De precizat cã, recrutarea
ºi selecþia candidaþilor se desfãºoa-
rã de cãtre birourile informare-re-
crutare în perioada 21 iunie – 29
iulie a.c., iar pentru relaþii suplimen-
tare ne puteþi contacta la numerele
de telefon 0251.41.47.41,
0251.53.44.04 interior 106 sau la
sediul instituþiei din Craiova, str. Ge-
neral Dragalina, nr. 60A”, ne-a pre-
cizat lt.col. Cornel Zamfir, ofiþer
responsabil cu relaþii publice din
cadrul Centrului Militar Zonal Dolj.

Trei eliminaþi la Titularizare, pentru fraudãTrei eliminaþi la Titularizare, pentru fraudãTrei eliminaþi la Titularizare, pentru fraudãTrei eliminaþi la Titularizare, pentru fraudãTrei eliminaþi la Titularizare, pentru fraudãTrei eliminaþi la Titularizare, pentru fraudãTrei eliminaþi la Titularizare, pentru fraudãTrei eliminaþi la Titularizare, pentru fraudãTrei eliminaþi la Titularizare, pentru fraudã
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Facultatea de ªtiinþe SocialeFacultatea de ªtiinþe SocialeFacultatea de ªtiinþe SocialeFacultatea de ªtiinþe SocialeFacultatea de ªtiinþe Sociale
Facultatea de ªtiinþe Sociale din cadrul Universitãþii din Craiova organizeazã admitere pentru anul universitar 2016-2017

la urmãtoarele specializãri:
ISTORIE – buget 20 de locuri ºi taxã 30 de locuri:
RELAÞII INTERNAÞIONALE ªI STUDII EUROPENE– buget 20 de locuri, taxã 55 de locuri:
SOCIOLOGIE– buget 22 de locuri ºi taxã 78 locuri
ªTIINÞE POLITICE – buget 22 de locuri ºi taxã 53 locuri
ASISTENÞÃ SOCIALÃ – buget 17 locuri, taxã 83 de locuri

Facultatea de ªtiinþe Sociale are în prezent 759 de studenþi la cursurile cu frecvenþã în cadrul specializãrilor mai sus
menþionate ºi 35 de cadre didactice. Misiunea acestei facultãþi este de a oferi instruire pentru viitorii specialiºti care sunt
capabili sã facã faþã cerinþelor  socetãþii ºi ale pieþei forþei de muncã, precum ºi de a contribui la dezvoltarea spiritualã.

Detalii pe site-ul www.ucv.ro/admitere.

Facultatea de EconomieFacultatea de EconomieFacultatea de EconomieFacultatea de EconomieFacultatea de Economie
ºi Administrarea Afacerilorºi Administrarea Afacerilorºi Administrarea Afacerilorºi Administrarea Afacerilorºi Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie ºi Administrarea Afacerilor din
cadrul Universitãþii din Craiova organizeazã admitere pentru
anul universitar 2016-2017 la urmãtoarele specializãri:

FINANÞE :
- Finanþe ºi bãnci– 52 de locuri la buget, taxã 48 de

locuri ºi ID 50 de locuri
- Finanþe ºi bãnci ( în lb englezã) – buget 24 de locuri ºi

6 la taxã
- Finanþe ºi bãnci(Dr Tr Severin) - buget 27 de locuri ºi

23 la taxã

 MANAGEMENT :
- Management   – buget 44 locuri, taxã 51 de locuri, ID

125
- Management (Dr Tr Severin)- buget 15 locuri ºi taxã

35 de locuri

CONTABILITATE:
- Contabilitate ºi informaticã de gestiune – buget 59 de

locuri, taxã 61 de locuri, ID 50
- Contabilitate ºi informaticã de gestiune (Dr Tr Seve-

rin)– buget 27 de locuri, taxã 23 de locuri

MARKETING:
 - Marketing – buget 32 de locuri ºi taxã 33 de locuri

CIBERNETICÃ, STATISTICÃ ªI INFORMATICÃ ECO-
NOMICÃ :

 - Informaticã economicã – buget 43 de locuri, taxã 17
 -  Statisticã ºi previziune economicã – buget 21 de lo-

curi ºi taxã 14 de locuri

 ECONOMIE ªI AFACERI INTERNAÞIONALE:
- Economie ºi afaceri internaþionale (românã)– buget

34 de locuri ºi taxã 31 de locuri
- Economie ºi afaceri internaþionale (englezã)– buget

24 de locuri ºi taxã 16 de locuri

Condiþii de admitere :
 100% media examenului de bacalaureat.
 Scrisoare de intenþie, evaluatã prin calificativ admis/

respins
 Probã de competenþã lingvisticã pentru programele

de studii cu predare în limba englezã
Detalii pe site-ul www.ucv.ro/admitere.

Facultatea de InginerieFacultatea de InginerieFacultatea de InginerieFacultatea de InginerieFacultatea de Inginerie
ElectricãElectricãElectricãElectricãElectricã

Facultatea de Inginerie Electricã din cadrul Universitãþii
din Craiova organizeazã admitere pentru anul universitar
2016-2017 la urmãtoarele specializãri:

 INGINERIE ELECTRICÃ cu specializãrile Electro-
mecanicã – 65 de locuri la buget, taxã 5 locuri ºi FR 30;
Inginerie electricã ºi calculatoare – buget 69 de locuri, taxã
6 locuri ºi Informaticã aplicatã în ingineria electricã – 30
de locuri la buget ºi 5 la taxã
 INGINERIE AEROSPAÞIALÃ cu specializarea Echi-

pamente ºi instalaþii de aviaþie – buget 27 de locuri ºi taxã
5 locuri
 INGINERIE ENERGETICÃ, cu specializarea Ingi-

neria sistemelor electroenergetice  – la buget 52 de locuri ºi
la taxã 8 locuri
 INGINERIA MEDIULUI, cu specializarea Ingineria ºi

Protecþia Mediului în Industrie– la buget 33 de locuri ºi 5 la taxã
Admiterea este pe baza mediei de la bacalaureat.
Studenþii beneficiazã de stagii de practicã în compani de

profil ( Dacia SA; Cummings Generator; Pirelli România;
Complexul Energetic Oltenia, Renault Techologies, Electro-
putere SA, CEZ, Popeci SA, CN Transelectrica, ICMET Cra-
ioca, etc); de stagii de pregãtire în universitãþi partenere din
Franþa, Germania sau Italia prin programe internaþionale ( LLP-
Erasmus, Socratesc, AUF, DAAD) ºi de burse de studiu.

Departamentul de Electromecanicã, Mediu ºi Informati-
cã Industrialã (DEMII) este o unitate de învãþãmânt superi-
or bine conturatãm având implementat un sistem de mana-
gement al calitãþii certificat ISO 9001.

Pentru licenþã, DEMII gestioneazã trei programe de stu-
dii : Electromecanicã; Informaticã Aplicatã în Inginerie Elec-
tricã; Ingineria ºi Protecþia Mediului în Industrie.

Facultatea de DreptFacultatea de DreptFacultatea de DreptFacultatea de DreptFacultatea de Drept
Facultatea de Drept din cadrul Universitãþii din Craiova

organizeazã admitere pentru anul universitar 2016-2017 la
urmãtoarele specializãri:

 DREPT cu specializarea Drept – 165 de locuri la
buget, 135 la taxã, FR 100
 ªTIINÞE ADMINISTRATIVE cu specializarea Ad-

ministraþie publicã ºi Administraþie Publicã ( Dr Tr Severin)
– 66 de locuri la buget ºi 134 la taxã

Condiþii de admitere :
Pentru locurile finanþate de la buget, pentru domeniul

Drept: concurs – proba scrisã, tip grilã la disciplina „Limba
românã”

Pentru locurile finanþate de la buget ºi locurile cu taxã
la toate celelalte specializãri din structura facultãþii : con-
curs – pe bazã de dosar, pe baza mediei de la bacalaureat

Facultatea dispune de un campus moder ºi bine echi-
pat. Studenþii beneficiazã de competenþele a 73 cadre di-
dactice proprii, care le oferã, graþie unei activitãþi susþi-
nute de cercetare ºtiinþificã ( 10 premii ale Academiei Ro-
mâne), cursuri publicate la toate disciplinele din progra-
mul de învãþãmânt.

Activitatea didacticã se desfãºoarã în amfiteatre, sãli
de curs, sãli de seminar ºi laboratoare de criminalisticã,
medicã legalã ºi informaticã juridicã, toate dotate cu apa-
raturã de înaltã calitate.

Facultatea beneficiazã de o bibliotecã proprie, cu ac-
ces liber la raft ºi resurse IT, cuprinzând bibliografia de
referinþã în limba românã ºi în limbi de circulaþie interna-
þionalã.

Cãminele accesibile studenþilor au fost reabilitate re-
cent ºi oferã condiþii de cazare la standarde europene.

Conform deciziei Consiliului de Administraþie din
data de 20.07.2016, candidaþii care susþin examene
de admitere, proba scrisã, în anul universitar 2016-
2017, se pot caza la Cãminul nr 10 ( Adresa : strada
Tehnicii, nr 4, tel : 0251 435674), la tariful adminis-
trativ de 5 lei/loc/zi, în limita locurilor.
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ªcoala Internaþionalã pentru Artã
este un proiect-pilot al Clusterului
Inter-Regional pentru Industrii Cul-
turale „Tara Litua” ºi îºi propune sã
promoveze arta ºi cultura locale. Anul
acesta, proiectul este dedicat sculp-
torului Constantin Brâncuºi, contri-
buindu-se astfel la potenþarea obiec-
tivelor asumate de autoritãþile publi-
ce prin Anul Brâncuºi. Proiectul se
bucurã de sprijinul Consiliilor Jude-
þene Dolj ºi Gorj ºi al Primãriei Bum-
beºti-Jiu. „Prin organizarea primei
ediþii a ªcolii Internaþionale pentru
Artã, Doljul îºi asumã un rol inova-
tor în a redefini politicile culturale într-
un spaþiu cultural care nu cunoaºte
graniþe administrative. Anul acesta,
Brâncuºi este pretextul unei Oltenii
culturale”, spune arh. Mircea Dobri-
nescu, directorul ªcolii Internaþionale
pentru Artã.

La deschiderea oficialã a eveni-
mentului, de astãzi, ºi-au anunþat par-
ticiparea prof. univ. dr. Ion Deaco-
nescu – preºedintele ªcolii Internaþi-
onale pentru Artã, Cluster Inter-Re-
gional pentru Industrii Culturale „Tara
Litua”, prof. univ. dr. Cãtãlin Bor-
deianu – Universitatea de Studii Eco-
nomice ºi Politice Europene „Constan-

Potrivit organizatorilor, primul eveniment «constã
în expunerea multor desene executate în mod inedit
de câteva perechi de artiºti,  necunoscuþi unul altuia,
care s-au contaminat reciproc de la distanþã, cum au
ºtiut ei mai bine. Setul colectiv va fi prezentat publi-
cului larg pe simezele Galeriei „DalgArt” din satul
Dâlga, a doua casã pe dreapta, cum intri dinspre Þu-
glui, prin pãdure, pe data de 24 iulie, de la ora 18.00
încolo». 

Al doilea va fi o conferinþã la organizatã la Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” din Craiova, pe data de
26 iulie, între orele 17.00 ºi 20.00, la care vor parti-
cipa cinci dintre artiºtii implicaþi. Cel de-al treilea va
consta într-o vizitã ºi un atelier de desen, cu copii,
desfãºurat în incinta Muzeului de Artã din Craiova, ºi
cu participarea unora dintre artiºti, pe 27 iulie, de la
ora 13.00.

Informaþii ºi detalii despre proiectul „Drawing Dia-
logue” pot fi solicitate la numãrul de telefon

Teatrul Naþional „Marin Sores-
cu” îºi exprimã regretul la moartea
marelui actor ºi om de teatru Radu
Beligan, una dintre  figurile cele mai
impunãtoare pe care le-a ivit vreo-
datã teatrul românesc.

Cu o culturã de tip enciclopedic,
devotat ideii de excelenþã în tot ceea
ce a fãcut pe ºi pentru scena tea-

La plecarea lui Radu BeliganLa plecarea lui Radu BeliganLa plecarea lui Radu BeliganLa plecarea lui Radu BeliganLa plecarea lui Radu Beligan

trului românesc, Radu Beligan a fost
în longeviva ºi fructuoasa sa viaþã
întruchiparea Actorului, a spiritului
teatrului într-o remarcabilã diversi-
tate a percepþiei despre lume ºi artã
pe care le-a împletit în profilul sãu
singular. Pentru o lungã vreme,
Radu Beligan a fost etalonul intelec-
tual al teatrului românesc pe toate

meridianele globului ºi o serie de
mari personalitãþi ale teatrului mon-
dial i-au recunoscut excelenþa ar-
tisticã ºi intelectualã. La Paris, unde
a fost în turneu cu „Rinocerii”, Eu-
gen Ionesco l-a felicitat pentru ro-
lul Beranger ºi i-a fãcut aceastã con-
fesiune: «O prietenie se leagã „a
travers le travail”. Rinocerii au fost
prilejul de a ne cunoaºte ºi împrie-
teni. Eºti un Beranger formidabil.
Peste Jean-Louis Barrault ºi peste
Laurence Olivier».

Noi, cei din lumea teatrului, pri-
veam cu simpatie ºi speranþã „cur-
sa” excepþionalã a vieþii în care era
angajat acest mare actor, care con-
tinua sã fie credincios scenei, ºi ne
doream sã fie sãrbãtorit la cente-
nar, aºa cum vom avea ocazia în

acest an sã sãrbãtorim, ca pe o iz-
bândã nu doar biologicã, cât mai
ales a spiritului creativ naþional,
mari personalitãþi care vor împlini
o sutã de ani în mijlocul nostru:
Neagu Djuvara ºi Mihai ªora. N-a
fost sã fie...

A fost apropiat de Teatrul Naþi-
onal Craiova, catalizator ºi îndru-
mãtor spiritual al lui Emil Boroghi-
nã, cãruia i-a insuflat ideea brilian-
tã de a face Festivalul Shakespea-
re al cãrui preºedinte de onoare a
fost încã de la fondarea acestuia.
Spectatorii craioveni l-au putut ve-
dea pe scena Naþionalului în câte-
va spectacole memorabile, iar în
anul 2010 a fost rãsplãtit cu aplau-
ze îndelungate pentru conferinþa
„Confesiuni despre artã ºi viaþã”

susþinutã pe scena sãlii mari a tea-
trului, în cadrul „Întâlnirilor Spec-
tActor”.

Cel care a mãrturisit cândva, „iu-
besc teatrul care este arta de a po-
vesti opoziþiile, teatrul te învaþã sã-
l cunoºti ºi sã-l iubeºti pe celãlalt”,
a trecut de pe scena vieþii într-o
lume unde, poate, nu este nevoie
de mãºti ºi nici de ceea ce artistul
a numit „sinceritatea cabotinajului”.

A rãmas în urma sa un stil Beli-
gan ºi o filozofie de viaþã încapsu-
latã în aceste cuvinte care pot fi
sinteza testamentului sãu spiritual:
„Nu vã încãpãþânaþi sã cuceriþi
marile premii. Mulþumiþi vã cu bu-
curiile mãrunte. Ele existã pentru
fiecare dintre noi. Din plin”.

Dumnezeu sã-l odihneascã!

18 artiºti din 118 artiºti din 118 artiºti din 118 artiºti din 118 artiºti din 11 þãri, într-un inedit proiect1 þãri, într-un inedit proiect1 þãri, într-un inedit proiect1 þãri, într-un inedit proiect1 þãri, într-un inedit proiect
la Craiova ºi în satul Dâlgala Craiova ºi în satul Dâlgala Craiova ºi în satul Dâlgala Craiova ºi în satul Dâlgala Craiova ºi în satul Dâlga

18 artiºti renumiþi ºi
iscusiþi din 11 þãri sunt
implicaþi într-un amplu
proiect de artã vizualã,
intitulat „Drawing Dialo-
gue” ºi iniþiat de artiºtii
Valentin ºi Gabriela Bo-
iangiu – ambii craioveni,
ºcoliþi în Marea Britanie
ºi apreciaþi în arta con-
temporanã. Rezultatele
acestuia vor fi fãcute cu-
noscute publicului în ca-
drul a trei evenimente,
toate urmând sã se des-
fãºoare la sfârºitul aces-
tei luni în Craiova ºi în
satul Dâlga din comuna
doljeanã Calopãr.

0753.832.878 sau obþinute accesând pagina de Fa-
cebook a evenimentului Drawing Dialogue.

Valentin Boiangiu s-a nãscut pe 26 ianuarie 1968,
la Craiova. În 1999 a absolvit Bradford College (Ma-
rea Britanie), cu specializarea picturã ºi gravurã, în
2001 a obþinut masteratul în arte plastice la Leeds
Metropolitan University, iar în 2006 PGCE la Univer-
sitatea din Huddersfield. În prezent este tutore la ªcoala
Superioarã Britanicã de Arte ºi Design din Moscova.

Gabriela Boiangiu s-a nãscut la 12 martie 1976,
tot la Craiova, iar în perioada 1994-1999 a urmat cur-
surile Universitãþii de Artã din Bucureºti, Secþia Gra-
ficã. S-a fãcut remarcatã încã din studenþie prin par-
ticiparea cu lucrãri de graficã, picturã, fotografie, in-
stalaþii º.a. la expoziþii de grup. În 1999-2000 a ur-
mat un masterat la Bradford College, Marea Britanie,
construindu-ºi mai apoi un drum ºi o identitate în
arta contemporanã.

MAGDA BRATU

Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”, în partene-
riat cu Clusterul Inter-Regional pentru Industrii Culturale „Tara
Litua”, Academia Internaþionalã „Mihai Eminescu” ºi Centrul In-
ternaþional pentru Artã ºi Creaþie „Constantin Brâncuºi”, organi-
zeazã ªcoala Internaþionalã pentru Artã „Reflecþii ale moºtenirii
culturale în arta lui Constantin Brâncuºi”. Evenimentul se desfã-
ºoarã în perioada 20-30 iulie, în localitãþile Craiova (judeþul Dolj),
Muºeteºti, Peºtiºani, Bumbeºti-Jiu, Târgu Jiu (judeþul Gorj) ºi
Drobeta-Turnu Severin (judeþul Mehedinþi) ºi reuneºte tineri ar-
tiºti alãturi de personalitãþi ale lumii culturale din Moldova, Ser-
bia, Italia ºi România. Deschiderea oficialã are loc astãzi, ora 9.30,
la Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”.

tin Stere” din
Chiºinãu (Repu-
blica Moldova),
prof. univ. dr.
Cristian Tiberiu Popescu – direc-
torul Centrului pentru Adolescenþi cu
Dotare Intelectualã Superioarã, ºi arh.
Mircea Dobrinescu.

Iniþiativa este salutatã de Lucian
Dindiricã, managerul Bibliotecii Ju-
deþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.
„Alãturi de un cãlduros bun venit, le
doresc tuturor participanþilor acestei
manifestãri prelungite sã descopere
în biblioteca noastrã, în Muzeul de
Artã, în itinerariile ºi peisajele Olte-
niei, inspiraþie ºi un teren fecund ne-
cesar creaþiilor de mâine. Iniþiativa
organizãrii unei întâlniri tematice, a
unei veritabile ªcoli de Varã, aºa cum,
în mod inspirat, am numit acest de-
mers cultural, este o acþiune pe care
am dezvoltat-o în direcþia promovãrii
culturii. Cu atât mai mult cu cât 2016
este Anul Constantin Brâncuºi, iar
valoarea intrinsecã a operei marelui
artist, în particular, dar ºi nevoia de
cunoaºtere, protejare ºi promovare a
ansamblului de manifestãri ºi realizãri
culturale de pe întreg arealul locuit de
români, în general, meritã o atenþie

sporitã ºi un efort susþinu”, a preci-
zat  Lucian Dindiricã.

În acelaºi context, prof. univ. dr.
Ion Deaconescu, preºedintele ªcolii
Internaþionale pentru Artã, a decla-
rat: „Astãzi, din nefericire, mai exis-
tã personaje înfuriate pe destinul ce-
lor care au fãcut istorie ieri. Tradiþia
nu ne trãdeazã niciodatã, trãdeazã
doar cei care vorbesc în numele
acesteia, ajunºi peste noapte genii in-
voluntare ºi ficþionare. Or, în aceas-
tã Europã fãrã frontiere, dar bântui-
tã de fantasme ºi conflicte, se mai
poate vorbi de spiritualitate româ-
neascã, când unii dintre contempo-
ranii noºtri au devenit zidari ºi ridicã
în propria þarã zid dupã zid. Orgoliul
trezeºte întotdeauna obstacole, iar
orizontul, visare continuã. Iatã de ce
câteva instituþii organizeazã ªcoala
Internaþionalã pentru Artã, pentru cã
visãm încã la o culturã ºi spirituali-
tate exemplare, iar tinerii de astãzi
vor fi întemeietorii de mâine ai dem-
nitãþii ºi mândriei naþionale”.

MAGDA BRATU
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Donald Trump a fost desem-
nat oficial candidatul republican
la Casa Albã. Anunþul a fost fã-
cut la convenþia de la Cleveland,
la 13 luni dupã ce acesta ºi-a
lansat candidatura. Trump a þi-
nut sã sublinieze cã se aflã în
fruntea unei “miºcãri”, într-un
mesaj video adresat delegaþilor.
Desemnarea lui Donald Trump
ca ºi candidat oficial vine ca ur-
mare a unei campanii prin care
ºi-a înfrânt cu succes rivalii ºi
a stârnit mai multe controver-
se. La scurt timp dupã anunþul
oficial, Hillary Clinton, rivala lui
Trump, a reacþionat pe o reþea
de socializare: “Donald Trump
tocmai a devenit candidatul re-
publicanpentru cursa preziden-
þialã. Contribuiþi acum pentru a
ne asigura cã nu va pune piciorul în Biroul
Oval de la Casa Albã”. Magnatul a þinut sã
adreseze un mesaj video delegaþilor prin
care a subliniat cã au obþinut rezultate is-
torice împreunã, având “cel mai mare nu-
mãr de voturi obþinute vreodata în istoria
partidului republican”. “Aceasta este o miº-
care. Dar trebuie sã mergem pânã la ca-
pãt”, a adãugat Trump, menþionând cã se
simte mândru sã fie candidatul oficial din
partea Republicanilor în cursa prezidenþi-
alã. “Vom câºtiga ºi vom aduce schimbãri

ªTIRI

ªTIRI

Statele Unite ºi Franþa pregãtesc
operaþiuni coordonate
contra reþelei Stat Islamic în Irak

Franþa ºi Statele Unite pregãtesc
operaþiuni militare coordonate împotriva
reþelei teroriste Stat Islamic, în oraºul
irakian Mosul, afirmã Stephane Le Foll,
purtãtorul de cuvânt al Guvernului de la
Paris. “Ministrul francez de Externe, Jean
Yves Le Drian, se aflã la Washington.
Pregãteºte împreunã cu americanii un
atac coordonat la Mosul”, a declarat
Stephane Le Foll pentru postul de radio
France Info. Purtãtorul de cuvânt al
Guvernului de la Paris a confirmat cã
membri ai forþelor speciale franceze
efectueazã operaþiuni antiteroriste în
Libia. “Sigur cã avem forþe speciale în
Libia, pentru a ne asigura cã Franþa este
prezentã peste tot în combaterea teroris-
mului”, a spus Le Foll.

Mãsuri speciale de securitate
la Bruxelles, din cauza
unei „situaþii suspecte”

Autoritãþile belgiene au luat, ieri,
mãsuri speciale de securitate în zone din
oraºul Bruxelles, pe fondul unei amenin-
þãri teroriste. “O persoanã care ar avea
fire pe haine este consideratã suspectã”, a
declarat un purtãtor de cuvânt al Poliþiei,
Ilse Van de Keere. Mai multe strãzi -
Ecuyer, Fourche, Grétry, Fripiers - au fost
închise ca mãsurã de precauþie. “Indivi-
dul suspect este sub controlul forþelor de
ordine, dar nu a fost încã arestat. Servicii-
le pirotehnice vor sã se asigure cã
suspectul nu are asupra sa substanþe
explozive”, a precizat Christian De
Coninck, un alt oficial din cadrul Poliþiei
belgiene. Membri ai reþelei teroriste Stat
Islamic au ucis 32 de persoane, pe 22
martie, în oraºul Bruxelles.

Incendiu puternic la un turn
de 75 de etaje din Dubai

Un incendiu de amploare a afectat
miercuri un imobil care are 75 de etaje
din oraºul Dubai, situat în Emiratele
Arabe Unite. Incendiul a izbucnit la etajul
35 al Turnului Sulafa, extinzându-se
rapid. Sute de persoane au fost evacuate
din clãdirea care are 75 de etaje. Frag-
mente ale faþadei clãdirii s-au desprins
din cauza incendiului, alimentat de
vremea cãlduroasã ºi de vânt. Un purtãtor
de cuvânt al Serviciului Protecþiei Civile
a anunþat cã incendiul a fost stins în circa
douã ore. Nu existã informaþii cã ar fi fost
victime. Turnul Sulafa este a 127-a cea
mai înaltã clãdire din lume ºi a 23-a ca
înãlþime din Dubai. Pe 31 decembrie
2015, o clãdire de 63 de etaje a ars
parþial în Dubai.

Hollande: Franþa va forma
o Gardã Naþionalã

Franþa va forma o Gardã Naþionalã
alcãtuitã din rezerviºti militari, din
Poliþie ºi Jandarmerie, în contextul
intensificãrii mãsurilor de securitate dupã
seria de atentate islamiste soldate cu sute
de morþi, anunþã preºedintele Francois
Hollande. “Fac apel la toate femeile ºi la
toþi bãrbaþii care, în paralel cu o carierã
de studii sau profesionalã, pot participa
la serviciul de apãrare a cetãþenilor
francezi. Sunt disponibili deja 12.000 de
rezerviºti din Jandarmerie ºi Poliþie. Am
decis sã aducem aceastã cifrã la nivelul
de 15.000 pânã la sfârºitul lunii iulie”, a
declarat Hollande, la ºase zile dupã
atentatul de la Nisa, soldat cu 84 de
morþi. “Când vom aduna toþi aceºti
rezerviºti (...) vom avea o adevãratã Gardã
Naþionalã în Franþa”, a precizat Hollan-
de. Franþa se confruntã, începând din
ianuarie 2015, cu o serie de atentate
soldate cu sute de morþi.

Belgia este “dispusã” sã preia
peºedinþia prin rotaþie a Uniunii Eu-
ropene în cea de-a doua jumãtate a
anului 2017, a anunþat, ieri, Minis-
terul belgian al Afacerilor Externe.
“Belgia este dispusã sã preia acestã
preºedinþie dacã ni se cere acest
lucru”, a declarat purtãtorul de cu-
vânt al ministerului, Didier Vander-
hasselt. Ministrului ungar de Exter-
ne a anunþat de asemenea, marþi, cã
þara sa a semnalat Uniunii Europe-
ne cã este pregãtitã sã preia de la
Marea Britanie responsabilitatea de
a deþine preºedinþia prin rotaþie a
Blocului comunitar în cea de-a doua

Jurnalistul Pavel ªeremet, ce lucra la
ziarul online de investigaþii Ukraiinska
Pravda, a fost ucis ieri dimineaþã într-un

Donald TDonald TDonald TDonald TDonald Trump, desemnat oficialrump, desemnat oficialrump, desemnat oficialrump, desemnat oficialrump, desemnat oficial
candidatul republican la alegerilecandidatul republican la alegerilecandidatul republican la alegerilecandidatul republican la alegerilecandidatul republican la alegerile

prezidenþiale din SUAprezidenþiale din SUAprezidenþiale din SUAprezidenþiale din SUAprezidenþiale din SUA

importante ºi leadership în Washington-
...care va pune naþiunea americanã pe pri-
mul loc. Veþi avea graniþe puternice. Veþi
scãpa de SI (Statul Islamic). Vom resta-
bili ordinea, rapid”, a conchis magnatul.
La doar o zi dupã desemnarea candidatu-
lui republican la preºedenþia SUA , minis-
trul german de Externe Frank-Walter
Steinmeier l-a criticat dur pe Donald
Trump, pe care îl acuzã cã promoveazã
“politicã fricii ºi izolãrii”. Într-un interviu
pentru Reuters, Steinmeier s-a arãtat pre-

ocupat de ceea ce numeºte an-
gajamentele ambigue lui Trump
de a “face America din nou pu-
ternicã”, în acelaºi timp promi-
þând sã reducã implicarea SUA la
nivel internaþional. “Acest lucru
este o contradicþie ºi asta mã în-
grijoreazã”, a completat Steinme-
ier, care urmeazã sã participe la
Washington la o reuniune cu alþi
miniºtri de Externe ºi de Apãrare
pentru a evalua rezultatele efor-
turilor de combatere a grupãrii
teroriste Stat Islamic. “O politi-
cã de fricã ºi de izolare va gene-
ra mai puþinã securitate, nu mai
multã, ºi ar fi periculos nu nu-
mai pentru Statele Unite, dar ºi
pentru Europa ºi restul lumii” a
adãugat oficialul german. Stein-
meier l-a mai criticat ºi în trecut

pe Trump, cât despre Hillary Clinton, ofi-
cialul german este de pãrere cã aceasta are
o vastã experienþã în ceea ce priveºte po-
litica externã. În cadrul Convenþiei Naþi-
onale de la Cleveland, Partidul Republi-
can l-a desemnat marþi drept candidat ofi-
cial la algerile prezidenþiale din SUA pe
Donald Trump, dupã ce acesta a câºtigat
majoritatea delegaþilor partidului în urma
alegerilor primare, obþinând sprijinul a
1.725 de delegaþi, cu mult peste numãrul
minim de 1.237.

Jurnalist, ucis într-un atentat cu maºinã-capcanã în Kiev
atentat cu maºinã-capcanã, în centrul Kie-
vului. În momentul exploziei vehiculului,
Pavel ªeremet se îndrepta cu maºina pro-

prietarului ziarului la care
lucra spre locul de muncã,
a anunþat un consultant al
Ministerului de Interne,
Anton Geraºcenko. Doi
martori au declarat cã au
auzit un zgomot puternic,
apoi au vãzut flãcãrile de
sub maºina carbonizatã, din
mijlocul strãzii. “Sunt în
stare de ºoc, nu ºtiu ce sã
spun, este o chestiune de
onoare pentru poliþie sã in-

vestigheze cazul”, a declarat ºeful forþe-
lor de poliþie naþionalã, Hatia Dekanoid-
ze. “Mã voi ocupa personal de acest caz”,
a mai adãugat aceasta. Prim-ministrul
Ucrainei, Volodimir Groisman, a postat un
mesaj pe site-ul de socializare Facebook,
spunând: “Ziua a început cu o veste în-
grozitoare. Cunoscutul jurnalist Pavel
ªeremet a fost ucis în aceastã diminea-
þã”. Fondatorul ziarului Ukrayinska Prav-
da, Georgi Gongadze, era un jurnalist in-
vestigativ ce a fost ucis în urmã cu 16
ani. Incidentul a ajutat la precipitarea Re-
voluþiei Portocalii din Ucraina. Trupul
acestuia a fost gãsit decapitat într-o pã-
dure din apropierea oraºului Kiev.

Belgia este “dispusã” sã preia peºedinþia
prin rotaþie a UE în 2017

jumãtate a anului 2017. Acesta a
spus cã retragerea Marii Britanii din
UE a ridicat semne de întrebare gra-
ve ºi a generat presupuneri privind
anumite probleme precum statutul
preºedinþiei UE prin rotaþie, în con-
textul negocierilor privind ieºirea
þãrii din Blocul comunitar. Ministrul
a spus cã Ungaria, cu ajutorul par-
tenerilor sãi din cadrul Grupului de
la Viºegrad, este singurul stat mem-
bru UE care a prezentat un rãspuns
de succes în faþa pricipalelor pro-
vocãri în ceea ce priveºte situaþia
anormalã din Europa, cum ar fi cri-
za migraþiei.
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Cinema, mon amour

Se difuzeazã la HBO,
ora 20:00

Fiecare cinema ascunde o po-
veste. O poveste despre un loc,
dar ºi despre oamenii care i s-au
dãruit ani de zile, ºi-au petrecut
cea mai mare parte din viaþã între
zidurile lui, în cabina de proiec-
þie, în atelierul din spate, în casa
de bilete. Parte a campaniei
"Salvaþi marele ecran", filmul
documentar descrie eforturile
extraordinare fãcute pentru a
menþine deschise cinematografe-
le vechi din România.

Afaceri neterminate

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Cel mai recent film al sãu, Jean-
Claude Van Damme interpreteazã
rolul lui Anthony Stowe, un
locotenent care lucreazã la
secþia de narcotice, dependent
el însuºi de heroinã ºi a cãrui
atitudine i-a atras ura colegilor de
department, dar ºi a soþiei sale,
care e pe punctul de a-l pãrãsi.
Gabriel Callaghan (Stephen Rea),
fostul sãu partener, care se pre-
gãteºte sã devinã noul lider al
reþelei de crimã organizatã,
trimite o echipã de asasini
pentru a-l înlãtura pe Anthony.

Câmpuri ucigaºe

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  23:00

Acþiunea se petrece într-un oraº
texan mic, aceºtia urmãresc un
criminal în serie sadic care îºi
aruncã victimele (corpuri mutila-
te) într-o mlaºtinã din apropiere
pe care localnicii o numesc "The
Killing Fields". Ucigaºul schimbã
jocul ºi începe vânãtoarea detec-
tivilor, lãsându-le acestora posi-
bile indicii la locul crimelor în
timp ce acesta rãmâne mereu cu
un pas înaintea detectivilor...

JOI - 21 iulie

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

2016
09:00 Charlot chelner
1914, Comedie, Scurt metraj
09:30 Drumul spre glorie
10:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Interes general
18:00 Lozul cel mare
18:30 Dincolo de hartã
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

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

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Barbatul de la hotelul Ritz
1991, SUA, Dramã
00:55 Mad Men
2007, SUA, Dramã
01:50 Vorbeºte corect!
02:00 Telejurnal

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 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Cap compas
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 Locuri, oameni ºi comori
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 Împreunã pentru totdeauna
2000, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Glorious 39
2009, Dramã, Istoric, Rãzboi,

Thriller, Dragoste
00:50 Televiziunea, dragostea

mea
01:50 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu

TVR 2

07:40 Buddy
09:15 Tom ºi Jerry: Ajutoarele lui

Moº Crãciun
09:40 Pierdut in Yonkers
11:35 Hai sã fim poliþiºti!
13:20 Bunul Dinozaur
14:55 Aºa e viaþa
16:30 Controversata Lady W
18:00 Poveste de iarnã
20:00 Cinema, mon amour
21:15 Scrisori din Iwo Jima
23:35 Un etaj mai jos
01:10 U2 Innocence + Experi-

ence Tour - Paris

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 Lecþii de viaþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Afaceri neterminate
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

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

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Afaceri neterminate (R)
2007, SUA, Acþiune, Dramã,

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

08:45 La Mãruþã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Paris Model (R)
14:15 Ameninþarea ciclonului (R)
16:00 La bloc
18:15 Povestea lui Esther

Costello
20:30 Ultima aventurã
23:00 Câmpuri ucigaºe
01:15 S.W.A.T. - Trupe de elitã

(R)
03:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Te Pui Cu Blondele ?

23:00 Un show pãcãtos

01:00 Te Pui Cu Blondele ? (R)

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)
08:45 Focus din inima României

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

bine
20:30 Iarna bobocilor
1977, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Adevarul Live
05:00 La TV (R)
2015, 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

În mare
parte seninjoi, 21 iulie - max: 30°C - min: 16°C

$
1 EURO ........................... 4,4727 ............. 44727
1 lirã sterlinã................................5,3572....................53572

1 dolar SUA.......................4,0631........40631
1 g AUR (preþ în lei)........173,1568.....1731568

Cursul pieþei valutare din 21 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11joi, 21 iulie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
PRIMÃRIA comunei Mãceºu

de Jos, cu sediul în comuna Mã-
ceºu de Jos, str. Acad. ªtefan Ber-
ceanu, nr. 12, organizeazã con-
curs pentru ocuparea funcþiei
publice temporar vacante de re-
ferent superior cu studii medii la
compartimentul contabilitate, în
data de 03.08.2016, ora 10.00, pro-
ba scrisã ºi în data de 05.08.2016,
ora 10.00, proba interviu. Dosare-
le se pot depune la Primaria Mã-
ceºu de Jos în termen de 8 zile
calendaristice de la data publicã-
rii anunþului în Monitorul Oficial.
Condiþii de Participare: Participan-
þii la concurs trebuie sã îndepli-
neascã urmãtoarele condiþii: Con-
diþii generale de participare la con-
curs: a) are cetãþenia românã, ce-
tãþenie a altor state membre ale
Uniunii Europene sau a statelor
aparþinând Spaþiului Economic
European ºi domiciliul în Româ-
nia; b) cunoaºte limba românã,
scris ºi vorbit; c) are vârsta mini-
mã reglementatã de prevederile le-
gale; d) are capacitate deplinã de
exerciþiu; e) are o stare de sãnãta-
te corespunzãtoare postului pen-
tru care candideazã, atestatã pe
baza adeverinþei medicale elibe-
rate de medicul de familie sau de
unitãþile sanitare abilitate; f) înde-
plineºte condiþiile de studii ºi,
dupã caz, de vechime sau alte
condiþii specifice potrivit cerinþe-
lor postului scos la concurs; g)
nu a fost condamnatã definitiv
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
contra umanitãþii, contra statului
ori contra autoritãþii, de serviciu

sau în legãturã cu serviciul, care
împiedicã înfãptuirea justiþiei, de
fals ori a unor fapte de corupþie
sau a unei infracþiuni sãvârºite cu
intenþie, care ar face-o incompati-
bilã cu exercitarea funcþiei, cu ex-
cepþia situaþiei în care a intervenit
reabilitarea, h) nu a desfãºurat
activitãþi de poliþie politicã. Con-
diþii specifice: -studii medii absol-
vite cu diplomã de bacalaureat, -
sã aibã cel puþin 9 ani vechime în
specialitatea studiilor. Relaþii su-
plimentare se pot obþine la sediul
instituþiei sau la telefon:
0251.354.507.

S.C. DRAVESIR SRL titular
al proiectului ,,Construire clãdi-
re Sp+P+2 cu spãlãtorie, vulca-
nizare, service lucrãri mecanice,
magazin piese auto cu depozit
la parter ºi locuinþã la etaj 1 ºi
2,, anunþã publicul interesat asu-
pra luãrii deciziei etapei de în-
cadrare de cãtre Agenþia pentru
Protecþia Mediului Dolj, pentru
proiectul propus a fi amplasat
în Craiova, str. Brestei nr. 210.
Proiectul deciziei de încadrare
ºi motivele care o fundamentea-
zã pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj str. Petru Rareº nr.1, Cra-
iova, judeþul Dolj în zilele de luni
pânã vineri, între orele 9.00-
14.00 ºi la urmãtoarea adresã de
internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta
comentarii/ observaþii la proiec-
tul deciziei de încadrare în ter-
men de 5 zile de la data publicã-
rii prezentului anunþ.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.
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Primãria Comunei Cãlãraºi, judeþul Dolj organizeazã în te-
meiul prevederilor HG nr.286/ 2011, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, concurs pentru ocuparea urmatoarelor
funcþii de naturã contractualã:

        - administrator public (perioadã determinatã )-1 post;
        - referent debutant (încasator-perioadã nedeterminatã) -

1 post;
        - inspector specialitate II (informatician-perioadã nede-

terminatã) -1 post;
    Concursul se va desfãºura astfel:

- în data de 12 august 2016- proba scrisã;
              - în data de 16 august 2016- proba de interviu,

             -proba practicã (pentru
funcþia de inspector specialitate II –informatician);

    Condiþii de participare la concurs:
- studii medii liceale, (pentru funcþiile de administrator pu-

blic ºi referent -încasator);
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respec-

tiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de
licenþã (pentru funcþia de inspector specialitate II -informatician);

- cunoºtinte de operare pe calculator ;
-    vechime - minim 10 ani (pentru funcþia de administrator

public);
       - minim 5 ani (pentru funcþia de inspector specia-

litate II -informatician);
Dosarele de concurs se pot depune în termen de 10 zile lucra-

toare de la data afiºãrii anunþului privind organizarea concursului.
Relaþii suplimentare se pot obþine la numarul de tele-

fon: 0251 379.052 ,0769 251122,  persoana de contact: Manda
Daniela, secretarul comisiei de concurs.

Primãria oraºului  Filiaºi, cu sediul în localitatea Filiaºi, Bdul Raco-
þeanu, nr.160, judeþul Dolj organizeazã concurs conform legislaþiei în
vigoare, pentru ocuparea a trei posturi vacante, dupã cum urmeazã:

1.În data de 12.08.2016 pentruocupareafuncþieicontractualede In-
spector de specialitategradul II în cadrul compartimentului Adminis-
traþie Publicã Localã, Secretariat, Protocol, Relaþii cu Publicul.

2.În data de23.08.2016 pentruocupareafuncþieipublice de conduce-
re de ªef serviciu Constatare Impunere Urmãrire ºi Încasarea Impozi-
telor ºi taxelor locale.

3.În data de 24.08.2016 pentru ocuparea funcþiei publice de execu-
þie de Consilier Clasa I gradul profesional superior în cadrul Serviciu-
lui Buget Financiar Contabilitate, Contracte Economice, Asistenþã
Socialã.

Dosarele de participare, pentru funcþiile publice se depun la sediul
Primãriei oraºului Filiaºi, în termen de 20 de zile de la data publicãrii
anunþului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, iar pentru
funcþia contractualã în termen de 10 zile lucrãtoare de la data publicã-
rii anunþului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Condiþiile de participare, bibliografia ºi documentele pentru întoc-
mirea dosarului de înscriere la concurs sunt afiºate la sediul Primãriei
oraºului Filiaºi.

Informaþii suplimentare la telefon: 0251441018.

OFERTE SERVICIU
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã inde-
pendentã în Anglia –
Regiune Essex. Cu-
plul lucreazã împre-
unã la curãþenie:
case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã
ºi numãr de telefon
la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Preþul
drumului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.

DJ - organizez eve-
nimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Caut bonã pentru doi
copii (vârsta 1 an).
Relaþii la telefon
0735/247.287.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri
avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Tele-
fon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament
în Craioviþa lângã
Poºtã confort I etaj
I, toate dotãrile.
0351/425.744.

3 - 4 CAMERE

Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semi-
decomandat, 3 ca-
mere, 2 balcoane,
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0765/715.591.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Vând apartament
în vilã 120 mp, te-
ren 150 mp, zonã
centralã. Telefon:
0736/139.179.

Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând sau închiriez
pe termen lung teren
400 mp în Craiova –
vad foarte bun. Tele-
fon: 0351/ 425.744.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
programul Rabla, pie-
se de schimb. Tele-
fon: 0742/382.449.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon: 0770/
333.559.

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate 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; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 21 iulie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Vând MATIZ, cu-
loare verde, stare
impecabilã, AER
condiþionat. Tele-
fon: 0724/305.886.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidra-
ulicã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate
Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.
Vând pat dublu
2x2 m, 3 plapumi,
saltea, husã toate
noi. Telefon: 0773/
849.388
Vând în cimitirul Un-
gureni - zona Eroilor
– parcela G rândul 4,
plaþul 4 mormânt din
beton, gard fier 3/
1,50 cu douã gropi
suprapuse. Telefon:
0740/012.173;
0745/601.438.

Vând colecþie for-
mula AS de 15 ani.
Telefon: 0729/
494.550.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre alu-
miniu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca
douã gropi supra-
puse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti con-
venabil, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.

Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii
turist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ re-
zervã - 220 lei. Tele-
fon: 0770/303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, f.tolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport co-
pii, maºinã de spãlat
Alba Lux, barcã arti-
zanalã, camerã auto.
Telefon: 0351/181.202;
0773/970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Ofer cazare gratuitã
pe termen lung unei
famili liniºtite sau ne-
voiaºe (Vâlcea).
Casã modestã cu
toate utilitãþile. Tele-
fon: 0351/809.908.
MATRIMONIALE
Cãsãtorie mic handi-
cap 37 ani am locuin-
þã doresc la fel mic
handicap gr.2 fãrã
vicii. Telefon; 0351/
409.381.

Vãduv 60 ani, caut
doamnã pentru cã-
sãtorie stare mate-
rialã foarte bunã.
Rural- zona Be-
chet. Telefon: 0751/
010.160.
Pensionar singur
caut menajerã
pentru curãþenie
apartament de 2
ori/ lunã. Vârsta
sub 55 ani, 12 lei /
orã. Telefon: 0727/
226.367.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi manope-
ra/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator ma-
ºinã de scris. Tele-
fon: 0251/415.586.

CONDOLEANÞE
Aura ºi Aristidie
Gheorghiu îºi ex-
primã profundul
regret, la dece-
sul d.nei prof.
univ. dr. BOROª
MARGARETA,
fost profesor al
U n i v e r s i t ã þ i i
Craiova. Since-
re condoleanþe
familiei!
Membrii Consi-
liului de Adminis-
traþie al Universi-
tãþii din Craiova
regretã trecerea
în nefiinþã a dis-
tinsului dascãl,
prof. univ. dr.
M A R G A R E TA
BOROª, Prorec-
tor al Universitã-
þii din Craiova în
perioada 1981 -
1989. Sincere
condoleanþe fa-
miliei îndoliate!
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Naþionala României va întâlni, desea-
rã, în primul meci test în perspectiva Jo-
curilor Olimpice (5-21 august), reprezen-
tativa Norvegiei, nimeni alta decât cam-
pioana olimpicã, mondialã ºi europeanã
în exerciþiu. Disputa va fi chiar pe pâ-
mânt norvegian, în cadrul turneului de
la Ulstein, la care mai participã Franþa ºi
Spania, selecþionate cu care fetele lui
Tomas Ryde se vor duela în aceeaºi or-
dine, sâmbãtã (18:15), respectiv dumi-
nicã (16:45).

Toate cele 4 sunt calificate la Rio, iar
România le va avea rivale pe Norvegia ºi
Franþa ºi în Grupa A.

Din Europa merg în Brazilia 8 naþiuni,
iar celelalte 4 ºi-au dat întâlnire ºi ele într-
un turneu, la Eindhoven, unde participã
gaxda Olanda, Muntenegru, Rusia ºi Su-
edia. Acesta a luat startul marþi searã,
când Muntenegru, o altã oponentã a Ro-
mâniei la Olimpiadã, a bãtut cu 27-26
Rusia. Partida a fost marcatã de reveni-

HANDBAL: “THANDBAL: “THANDBAL: “THANDBAL: “THANDBAL: “Tricolorele” încep seriaricolorele” încep seriaricolorele” încep seriaricolorele” încep seriaricolorele” încep seria
partidelor de verificare, în vederea JOpartidelor de verificare, în vederea JOpartidelor de verificare, în vederea JOpartidelor de verificare, în vederea JOpartidelor de verificare, în vederea JO

Norvegia – România, astãzi, ora 20:30, Digi Sport 2

rea Bojanei Popovic, autoare a trei go-
luri. Starul muntenegrean, ajuns la 36 de
ani, se retrãsese imediat dupã finala de la
Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.
Tot cu un succes la limitã s-a încheiat ºi
partida dintre Suedia ºi Olanda, scor 26-
25. Turneul a continuat, asearã, cu me-
ciurile Suedia – Muntenegru ºi Olanda –
Rusia, ºi se va încheia azi, când avem
Suedia – Rusia ºi Olanda – Muntenegru.

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

Revenind la România, lotul pentru Rio,
de 14 jucãtoare, aratã astfel: Paula Ungu-
reanu, Ionica Munteanu – Valentina Ar-
dean, Ana Maria Tãnãsie, Cristina Neagu,
Gabriella Szucs, Gabriela Perianu, Aurelia
Brãdeanu, Eliza Buceschi, Melinda Geiger,

Patricia Vizitiu, Laura Chiper, Oana Ma-
nea, Florina Chintoan. Rezerve sunt Deni-
sa Dedu ºi Mãdãlina Zamfirescu.

Cu excepþia Adei Nechita, care va de-
veni mamã, România se va baza la Rio

pe toate jucãtoarele importante care au
dus greul la echipa naþionalã în ultimul
ciclu olimpic, în care s-a obþinut ºi o
medalie de bronz la Campionatul Mon-
dial din 2015.

Aflatã în premierã într-o com-
petiþie continentalã, CSMS Iaºi va
încerca, în aceastã searã, sã pro-
ducã supriza pe terenul lui Hajduk
Split. Joia trecutã, în Copou, mol-
dovenii au condus cu 2-0 la pau-
zã ºi au scãpat printre degete un
succes istoric, dupã ce goalkee-
perul Branko Grahovac a comis
o eroare colosalã în al cincelea
minut al prelungirilor (2-2).

Înaintea plecãrii spre Croaþia,
tehnicianul moldovenilor, Nicolo
Napoli, a declarat, în cadrul unei
conferinþe de presã, cã este în-
crezãtor în ºansele echipei sale de
a elimina pe Hajduk. “Ne aºteaptã
un meci foarte greu, dar bãieþii
sunt deciºi sã facã un meci foar-
te bun, sã câºtige ºi sã se califi-
ce. Hajduk joacã bine acasã, are
suporteri numeroºi pe teren pro-
priu, dar eu am încredere în echi-
pa mea. Am fãcut un meci bun în
tur, am ratat de puþin victoria, dar
mergem acolo sã ne calificãm.
ªansele sunt de 50-50”, a decla-
rat italianul..

Tehnicianul a precizat cã îi va

Rezultate consemnate marþi
searã: Alashkert FC (Arm) – Di-
namo Tbilisi (Geo) 1-1 (în tur 0-
2) / FK Liepaja (Let) – FC Salzburg
(Aus) 0-2 (în tur 0-1) / APOEL
Nicosia (Cip) – The New Saints
(ÞG) 3-0 (în tur 0-0) / Sheriff Ti-
rasapol (Mol) – Hapoel Beer She-
va (Isr) 0-0 (în tur 2-3); Ovidiu
Hoban a fost titular la oaspeþi, însã
nu a prins finalul pe teren, fiind eli-
minat în minutul 90+4 pentru cu-
mul de “galbene” / Seinajoen Jalka-
pallokerho (Fin) – BATE Borisov
(Blr) 2-2 (în tur 0-2) / FC Copen-
haga (Dan) – Crudsaders FC (Ir.
N) 6-0 (în tur 3-0) / Steaua Roºie
Belgrad (Srb) – Valletta FC (Mal)
2-1 (în tur 2-1) / Legia Varºovia
(Pol) – Zrinjski Mostar (Bos) 2-0
(în tur 1-1) / Mladost Podgorica
(Mun) – Ludogorets Razgrad
(Bul) 0-3 (în tur 0-2); La oaspeþi,
Cosmin Moþi a fost integralist ºi a
ratat un penalty în minutul 33, în
timp ce Claudiu Keºeru ºi Andrei
Prepeliþã au intrat pe parcursul pãr-
þii secunde, în minutele 65 ºi 76.

Miercuri dupã închiderea edi-
þiei: FK Astana (Kaz) – Zalgiris
Vilnius (Lit) – în tur 0-0 / F91

DIGI SPORT 1

21:30 – FOTBAL – Liga Europa:
Hajduk Split – CSMS Iaºi.

DIGI SPORT 2

12:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Bastad, în Suedia: ziua a 3-a / 18:15,
20:30 – HANDBAL – Turneu pregãti-
tor Jocurile Olimpice, în Norvegia:
Franþa – Spania, Norvegia – România.

DIGI SPORT 3

18:15 – TENIS (F) – Turneul de

LIGA EUROPA – TURUL II PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ

Iaºiul cautã calificarea pe terenul lui Hajduk Split
Meciul va fi de la ora 21:30, în direct la Digi Sport 1

da credit în continuare portarului
Branko Grahovac, astfel cã sunt
ºanse mari ca primul ”11” din man-
ºa tur sã intre în teren încã din
primul minut ºi la Split.

”Grahovac va fi titular. Greºe-
lile le facem cu toþii, jucãtorii, an-
trenorul. Nu greºeºte un singur
jucãtor. La portar se vede când
greºeºte. Branko va fi titular. Dacã
un atacant rateazã într-un meci,
nu-l schimb”, ºi-a motivat tehni-
cianul decizia.

Dacã va obþine calificarea, Ia-
ºiul se va bate pentru un loc în
play-off-ul Europa League cu
ucrainenii de la Oleksandria. În tu-
rul trei vor pleca la drum ºi cele-
lalte douã echipe din Liga I, Pan-
durii ºi debutanta Viitorul. Gorje-
nii îºi vor afla adversara desearã,
odatã cu încheirea partidei dintre
Maccabi Tel Aviv (Israel) ºi Kai-
rat Almaty (Kazahstan), 1-1 în tur,
în timp ce echipa lui Gicã Hagi se
va duela cu belgienii de la Gent.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

LIGA CAMPIONILOR – TURUL II
PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ

Dudelange (Lux) – Qarabag Ag-
dam (Azb) – în tur 0-2 / IFK Nor-
rköping (Sue) – Rosenborg BK
(Nor) – în tur 1-3 / Ferencvarosi
TC (Ung) – Partizani Tirana (Alb)
– în tur 1-1 / AS Trencin (Slc) –
Olimpija Ljubljana (Sln) – în tur 4-
3 / Celtic FC (Sco) – Lincoln Red
Imps (Gib) – în tur 0-1 / Dinamo
Zagreb (Cro) – Vardar Skopje (Mac)
– în tur 2-1 / Hafnarfjordur (Isl) –
Dundalk FC (Irl) – în tur 1-1.

România este reprezentatã în
competiþie de Astra ºi Steaua, am-
bele urmând sã intre în luptã în tu-
rul urmãtor. Acolo unde, giurgiu-
venii vor întâlni formaþia danezã FC
Copenhaga (9-0 la general cu nord-
irlandezii de la Crusaders), iar bu-
cureºtenii pe Sparta Praga (Cehia).

la Bastad, în Suedia: ziua a 3-a.

DOLCE SPORT 2

3:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Washington, în Statele Unite:
ziua a 3-a.

EUROSPORT 1

13:00 – FOTBAL – Campionatul
European UEFA U-19, în Germa-
nia , semifinale: Italia – Anglia /
15:30 – CICLISM – Turul Franþei:
etapa a 18-a (Sallanches – Mege-

ve, contratimp indivicdual) / 20:00
– FOTBAL – CE UEFA U-19, în
Germania, play-off: Germania –
Olanda.

EUROSPORT 2

18:00 – FOTBAL – Campionatul
European UEFA U-19, în Germa-
nia, semifinale: Portugalia – Franþa
/ 20:00 – ATLETISM – Campiona-
tele Mondiale de juniori, la Byd-
goszcz, în Polonia: etapa a 3-a.
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Al treilea post din cele cinci „de
crizã” anunþate de Gigi Mulþescu
la venirea la Craiova, a fost com-
pletat. Dupã portarul Calancea ºi
atacantul Rambe, Universitatea
Craiova îl va achiziþiona pe mijlo-
caºul brazilian Gustavo Di Mauro
Vagenin. În vârstã de 24 de ani ºi

A încetat din viaþã, la vârsta de
77 de ani, Constantin „Titi” Deliu,-
 un personaj important din istoria
Universitãþii Craiova. Nãscut în
Corabia, Deliu a evoluat ca fundaº
stânga în echipa ªtiinþei care reu-
ºea prima promovare în Divizia A,
în 1964. Ca antrenor, a obþinut douã
titluri de campion cu echipa de ti-
neret a Craiovei. În 1974, avea sã
contribuie ºi la primul titlu de cam-
pioanã al formaþiei de seniori a Uni-
versitãþii, din postura de secund al
lui  Constantin Cernãianu, ºi el tre-
cut în nefiinþã, anul trecut.

Ca antrenor principal, Titi Deliu a
fost pe bancã la prima Cupã a Ro-
mâniei din istoria clubului, în 1977.
În acel sezon, echipa a fost antrena-
tã de Titi Teaºcã, acesta plecând cu
scandal chiar înaintea finalei cu Stea-
ua, de pe „Republicii”, adjudecatã de
alb-albaºtri cu 2-1. Deliu a rãmas
principal pentru finalã ºi pentru pri-
ma parte a sezonului urmãtor, pânã
când a revenit în postura de secund,
dupã sosirea lui Ilie Oanã ca princi-
pal. În 1985, a fost ales vicepreºe-
dinte al secþiei de fotbal a clubului
CS Universitatea Craiova. În 2005,
Titi Deliu a primit titlul de cetãþean

A încetat din viaþãA încetat din viaþãA încetat din viaþãA încetat din viaþãA încetat din viaþã
Constantin “TConstantin “TConstantin “TConstantin “TConstantin “Titi” Deliuiti” Deliuiti” Deliuiti” Deliuiti” Deliu
Jucãtor, antrenor ºi conducãtor al ªtiinþei, Deliu a fost

“principal” la câºtigarea primei Cupe a României, în 1977

de onoare al Craiovei.
„Regret dispariþia lui nea Titi. Pen-

tru Universitatea a fost unul dintre
pilonii de bazã, ca jucãtor, antrenor
ºi conducãtor. La primul meci în di-
vizia A al Universitãþii Craiova a fost
cãpitanul echipei. Când am fost adus
la club, era antrenor la tineret-spe-
ranþe. Sub bagheta lui am câºtigat
douã titluri naþionale la tineret-spe-
ranþe. Pentru mine a fost ca un tatã“
a spus Gheorghiþã Geolgãu.

Noul antrenor principal la Univer-
sitatea II Craiova va fi Corneliu Pa-
purã, care va fi ajutat de Mugurel
Guºatu, secund, Tibi Lung, antre-
nor cu portarii, Cãtãlin Brânduºoiu,
preparator fizic. Echipa ºi-a reluat
pregãtirea de la începutul acestei sãp-
tãmâni. Papurã a fost secundul lui
Ovidiu Stângã la prima echipã a clu-
bului în liga secundã.

Dumitru Barbu este noul coordo-
nator tehnic al Centrului de copii ºi
juniori de la Universitatea Craiova.
Corneliu Papurã a preluat echipa a
doua a clubului. Conferenþiar univer-
sitar doctor în cadrul Facultãþii de
Educaþie Fizicã ºi Sport, el predã dis-
ciplina fotbal la cursurile de master
Performanþã în sport ºi domeniul de
licenþã. Este antrenor Licenþa UEFA
A, antreneazã din 1996. Cele mai re-
cente performanþe sunt obþinerea ti-
tlului de vicecampion national în
2011, ºi bronz în 2012 cu juniorii D
ai ªcolii de Fotbal „Gicã Popescu“.
„Nu am venit doar în slujba clubu-
lui, ci a oraºului, a oltenilor. Univer-

sitatea Craiova a fost puternicã
atunci când nucleul a fost format din
jucãtori autohtoni. Îmi propun sã sta-
bilizãm grupele Centrului, sã echili-
brãm numeric ºi valoric grupele. Nu
omitem ideea de a obþine în conti-
nuare rezultate la nivel national, însã
obiectivul principal rãmâne acela de
promovare a jucãtorilor Centrului la
echipa a doua ºi la echipa mare a
Universitãþii Craiova” a spus Barbu.

Universitatea va organiza un joc
de selecþie pentru conturarea lotu-
lui echipei a doua sâmbãtã, de la
ora 10, pe terenul sintetic de la
Centrul Turistic pentru Agrement
ºi Sport (Aeroport), acþiunea fiind
deschisã jucãtorilor nãscuþi în pe-
rioada 1994-1997. Jocul-test va fi
supervizat de Dumitru Barbu, Cor-
neliu Papurã, precum ºi antrenori
de la grupele mari ale Centrului de
copii ºi juniori ai Universitãþii Cra-
iova. Aceasta este primul demers
de acest gen, urmând ca de sãptã-
mâna viitoare sã fie stabilite noi ac-
þiuni de selecþie.

Cornel Papurã, confirmat
antrenor la „satelitul” ªtiinþei

În vârstã de
24 de ani,

Gustavo Di
Mauro

Vagenin a
evoluat în

Serie C1, la
Salernitana,

Novara ºi
Messina

doar 1,72 metri, acesta a evoluat
în þara natalã doar la nivel de ju-
niori, la clubul Audax Gremio, iar
de la 19 ani a plecat în Italia. A
evoluat în ultimii cinci ani în Serie
C1, eºalonul al treilea din „Cizmã”,
pentru formaþii din sudul þãrii, pre-
cum Salernitana, Lecce ºi Messi-

na, dar ºi în nord, la Novara, el
fiind liber de contract din vara
aceasta, condiþia de bazã pentru a
putea fi adus în Bãnie. Stângaciul
de 24 de ani va fi noul decar al
Universitãþii Craiova. În cele trei
sezoane în care a evoluat la Saler-
nitana, Vagenin a jucat 68 de me-
ciuri ºi a marcat 16 goluri. Pentru
Novara a jucat un sezon, în care a
bifat 15 prezenþe ºi a înscris o datã,
la Lecce a jucat un retur, în care
înscris un gol, iar anul trecut, în
cele 27 de partide disputat în tri-
coul Messinei a marcat 9 goluri.

În 2013, el a fost în lotul lãrgit al
naþionalei universitare a Italiei, dar
nu a mai participat la Universiada
din Rusia. Mijlocaºul are o tehnicã
bunã în regim de vitezã ºi un ºut
remarcabil de la distanþã, iar în ciu-
da gabaritului scãzut a marcat câ-
teva goluri ºi cu capul. În schimb,

Vagenin nu participã foarte mult la
faza de apãrare ºi este cam indivi-
dualist. Anul trecut s-a clasat pe
locul 8 cu Messina, în Serie C1,
fiind coleg cu fundaºul român Io-
nuþ Filip, care a evoluat la Sãgeata
Nãvodari, Delta Tulcea ºi Gloria
Buzãu.
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