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- Dacã o þinem tot aºa cu pãdu-
rile, pictorii, Popescule, or sã pic-
teze numai “naturã moartã”.
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CLM Craiova a luat
startul, ieri, iar prima
ºedinþã a fost una-mara-
ton. Pe ordinea de zi s-au
aflat iniþial 66 de proiecte
de hotãrâre, apoi au mai
fost adãugate încã douã
prin care s-a schimbat
conducerea de la SC Pieþe
ºi Târguri, directorul
Cosmin Durle lãsându-i
din nou locul lui Claudiu
Neagoe. Cei cinci consi-
lieri ai opoziþiei (unul a
lipsit, iar altul, dimpotri-
vã, a fost prezent, dar nu a
putut sã participe, fiind
suspendat) s-au legat
aproape de orice proiect
de hotãrâre. Dar pentru
cã PSD, la care s-a alãtu-
rat ºi cei doi aleºi locali
ai ALDE, asigurã o majo-
ritate zdrobitoare, libera-
lii nu au putut sã influeþe-
ze luarea deciziilor. Cel
mai comentat subiect a
fost cel al proiectelor cu
fonduri europene, întâr-
ziate, interpelãrile dând
însã ocazia primarului sã
vinã cu explicaþiile mult-
aºteptate.
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Listele cu duºmanii þãrii,
„paria” în accepþiunea lui Re-
cep Tayyip Erdogan, erau con-
fecþionate neîndoielnic înain-
te de puci. Situaþia a devenit
dramaticã pentru instituþiile
judiciare,  din moment ce
2.745 de magistraþi au fost
plasaþi sub supraveghere ºi
printre aceºtia 140 de judecã-
tori, 48 de consilieri de stat, 2
membrii ai Curþii Constituþi-
onale ºi potrivit preºedintelui
Asociaþiei magistraþilor inde-
pendenþi Yatsan, Murat Aslan,
mai existã o listã de 2.000 de
persoane, la care încã nu s-a
umblat.

Vieþi umaneVieþi umaneVieþi umaneVieþi umaneVieþi umane
la cheremulla cheremulla cheremulla cheremulla cheremul
morþiimorþiimorþiimorþiimorþii
imprevizibileimprevizibileimprevizibileimprevizibileimprevizibile

În cruzimea pe care i-o
conferã terorismul din aceste
ultime luni, realitatea bate de
departe orice ficþiune. Nici
cele mai faimoase pagini ale
romanelor clasice, nici ficþiu-
nile literaturii de consum,
poliþiste ori sf, nici mãcar
pelicule fantasmagorice ale
cinematografiei, ºi ea cu mize
comerciale, nu depãºesc
amploarea ºi absurdul trage-
diilor succedate în aceste
ultime masacre ce bântuie
geografia lumii de azi.

Ofertã academicãOfertã academicãOfertã academicãOfertã academicãOfertã academicã
bogatãbogatãbogatãbogatãbogatã
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Tipografii avertizeazã cã elevii

ar putea începe ºcoala fãrã

manuale. Ministerul Educaþiei,

somat sã aloce bani
Tipografii someazã Ministe-

rul Educaþiei sã aloce banii
pentru manualele ºcolare cel
târziu pânã la sfârºitul lunii
iulie, avertizând cã, în caz
contrar, existã riscul ca elevii
claselor a 11-a ºi 12-a sã
înceapã anul ºcolar fãrã
acestea. Directorul Sucursalei
“Ardealul” Cluj-Napoca a
Companiei Naþionale a Impri-
meriilor “Coresi”, Mircia
Giurgiu, a declarat, joi, într-o
conferinþã de presã, cã editurile
aºteaptã banii, deoarece trebuie
urmate proceduri specifice,
trebuie sã aibã loc negocieri,
licitaþii publice ºi trebuie date
comenzi la tipografii. “Tipo-
grafii someazã Ministerul
Educaþiei sã aloce fonduri
pentru cele peste 3 milioane de
manuale ºcolare pentru clasele
a 11-a ºi a 12-a. Din pãcate,
deºi am cerut alocarea banilor
încã de la sfârºitul lunii iunie,
alãturi de reprezentanþii
editurilor, nici pânã în prezent
nu s-a primit vreun leu.
Editurile aºteaptã, sunt proce-
duri, trebuie sã facã negocieri,
licitaþii publice, trebuie date
comenzi la tipografii. Somãm
Ministerul Educaþiei, pe noul
ministru Mircea Dumitru, sã
dispunã alocarea banilor
necesari cel târziu pânã la
sfârºitul lunii iulie, în caz
contrar existând riscul major
ca manualele sã nu ajungã pe
bãncile elevilor la începutul
anului ºcolar care începe în 12
septembrie”, a spus Giurgiu. La
sfârºitul lunii iunie, editurile ºi
tipografiile care se ocupã de
tipãrirea manualelor ºcolare
avertizau cã aceastã industrie
este în pericol ºi riscã sã ajungã
în faliment din cauza preþurilor
mici oferite de Ministerul
Educaþiei, care nu þin cont de
situaþia realã din piaþã, cerând
ajutorul ministerului în regle-
mentarea situaþiei.
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Întrebatã, ieri, de jurnaliºti, în
cadrul unei conferinþe de presã
susþinutã la Timiºoara, dacã
agreeazã politica de relaxare fis-
calã iniþiatã de Guvernul anterior
ºi dacã o va continua, precum
ºi dacã ministerul intenþioneazã
modificarea impozitului pe tranz-
acþii imobiliare în viitorul apro-
piat, Anca Dragu a rãspuns: “Nu
intenþionãm modificarea vreunui
impozit în viitorul apropiat. Am
modificat impozitul pe tranzac-
þie pentru darea în platã, dupã
cum ºtiþi. Impozitul pe tranzac-
þii rãmâne aºa cum e în Codul
Fiscal”.

Ministrul Finanþelor a adãugat
cã predictibilitatea este “elemen-
tul principal” într-o economie,
deoarece permite firmelor ºi per-

Lista persoanelor cu datorii la bugetul
de stat s-a înjumãtãþit înainte de publica-
re, declarã preºedintele ANAF, Dragoº
Doroº, potrivit cãruia pe listã au apãrut
circa 185.000 de datornici, însã iniþial nu-
mãrul acestora a fost dublu, transmite
corespondentul MEDIAFAX. Întrebat, ieri,
într-o conferinþã de presã la Timiºoara,
care a fost efectul publicãrii listei persoa-
nelor cu datorii la bugetul de stat, preºe-

“Arestarea «în masã» a jude-
cãtorilor ºi procurorilor turci sub
pretext de implicare în lovitura
de stat militarã echivaleazã cu o
loviturã de stat civilã. Când ares-
tezi presa ºi justiþia, arestezi de-
mocraþia. Turcia, o þarã priete-
nã, la care românii þin cu adevã-
rat, s-a angajat pe un drum peri-
culos”, a spus Predoiu.

Fostul ministru al Justiþiei a
spus cã este “de neînþeles”, deºi
“nu atât de surprinzãtoare muþe-
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Arestarea judecãtorilor ºi procurorilor turci sub
pretextul implicãrii în lovitura de stat militarã echi-

valeazã cu o loviturã de stat civilã a declarat ieri,
pentru MEDIAFAX, fostul ministru al Justitiþiei

Cãtãlin Predoiu, adãugând cã “muþenia” CSM este
“de neînþeles”, dar “nu atât de surprinzãtoare”

nia” CSM, a Uniunii Avocaþilor
din România în faþa “abuzurilor
evidente” la care sunt supuºi ma-
gistraþii turci. “A lua partea unor
principii, cum ar fi independenþa
justiþiei, nu înseamnã cã te ames-
teci în lupta politicã internã dintr-
un alt stat, ci consecvenþã pe li-
nia susþinerii unor valori europe-
ne. Cu atât mai mult cu cât Tur-
cia are aspiraþii europene, pe care
noi le-am susþinut întotdeauna”,
a mai spus, pentru MEDIAFAX,

fostul ministru al Justiþiei Cãtãlin
Predoiu.

Circa 50.000 de militari, poli-
þiºti, judecãtori, alþi funcþionari
publici ºi profesori turci au fost
suspendaþi din funcþii ori arestaþi
preventiv dupã tentativa de lovi-
turã de stat din noaptea de 15
spre 16 iulie, conform Reuters.
Dintre aceºtia aproape 2750 sunt
magistraþi- judecãtori ºi procu-
rori. De asemenea, miercuri, au
fost arestaþi doi judecãtori ai Cur-
þii Constituþionale, conform tele-
viziunii turce NTV.

Reþeaua Europeanã a Consilii-
lor Judiciare (ENCJ) a condam-
nat tentativa de loviturã de stat
din Turcia, însã s-a arãtat îngri-
joratã ºi de acþiunile autoritãþilor
turce care vizeazã magistraþii.

“ENCJ este extrem de îngrijorat
de informaþiile potrivit cãrora
peste 2.700 de judecãtori ºi pro-
curori au fost suspendaþi ºi/sau
demiºi de cãtre Înaltul Consiliu
pentru Judecãtori ºi Procurori, la
numai câteva ore dupã ce au avut
loc tragicele evenimente (...) Eve-
nimentele actuale par sã indice o
epurare suplimentarã a sistemu-
lui judiciar care are loc sub pre-
textul tentativei de loviturã de
stat,” spunea organizaþia. ENCJ
a cerut autoritãþilor turce sã res-
pecte pe deplin principiile care
garanteazã independenþa justiþiei
ºi principiile unui proces echita-
bil pentru toþi cei acuzaþi. Turcia
participã ca observator la ENCJ,
organizaþie care reprezintã inte-
resele a 120.000 de magistraþi.

Anca Dragu, Ministrul Finanþelor: Nu intenþionãm
modificarea vreunui impozit în viitorul apropiat

Ministerul Finanþelor nu intenþioneazã sã modifice
vreun impozit în “viitorul apropiat”, declarã minis-
trul Anca Dragu, în opinia cãruia predictibilitatea
fiscalã este “elementul principal” într-o economie,

transmite corespondentul MEDIAFAX.
soanelor fizice sã ºtie din timp
ce impozite ºi taxe vor avea de
plãtit anul urmãtor ºi, astfel, sã
gândescã bugete de investiþii.
“Despre fiscalitate în general aº
vrea sã spun cã predictibilitatea
este elementul principal într-o
economie. Firmele ºi cetãþenii
trebuie sã ºtie din vreme care
sunt impozitele ºi taxele pe anul
urmãtor pentru a-ºi putea face
propriile bugete de investiþii. O
firmã poate vrea sã se extindã,
vrea sã investeascã, la fel ºi o
persoanã. Deci predictibilitatea
ºi sustenabilitatea fiscalã sunt
elemente extrem de importante
pentru care am militat de a la
bun început”, a spus Dragu.

Potrivit ministrului Finanþelor,
instituþia pe care o conduce în-

cearcã sã creascã oferta internã
pentru a ajunge la nivelul cererii
stimulate prin mãsurile de rela-
xare fiscalã. “Ceea ce încercãm
în acest moment sã facem ºi reu-
ºim este sã creºtem oferta in-
ternã pentru a ajunge la nivelul
cererii interne stimulate prin mã-
surile de relaxare fiscalã. De ce
spun cã reuºim. Vedeþi cã la

cinci luni investiþiile strãine di-
recte au crescut cu 15 la sutã,
au trecut de un miliard de euro.
Avem plusuri semnificative în
industrie, în toate domeniile.
Cumva, într-adevãr, oferta þine
pasul cu cererea stimulatã prin
aceste mãsuri luate acum un an
prin noul Cod Fiscal”, a conchis
Dragu.

ANAF: Lista persoanelor care au datorii la bugetul
de stat s-a înjumãtãþit înainte de publicare

dintele ANAF, Dragoº Doroº, a spus cã,
în momentul în care se apropia data pu-
blicãrii, oamenii au început sã îºi clarifice
situaþia financiarã. “Noi am publicat la în-
ceputul lunii mai, am început cu marii con-
tribuabili, apoi cu cei mijlocii, apoi per-
soanele juridice mici ºi apoi persoanele fi-
zice. Efectul s-a vãzut pentru cã noi în
decursul unei luni am diminuat mult acea
listã, deoarece, pe de o parte, am avut un

efort de colectare ºi cei care erau pe listã
i-am anunþat, i-am rugat sã vinã, au venit,
s-au clarificat multe situaþii. ªi, pe de altã
parte, contribuabili care au avut ei iniþiati-
va, nedorind sã fie pe acea listã”, a spus
preºedintele ANAF. Potrivit acestuia, dacã
în momentul publicãrii lista cu datornicii
persoane fizice avea în jur de 185.000 de
poziþii, în momentul în care s-a conceput
aceastã listã numãrul poziþiilor era dublu.
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Listele cu duºmanii þãrii, „pa-
ria” în accepþiunea lui Recep
Tayyip Erdogan, erau confecþi-
onate neîndoielnic înainte de
puci. Situaþia a devenit drama-
ticã pentru instituþiile judiciare,
din moment ce 2.745 de magis-
traþi au fost plasaþi sub supra-
veghere ºi printre aceºtia 140 de
judecãtori, 48 de consilieri de
stat, 2 membrii ai Curþii Consti-
tuþionale ºi potrivit preºedintelui
Asociaþiei magistraþilor indepen-
denþi Yatsan, Murat Aslan, mai
existã o listã de 2.000 de per-
soane, la care încã nu s-a um-
blat. 10.000 de funcþionari, mili-
tari, magistraþi, poliþiºti, sunt în
procedurã judiciarã, susþine vi-
ceprimerul Numan Kurtulmuº.
De altfel, 55.000 de persoane
au fost destituite sau suspenda-
te, media din zona audio-vizua-
lului – 20 la numãr – ºi-a pier-
dul licenþa. Cãrþile de presã pen-
tru 34 de jurnaliºti au fost inva-
lidate. ªi mai multe site-uri de
informaþii au fost închise. Con-
siliul superior de învãþãmânt a
reclamat demisia a 1.577 de
universitari, iar 4 rectori, cei ai
universitãþilor Yalova, Yildiz Tek-
nik (Istambul), Gazi, (Ankara),
Diklek (Dyiarbakir), au fost re-
vocaþi. 21.000 de profesori din
mediul privat s-au vãzut cu au-
torizaþiile de muncã anulate.
Marþi, o circularã a premierului,
Binali Yildirim, a interzis funcþi-

onarilor, fãrã excepþie, sã se de-
plaseze în strãinãtate, anulându-
se orice participare la congre-
se, sau alte evenimente fie ele
ºtiinþifice. Pentru orice ieºire din
þarã este nevoie de o abilitare
de la instituþiile specializate. Mi-
nisterul educaþiei a dispus închi-
derea 626 de stabilimente edu-
caþionale. Ceea ce se petrece
în Tucia nu are asemãnare: un
regim criticat în strãinãtate ºi de
intelligence-ul turc pentru auto-
ritarism, dar al cãrui partid AKP,
este ales cu 50% din voturi, ºi
asta dupã ce în iunie 2013 miº-
carea „Occupy Gezi” fusese
supusã represiunii sãlbatice.
Pentru occidentali masca lui
Erdogan a cãzut, dar asta con-
teazã mai puþin la Ankara. Cu
fiecare zi Turcia se îndepãrtea-
zã de normele statului de drept.
Recep Tayyip Erdogan a insti-
tuit, miercuri, în Consiliul de se-
curitate, la care au participat
principalii ºefi militari ºi miniºtri
ai þãrii, starea de urgenþã pen-
tru o duratã de trei luni, pen-
tru a permite guvernului sã lup-
te contra partizanilor loviturii de
stat. Instituirea unor mãsuri ex-
cepþionale are ca obiectiv evi-
tarea unei noi tentative de lovi-
turã de stat, a spus ministrul jus-
tiþiei Bekir Bozdag, asigurând în
schimb cã cetãþenii turci nu vor
resimþii nici o schimbare în via-
þa lor. Vicepremierul Mehmet

Simsek a completat, adãugând
cã Turcia, prin starea de urgen-
þã anunþatã, nu readuce, în ac-
tualitate, prevederile legii mar-
þiale din ultimele decenii. Mai
mult, a vorbit de democraþie ran-
forsatã, economie de piaþã func-
þionalã ºi un climat favorabil in-
vestitorilor. Numai cã lira tur-
ceascã a atins un minim istoric
în faþa dolarului la bursa din Is-
tambul. Erdogan a atribuit res-
ponsabilitatea tentativei de puci
militar, care a fãcut 246 de morþi
ºi sute de rãniþi, reþelei partiza-
nilor predicatorului Fethullah

Gulem, aflat în SUA, cãruia i s-
a cerut extrãdarea. Starea de
urgenþã este în vigoare, de ieri
dimineaþã, dupã publicarea în
Jurnalul Oficial. Formal era ne-
voie de o aprobare din partea
deputaþilor, dar AKP deþine o
majoritate suficientã în Parla-
ment, ºi nici opoziþia nu a fãcut
alte gesturi decât cele de obe-
dienþã. Purgatoriul instituit de
Erdogan a atins toate ministe-
rele (energie, dezvoltare, finan-
þte, afaceri, religioase, educaþie
naþionalã, sport), potrivit bilan-
þului prezentat de cotidianul

„Hurriyet”. Mai mult, într-un
interviu acordat canalului qua-
tarian Al-Jazzera, preºedintele
turc Recep Tayyip Erdogan a
cerut ºefului diplomaþiei france-
ze sã nu mai facã recomandãri,
dupã ce Jean-Marc Ayrault îi
recomandase respect faþã de
statul de drept, refuzând sã-i
acorde „un cec în alb”. Parti-
dul-stat (AKP) ºi-a propus dupa
Gezi o dominaþie totalã. Puciu-
lui militar, rãu pregãtit, îi urmea-
zã un puci civil, antamat de-a
lungul anilor, cãruia regimul Er-
dogan i-a dat undã verde.

Controalele  Gãrzii de Mediu,Controalele  Gãrzii de Mediu,Controalele  Gãrzii de Mediu,Controalele  Gãrzii de Mediu,Controalele  Gãrzii de Mediu,
finalizate cu amenzi foarte marifinalizate cu amenzi foarte marifinalizate cu amenzi foarte marifinalizate cu amenzi foarte marifinalizate cu amenzi foarte mari

În perioada 01.04.2016-30.06.2016,
Comisariatul Dolj al Gãrzii Naþionale de
Mediu a efectuat 314 inspecþii, dintre
care 193 au fost inspecþii planificate, con-
form planului anual de controale ºi 121
inspecþii neplanificate. În trimestrul al
doilea al anului în curs au fost aplicate 9

amenzi contravenþionale a cãror valoarea
totalã este de 248.000 de lei. Depozitul
ecologic de la Mofleni, RAADPFL Cra-
iova ºi un operator al incineratorului de
deºeuri de pe raza comunei Iºalniþa au
constituit cazurile deosebite, faþã de care
comisarii de Mediu au dispus sancþiuni

Principalele neconformitãþi con-
statate în urma controalelor au fost:
lipsa solicitãrii/obþinerii actelor de
reglementare din punct de vedere
al protecþiei mediului; nerespecta-
rea prevederilor autorizaþiei de
mediu ºi nedepunerea la termen a
declaraþiilor privind obligaþiile la
Fondul de mediu.

Au adus deºeuri din alt judeþ
La capitolul situaþii deosebite

este exemplificatã ºi activitatea
operatorului de deºeuri de la depo-
zitul ecologic de la Mofleni. În tim-
pul controlului s-a constatat cã
societatea nu a respectat condiþiile
impuse prin actele de reglementa-
re din punctul de vedere al protec-
þiei mediului, fiind depozitate de-
ºeuri provenite din judeþul Caraº-
Severin. Ca urmare a celor con-

statate, societatea a fost sancþio-
natã cu amendã contravenþionalã
în cuantum de 100.000 de lei.

RAADPFL Craiova a fost
amendatã cu 5.000 de lei. Sancþi-
unea a fost datã pentru cã a efec-
tuat sãpãturi în parcul „Nicolae
Roamnescu”, în zona Hipodrom pe
o suprafaþã de 400 mp, fiind în-
cãlcate prevederile legii nr. 24/
2007, în ceea ce priveºte decoper-
tarea litierei ºi deteriorarea stratu-
lui de sol fertil.

Cea mai mare amendã
„În data de 18 iunie a.c. a iz-

bucnit un incendiu la operatorul
economic care administreazã inci-
neratorul de deºeuri periculoase, în
care au ars aproximativ 9 tone de
deºeuri nepericuloase ºi periculoa-
se. Pentru nerespectarea prevede-

rilor Autorizaþiei Integrate de Me-
diu, în ceea ce priveºte luarea mã-
surilor preventive împotriva poluãrii
atmosferei, societatea a fost sanc-
þionatã cu amendã de 50.000 de lei,
fiind impuse mãsuri de încetare a
activitãþii de incinerare ºi stocare a
deºeurilor ºi de eliminare a deºeu-
rilor periculoase ºi periculoase de
pe amplasamentul din comuna
Iºalniþa”, a precizat comisar ºef
Gheorghe Cãlinoiu, director al
Comisariatului Judeþean de Mediu
Dolj. De precizat cã, este una din-
tre cele mai mari amenzi acordate
în ultima perioadã de comisarii
Gãrzii de Mediu Dolj.

O pondere importantã în activi-
tatea de control desfãºuratã în tri-
mestrul al doilea al anului în curs a
avut-o rezolvarea celor 34 de re-
clamaþii/sesizãri. Acestea au vizat
aspecte precum: poluãri fonice,
existenþa atât în mediul urban cât
ºi cel rural a depozitãrilor necon-

trolate de deºuri, eliminarea deºeu-
rilor în afara spaþiilor autorizate în
acest sens, deversãri de ape uzate
menajere, aspecte privind calitatea

aerului, activitãþi în arii protejate,
tãieri de vegetaþie din afara fondu-
lui forestier.

VALENTIN CEAUªESCU
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Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN

Reamintim cã, pe 28 iunie a.c.,
Dan Vladu, de 38 de ani, din comu-
na doljeanã Leu, a fost arestat pre-
ventiv pentru comiterea infracþiunii
de ultraj combinat cu tentativã de
omor. Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au reþinut în
sarcina sa faptul cã, luni, 27 iunie
a.c., în jurul orei 00.30-01.00, a
avut un conflict cu soþia sa, pe care
a ameninþat-o cu moartea, aceasta
solicitând prin 112 sprijinul organe-
lor de poliþie ºi al jandarmilor. Echi-
pajul mixt de poliþiºti ºi jandarmi a

Poliþiºtii ºi procurorii Parchetu-
lui de pe lângã Tribunalul Dolj au
fost anunþaþi miercuri, în jurul prân-
zului, despre un eveniment soldat
cu rãnirea gravã, prin împuºcare,
a unui bãrbat din oraºul Segarcea.
Echipa de cercetare condusã de un
procuror criminalist de la Parche-
tul de pe lângã Tribunalul Dolj a
ajuns la faþa locului, fiind demara-
te cercetãrile pentru stabilirea cir-
cumstanþelor în care s-a petrecut
fapta. Astfel, potrivit anche-
tatorilor, s-a stabilit cã, în-
tre autor, Adrian Ionuþ Bre-
benoiu, de 23 de ani, din lo-
calitate ºi Paul Lican, de 49
de ani, tot din Segarcea,
exista o stare conflictualã
mai veche. În anul 2011, fiul
lui Paul Lican a rãmas fãrã
un ochi, dupã ce Brebenoiu
l-ar fi lovit cu o piatrã lan-
satã cu praºtia, în timpul
unei altercaþii în care au fost

Poliþiºtii Serviciului pentru
Imigrãri Dolj au desfãºurat,
miercuri, 20 iulie a.c., o acþiune
în cooperare cu Inspectoratul
Teritorial de Muncã (ITM) Dolj,
pe linia prevenirii ºi combaterii
muncii ilegale a strãinilor, pe raza
de competenþã. Cu aceastã oca-
zie a fost depistat desfãºurând
activitãþi lucrative fãrã forme
legale un cetãþean chinez, la o
societate comercialã, alta decât
cea la care era angajat. Urmare
a celor constatate, poliþiºtii de
Imigrãri au emis pe numele
acestuia o decizie de returnare,
prin care este obligat sã pãrã-
seascã România în termen de 30
de zile, ca urmare a revocãrii
dreptului de ºedere în scop de
muncã. Totodatã, societatea co-
mercialã a fost sancþionatã con-
travenþional cu amendã în valoa-

Doljeanul care a lovit cu sabia în cap un jandarm,Doljeanul care a lovit cu sabia în cap un jandarm,Doljeanul care a lovit cu sabia în cap un jandarm,Doljeanul care a lovit cu sabia în cap un jandarm,Doljeanul care a lovit cu sabia în cap un jandarm,
menþinut dupã gratii ºi trimis în judecatãmenþinut dupã gratii ºi trimis în judecatãmenþinut dupã gratii ºi trimis în judecatãmenþinut dupã gratii ºi trimis în judecatãmenþinut dupã gratii ºi trimis în judecatã

Bãrbatul de 38 de ani, din comuna Leu,
ajuns dupã gratii pe 28 iunie a.c. dupã ce a
lovit cu sabia în cap un jandarm de la Grupa-
rea de Jandarmi Mobilã Craiova, care fãcea
parte din echipajul venit sã-l potoleascã, a fost
trimis în judecatã, la sfârºitul sãptãmânii tre-

cute, pentru comiterea infracþiunii de ultraj
combinat cu tentativã de omor. Dosarul s-a
înregistrat pe 14 iulie la Tribunalul Dolj, jude-
cãtorii i-au prelungit arestarea preventivã, iar
marþi, 19 iulie a.c. hotãrârea a rãmas definiti-
vã la Curtea de Apel Craiova.

ajuns la domiciliul lui Vladu, din
comuna Leu, nr.56, ºi l-au gãsit pe
acesta în curte, fluturând o sabie,
cu care ameninþa cã va ucide per-
soanele care se vor apropia de el.
Încercând sã-l imobilizeze, plutoni-
erul major Minel Pãdureanu, de 38
de ani, de la Gruparea de Jandarmi
Mobilã Craiova, a primit o loviturã
cu sabia la nivelul capului de la Vla-
du, alegându-se cu o plagã tãiatã
pentru vindecarea cãreia a necesi-
tat 12-14 zile de îngrijiri medicale.

Procurorii Parchetului de pe lân-

gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile, iar pe 14 iulie a.c. s-a în-
registrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care Dan Vladu a fost trimis în
judecatã pentru ultraj combinat cu
tentativã de omor. Odatã cu înre-
gistrarea cauzei, magistraþii i-au
menþinut inculpatului arestarea pre-
ventivã, însã acesta a contestat ho-
tãrârea. Numai cã n-a avut succes,
întrucât marþi, 19 iulie a.c., Cur-
tea de Apel Craiova i-a respins con-
testaþia: „Respinge contestaþia cu
obligarea la 50 lei cheltuieli judi-

ciare statului. Onorariul avocatu-
lui din oficiu se suportã din fon-
durile avansate de M.J. Definiti-
vã. Pronunþatã în camerã de con-

siliu”, se aratã în hotãrârea instan-
þei. Dosarul este acum analizat în
procedura camerei preliminare la
Tribunalul Dolj.

Cetãþean chinez obligat sã pãrãseascãCetãþean chinez obligat sã pãrãseascãCetãþean chinez obligat sã pãrãseascãCetãþean chinez obligat sã pãrãseascãCetãþean chinez obligat sã pãrãseascã
România dupã ce a fost prins muncindRomânia dupã ce a fost prins muncindRomânia dupã ce a fost prins muncindRomânia dupã ce a fost prins muncindRomânia dupã ce a fost prins muncind

„la negru” în Craiova„la negru” în Craiova„la negru” în Craiova„la negru” în Craiova„la negru” în Craiova
re de 20.000 lei, pentru neres-
pectarea prevederilor legale pri-
vind angajarea unui cetãþean
strãin. Serviciul pentru Imigrãri
al judeþului Dolj continuã activi-
tãþile de prevenire ºi combatere
a ºederii ilegale a strãinilor. Fa-
cem apel cãtre toþi cetaþenii
strãini de pe raza judeþului ºi
contãm pe respectul dumnea-
voastrã faþã de legislaþia în do-
meniu, invitându-vã sã ne con-
tactaþi pentru orice aspect legat
de aplicarea  prevederilor lega-
le, la sediul Serviciului pentru
Imigrãri Dolj, din strada Ama-
radia nr.32-34, la numãrul de te-
lefon 0251/407500, interior
20317, 20323, 20265, sau vizi-
tând site-ul public la adresa
www. igi.mai.gov.ro, anunþã re-
prezentanþii Serviciului pentru
Imigrãri Dolj. 

Arestat pentru tentativã de omor
dupã ce ºi-a împuºcat un consãtean

Un tânãr de 23 de ani, din
oraºul Segarcea, a fost arestat
preventiv pentru 30 de zile, în
baza mandatului emis pe
numele sãu, asearã, de
Tribunalul Dolj, pentru
tentativã de omor ºi nerespec-
tarea regimului armelor ºi
muniþiilor. Anchetatorii au
stabilit cã tânãrul, cu o armã
de vânãtoare deþinutã ilegal,
l-a împuºcat pe un localnic de
49 de ani, cu care era în
scandaluri de mai mulþi ani.
Incidentul s-a petrecut
miercuri, iar victima a fost
transportatã la Spitalul Clinic
Judeþean de Urgenþã Craiova
unde a fost operatã, starea sa
fiind destul de gravã. Autorul,
care are la activ o condamna-
re pentru o altercaþie în care
a fost rãnit fiul bãrbatului de
49 de ani, a fost reþinut.

implicaþi mai mulþi tineri, de am-
bele pãrþi, dupã cum au precizat
reprezentanþii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Brebenoiu a fost
arestat ºi condamnat în acest caz
la 1 an de închisoare cu executa-
re, fiind eliberat condiþionat în apri-
lie 2012, însã între el ºi Paul Lican
a rãmas starea de tensiune, astfel
cã, deseori au fost vãzuþi certân-
du-se ºi înjurându-se reciproc.
Ceea ce s-a întâmplat ºi miercuri,
20 iulie a.c.. Cei doi s-au certat din
nou, în faþa locuinþei lui Lican, s-
au ameninþat, iar Brebenoiu s-a dus
acasã, ºi-a luat puºca, a revenit ºi
a tras în Paul Lican, apoi a fugit,
abandonând arma într-o grãdinã.
Martorii au chemat ambulanþa, bãr-
batul rãnit fiind adus la spitalul ju-
deþean din Craiova, unde a intrat
de urgenþã în operaþie, întrucât

starea sa era destul de gravã. Oa-
menii legii l-au depistat ºi pe Bre-
benoiu, iar în cursul serii au reu-
ºit sã gãseascã ºi arma, stabilin-
du-se cã era o puºcã artizanalã de
vânãtoare, pe care nu o deþinea
legal. Medicii legiºti au stabilit cã
leziunile suferite de victimã au fost
de naturã sã-i punã viaþa în pri-
mejdie, astfel cã tânãrul a ajuns
dupã gratii. „Pe numele tânãru-
lui a fost deschis dosar penal sub
aspectul comiterii infracþiunilor de
tentativã de omor ºi nerespecta-
rea regimului armelor ºi muniþii-
lor. A fost adus la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj, a fost
audiat, iar pe numele sãu a fost
emisã, miercuri seara, ordonanþã
de reþinere pe o perioadã de 24
de ore”, ne-a declarat procuror
Magda Bãdescu, purtãtorul de cu-

vânt al Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj.
Adrian Ionuþ Brebenoiu a
ajuns în arestul IPJ Dolj,
iar asearã a fost prezen-
tat magistraþilor Tribuna-
lului Dolj cu propunere
de arestare preventivã.
Instanþa a admis propu-
nerea procurorilor ºi a
emis mandat pe o perioa-
dã de 30 de zile pe nu-
mele inculpatului.



Dumitru Otovescu a depus
jurãmântul de credinþã

Prof. univ. Dumitru Otovescu a depus, ieri, jurãmântul de credinþã în
faþa colegilor consilieri ºi al primarului Olguþa Vasilescu. Acesta ºi-a luat
în primire mandatul dupã o întârziere de aproape o lunã, neputând fi
prezent la ºedinþa de constituire a CLM Craiova, din 23 iunie. Dumitru
Otovescu a candidat pe listele electorale ale PSD, la poziþia 12 - fiind
încadrat de Alexandru Beþiu (poziþia11) ºi Lucian Dindiricã (poziþia 13).
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

Pe ordinea de zi, printre altele,
s-au aflat 10 investiþii care s-au
fãcut în Craiova pe bani europeni
ºi care nu au fost terminate, iar
acum este nevoie de o altã pre-
lungire din partea UE. Proiectul
Water Park-ului este unul dintre
aceste lucrãri, pentru care auto-
ritãþile au cerut o prelungire pânã
la data de 30 aprilie 2017.

Consilierul PNL, Adriana Un-
gureanu, a luat cuvântul ºi a spus
cã PNL nu va vota acest proiect
deoarece acolo se aflã în curs de
desfãºurare o cercetare penalã,
deschisã de DNA. Un alt consi-
lier liberal, Flaviu Sirop, a spus
cã are un prieten care a mers sã
se angajeze ca salvamar ºi a con-

statat cã, de fapt, nu lipsa aces-
tor salvatori este motivul pentru
care nu se poate preda ca finali-
zat acest proiect. „Am un prie-
ten salvamar care s-a dus sã se
angajeze sperând cã tot se va in-
augura acest parc de distracþii.
Acum înþeleg cã altul este moti-
vul. Nu vrem ca oraºul sã supor-
te mai mult de la buget”, a spus
Sirop.

Se cautã, în continuare,
încã cinci salvamari

Primarul Lia Olguþa Vasilescu
i-a îndemnat pe consilieri sã mear-
gã sã viziteze complexul Water
Park pentru a se convinge cã este

ªedinþã-maraton,ªedinþã-maraton,ªedinþã-maraton,ªedinþã-maraton,ªedinþã-maraton,
la prima întâlnire a CLM Craiovala prima întâlnire a CLM Craiovala prima întâlnire a CLM Craiovala prima întâlnire a CLM Craiovala prima întâlnire a CLM Craiova

CLM Craiova a luat startul, ieri, iar prima
ºedinþã a fost una-maraton. Pe ordinea de zi s-au
aflat iniþial 66 de proiecte de hotãrâre, apoi au
mai fost adãugate încã douã prin care s-a schim-
bat conducerea de la SC Pieþe ºi Târguri, direc-
torul Cosmin Durle lãsându-i din nou locul lui
Claudiu Neagoe. Cei cinci consilieri ai opoziþiei
(unul a lipsit, iar altul, dimpotrivã, a fost prezent,
dar nu a putut sã participe, fiind suspendat) s-au
legat aproape de orice proiect de hotãrâre. Dar
pentru cã PSD, la care s-a alãturat ºi cei doi
aleºi locali ai ALDE, asigurã o majoritate zdrobi-
toare, liberalii nu au putut sã influeþeze luarea
deciziilor. Cel mai comentat subiect a fost cel al
proiectelor cu fonduri europene, întârziate, inter-
pelãrile dând însã ocazia primarului sã vinã cu
explicaþiile mult-aºteptate.

finalizat.  „Mai sunt poate câteva
lucruri foarte mãrunte pe care,
dacã ºi-ar dori constructorii sã le
facã mai repede, s-ar termina în
3-4 zile. Problema salvamarilor,
dincolo de orice glumã, este rea-
lã. Dacã aveþi mai mulþi prieteni
salvamari, vã rog frumos sã ne
ajutaþi ºi dumneavoastrã ºi cetã-
þenii Craiovei, ca sã-i gãsim cât
mai repede. Un singur post s-a
ocupat în prima etapã, în cea de-
a doua etapã au venit alþi doi sal-
vamari, deci procedura este în
derulare, dar rãmân în continua-
re încã cinci posturi de ocupat”,
a declarat primarul Craiova, Ol-
guþa Vasilescu.

Legat de ancheta DNA, edilul

Craiovei a explicat cã este o pro-
blemã a celor de la firma de diri-
genþie de ºantier cu unul dintre
constructori, dar Primãria Craio-
va îºi va recupera prejudiciul.
„Primãria este afectatã pentru cã
un an de zile au trebuit sã fie sista-
te lucrãrile la aceastã investiþie.
Dar noi putem sã dãm drumul la
Water Park ºi peste o lunã ºi peste
douã, dacã sunt gata, atenþie, toa-
te procedurile”, a mai spus Olgu-
þa Vasilescu.

”Lucrãrile s-au prelungit din
cauza legislaþiei foarte proaste”

Un alt proiect care a fost dis-
cutat a fost lucrarea de moderni-

zare a Parcului „Nicolae Roma-
nescu”. Consilierul PNL, Marinel
Florescu, a întrebat de ce se dã
vina numai pe constructori la în-
târzierea acestor proiecte. „De
ce este nevoie de prelungiri la
prelungiri, nu mi se pare normal
sã dãm vina numai pe construc-
tori. Când am vãzut termenul la
Parcul Romanescu am crezut cã
este o greºealã”, a comentat con-
silierul liberal.

Interpelarea acestuia i-a dat
ocazia primarului Olguþa Vasiles-
cu sã explice ce se întâmplã cu
acest proiect. „Lucrãrile s-au
prelungit din cauza legislaþiei
foarte proaste ºi a faptului cã nu
þin doar de Primãria Municipiu-
lui Craiova. Suntem pe primul loc
în România la absorbþia de fon-
duri UE, deci, dacã este o pro-
blemã, este o problemã de sis-
tem, nu o problemã de funcþio-
nari sau, pânã la urmã, de con-
structori. Pentru cã legislaþia ne
oblige sã luãm la licitaþie firme
care chiar se aflau în procedurã
de insolvenþã, deºi ºtiam cã este
foarte posibil ca ei sã nu finali-
zeze aceste lucrãri. Asta s-a în-
tâmplat în toatã România ºi nu
este doar o cauzã în Craiova”.

Se aºteaptã încã un rãspuns
de la Ministerul Culturii

În ceea ce priveºte finaliza-
rea întregului proiect, primarul
Olguþa Vasilescu a explicat cã
acest lucru depinde acum ºi de
un rãspuns pe care Primãria Cra-
iova îl aºteaptã din partea Minis-
terului Culturii care trebuie sã se
pronunþe cu privire la un gard.
„Nu ºtim cât se prelungeºte lu-
crarea, pentru cã am depus o
adresã la Ministerul Culturii pen-
tru un gard, sã ne rãspundã ce
facem cu el. El existã în proiect,
a venit o comisie, ne-au spus cã

trebuie sã decidã ce se va întâm-
pla cu acel gard. Nu ne-au rãs-
puns absolut nimic. Eu nu ºtiu
când o sã se miºte ministerul
acesta, când o sã se miºte teh-
nocraþii, pentru cã am mai avut
situaþii de genul acesta, când
comisia respectivã nu s-a întru-
nit timp de cinci luni. Cinci luni!
ªi, atunci, noi de unde sã ºtim
când terminãm?”.

Cert este, spune primarul, cã
dincolo de aceastã problemã,

Parcul „Nicolae Romanescu” va
fi funcþional într-o lunã de zile.
„Mi-am luat marja de siguranþã
de a înainta cât mai mult proiec-
tul respectiv ºi nu pierdem nici
un bam, ca sã fie foarte clar”.
În decurs de o sãptãmânã, auto-
ritãþile spun cã se vor încheia
toate asfaltãrile, inclusiv cele din
zona Debarcaderului ºi cã, la ora
actualã, Parcul Romanescu poa-
te fi vizitat de orice cetãþean
pânã în zona respectivã.
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În cruzimea pe care i-o conferã tero-
rismul din aceste ultime luni, realitatea
bate de departe orice ficþiune. Nici cele
mai faimoase pagini ale romanelor clasi-
ce, nici ficþiunile literaturii de consum,
poliþiste ori sf, nici mãcar pelicule fan-
tasmagorice ale cinematografiei, ºi ea cu
mize comerciale, nu depãºesc amploarea
ºi absurdul tragediilor succedate în aceste
ultime masacre ce bântuie geografia lu-
mii de azi.

Nesiguranþa s-a instalat în vieþile noas-
tre – europeni, asiatici, americani, din sud
ori din nord, arabi, creºtini ori musulmani
– ca un fel de siglã a existenþei debranºa-
te de la statutul ei normal. Am mai spus-
o: trãim deja într-o lume pe dos, în care
nicio regulã nu mai funcþioneazã, de vre-
me ce urcarea într-un tren, precum cel
regional ce se îndrepta cu câteva zile în
urmã, în Germania, spre Würzburg, de-
vine riscul unui sfârºit de destin cu totul
imprevizibil. Un cetãþean de 62 ani, ple-
cat tocmai din Hong Kong ca sã viziteze
vestigii medievale ale Europei, sfârºeºte
pe coridorul trenului sub lovitura cuþitu-
lui unui tânãr de 16 ani, afgan, iar împre-
unã cu el alte zeci: morþii unui rãzboi ce-

VVVVVieþi umane la cheremul morþii imprevizibileieþi umane la cheremul morþii imprevizibileieþi umane la cheremul morþii imprevizibileieþi umane la cheremul morþii imprevizibileieþi umane la cheremul morþii imprevizibile
ºi multiplicã la nesfârºit fronturile.

Un alt exemplu, caz, soartã ingratã: Fa-
tima Charrii, o marocanã de ºaizeci de
ani, musulmanã, se afla pe plaja de la Nisa
în seara de 14 iulie. Ea e prima victimã a
camionului blestemat cu volanul în mâi-
nile unui dement tunisian. de aceeaºi cre-
dinþã cu ea, Mohamed Bouhlel. Aceeaºi
soartã dementã o are ºi Adija Bouzaouit,
o infirmierã algerianã de patruzeci de ani
care, ºi ea musulmanã, tocmai se îndrepta
pe plajã sã-ºi cumpere o îngheþatã.

Bilanþul victimelor atentatului de la Nisa
e o paradoxalã încruciºare de destine, o
aiuritoare ºi absurdã succesiune de coin-
cidenþe. „Te-ai salvat fiindcã erai primul.
/ Fiindcã erai ultimul” – iatã douã ver-
suri cu gust profetic scrise de o mare
poetã polonezã premiatã Nobel.

Aruncat în voia întâmplãrii, rãmâi la
mâna norocului. A sorþii. Implacabile, pe
cât de întâmplãtoare în imprevizibilul ei.
De fapt, la mâna unui semen al tãu, ado-
lescent deraiat de la calea fireascã a pro-
priei vieþi de malefici „ideologi” ai Urii,
ori adult, nãscut ºi trãitor în inima Eu-
ropei ºi transformat, prin alchimia ace-
leiaºi uri, într-un ucigaº cu ori fãrã sim-

brie în slujba aceloraºi „profeþi” ai vraj-
bei morbide.

Cazurile – ºi exemplele – sunt multe
ºi e aproape imposibil sã le rânduieºti,
fãrã cutremurare, dar cu revolta egalã
cu cruzimea delictului, într-o succesiu-
ne a fatidicului.

Douã tinere studente poloneze plecate
dintr-un sat polonez ºi-au plãtit cu viaþa
visul unei vacanþe pe invidiata Promena-
dã de pe Coasta de Azur din Franþa.

Un italo-american, Nicolas Leslie, de
douãzeci ani, instructor de surf, nãscut
la Milano din mamã americanã, sosise pe
plaja din Nisa tocmai din Berkley califor-
nian. Cum sã-ºi fi putut anticipa tragicul
sfârºit? ªase italieni ºi-au gãsit moartea
în atentat, iar miercuri, la aeroportul din
Milano, însuºi preºedintele Mattarella le-
a întâmpinat sicriele alãturi de familii. O
stare de asediu, totalã ºi permanentã de-
acum, de parcã ne-am afla în ambianþa
medievalã a vechilor epidemii de ciumã,
pierzând gustul dezinvolturii ºi atenþi la
fiece pas ca la atacul unor insecte veni-
noase ce ne atacã sãlbatic.

În seara de la Bataclan din Paris un co-
pil de cinci ani a reuºit sã se ascundã ºi

sã se salveze, însã mama ºi bunica au fost
ucise pe caldarâmul din faþa teatrului. Cu-
tremurãtoare întrebarea ce coºmaruri îl
vor urmãri întreaga sa viaþã. ªi ea, posi-
bil, în cine ºtie ce pericole.

Patricia San Martin Nunez, o sindica-
listã scãpatã de dictatura lui Pinochet din
Cile, ºi-a gãsit sfârºitul la concertul de la
Paris de la acelaºi teatru.

Un proiectil ucide accidental o femeie
americanã în excursie în Maroc, iar
glonþul provenea din puºca unui japonez,
de data asta, fãrã vreo raþiune belicoasã:
un antrenament, prostesc ºi nu mai pu-
þin absurd.

Ce s-ar mai putea adãuga, la miile de
pagini ºi de relatãri, în cazul repetatelor,
intrate într-o insipidã „logicã” a cotidia-
nului, atacuri cu arme din SUA, în care
victimele sunt secerate ca într-un joc de
copii când, cu nuiele de copaci, ne ima-
ginam legendari „rãzboinici” scoºi din pa-
gini literare celebre ºi testându-ne, cu fra-
gilitatea inocenþei, mãsura simbolicã a
unei bãrbãþii ce-avea sã vinã?

Vieþi, destine, existenþe devenite, par-
cã, niºte sinistre mize ale unor dramatice
jocuri de zaruri. ªi de (ne)noroc.

Specialiºtii avertizeazã cã ex-
punerea prelungitã la soare în se-
zonul estival, mai ales la orele
amiezii, trebuie evitatã. Motivul:
radiaþiile ultraviolete sunt foarte
periculose iar zona însoritã a Dol-
jului este una cu atât mai proble-
maticã în ceea ce priveºte bolile
dermatologice.
Prof. univ. dr. Virgil Pãtraºcu:
„Lumea a pierdut acel obicei
de a se proteja împotriva
soarelui”

Aproximativ 200 de persoane
care trec pragul clinicii din cadrul

Tot mai mulþi doljeni, diagnosticaþi cu cancer de piele
Anual, peste 2.000 de doljeni trec

pragul Secþiei de Dermatologie a
Spitalului Clinic Judeþean de Ur-
genþã din Craiova, mare parte din-
tre aceºtia pe timpul verii. Medi-
cii spun cã au de-a face în aceastã
perioadã cu pacienþi care ajung cu

Spitalului Judeþean Craiova sunt
diagnosticate cu diverse forme de
cancer de piele. La fel de adevãrat
este însã cã, dacã sunt diagnosti-
cate din timp, bolile de piele pot fi
tratate. De bazã rãmâne însã pro-
tecþia, în primul rând prin evitarea
expunerilor excesive la soare, dar
ºi prin folosirea cremelor fotopro-
tectoare, prin limitarea acþiunii al-
tor factori de risc, aºa cum ar fi
infecþiile virale, substanþele chimi-
ce sau traumatismele mecanice.

„Oamenii nu se aratã suficient
de preocupaþi faþã aceastã proble-
mã a expunerii excesive la soare
pe timpul verii. În continuare dia-

gnosticãm peste 200 de
cazuri de cancer de piele,
cam a zecea parte din nu-
mãrul total de cazuri. Din
pãcate, lumea a pierdut
acel obicei de a se proteja
împotriva soarelui. Mulþi
pacienþi vin destul de târ-
ziu la medic, în condiþiile
în care, spre exemplu,
carcinoamele cutanate pot
sã se vindece sutã la sutã,
dacã sunt diagnosticate din timp”,
a precizat prof. univ. dr. Virgil Pã-
traºcu, ºeful clinicii de dermatolo-
gie din cadrul Spitalului Clinic Ju-
deþean de Urgenþã din Craiova.

Atenþie la aluniþe!
De patru ori a

crescut în ultimii 30
de ani numãrul pa-
cienþilor diagnosticaþi
cu cancer de piele.
Cauzele sunt diverse,
printre  factorii ce
contribuie la apariþia
acestei afecþiuni nu-
mãrându-se, pe lângã
radiaþiile solare ºi
stresul, alimentaþia,
imunitatea scãzutã,
bolile metabolice.
Mare parte din leziu-
nile diagnosticate sunt
însã cauzate de expu-
nerea îndelungatã ºi
neprotejatã la soare.
Din acest motiv, me-
dicii au evidenþiat ne-

cesitatea controlului la medicul der-
matolog ori de câte ori o aluniþã se
modificã. Cancerul de piele poate
fi tratat ºi în mare parte poate fi
vindecat, doar ca pacienþii sã nu
neglijeze dezvoltarea acestor le-
ziuni. Mai periculos este melano-
mul, pentru cã, acesta, dezvoltat
pe anumite aluniþe, reprezintã o le-
ziune foarte agresivã.

„Mijloacele de protecþie împotri-
va radiþiilor solare sunt foarte im-
portante. Vorbim aici de îmbrãcã-
minte adecvatã ºi pãlãria cu boruri
mari. Desigur, ºi cremele fotopro-
tectoare sunt foarte bune, numai sã
fie accesibile ca ºi costuri. A folosi
cremele fotoprotectoare nu trebuie
însã sã te încurajeze sã stai mai mult
la soare. Se spune cã nu s-a desco-
perit fotoprotectorul ideal”, a mai
spus ºeful clinicii de dermatologie
din cadrul Spitalului Clinic Judeþean
de Urgenþã din Craiova.
Corturi pentru consultaþii
gratuite

Societatea Românã de Derma-
tologie a desfãºurat ºi anul acesta

mai multe acþiuni de sensibilizare
a populaþiei în ceea ce priveºte ris-
curile expunerii prelungite la soa-
re. La nivelul centrului universi-
tar, medicii dermatologi au orga-
nizat mai multe întâlniri cu elevii
de la colegiile craiovene pentru a-
i informa cu privire la afecþiunile
de piele.

În plus, pe plajele de la Neptun,
Jupiter sau Mamaia au fost ame-
najate corturi în care medici rezi-
denþi, inclusiv de la Craiova, oferã
consultaþii dermatologice gratuite.

Potrivit unui studiu derulat de
FABC, 9 din 10 români nu au fost
la un control dermatologic în ulti-
mul an, deºi mai bine de jumãtate
dintre aceºtia sunt conºtienþi de fap-
tul cã aluniþele pot reprezenta un
pericol pentru sãnãtatea pielii. Cu
toate acestea, 81% dintre tinerii cu
vârsta cuprinsã între 18 ºi 30 de
ani nu îºi verificã aluniþele de pe
corp, un procent la fel de ridicat -
73%, fiind înregistrat ºi pentru ca-
tegoria de vârstã - peste 30 de ani.

RADU ILICEANU

arsuri solare sau boli cãpãtate din
apa de îmbãiere, dar ºi cu proble-
me mai grave, aºa cum ar fi cance-
rul de piele. Din pãcate, unii din-
tre ei se adreseazã prea târziu der-
matologilor, atunci când boala este
deja avansatã.
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În aceste zile, absolvenþii de li-
ceu au prilejul sã cunoascã oferta
învãþãmântului superior din Cra-
iova, mai cu seamã cea a Univer-
sitãþii din Craiova, instituþie aca-
demicã cu cea mai veche tradiþie
din Oltenia ºi purtãtoare pe mai de-
parte a exigenþelor, pe care numai
o cetate a ºtiinþei ºi le poate asu-
ma, an de an.

Holul central al Universitãþii din
Craiova este, acum, locul de in-
formare a proaspeþilor elevi ce au
încheiat ciclul învãþãmântul lice-
eal. ªi, cum mediile de la Baca-

Alãturi de cei 200 de stagiari, la
ceremonie vor participa premierul
Dacian Cioloº, membri ai Guver-
nului, conducãtori ºi coordonatori
ai Programului din cele 43 de in-
stituþii-gazdã. 20 de ministere ºi
agenþii aflate în subordonarea
acestora s-au alãturat ediþiei din
acest an a Programului Oficial de

Ofertã academicã bogatã a Universitãþii din CraiovaOfertã academicã bogatã a Universitãþii din CraiovaOfertã academicã bogatã a Universitãþii din CraiovaOfertã academicã bogatã a Universitãþii din CraiovaOfertã academicã bogatã a Universitãþii din Craiova

200 de stagiari participã200 de stagiari participã200 de stagiari participã200 de stagiari participã200 de stagiari participã la cea de-a patra ediþie a Programului la cea de-a patra ediþie a Programului la cea de-a patra ediþie a Programului la cea de-a patra ediþie a Programului la cea de-a patra ediþie a Programului
Oficial de Internship al GuvernuluiOficial de Internship al GuvernuluiOficial de Internship al GuvernuluiOficial de Internship al GuvernuluiOficial de Internship al Guvernului

Programul Oficial de Internship al Guvernului României –
ediþia a patra se lanseazã luni, 25 iulie, pentru 200 de tineri
studenþi ºi absolvenþi români, în cadrul unei ceremonii care
va avea loc la Biblioteca Naþionalã a României, potrivit unei
note de informare prezentate astãzi Executivului.

Internship al Guvernului.
Cei 200 de stagiari din promoþia

2016 a Programului provin din 20
de universitãþi româneºti, precum
ºi din alte 32 de universitãþi din Eu-
ropa, Asia ºi America de Nord. Ei
au fost admiºi dupã un proces ri-
guros de selecþie din cei peste 7400
de tineri studenþi ºi absolvenþi ai

universitãþilor din România ºi din
strãinãtate, care ºi-au manifestat
interesul de a participa în 2016 la
Programul de Internship. Înscrieri-
le s-au desfãºurat în perioada 19
februarie – 15 mai a.c., iar cele douã
etape de selecþie au fost finalizate
pânã la data de 8 iulie.
Participanþii vor beneficia de o
bursã lunarã în cuantum de
1.000 lei/lunã

„Scopul Programului este de a
familiariza tinerii cu administraþia
publicã, de a le oferi acestora com-
petenþe ºi abilitãþi specifice, impli-
cându-i în procesele de îmbunãtã-
þire a actului administrativ. Dinco-
lo de activitatea zilnicã în cadrul
instituþiilor-gazdã, stagiarii vor avea
oportunitatea sã participe la discu-
þii, mese rotunde ºi conferinþe în
prezenþa unor înalþi oficiali români,
precum ºi la training-uri, wor-

kshop-uri tematice ºi competiþii”,
se precizeazã într-un comunicat de
presã al Guvernului.

Luând în considerare recoman-
dãrile formulate în rapoartele de
internship de cãtre absolvenþii edi-
þiilor anterioare, pe parcursul ce-
lor douã luni ale Programului de
Internship, participanþii vor bene-
ficia de o bursã lunarã în cuan-
tum de 1.000 lei/lunã. De aseme-
nea, prin Ministerul Educaþiei Na-

þionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
echipa de organizare va interme-
dia cazarea stagiarilor interesaþi de
aceastã facilitate.

Programul se va încheia pe 22
septembrie 2016, iar absolvenþii se
vor alãtura unei reþele alumni de li-
deri emergenþi ºi vor putea conti-
nua interacþiunea profesionalã ºi
personalã, inclusiv dupã finalizarea
stagiului.

MARGA BULUGEAN

Programul Oficial de Internship al Guvernului a debutat în 2013,
cu 25 de tineri stagiari care au contribuit la activitãþile din cadrul
Palatului Victoria. În 2014, programul a fost extins la nivelul ministe-
relor, având ca beneficiari 159 de stagiari. În 2015, alþi 300 de stu-
denþi ºi tineri absolvenþi au avut oportunitatea sã facã parte din admi-
nistraþia centralã, în cele 73 de instituþii implicate.

Candidaþii care susþin examen de admitere, probã scrisã, în anul
universitar 2016-2017, la facultãþile Universitãþii din Craiova se vor
putea caza în Cãminul studenþesc nr. 10, la tariful administrative de 5
lei/loc/zi. Decizia a fost luatã, în unanimitate de voturi, în ºedinþa
Consiliului de Administraþie din data de 20 iulie a.c.

Holul central al Universitãþii din Craiova este,
în aceste zile, încãrcat cu emoþiile ºi gândurile
de viitor ale absolvenþilor de liceu, în cãutarea
ofertei universitare, ce li se apropie cel mai mult
de propriile proiecþii de dezvoltare profesiona-

lã. Asumându-ºi rolul de principal furnizor de
know-how pentru regiunea Oltenia, dupã cum
bine puncteazã Rectorul prof. univ. dr. Cezar
Spânu, oferta facultãþilor este pe cât de flexibi-
lã, pe atât de pretenþioasã.

laureat sunt destul de bune, Dolj
se poate spune cã va avea o pepi-
nierã promiþãtoare pentru învãþã-
mântul universitar.
Resursã umanã de excepþie

“Crearea fiecãrei facultãþi a Uni-
versitãþii din Craiova este legatã de
personalitãþi vizionare ale academis-
mului românesc, care au creat ºi
au inspirat instituþii ºi destine. De
aceea, chiar zorii Universitãþii din
Craiova au anunþat o cetate a ºtiin-
þei, a edificiilor înalte ale spiritului,
ca rãspuns la necesitãþile ºi exigen-

þele locului. Iar azi, resursa umanã
de excepþie – studenþi, cadre di-
dactice, cercetãtori, personal au-
xiliar – orienteazã instituþia pe tra-
iectul ascendent al cunoaºterii ino-
vatoare. Prin seriozitatea, profesi-
onalismul ºi implicarea fiecãruia,
Universitatea noastrã îºi va atinge
obiectivele epistemologice, dar va
reprezenta ºi cel mai pertinent ar-
gument pentru democra-
þie în zonã”, precizeazã
prof.univ.dr. Cezar
Spânu, Rectorul Univer-
sitãþii din Craiova, în me-
sajul sãu prilejuit de Ad-
miterea 2016.
Ofertã pentru toate
competenþele

Mai mult de 15 plian-
te de prezentare, repre-
zentând tot atâtea specia-
lizãri universitare se pu-
teau consulta, ieri, în
holul central al Universi-
tãþii din Craiova. Facul-
tatea de Inginerie Elec-
tricã, cu peste 50 de ani
de experienþã probatã
este una dintre cele pa-
tru facultãþi din România
cu un master organizat
în cotutelã cu Renault
Technologie Roumanie,
drept câºtigat prin com-
petenþã naþionalã. Peste
80% dintre absolvenþii
sãu sunt angajaþi în spe-
cialiate în primii doi ani
de la absolvire.

Facultatea de Horticulturã dis-
pune de o bazã materialã dezvolta-
tã, iar criteriul de departajare este
nota de bacalaureat. Perioada de
înscriere este 18-27 iulie a.c. ªi Fa-

cultatea de Drept vine în acest an
cu oferta pentru cele douã specia-
lizãri: Drept ºi Administraþie Publi-

cã. De precizat cã, studenþii sãi
beneficiazã de Programul de mo-
bilitãþi europene LLP/ERASMUS în

parteneriat cu 18 universi-
tãþi din state precum: Spa-
nia, Franþa, Ungaria, Bulga-
ria, Turcia. Specializarea
Istorie din cadrul Facultãþii
de ªtiinþe Sociale organizea-
zã admiterea în perioada
18-29 iulie a.c. ºi admite-
rea se face pe baza mediei
obþinute la examenul de ba-
calaureat. Aceleaºi condiþii
ºi la specializarea Relaþii In-
ternaþionale ºi Studii Euro-
pene, structurã educativã ce
poate asigura burse Eras-
mus Socrates la universitãþi
partenere din Spania, Italia,
Grecia, Portugalia. Faculta-
tea de Automaticã, Calcu-
latoare ºi Electronicã scoa-
te la concurs 375 de locuri
bugetate ºi 100 cu taxã. Spe-
cializãrile sunt Ingineria sis-
temelor, calculatoare ºi teh-
nologia informaþiilor, Ingi-
nerie electronicã ºi tele-
comunicaþii ºi Mecatronicã
ºi Roboticã.

VALENTIN CEAUªESCU



vineri, 22 iulie 20168 / cuvântul libertãþii culturãculturãculturãculturãculturã

10 categorii pentru care pot fi
fãcute propuneri, prin comple-

tarea unui formular online
Iniþiatã de revista de culturã con-

temporanã „Timpul” ºi organizatã
de Asociaþia Revistei „Timpul”
(ART), în parteneriat cu instituþii ad-
ministrative ºi culturale, precum ºi
cu instituþii academice ºi economi-
ce, Campania anualã de interes pu-
blic naþional „Oamenii Timpului”
RO+ a dat startul primei etape în
cadrul procesului de selecþie ºi juri-
zare a ediþiei din 2016: nominalizã-
rile online. Între 15 iulie ºi 1 octom-

Daniel ªandru, preºedinte al juriului naþional
ºi director al revistei „Timpul”:

«Etapa nominalizãrilor pe platforma oameniitimpului.ro este una ex-
trem de importantã în procesul de desemnare a câºtigãtorilor. Noi, ca
organizatori, ne-am asumat acest exerciþiu de maximã transparenþã, de
spirit democratic în cele din urmã, astfel încât baza de selecþie a perso-
nalitãþilor care vor intra în etapele de prejurizare ºi jurizare sã fie una cât
mai extinsã ºi, prin urmare, cât mai reprezentativã, cât mai relevantã
pentru întreg spaþiul cultural ºi social românesc. Aºa cum am inclus ºi
comunitãþile româneºti din afara þãrii ºi nu ne-am rezumat la spaþiul din-
tre graniþe, nici în privinþa nominalizãrilor nu ne-am oprit la preferinþele
redacþiei revistei noastre. Ne-am asumat aºadar o muncã suplimentarã în
procesul de selecþie pentru a le da posibilitatea membrilor comunitãþii tot
mai largi a „Oamenilor Timpului” de a-ºi spune cuvântul».

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Profesioniºti din România, Republica Moldova, Cernãuþi ºi Dia-
spora care au contribuit decisiv la dezvoltarea culturalã ºi institu-
þionalã a spaþiului public românesc, în spiritul valorilor proprii unei
societãþi democratice, pot fi propuºi de craioveni, în perioada 15
iulie – 1 octombrie, pentru câºtigarea unui trofeu în cadrul Cam-
paniei „Oamenii Timpului”. Aflatã la a III-a ediþie, campania be-
neficiazã anul acesta de o recunoaºtere extraordinarã din partea
unora dintre instituþiile-emblemã ale României: Înaltul Patronaj
al ASR Principesa Moºtenitoare Margareta, Custodele Coroanei
României, ºi patronajul Ministerului Culturii.

brie, pe site-ul competiþiei pot fi
propuse spre jurizare personalitãþi
de prestigiu ºi proiectele acestora.
„ªi craiovenii pot participa la recu-
noaºterea ºi promovarea acelor per-
soane care exceleazã în domeniile
lor de activitate”, a precizat Alina
ªerban, manager zonal Craiova al
campaniei, moderator ºi prezenta-
tor de emisiuni la TVR Craiova.
Organizatorii urmãresc identificarea
profesioniºtilor care au contribuit
decisiv la dezvoltarea culturalã ºi
instituþionalã a spaþiului public ro-
mânesc, în spiritul valorilor proprii
unei societãþi democratice.

Cele 10 categorii pentru care
pot fi fãcute propuneri sunt: Lite-
raturã, Arte, Educaþie ºi cercetare,
Societate civilã, Diplomaþie publi-
cã, Memorie ºi istorie, Jurnalism,
Tinere valori, Sãnãtate ºi Antrepre-
noriat. Fiecare nominalizare se face
online, pe platforma www.oame-
niitimpului.ro, ºi trebuie sã înde-
plineascã o serie de condiþii obli-
gatorii pentru a fi validatã: realiza-
rea unei scurte descrieri a activitã-
þii profesionale a persoanei propu-
se (proiecte, distincþii, rezultate
etc.), precizarea meritelor profe-
sionale deosebite pentru perioada
de jurizare (octombrie 2015 – sep-
tembrie 2016), precum ºi insera-
rea unor link-uri utile în evaluarea
efectuatã de colectivul revistei de
culturã contemporanã „Timpul”.

Trofeele vor fi acordate
în decembrie, în cadrul

unei festivitãþi organizate la Iaºi
Centralizãrii propunerilor îi va

urma o perioadã de prejurizare în
redacþia revistei „Timpul”, între
1 octombrie ºi 1 noiembrie, dupã
care vor fi selectate pentru fie-
care categorie personalitãþile care
vor putea fi votate online, între 1
noiembrie ºi 5 decembrie. Juriul
naþional se va întruni pe 9 decem-
brie, la Iaºi, pentru a stabili câº-
tigãtorii fiecãrei secþiuni în parte

a competiþiei. O pondere semni-
ficativã a deciziei finale va fi re-
prezentatã de rezultatele votului
online. Trofeul „Oamenii Timpu-
lui” va fi decernat celor 10 per-
sonalitãþi ale vieþii publice la fi-
nalul anului, în cadrul unei Gale
care va avea loc pentru al treilea
an consecutiv în Sala Mare a Te-
atrului Naþional „Vasile Alec-
sandri” din Iaºi.

La cea de-a II-a ediþie a Galei,
dintre 800 de nominalizaþi propuºi
au fost selectaþi printr-o etapã de
prejurizare 80 de finaliºti (câte
zece pentru fiecare judeþ în parte,

corespunzãtor celor zece catego-
rii prezentate). Aceºtia au benefi-
ciat de peste 200.000 de voturi
online din partea susþinãtorilor. La
Gala finalã, zece personalitãþi au
primit Trofeul „Oamenii Timpu-
lui”, intrând în comunitatea cu
acelaºi nume.

***
Detalii suplimentare ºi Regula-

mentul complet al competiþiei pot
fi consultate pe site-ul evenimen-
tului, www.oameniitimpului.ro.
Tot aici gãsiþi informaþii despre
câºtigãtorii ediþiilor precedente ale
campaniei.

Potrivit organizatorilor, «pro-
iectul „În culisele scenei, în culi-
sele vieþii” aduce în faþa publi-
cului, în fiecare lunã, un om de
scenã: actor, interpret muzical sau
un alt angajat al unei instituþii de
spectacole, ce contribuie la reali-
zarea unui produs artistic, de la
sufleor sau tehnician la manage-
rul instituþiei. Invitatul acestor
întâlniri vorbeºte, dupã caz, de-
spre beneficiile ºi neajunsurile vie-
þii de artist, împãrtãºeºte publicu-
lui întâmplãri din experienþa per-
sonalã, dar ºi poveºti nevãzute ºi
neºtiute din culise».

 De la debutul proiectului, aici
ºi-au spus povestea actorii Tama-
ra Popescu, Constantin Cicort ºi
Angel Rababoc (Teatrul Naþional

Cu actriþa Luiza Stãnescu,Cu actriþa Luiza Stãnescu,Cu actriþa Luiza Stãnescu,Cu actriþa Luiza Stãnescu,Cu actriþa Luiza Stãnescu,
despre culisele scenei ºi ale vieþiidespre culisele scenei ºi ale vieþiidespre culisele scenei ºi ale vieþiidespre culisele scenei ºi ale vieþiidespre culisele scenei ºi ale vieþii

Licenþiaþii de la Artele Spectacolului de
Teatru joacã „Regele Lear” în Germania

Proiectul „În culisele scenei, în culisele vieþii” – iniþiat în noiem-
brie 2015 de Casa de Culturã „Traian Demetrescu” – continuã pe
parcursul acestei luni cu o nouã întâlnire. În faþa publicului vine, de
aceastã datã, cu poveºti despre lucruri mai puþin cunoscute din viaþa
ºi activitatea sa, despre proiectele de teatru social în care este impli-
catã, dar ºi pentru a dialoga cu publicul, Luiza Stãnescu – în prezent
actriþã la Ostgotateatern, Norrkoping, Suedia. Întâlnirea va avea
loc luni, 25 iulie, ora 19.00, în Salonul Medieval al instituþiei, intra-
rea fiind liberã. Moderator: Cornel Mihai Ungureanu.

„Marin Sorescu”), soprana Rena-
ta Vari (Opera Românã Craiova),
teatrologul Adriana Teodorescu –
managerul Teatrului „Colibri”,
Vlad Drãgulescu – managerul Fi-
larmonicii „Oltenia”, Alexandru
Boureanu – directorul Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”, Anto-
niu Zamfir – managerul Operei
Române Craiova.

Luiza Stãnescu (n. 18 iunie
1988, Craiova) a absolvit cursu-
rile Departamentului de Arte Tea-
trale din cadrul Facultãþii de Lite-
re din Craiova (2011) ºi a urmat
un master în actorie la Academia
Teatralã din Malmo, Suedia (2011-
2013). A colaborat, în ultimii ani,
cu mai multe teatre din Malmo ºi,
tot în Suedia, a interpretat roluri

de film sau teatru radiofonic. S-a
implicat, de asemenea, în proiec-
te care pun în legãturã teatrul cu
problemele sociale, cum ar fi „My
story Romania”, realizat în cola-
borare cu World Vision România,
sau cele care utilizeazã teatrul ca
mijloc de terapie pentru copiii din
þãrile subdezvoltate.

„Regele Lear”, de W.
Shakespeare, în regia prof.
univ. dr. Alexandru Bourea-
nu, scenografia de Minela
Popa ºi costume de Mihae-
la Guran – producþia de li-
cenþã a studenþilor Depar-
tamentului de Arte al Uni-
versitãþii din Craiova – par-
ticipã, în perioada 21-24
iulie, la prima ediþie a Festi-
valului Internaþional FURO-
RE. Acesta a fost ales în urma analizãrii a 50 de spectacole aplicante,
fiind printre cele opt, principale, selecþionate.

«Festivalul Internaþional FURORE, organizat de Academia de Perfor-
ming Arts din Baden-Wurttemberg (ADK), propune un spaþiu de întâlnire
pentru tineri din întreaga lume. Artiºti internaþionali din diferite domenii
de artã au aici ºansa de a participa la ateliere de creaþie, precum ºi de a
discuta noi forme ºi metode de abordare artisticã ºi creativã», se menþi-
oneazã într-un comunicat de presã al Departamentului de Arte. Specta-
colele selectate se vor juca la Academia de Performing Arts din Baden-
Wurttemberg, Academia de Film Baden-Wurttemberg, precum ºi la Tea-
trul de Stat din Stuttgart.

Înainte de a fi prezentat în Germania, „Regele Lear” se va mai juca o
datã la Craiova: marþi, 26 iulie, la ora 20.30, în Aula Buia a Facultãþii de
Agronomie. Din distribuþie fac parte Andrei ªtefãnescu (Lear), Mari-
na Cozeca (Ducele de Cornwall / Regan), Erika Ghiþã (Ducele de Al-
bany / Goneril), Andrei Nedelea (Ducele de Kent), Robert Iovan (Con-
tele de Gloucester), Vlad Ediþoiu (Edgar), Cãtãlin Miculeasa (Ed-
mund), Flavia Cãtãlina Dobre (Bufonul) ºi Denisa Maria Cocorovea-
nu (Oswald / Cordelia).
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Turcia a dispus ieri suspenda-
rea aplicãrii prevederilor Conven-
þiei Europene pentru Drepturile
Omului, în cadrul mãsurilor care
decurg din proclamarea stãrii de
urgenþã. “Turcia va suspenda tem-
porar implementarea obligaþiilor
care decurg din Convenþia Euro-
peanã pentru Drepturile Omului,
în conformitate cu decretarea stã-
rii de urgenþã; drepturile ºi liber-
tãþile fundamentale nu vor fi afec-
tate în aceastã perioadã. ªi Fran-
þa a decretat starea de urgenþã; ºi
Franþa a suspendat Articolul 15 al
Convenþiei Europene pentru
Drepturile Omului”, a declarat vi-
cepremierul turc Numan Kurtulmuº. “Decre-
tarea stãrii de urgenþã nu intrã în contradicþie
cu prevederile Convenþiei Europene pentru
Drepturile Omului”, a subliniat oficialul turc.
“Starea de urgenþã va oferi Guvernului opor-
tunitãþi de a contracara tentativa de loviturã
de stat ºi de a curãþa în totalitate aparatul in-
stituþional de membrii miºcãrii lui Fehtullah
Gulen. Vreau sã garantez cã drepturile ºi li-
bertãþile fundamentale ºi viaþa de zi cu zi nu
vor fi afectate de aceste mãsuri. Cetãþenii
noºtri trebuie sã fie liniºtiþi în aceastã privin-
þã”, a explicat Kurtulmuº. Preºedintele turc,
Recep Tayyip Erdogan, a dispus miercuri

Merkel aºteaptã ca Marea
Britanie sã ajungã la o poziþie
clarã în negocierile cu UE

Germania aºteaptã ca
Marea Britanie sã declanºeze
procedura de ieºire din UE
prin conturarea unei poziþii
clare de negociere, a declarat
cancelarul Angela Merkel
dupã ce s-a întâlnit miercuri
dupã-amiazã cu premierul
britanic, Theresa May. Între-
batã dacã este de acord cu
amânarea de cãtre Londra a
declanºãrii procedurii de ieºire
din Uniunea Europeanã,
Merkel a afirmat: “Este în
interesul tuturor ca Marea
Britanie sã cearã ieºirea din
UE printr-o poziþie bine
definitã”. Theresa May a
reiterat cã Marea Britanie nu
va declanºa anul acesta
procedura de ieºire din Uniu-
nea Europeanã. Întrebatã dacã
este hotãrâtã sã limiteze
imigraþia, Theresa May a
declarat, potrivit CNN: “Unul
dintre mesajele transmise la
referendum se referã la
importanþa instituirii unui
anumit control asupra afluxu-
lui de oameni care merg din
UE în Marea Britanie”.

The New York Times: Hillary
Clinton are 76%
ºanse sã câºtige alegerile
prezidenþiale din SUA

Hillary Clinton, candidatul
democrat prezumtiv, este
favoritã sã câºtige algerile
prezidenþiale din Statele Unite,
cu 76% ºanse, noteazã cotidia-
nul The New York Times, care
a aplicat un model complex de
calculare a ºanselor de succes.
Folosind date istorice privind
modul în care au votat statele
federale, dar ºi rezultatele a
circa 300 de sondaje de opinie
efectuate începând cu mijlocul
lunii aprilie, modelul de calcul
sugereazã o victorie a lui
Hillary Clinton în faþa lui
Donald Trump, recent desem-
nat drept candidatul Partidu-
lui Republican la alegerile
prezidenþiale din luna noiem-
brie. Potrivit prestigiosului
cotidian, Clinton este favoritã
în 14 state ºi Districtul Colum-
bia, unde se aflã capitala,
Washington, lucru care ar
urma sã-i asigure 186 de
voturi din cele 270 de voturi
electorale necesare pentru a
câºtiga alegerile. Pe lângã
acestea, sondajele o dau
câºtigãtoare ºi în alte opt state,
fapt ce i-ar putea aduce
victoria, cu un total de 275 de
voturi electorale. Publicaþia
avertizeazã cã în cele 16
sãptãmâni de campanie
rãmase se pot schimba multe.
Utilizând acelaºi model de
calcul, rezulta cã Bill Clinton
ar fi avut mai puþin de 20%
ºanse de deveni preºedinte în
1992, cu aproximativ patru
luni înainte de alegeri. O lunã
mai târziu, dupã Convenþia
Partidului Democrat, modelul
îl dãdea drept probabil câºtigã-
tor pe Bill Clinton, cu 84%
ºanse de succes.

Preºedintele Recep Tayyip Erdogan ar fi
primit informaþii de la Moscova cu privire la
iminenþa producerii unui puci, cu doar câte-
va ore înainte de declanºare, anunþã agenþia
iranianã Fars News Agency (FNA), care ci-
teazã surse diplomatice de la Ankara. Potri-

Donald Trump, recent desem-
nat drept candidatul republican
la alegerile prezidenþiale din
SUA, condiþioneazã apãrarea
aliaþilor NATO de contribuþia
acestora la Alianþã. În cadrul unui
amplu interviu privind politica
externã, Donald Trump a reite-
rat cã va forþa aliaþii sã-ºi asu-
me costurile de apãrare, pe care
Statele Unite le-au suportat timp

searã instituirea stãrii de urgenþã în Turcia,
la nivel naþional, timp de cel puþin trei luni, în
cadrul mãsurilor luate dupã tentativa de lovi-
turã de stat. “Obiectivul instaurãrii stãrii de
urgenþã este de a lua în mod rapid ºi eficient
mãsurile necesare pentru a elimina ameninþã-
rile la adresa democraþiei în þara noastrã, la
adresa statului de drept, a drepturilor ºi liber-
tãþilor cetãþenilor turci”, a declarat Recep
Erdogan. Preºedintele Turciei a fãcut acest
anunþ dupã reuniunile cu membrii Guvernu-
lui ºi cu cei ai Consiliului pentru Siguranþa
Naþionalã, primele organizate dupã tentativa
de loviturã de stat soldatã cu peste 250 de

morþi. Starea de urgenþã este pre-
vãzutã în Articolul 120 al Consti-
tuþiei Turciei. “Aceastã mãsurã
este necesarã pentru adoptarea
unor mãsuri rapide” împotriva
miºcãrii clericului Fehtullah
Gülen, în scopul “eliminãrii aces-
tei ameninþãri la adresa democra-
þiei”, a subliniat Erdogan. “Insti-
tuirea stãrii de urgenþã nu este în
niciun caz împotriva democraþiei,
a legilor ºi libertãþilor. Dimpotri-
vã, are rolul de a le consolida, de
a proteja cetãþenii”, a insistat Er-
dogan, catalogându-i drept “mar-
tiri” pe cei uciºi în confruntãri cu
militarii rebeli în timpul tentativei

de loviturã de stat. Articolele Convenþiei Eu-
ropene pentru Drepturile Omului (CEDO) la
care face referire Administraþia Recep Tayyip
Erdogan vizeazã instituirea unor mãsuri juri-
dice de excepþie, în situaþii de urgenþã. Turcia
a abolit în anul 2004 pedeapsa cu moartea pen-
tru toate situaþiile. Existã informaþii cã preºe-
dintele Recep Tayyip Erdogan ar intenþiona
reintroducerea în legislaþie a pedepsei cu moar-
tea dupã acest complot eºuat, dar un astfel de
amendament ar avea doar rolul de a descuraja
alte acþiuni viitoare, cãci, teoretic, Ankara nu
poate aplica o lege retroactiv, pentru fapte
comise înainte de a fi în vigoare.

de zeci de ani, va anula acele tra-
tate de lungã duratã pe care le
considerã ca fiind nefavorabile
ºi va redefini ce înseamnã sã fii
un partener al Statelor Unite.
Trump a pus sub semnul între-
bãrii garanþiile de securitate care
le oferã membrilor NATO asigu-
rarea cã forþele armate ale Sta-
telor Unite le vor sprijini în mod
automat în cazul unui atac. În-

trebat fiind despre activitãþile
ameninþãtoare ale Rusiei, care
îngrijoreazã micile state baltice,
candidatul republican spus cã în
cazul unui atac al Rusiei, vom
decide dacã sã venim în ajuto-
rul lor numai dupã ce ne-am asi-
gurat cã aceste þãri “ºi-au înde-
plinit obligaþiile faþã de noi”. “În
cazul în care acestea îºi înde-
plinesc obligaþiile faþã de noi,

atunci rãspunsul este da”, a com-
pletat Trump. Politicianul ame-
rican a mai spus cã restul lumii
va învãþa sã se adapteze la abor-
darea lui. “Aº prefera sã fim în
mãsurã sã continuãm” acordu-
rile deja existente, dar numai
dacã aliaþii înceteazã sã profite
de pe urma a ceea ce el a numit
dãrnicia americanã, care a de-
venit nesustenabilã.

Rusia ar fi avertizat Turcia despre iminenþa unei lovituri
de stat militare, cu doar câteva ore înainte de declanºare

vit agenþiei, care preia informaþiile vehicula-
te de presa arabã, surse diplomatice turce
au declarat cã Serviciul Naþional de Infor-
maþii din Turcia a primit avertizãri privind
pregãtirea unei lovituri de stat militare de la
serviciile secrete ruse. Avertizãrile se bazau

pe analiza datelor
obþinute de forþele
ruse din regiune în
urma interceptãrii
“unor mesaje milita-
re secrete ºi trans-
misiuni radio coda-
te, care indicau fap-
tul cã armata turcã
se pregãteºte de ini-
þierea unei lovituri de
stat”. Interceptãrile
fãceau în special re-
ferire la planul com-
plotiºtilor de a trimi-
te mai multe elico-
ptere militare, care
sã vizeze hotelul
unde se afla Erdo-

gan, cu scopul de a-l lua prizonier sau eli-
mina. Sursele diplomatice “nu erau sigure
în ceea ce priveºte staþia rusã care inter-
ceptat transmisiunile, dar au spus unitatea
de informaþii armatei ruse dislocatã la Khmei-
mim, în provincia Lattakia din nordul Siriei,
potrivit relatãrilor, ar fi echipatã cu un sis-
tem electronic ºi de interceptare a convor-
birilor capabil sã adune informaþii extrem de
sensibile”, noteazã agenþia Fars. Preºedin-
tele rus, Vladimir Putin, ºi omologul sãu turc,
Recep Tayyip Erdogan, se vor întâlni în
Rusia la începutul lunii august, au anunþat
autoritãþile de la Kremlin. “Putin ºi Erdogan
au convenit sã se întâlneascã în primele zece
zile ale lunii august. Întâlnirea va avea loc în
Rusia”, a declarat purtãtorul de cuvânt al
Kremlinului, Dmitri Peskov. “Locul ºi data
urmeazã sã fie anunþate”, a adãugat el. Du-
minicã, Vladimir Putin a discutat la telefon
cu Recep Tayyip Erdogan, urându-i acestu-
ia din urmã o revenire rapidã la stabilitate
dupã tentativa de loviturã de stat din Turcia
ºi cerându-i sã garanteze siguranþa cetãþeni-
lor ruºi.
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Muntele magic

Se difuzeazã la HBO,
ora 14:30

Protagonistul Muntelui magic
este Adam Jacek Winkler, un
polonez refugiat politic la Paris,
care a luptat în Afganistan
alãturi de mujahedini, împotri-
va sovieticilor. Urmãrind desti-
nul lui Winkler, o poveste în
acelaºi timp tragicã ºi sensibi-
lã, uneori burlescã, filmul Mun-
tele Magic va fi centrat pe
relaþia destinului individual cu
istoria, ºi a omului cu moartea.

Eroi de sacrificiu

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Au muºchi lucraþi, replici tari,
femeile roiesc în jurul lor, bãrba-
þii îi invidiazã. Sunt cei mai mari
eroi de acþiune ai tuturor timpuri-
lor. ªi, în premierã absolutã,
joacã împreunã în acelaºi film.
Sylvester Stallone, Jason Stat-
ham, Jet Li, Dolph Lundgren,
Eric Roberts, Randy Couture,
Mickey Rourke, Arnold Schwar-
zenegger, Bruce Willis ºi Terry
Crews se înarmeazã din cap pânã
în picioare ºi aduc pe marile ecra-
ne o operaþiune explozivã, într-un
film dur ºi plin de acþiune...

District 13: Ultimatum

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Districtul 13 este controlat
de mai multe grupãri care se
luptã pentru supremaþie.
Damien ºi Leito trebuie sã
readucã pacea în acest sec-
tor tulburat, înainte cã servi-
ciile secrete ale oraºului sã
ia mãsuri drastice pentru a
rezolva problema.

VINERI - 22 iulie

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

2016
09:00 Rezistenþa prin cultura
10:00 Interes general (R)
11:00 Viaa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:01 Dincolo de hartã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 David, Michelangelo,

Florenþa
17:00 Ne vedem la TVR
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
23:10 Regula celor 100 de mile
2002, SUA, Comedie
00:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
01:00 Exclusiv în România
01:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
01:55 Telejurnal
02:45 Rezistenþa prin culturã
03:35 Documentar
04:10 Jocurile Olimpice Rio

2016
04:20 M.A.I. aproape de tine

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
08:20 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
09:10 Cartea cea de toate zilele
09:20 Interzis, arestat, cenzurat
09:30 Naturã ºi aventurã
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 Pasiuni ºi cariere
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:10 Naturã ºi aventurã
20:10 Poveºti cu zâne
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Când bãrbaþii nu-þi dau

pace
1992, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu

TVR 2

07:35 Aºa cool ca mine
09:10 Controversata Lady W
10:40 Poveste de iarnã
12:40 Oraºe de hârtie
14:30 Muntele magic
16:00 Drumul spre regãsire
17:50 Filme ºi vedete
18:25 Aºa cool ca mine
20:00 Transporter: Moºtenirea
21:35 Hobbitul: Bãtãlia celor

cinci oºtiri
00:00 Fata dispãrutã
02:25 Reþeta dragostei
04:15 Transporter: Moºtenirea
06:00 Un mascul extraterestru

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
11:30 Vorbeºte lumea
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vorbeºte lumea
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 La Mãruþã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Eroi de sacrificiu
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
22:30 Dredd 3D: Ultima judecatã
2012, SUA, Acþiune, SF, Thriller
00:30 Motelul Groazei 2: Prima

tãieturã
2008, SUA, Horror
02:15 Eroi de sacrificiu (R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
04:00 Vorbeºte lumea (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
11:30 Hasta el fin del mundo (R)
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)
03:00 Regina (R)
04:15 Soþ de închiriat (R)
05:15 Dincolo de povestiri
05:45 Lecþii de viaþã

07:30 Apropo Tv
08:30 La Mãruþã (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Bunã ziua, tristeþe (R)
14:00 Povestea lui Esther

Costello (R)
16:15 La bloc
18:30 Ptiu!
20:30 District 13: Ultimatum
22:30 Fiecare se crede normal
00:30 District 13: Ultimatum (R)
02:30 Cine A.M.
06:15 La Mãruþã (R)

PRO CINEMA

08:00 Neatza cu Rãzvan ºi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Plasa de stele – Rãzbu-

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

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Teo Show (R)

10:00 Teleshopping

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Bahar: Viaþã furatã

2014, Turcia, Dramã

22:30 Sabbagh în acþiune

23:30 Vacanþa Mare Best of (R)

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu
08:45 Focus din inima 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 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Singurãtatea florilor
1975, România, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Trãdaþi în dragoste
04:30 Cronica netului (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 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
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninvineri, 22 iulie - max: 32°C - min: 19°C

$
1 EURO ........................... 4,4700 ............. 44700
1 lirã sterlinã................................5,3543....................53543

1 dolar SUA.......................4,0524........40524
1 g AUR (preþ în lei)........172,3854.....1723854

Cursul pieþei valutare din 22 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

10 / cuvântul libertãþii vineri, 22 iulie 2016programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



cuvântul libertãþii / 11vineri, 22 iulie 2016 programe TV / weekendprograme TV / weekendprograme TV / weekendprograme TV / weekendprograme TV / weekend

SÂMBÃTÃ - 23 iulie

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

2016
08:00 Micul dracula
2006, Comedie, Familie
09:00 Politicã ºi delicateþuri
10:00 Zon@
10:30 Maºini, teste ºi verdicte
11:00 Tot ce conteazã
12:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
12:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
14:00 Telejurnal
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi
15:00 Ora regelui
16:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:15 Operaþiunea Lady

Marlene
1975, Germania, Franþa,

Comedie
17:40 Jocurile Olimpice Rio

2016
17:50 Toate pânzele sus!
1977, România, Aventuri
18:50 Teleenciclopedia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:15 Detectiv cu greutate
1991, SUA, Acþiune
23:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
00:10 Moartea unui pistolar
1969, SUA, Western
01:50 Preþuieºte viaþa!

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

Comedie, Familie, SF
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Dincolo de viitor
13:00 Deportaþii
14:10 Uºa de aur
2009, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic
15:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Iancu ºi Capestrano
20:10 Jefferson la Paris
1995, SUA, Dramã
22:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Gosford Park
2001, SUA, Comedie, Dramã
01:10 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
02:00 Deportaþii
03:00 Mic dejun cu un campion
04:00 Memorialul Durerii

TVR 2

07:45 Anturaj
09:30 SpongeBob: Aventuri pe

uscat 3D
11:00 Hobbitul: Bãtãlia celor cinci

oºtiri
13:25 Ce se întâmplã în Vegas...
14:55 Autopsia extratereºtrilor
16:30 Marea pasiune
18:20 Why I Did (Not) Eat My

Father
20:00 Goosebumps: Îþi facem

pãrul mãciucã
21:45 Anturaj
23:30 Ascensiunea lui Jupiter
01:35 Viaþa mea cu Liberace
03:35 Apocalipsa dupã ºoferi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Ce spun românii (R)
11:00 Annie: O aventurã regalã
1995, SUA, Familie, Muzical
13:05 Nopþi albe în Seattle
1993, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
15:00 Dragoste în ofsaid
2005, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
17:00 Medalionul (R)
2003, SUA, Acþiune, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Terminatorul 3: Suprema-

þia roboþilor
2003, SUA, Acþiune, SF
22:45 Colecþionarul de oase
1999, SUA, Dramã
01:15 Terminatorul 3: Suprema-

þia roboþilor (R)
2003, SUA, Acþiune, SF
03:00 Colecþionarul de oase (R)
1999, SUA, Dramã
05:00 Nopþi albe în Seattle (R)
1993, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
08:45 Teleshopping
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 Regina inimilor
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Regina inimilor (R)
03:30 Regina (R)
04:45 Soþ de închiriat (R)
06:00 Lecþii de viaþã

07:15 Ptiu! (R)
09:15 La bloc (R)
11:30 Povestea lui Esther

Costello (R)
13:45 Ultima aventurã (R)
16:15 La bloc
18:30 Secretul Evei
20:30 Alarmistul
22:30 Jurnalul unui adolescent

timid
00:45 Alarmistul (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Ptiu! (R)

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 FanTastic Show

22:00 Poftiþi pe la noi! (R)

01:00 Insula iubirii (R)

04:00 Camera Cafe

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Pastila de râs

09:15 Dragostepunctro

10:30 Sport, dietã ºi o vedetã

11:00 Cei 7 ani de acasã (R)

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Se strigã darul (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Ne vedem la tribunal

23:00 Cursã infernalã

2013, SUA, Acþiune, Thriller

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Asta-i România! (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Un saltimbanc la Polul

Nord

1984, România, Dramã,

Familie

12:30 Cu lumea-n cap (R)

13:00 Killer Karaoke

14:00 Focus 14

15:00 Apel de urgenþã

16:00 Iarna bobocilor (R)

1977, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Sechestraþi în spaþiu

2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, SF

22:30 Cãtina roºie

1975, Rusia, Dramã

00:30 Sechestraþi în spaþiu (R)

2003, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, SF

02:30 Killer Karaoke (R)

03:30 Capcan TV

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Regii KO-ului
15:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:30 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Local Kombat Finala
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Local Kombat Finala
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

DUMINICÃ  - 24 iulie

07:00 Teleenciclopedia
07:55 Jocurile Olimpice Rio

2016
08:10 Universul credinþei
09:30 Pro patria
10:00 În grãdina Danei
10:35 Viaþa satului
11:50 Minutul de agriculturã
12:00 Viaþa satului
13:00 Tezaur folcloric
14:00 Telejurnal
14:30 Descãlecaþi în Carpaþi
15:00 Politicã ºi delicateþuri
16:10 Seri de varã la Mamaia
18:00 Lozul cel mare
18:35 Exodul mamelor
19:30 Vorbeºte corect!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:15 Drumul spre glorie
22:35 Garantat 100%
23:30 Seri de varã la Mamaia
01:20 Casanova, prin ochii lui

Fellini
02:35 Telejurnal
03:25 Exodul mamelor
04:15 Universul credinþei
05:35 Tezaur folcloric
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Teleshopping
08:00 Popasuri folclorice
09:00 Ferma
10:00 Pescar hoinar
10:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
11:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
11:30 Pasiuni ºi cariere
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 Gioconda fãrã surâs
1967, România, Dramã
16:00 Gustul Moldovei
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Vacanþa cea mare
1988, România, Comedie
21:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:10 Bietul Ioanide
1980, SUA, Dramã
00:40 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
01:40 Salonul 6
03:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
03:30 Pescar hoinar
04:00 Gustul Moldovei
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Tsunami: Dupa dezastru
09:10 Why I Did (Not) Eat My

Father
10:50 Goosebumps: Îºi facem

pãrul mãciucã
12:35 Ascensiunea lui Jupiter
14:40 Whitney
16:10 Domniºoara Julia
18:20 Acasã la tata
20:00 Gangsteri de legendã
22:10 În acea noapte
23:10 Revolta lui Atlas:

Partea a II-a
01:00 Comoara
02:30 Fiica mea vitrega
04:00 În acea noapte
05:00 Jucãtorii
05:30 Directori adjuncþi
06:00 Whitney

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Dragoste în ofsaid (R)
2005, SUA, Comedie, Roman-

tic, Dragoste
13:05 Apropo Tv
14:00 Mizerabilii
1998, SUA, Dramã
16:45 Idilã pentru o piatrã

preþioasã
1984, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Uimitorul Om-Pãianjen
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
23:15 Misiune de recuperare 2
2013, Tailanda, Acþiune
01:30 Apropo Tv (R)
02:15 Uimitorul Om-Pãianjen

(R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
04:30 Idilã pentru o piatrã

preþioasã (R)
1984, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Romantic, Dragoste
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Vise de smarald (R)
08:45 Teleshopping
09:15 Regina inimilor (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 Regina inimilor
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Regina inimilor (R)
03:30 Regina (R)
04:45 Soþ de închiriat (R)
06:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)

08:45 La bloc (R)
11:00 Ultima aventurã (R)
13:30 Secretul Evei (R)
15:30 La bloc
17:45 Omul bicentenar
20:30 Al patrulea gen
22:30 Proiect: Cobra II
00:30 Al patrulea gen (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Mamã pe fugã

PRO CINEMA

09:00 Ursul Yogi
2010, SUA, Animaþie, Aven-

turi, Comedie, Familie
11:00 Majoretele
2004, SUA, Comedie
13:00 Observator
13:15 Nord ºi Sud
2004, Marea Britanie, Dramã
14:15 Plasa de stele –

Rãzbunarea vedetelor (R)
16:00 Observator
16:45 FanTastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 În puii mei
22:00 Concediu de la cãsnicie
2011, SUA, Comedie,

Romantic, Dragoste
00:00 În puii mei (R)
02:00 Observator (R)
03:00 Concediu de la cãsnicie

(R)
2011, SUA, Comedie,

Romantic, Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)
07:30 Sport, dietã ºi o vedetã

(R)
08:00 Teleshopping
08:45 Pastila de râs
09:15 Dragostepunctro
10:30 Cursã infernalã (R)
2013, SUA, Acþiune, Thriller
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Adio, dar Te iubesc
15:30 Ne vedem la tribunal (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Ochii din umbrã (R)
23:30 A Haunting in Salem
2011, SUA, Horror
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Ochii din umbrã (R)
04:00 Cei 7 ani de acasã (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
08:15 La TV (R)
2015, Comedie
08:45 Casa: construcþie ºi

design
09:20 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
14:00 Focus
15:00 Focus Magazin
16:00 Singurãtatea florilor (R)
1975, România, Dramã
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Trãdaþi în dragoste
00:30 În sfârºit, vãduvã !
2007, Franþa, Comedie, Dramã
02:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
04:30 Secrete de stil (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Ora exactã în sport
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Regii KO-ului
15:00 Cupa Meseriaºilor
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Local Kombat Finala
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Local Kombat Finala
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã

ªimnic - Craiova
cu sediul în localitatea
Craiova, str. ªoseaua

Bãlceºti nr. 54, judeþul
Dolj, scoate la concurs 4
(patru) posturi lucrãtori

calificaþi în creºterea
animalelor.

Interviul va avea loc
în data de 25.07.2016,

ora 10.00 la sediul unitãþii.
Relaþii la telefon: 0251/

417.534.

PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, JUDEÞUL DOLJ

a n u n þ ã:

Primãria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmã-
toarelor funcþii publice de execuþie vacante:

1. inspector, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului achiziþii publice;
2. inspector, clasa I, principal în cadrul Compartimentului achiziþii publice;
3. inspector, clasa I, principal în cadrul Compartimentului registru agricol;
4. inspector, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului patrimoniu, administrare ºi
evidenþa domeniului public ºi privat;
5. consilier juridic, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului juridic.
Concursul se organizeazã la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, în data de 23.08.2016,

ora 1000 – proba scrisã ºi 25.08.2016, ora 1200 – interviu.
Dosarele de înscriere la concurs se depun pânã pe data de 10.08.2016, la secretaria-

tul Primãriei oraºului Dãbuleni.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie sã conþinã, în mod obligatoriu, documentele

prevãzute la art. 49 din HG nr. 611/2008, modificatã ºi completatã prin HG nr. 1173/
2008.

Condiþii de participare la concurs pentru funcþia vacantã de inspector, clasa I,
debutant

în cadrul Compartimentului achiziþii publice:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcþionarilor publici, republicatã, (r2);
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã.
Condiþii de participare la concurs pentru funcþia vacantã de inspector, clasa I,

principal
în cadrul Compartimentului achiziþii publice:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcþionarilor publici, republicatã, (r2);
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul urbanism sau în domeniul

ºtiinþe inginereºti, specializarea construcþii civile.
- Cel puþin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii funcþiei
publice
Condiþii de participare la concurs pentru funcþia vacantã de inspector, clasa I,

principal
în cadrul Compartimentului registru agricol:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcþionarilor publici, republicatã, (r2);
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul agronomie.
- celpuþin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitãrii  funcþiei
publice
Condiþii de participare la concurs pentru funcþia vacantã de inspector, clasa I,

debutant
în cadrul Compartimentului patrimoniu, administrare ºi evidenþa domeniului public ºi

privat, Birou urbanism-cadastru:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcþionarilor publici, republicatã, (r2);
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul urbanism sau în domeniul

ºtiinþe inginereºti, specializarea construcþii civile.
Condiþii de participare la concurs pentru funcþia vacantã de consilier juridic, clasa I,
debutant în cadrul Compartimentului juridic:
- îndeplinirea condiþiilor generale prevãzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind

Statutul funcþionarilor publici, republicatã, (r2);
- studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv  studii superioare de
lungã duratã absolvite cu diplomã de licenþã, în domeniul juridic;
Bibliografia se afiºeazã la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni ºi pe site-ul instituþiei
www.primariadabuleni.ro.
Relaþii suplimentare se pot obþine la nr. telefon: 0251/334317.
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CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

438.440 ºi vino în Calea
Bucureºti, strada Grigore
Pleºoianu, sã închiriezi un
stand la cel mai bun preþ.

Cu noi vei avea
propriul „job”!

  Consiliul Local al comunei Pleniþa, judeþul
Dolj, scoate la licitaþie în vederea închirierii supra-
faþã de 10000 mp, situatã în extravilanul comunei
Pleniþa, cariera Pleniþa, în vederea exploatãrii pi-
trisului ºi nisipului.

  Preþul de pornire la licitaþie este de 1 euro/
mp/an, la care se adaugã livrarea gratuitã cãtre
proprietar (u.a.t. Pleniþa) a cantitãþii de 1500 mc
pietriº /nisip.

  Data þinerii licitaþiei:  10.08.2015, orele  12:00
la sediul primãriei.

 Termenul limitã pentru depunerea ofertelor:
09.08.2016, orele 16:00.

 Condiþii de participare la licitaþie:
- Certificat O.R.C. ºi  certificat de înregistrare

fiscalã;
- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea

obligaþiilor cãtre de stat;
- Certificat fiscal din care sã rezulte achitarea

obligaþiilor cãtre bugetul local;
- Declaraþie pe proprie râspundere cã nu este în

insolvenþã, faliment sau reorganizare.
-Ofertã de preþ.

Relaþii suplimentare ºi contractul-cadru de în-
chiriere la sediul primãriei.

Telefon/fax: 0251368086.

OFERTE SERVICIU
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conduce-
re: englezã începã-
tor, pentru a lucra
ca ºi persoanã fizi-
cã independentã în
Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lu-
creazã împreunã
la curãþenie: case,
birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de
telefon la e-mail:
ploaelaurentiu-
@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Pre-
þul drumului este
suportat de fiecare,
fãrã alte costuri.

DJ - organizez
evenimente pen-
tru onomasticã, cu-
nunie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Caut bonã pentru
doi copii (vârsta 1
an). Relaþii la telefon
0735/247.287.
Angajãm mecanic
auto. Telefon:
0765/799.173.
Angajãm maºinis-
te marochinãrie.
Telefon: 0730/
584.449; 0722/
943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
e v e n i m e n t e :
nunþi, botez, majo-
rat. Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video
de calitate superioa-
rã la preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Telefon:
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
decomandate
toate îmbunãtãþi-
rile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semi-
decomandat, 3
camere, 2 balcoa-
ne, îmbunãtãþit.
Telefon: 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
comuna Pieleºti,
judeþul Dolj –
1820 mp. Infor-
maþii. 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 su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Vând sau închiriez
pe termen lung te-
ren 400 mp în
Craiova – vad foar-
te bun. Telefon:
0351/ 425.744.
Vând 400 ºi
1500 mp Bãile
Govora, toate
utilitãþile, împrej-
muit, asfalt, lângã
pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
programul Rabla,
piese de schimb.
Telefon: 0742/
382.449.
Vând DACIA
1300 convenabil,
avantajos pentru
programul Rabla.
Telefon: 0728/
272.925. Craiova.

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

STRÃINE
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri;
- Geamuri Electrice;
Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - In-
terior Recaro; Preþ
2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vând SEAT EXEO
- 2010. Telefon:
0764/529.339.
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.................
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Semnãtura:..........................................

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

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

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþii 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 mo-
tor nou Dacia
1600, arc sus-
pensie spate Da-
cia papuc 5 locuri.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând în cimitirul
Ungureni - 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 pat dublu
2x2 m, 3 plapumi,
saltea, husã toate
noi. Telefon: 0773/
849.388
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre
aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineas-
ca douã gropi su-
prapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi
suprapuse Ro-
maneºti convena-
bil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând þiglã EL-
PRECO verde –
700 buc. 1,5 lei /
buc. Telefon:
0761/401.270.
Telefon mobil
EBODA sigilat, cu-
tii metalice pãstra-
re armament car-
tuºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite-
vopsite, încãlþã-
minte piele milita-
re, combinã mu-
zicalã Stereo 205,
calculator instruire
copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând bicicletã
damã sau bãr-
baþi, butelii turist.
Telefon: 0761/
676.223.
Vând cort 4 per-
soane, 2 compar-
timente ºi veran-
dã, douã aragaze
voiaj, butelie ara-
gaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70
cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/
1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei.
Telefon: 0770/
303.445.

Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifo-
nier, canapea,
f.tolii, scaune, bi-
bliotecã, aspira-
tor, masã, saltea
copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând colecþie for-
mula AS de 15 ani.
Telefon: 0729/
494.550.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, di-
mensiunile 1x0,50
m, butelii aragaz
voiaj 5 litri. Nego-
ciabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator cu
3 trepte ALASCA
nou. Telefon:
0770/687.430.

Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Te-
lefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonie-
rã Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Ofer cazare gratui-
tã pe termen lung
unei famili liniºtite
sau nevoiaºe (Vâl-
cea). Casã mo-
destã cu toate utili-
tãþile. Telefon:
0351/809.908.
MATRIMONIALE
Cãsãtorie mic
handicap 37 ani
am locuinþã do-
resc la fel mic han-
dicap gr.2 fãrã vicii.
Telefon; 0351/
409.381.

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.

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.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

ACS Podari, formaþie care
activeazã în ultimul eºalon na-
þional, a susþinut, miercuri sea-
rã, întâiul test de verificare de
la reluarea pregãtirilor, câºti-
gând cu 3-2, pe final, în fieful
prim-divizionarei judeþene Pro-
gresul Segarcea. În prima repri-
zã s-a marcat doar un gol, reu-
ºit, chiar în startul sãu, de ata-
cantul podãrean Claudiu Bãlan,
care a deblocat tabela dupã ce
l-a driblat pe portarul Marian
Staicu. Gazdele au dat apoi o
replicã foarte bunã ºi au pus în
mai multe rânduri probleme,
însã ºi bãieþii lui Florin ªoavã
se puteau distanþa prin acelaºi
Bãlan, cu douã ºanse irosite,
Fieraru (barã) ºi Cristian Matei.
Cel din urmã este un atacant
nãscut în 1995, iar sezonul tre-
cut a jucat în liga a 3-a, seria
1-a, la Aerostar Bacãu.

Dupã pauzã, segãrcenii au

Podariul revine în final ºi se impune la SegarceaPodariul revine în final ºi se impune la SegarceaPodariul revine în final ºi se impune la SegarceaPodariul revine în final ºi se impune la SegarceaPodariul revine în final ºi se impune la Segarcea
rãsturnat rezultatul prin Cojoca-
ru ºi I. Pârvan, care au profitat
de erori ale defensivei vizitato-
rilor. Spre finalul jocului, Avram
a egalat printr-un ºut înºelãtor
din suprafaþa de pedeapsã, pen-
tru ca scorul final sã fie stabilit
printr-o “torpilã” din afara ca-
reului, expediatã de mijlocaºul
defensiv Dãnuþ Stancu.

La ACS Podari au jucat: Me-
cea – Ciocârlã, Avram, Vulpe,
Bozgan – Raicea, D. Stancu, N.
Nicolae, Fieraru – C. Matei, Cl.
Bãlan. Au mai intrat: I. Sârmon,
Socol, Grigore, Al. Stancu, Du-
mangiu,  Fur tunã,  Vel ica ,
Gheorghe ºi Gârbiþã. Gazdele,
anternate de Daniel Sima, i-au
avut în teren pe: M. Staicu – Si-
listraru, Dinculeanã, Dumitru,
Tomiþã – Nicu, I. Pârvan, C.
Pârvan, Miruþ – Bãia, Cojoca-
ru. Au mai evoluat: Bãluþã, Da-
niel, Ene, Niculescu ºi Relea.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv
(TAS) a respins, joi, apelul comun
formulat de Comitetul Olimpic din
Rusia ºi 68 de atleþi ruºi împotriva
unei decizii de suspendare a parti-
cipãrii la Jocurile Olimpice de la Rio
de Janeiro, Brazilia, care se vor
desfãºura în perioada 5-21 august.

În concluzie, cei 68 de atleþi nu
au dreptul de participare la Jocuri-
le Olimpice de la Rio. Totuºi, Co-
mitetul Olimpic din Rusia a primit
dreptul de a înregistra atleþi ruºi
care îndeplinesc criteriile Federa-
þiei Internaþionale de Atletism ºi
sunt eligibili sã participe la eveni-
mentul olimpic din acest an.

În comunicatul oficial, Tribuna-
lul de Arbitraj Sportiv a precizat cã
nu are jurisdicþie sã stabileascã în
ce mãsurã Comitetul Internaþional
Olimpic (CIO) poate accepta sau
refuza nominalizãrile forului olim-
pic din Rusia pentru Rio. Cu alte
cuvinte, TAS a lãsat cale liberã
pentru CIO sã permitã participa-
rea atleþilor ruºi la Jocurile Olimpi-
ce în calitate de “neutri”.

Pe 13 noiembrie 2015, Federa-
þia Internaþionalã de Atletism a sus-

TAS a respins apelul
Rusiei împotriva

suspendãrii de la JO
pendat Federaþia de Atletism din
Rusia din calitatea de membru al
organizaþiei, în urma unei investi-
gaþii independente a Agenþiei Mon-
diale Antidoping, care a revelat o
culturã a dopajului pe scarã largã.
În concordanþã cu regulamentele
IAAF, sportivii care aparþin de fe-
deraþii naþionale suspendate nu sunt
eligibili sã participe la competiþii
organizate de cãtre Federaþia In-
ternaþionalã de Atletism.

În cererea trimisã la TAS, Co-
mitetul Olimpic din Rusia ºi cei
68 de sportivi au solicitat anali-
zarea validitãþii, aplicabilitãþii ºi
ariei de competenþã a unor secþi-
uni din Regulamentul Competiþi-
onal al IAAF.

Ruºii au cerut ca orice sportiv
care nu se aflã într-o stare curentã
de neeligibilitate, pentru încãlcarea
normelor antidoping, sã aibã drep-
tul de a participa la Jocurile Olim-
pice de la Rio 2016 (dacã îndepli-
neºte ºi standardele de calificare),
în calitate de “sportiv neutru”.

Federaþia Internaþionalã de Atle-
tism (IAAF) a avut o reacþie promp-
tã ºi precizeazã cã este mulþumitã
de decizia TAS. “Am luat o poziþie
fermã privind susþinerea Codului
Mondial Antidoping, fãrã fricã ºi
favoritisme, ºi ne bucurãm de fap-
tul cã Tribunalul de Arbitraj Sport
ne-a susþinut aceastã decizie. Ho-
tãrârea de azi a creat condiþii de
concurenþã echitabile pentru atleþi.
TAS a confirmat drepturile noas-
tre de a proteja sportul ºi sportivii
curaþi, precum ºi iniþiativa de a
susþine credibilitatea ºi integritatea
competiþiilor”, s-a arãtat într-un
comunicat oficial.

Cel puþin doi atleþi ruºi, Yuliya
Stepanova (cursa de 800 m) ºi
Darya Klishina (sãrituri), au decis
sã participe la Jocurile Olimpice ca
“neutre”.

Rezultatele complete îregistrate marþi ºi miercuri                în tur

Alashkert FC (Arm) – Dinamo Tbilisi (Geo) 1-1 0-2

FK Liepaja (Let) – FC Salzburg (Aus) 0-2 0-1

APOEL Nicosia (Cip) – The New Saints (ÞG) 3-0 0-0

Sheriff Tirasapol (Mol) – Hapoel Beer Sheva (Isr) 0-0 2-3

Seinajoen Jalkapallokerho (Fin) – BATE Borisov (Blr) 2-2 0-2

FC Copenhaga (Dan) – Crudsaders FC (Ir. N) 6-0 3-0

Steaua Roºie Belgrad (Srb) – Valletta FC (Mal) 2-1 2-1

Legia Varºovia (Pol) – Zrinjski Mostar (Bos) 2-0 1-1

Mladost Podgorica (Mun) – Ludogorets Razgrad (Bul) 0-3 0-2

FK Astana (Kaz) – Zalgiris Vilnius (Lit) 2-1 0-0

F91 Dudelange (Lux) – Qarabag Agdam (Azb) 1-1 0-2

IFK Norrköping (Sue) – Rosenborg BK (Nor) 3-2 1-3

Ferencvarosi TC (Ung) – Partizani Tirana (Alb) 1-1   1-1 / 1-3 l.d.

AS Trencin (Slc) – Olimpija Ljubljana (Sln) 2-3 4-3

Celtic FC (Sco) – Lincoln Red Imps (Gib) 3-0 0-1

Dinamo Zagreb (Cro) – Vardar Skopje (Mac) 3-2 2-1

Hafnarfjordur (Isl) – Dundalk FC (Irl) 2-2 1-1

LIGA CAMPIONILOR

ASTRA Giurgiu – FC Copenhaga (Dan)

Sparta Praga (Ceh) – STEAUA

Rosenborg BK (Nor) – APOEL Nicosia (Cip)

Dinamo Zagreb (Cro) – Dinamo Tbilisi (Geo)

FK Astana (Kaz) – Celtic FC (Sco)

AS Trencin (Slc) – Legia Varºovia (Pol)

Viktoria Plzan (Ceh) – Qarabag Agdam (Azb)

BATE Borisov (Blr) – Dundalk FC (Irl)

Ludogorets Razgrad (Bul) – Steaua Roºie Belgrad (Srb)

Partizani Tirana (Alb) – FC Salzburg (Aus)

FK Rostov (Rusia) - Anderlecht Bruxelles (Bel)

ªahtior Doneþk (Ucr) – Young Boys Berna (Elv)

Ajax Amsterdam (Ola) - PAOK Salonic (Gre)

Fenerbahce Istanbul (Tur) – AS Monaco (Fra)

Olympiacos Pireu (Gre) – Hapoel Beer Sheva (Isr)

Turul se va disputa în 26 ºi 27 iulie, iar
returul în 2 ºi 3 august.

TURUL II PRELIMINAR – MANªA SECUNDÃ PROGRAM TURUL III

DIGI SPORT 1

15:00 – FOTBAL – Meci amical, “Internatio-
nal Champions Cup”: Manchester United – Bo-
russia Dortmund / 18:30, 21:00 – FOTBAL –
Liga I: FC Voluntari – FC Viitorul, Pandurii –
CS U Craiova / 5:00 – SPORTURI DE CON-
TACT – Kickboxing: Gala “Glory 32”.

DIGI SPORT 2

12:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bastad, în
Suedia: ziua a 4-a / 22:00 – TENIS (F) – Tur-
neul de la Stanford, în Statele Unite.

DIGI SPORT 3

11:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-
miu al Ungariei, la Hungaroring: sesiuni de an-
trenamente / 22:00 – ATLETISM – “Diamond
League”.

DOLCE SPORT 1

11:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-
miu al Ungariei, la Hungaroring: sesiuni de an-
trenamente / 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga
I: FC Voluntari – FC Viitorul, Pandurii – CS U
Craiova.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2

23:00, 5:00 – TENIS (F) – Turneul de la Wa-
shington, în Statele Unite.

EUROSPORT 1

14:00 – CICLISM – Turul Franþei: etapa a 19-
a (Albertville – Saint Gervais Mont Blanc).

EUROSPORT 2

15:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE – Marele
Premiu de varã, la Wisla, în Polonia / 19:00 –
ATLETISM – Campionatele Mondiale de juniori,
la Bydgoszcz, în Polonia: etapa a 4-a.

TVR 3

20:00 – CURSE DE MAªINI – Raliul Transil-
vaniei, la Cluj-Napoca.

LOOK TV

21:00 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – CS U
Craiova.

LOOK PLUS

18:30 – FOTBAL – Liga I: FC Voluntari – FC
Viitorul.
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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

Înaintea startului unui nou sezon
de Liga I, în care va debuta la Se-
verin, cu Pandurii, Universitatea
Craiova ºi-a prezentat cele trei achi-
ziþii din vara aceasta: portarul mol-
dovean Nicolae Calancea, venit de
la Voluntari, atacantul din Capul
Verde, Rambe, adus de la Faranse
(liga a doua portughezã) ºi mijloca-
ºul brazilian Gustavo Vagenin, care
a jucat ultima oarã la Messina, în
Serie C1. “Scopul meu este sã joc
titular ºi sã ajut echipa sã-ºi înde-
plineascã obiectivele, astfel pot rea-
junge titular în naþionala Moldovei”
a declarat Calancea. “Despre Cra-
iova am auzit numai cuvinte fru-
moase de la conaþionalii mei, Kay
ºi Nuno Rocha. Sper sã facem per-
formanþã aici ºi sã marchez cât mai
multe goluri” a spus Rambe, care
ºi-a ales numãrul 29.

“ªtiu despre Craiova cã este o
echipã de tradiþie, care a câºtigat
trofee, cu suporteri calzi, aºa cum
am avut parte ºi în Italia, la Salerni-
tana ºi Messina, tot echipe din sud,
ca ºi Universitatea. Mã flateazã po-
recla de “Messi al Braziliei”, dar e
forþatã, eu sper sã confirm aºtep-
tãrile. Idolul meu este Ronaldo “Il
Fenomeno”. Dintre jucãtorii români
am auzit de faimosul Adrian Mutu,
care are un renume în Italia. Nu sunt
pregãtit sutã la sutã fizic, voi evo-
lua atunci când antrenorul considerã
cã sunt OK. Calitãþile mele sunt teh-
nica ºi ºutul, dar asta le vor con-
stata suporterii în meciuri, nu vreau
sã mã laud” a spus Gustavo Di
Mauro Vagenin, care a semnat un
contract pe 3 ani ºi va purta numã-
rul 10 la Universitatea.

Cãpitanul Craiovei pentru noul
sezon va fi Bogdan Vãtãjelu, care a
declarat: “Nu ne împiedicã nimeni
sã visãm la performanþe, chiar la
titlu, dar noi trebuie sã ne gândim
la fiecare meci în parte. Sper sã
începem cu dreptul noul campio-
nat. Mã onoreazã statutul de cãpi-
tan al ªtiinþei, mai mulþi coechipieri
meritau banderola, sper ca ei sã mã

Liga I – etapa 1

FC Voluntari - Viitorul, astãzi, ora 18.30
Pandurii - Universitatea Craiova, astãzi, ora 21
Gaz Metan - ASA Tg. Mureº, mâine, ora 18.30
Astra Giurgiu - Dinamo, mâine, ora 21
CFR Cluj - Concordia Chiajna, duminicã, ora 21
ACS Poli - FC Botoºani, luni, ora 21
Partida FC Steaua - CSMS Iaºi a fost amânatã pentru 31 august.

Pandurii – Universitatea Craiova
Severin, stadion: „Municipal”, astãzi, ora 21
Pandurii: Stanca – Unguruºan, Bunoza, Vasilijevic, Acsinte –

Voiculeþ, Obodo – Herea, Nistor, Armiche - Hora. Antrenor: Petre
Grigoraº. Rezerve: Lazar – Pleaºcã, Grecu, Piþian, Rãuþã, V. Mun-
teanu, Pârcãlabu.

Universitatea Craiova: Calancea – Briceag, Popov, Acka, Vãtã-
jelu – Mateiu, Zlatinski – Bãluþã, Ivan, Bancu – Mãzãrache. Antre-
nor: Gigi Mulþescu. Rezerve: L. Popescu – Dumitraº, Kay, Screciu,
Manea, Madson, Rambe.

Alb-albaºtrii debuteazã în campionat în seara aceasta,Alb-albaºtrii debuteazã în campionat în seara aceasta,Alb-albaºtrii debuteazã în campionat în seara aceasta,Alb-albaºtrii debuteazã în campionat în seara aceasta,Alb-albaºtrii debuteazã în campionat în seara aceasta,
la Severin, cu Pandurii Târgu Jiula Severin, cu Pandurii Târgu Jiula Severin, cu Pandurii Târgu Jiula Severin, cu Pandurii Târgu Jiula Severin, cu Pandurii Târgu Jiu

ajute, fiindcã sunt la început în
aceastã calitate. Nu vrem sã ne zba-
tem în mediocritate,  echipa este
mai bine privitã”.

Marcel Popescu este sigur
de play-off,

Mulþescu mai cere jucãtori
Managerul general, Marcel Po-

pescu, a promis intrarea în play-
off ºi a anunþat cã bugetul pentru
sezonul urmãtor este de 5,5 milioa-
ne de euro: “Vom juca în play-off
sutã la sutã, iar de la anul vom avea
dreptul de a efectua transferuri ºi
vom fi mai puternici. Noi am vrea
locul 1, dar nu ºtim dacã putem sã-
l ºi ocupãm. Avem un buget de 5,5
milioane de euro pentru sezonul ce
urmeazã. Nimeni nu-ºi propune sã
ocupe locul 6 când intrã într-un
concurs. Îºi doreºte sã ajungã cât
mai sus. Echipele din România sunt
mistuite de dorinþa performanþei
maxime ºi noi ne dorim maximum”.

Antrenorul Gigi Mulþescu a fost
mai circumspect, spunând cã mai
are nevoie de un stoper ºi cã echi-
pa nu este pregãtitã sutã la sutã de
startul campionatului. “Nu vrem sã
ne minþim ºi sã spunem cã suntem
100 % pregãtiþi de campionat, mai
avem probleme ºi avem nevoie de
timp pentru a le remedia. Unii jucã-
tori au venit târziu ºi nu sunt pre-
gãtiþi sã joace, ei au primit deja
amenzi. La mine joacã doar cine
poate rezista tot meciul, nu facem
compromisuri. ªtiu cã suporterii
sunt exigenþi, ne dorim sã le oferim
ºi spectacol ºi rezultate. Pentru a
avea lot de play-off, mai am nevoie
de un jucãtor. De fapt, noi am vrut
mai mulþi jucãtori, dar nu am putut
sã-i aducem, din diverse motive. Ne
dorim sã debutãm cu dreptul, pen-
tru clasament ºi pentru moral, în-
tâlnim Pandurii, o echipã omoge-
nã, cu lot competitiv, cel puþin la
fel de bun ca anul trecut, care po-
sedã o mai mare experienþã ca noi”
a spus antrenorul alb-albaºtrilor.

Craiova joacã în Gruia
în optimile Cupei Ligii

Ieri s-au tras la sorþi ºi opti-
mile Cupei Ligii, iar Universita-
tea Craiova va întâlni, în depla-
sare, pe CFR Cluj, câºtigãtoarea
Cupei României. Dacã va trece
de ardeleni, ªtiinþa va întâlni, pe
teren propriu, învingãtoarea par-
tidei dintre Gaz Metan ºi ASA, iar
în semifinale una dintre forma-
þiile: ACS Poli, Viitorul, Concor-
dia ºi Pandurii.

Iatã proramul optimilor de fi-

nalã, care vor avea loc între 8-
10 august: FC Voluntari – Dina-
mo, Concordia - Pandurii, CFR
Cluj - Universitatea Craiova, FC
Botoºani - CSMS Iaºi, Gaz Me-
tan - ASA, ACS Poli – Viitorul.

Sferturi de finalã (7-8 septem-
brie): Meci 1: CFR Cluj/Univer-
sitatea Craiova - Gaz Metan/

ASA, Meci 2: Astra - FC Volun-
tari/Dinamo; Meci 3: ACS Poli/
Viitorul - Concordia /Pandurii,
Meci 4: FC Botoºani/CSMS Iaºi
– Steaua.

Semifinale (21-22 decembrie,
1-2 martie 2017): Câºtigãtoa-
rea M1 - câºtigãtoarea M3, Câº-
tigãtoarea M2 - Câºtigãtoarea M4.
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