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De la începutul lunii iulie a.c.,
echipajele de intervenþie din
cadrul subunitãþilor Inspectora-
tului pentru situaþii de urgenþã
„Oltenia”, al judeþului Dolj, au
fost solicitate sã intervinã pentru
stingerea a 147 de incendii,
declanºate în miriºti ºi zone cu
vegetaþie uscatã. Cauzele
probabile ale incendiilor au fost
fie provocarea lor premeditatã,
fie neglijenþã iresponsabilã a
unor oameni. La aceste inter-
venþii au participat pompieri
militari din cadrul Departamen-
tului 1 Pompieri Craiova, Deta-
ºamentului 2 Pompieri Craiova,
Detaºamentului Pompieri
Calafat, Secþiei Pompieri Craio-
va, Secþiei Pompieri Bãileºti,
Secþiei Pompieri Segarcea, Gãrzii
2 Pompieri Bechet, dar ºi Servi-
ciile Voluntare pentru Situaþii de
Urgenþã. Incendierea miriºtilor,
reglementatã prin Ordinul
comun nr. 605/579 din 2008 al
Ministerului Internelor ºi
Reformei Administrative ºi
Ministerul Agriculturii ºi Dezvol-
tãrii Rurale, în sensul cã nu se
poate efectua decât cu acordul
autoritãþii competente pentru
protecþia mediului ºi numai dupã
obþinerea permisului de lucru cu
foc, nu a rezolvat deloc lucrurile. 33333 AC
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Luni începeLuni începeLuni începeLuni începeLuni începe
admiterea la UMFadmiterea la UMFadmiterea la UMFadmiterea la UMFadmiterea la UMF
Craiova. TCraiova. TCraiova. TCraiova. TCraiova. Treireireireirei
candidaþi pe loccandidaþi pe loccandidaþi pe loccandidaþi pe loccandidaþi pe loc
la Medicinãla Medicinãla Medicinãla Medicinãla Medicinã

Peste 1.300 de absolvenþi de
liceu s-au înscris anul acesta
pentru concursul de admitere
organizat de UMF Craiova. Cei
mai mulþi – 621, au optat pen-
tru Facultatea de Medicinã,
unde se luptã pentru unul din
cele 209 locuri scoase la buget.
Concurenþã mare se înregistrea-
zã ºi la Farmacie – patru candi-
daþi pe loc, dar ºi la Medicinã
Dentarã, unde 176 de absolvenþi
înscriºi aspirã la unul din cele
34 de locuri disponibile.

„Producem, acum,„Producem, acum,„Producem, acum,„Producem, acum,„Producem, acum,
pentru 50 depentru 50 depentru 50 depentru 50 depentru 50 de
milioane de oameni”milioane de oameni”milioane de oameni”milioane de oameni”milioane de oameni”

Nici nu a intrat bine în vigoare
Legea supermarketurilor, cã aces-
tea din urmã sunt arãtate cu dege-
tul de Federaþia Naþionalã Pro Agro.
Mai exact, sunt învinuite cã ar fac-
tura în avans produsele livrate de
firmele autohtone. L.A.P.A.R., prin
preºedintele sãu, Laurenþiu Baciu,
ne-a precizat în exclusivitate cã, la
ora actualã, România produce hra-
nã pentru 50 de milioane de oameni
ºi cã motivul invocat de retaileri,
cã producãtorii români nu pot ono-
ra comenzilor lor, este o minciunã
sfruntatã. România este pentru re-
taileri, în accepþiunea sa, una din-
tre cele mai profitabile pieþe, acþio-
nând aici mai ceva ca într-o junglã.

LiberaliiLiberaliiLiberaliiLiberaliiLiberalii
au calculatau calculatau calculatau calculatau calculat
cu ce banicu ce banicu ce banicu ce banicu ce bani
se continuãse continuãse continuãse continuãse continuã
proiecte europeneproiecte europeneproiecte europeneproiecte europeneproiecte europene

LoredanaLoredanaLoredanaLoredanaLoredana
ºººººi „Zdob i „Zdob i „Zdob i „Zdob i „Zdob ºi Zdub”ºi Zdub”ºi Zdub”ºi Zdub”ºi Zdub”
cântãcântãcântãcântãcântã
la „Serbãrilela „Serbãrilela „Serbãrilela „Serbãrilela „Serbãrile
TTTTTimiºoreana”imiºoreana”imiºoreana”imiºoreana”imiºoreana”
de la Craiovade la Craiovade la Craiovade la Craiovade la Craiova
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Scrisoare deschisã a sindicatelor
româneºti din Educaþie cãtre
preºedintele Turciei
Federaþia Naþionalã a Sindicatelor “Alma

Mater” ºi Federaþia Sindicatelor din Educa-
þie “Spiru Haret” au trimis, ieri, o scrisoare
deschisã preºedintelui Turciei, Recep Tay-
yip Erdogan, prin care îi cer sã înceteze acþi-
unile împotriva angajaþilor din domeniul în-
vãþãmântului. Federaþiile considerã cã acþi-
unile îndreptate împotriva profesorilor din
Turcia sunt un act de comportare nedemo-
craticã ºi îi cer preºedintelui Erdogan sã res-
pecte ºi sã garanteze “libertatea academicã
ºi calitatea educaþiei pentru toþi, prin impli-
carea angajaþilor din educaþie în toate deci-
ziile privind sectorul educaþiei, precum ºi re-
cunoaºterea sindicatelor din învãþãmânt ca
organizaþii profesionale”, se aratã într-un co-
municat de presã al Federaþiei „Spiru Ha-
ret”. În scrisoare sunt cerute condiþii de
muncã decente pentru angajaþii din educa-
þie, încetarea urmãririi penale ºi concedierii
profesorilor turci, respectarea drepturilor
omului ºi respectarea libertãþii de exprimare,
a statului de drept ºi a justiþiei. “Dispuneþi
ambasadorului din România sã înceteze pre-
siunile exercitate la adresa unitãþilor de în-
vãþãmânt finanþate de cãtre cetãþeni turci în
România, unitãþi de învãþãmânt înfiinþate în
conformitate cu legislaþia statului român”,
se mai aratã în comunicat. În urma loviturii
de stat eºuate din Turcia, din noaptea de 15
spre 16 iulie, aproximativ 50.000 de profe-
sori, militari, poliþiºti, judecãtori ºi alþi funcþi-
onari publici au fost suspendaþi din funcþii
sau arestaþi preventiv.

Gorghiu: Îmi dau demisia dacã
guvernul se face cu PSD
Copreºedintele PNL Alina Gorghiu a de-

clarat cã va demisiona din fruntea partidului
dacã, dupã alegerile parlamentare, se va face
un guvern de uniune naþionalã cu PSD, chiar
dacã acest lucru va fi cerut de preºedintele
Iohannis. ‘’Da, eu îmi dau demisia dacã gu-
vernul se face cu PSD-ul’’, a rãspuns Alina
Gorghiu, întrebatã la B1Tv ce va face în ca-
zul în care preºedintele Iohannis va cere PNL
formarea unui guvern de uniune naþionalã
alãturi de PSD. Copreºedintele PNL a preci-
zat cã decizia de a nu accepta ‘’absolut nici-
un fel de pact cu PSD’’ a fost votatã în statu-
tul partidului ºi cã are ‘’o convingere inti-
mã’’ cã preºedintele Iohannis va nominaliza
un premier din rândul liberalilor. ‘’Ne-am ars
de foarte multe ori, avem dispoziþie în statut
cã nu facem nimic cu PSD (…) Preºedintele
niciodatã n-a ieºit din limitele constituþiona-
le. Va þine cont de opinia partidelor politice
din parlament, va þine cont de propunerile
de prim-ministru ºi am o convingere intimã
cã întotdeauna va considera oferta PNL mai
bunã decât un preºedinte condamnat defi-
nitiv’’, a concluzionat ea, reiterând cã pro-
punerea de premier a PNL va fi anunþatã
pânã la începerea campaniei.
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Curtea de Apel Bucureºti a decis,
ieri, condamnarea definitivã a omu-
lui de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu la
ºase ani ºi douã luni de închisoare,
în timp ce fostul sindicalist Liviu
Luca a fost condamnat la ºase ani.
De asemenea, omul de afaceri Ovi-
diu Þurcan a fost condamnat la cinci
ani ºi zece luni iar un fost director al
Petromservice, Gheorghe ªupealã, a
fost condamnat la ºase ani de deten-
þie. Potrivit deciziei Curþii de Apel, alte
opt persoane au primit pedepse cu-
prinse între un an de închisoare cu
suspendare ºi patru ani de detenþie.

Pe laturã civilã, inculpaþii au fost
obligaþi “la plata despãgubirilor acor-
date pãrþii civile SC PSV COMPANY SA prin
sentinþa penalã apelatã, în limita sumei de
36.430.127,92 euro (în echivalent în lei la cur-
sul BNR de la data efectuãrii plãþii)”, se aratã în
decizia instanþei.

În septembrie 2012, Sorin Ovidiu Vîntu, Li-
viu Luca, Octavian Þurcan ºi foºtii directori ai
Petromservice Gheorghe ªupealã ºi Zizi Anag-
nastopol au fost trimiºi în judecatã pentru spã-
lare de bani ºi delapidarea companiei, prejudi-
ciul produs fiind de peste 83,5 milioane de euro.
Liviu Luca, Sorin Mihai, Gheorghe ªupealã,
Bogdan Negrutzi, Ioan Bolhâlþeanu, Zizi Anag-
nastopol, Graziano Rino Raichovich au fost tri-
miºi în judecatã pentru delapidare, iar Sorin
Ovidiu Vîntu ºi Octavian Þurcan, pentru com-
plicitate la delapidare ºi spãlare a banilor.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2005,

Instituþia Avocatului Poporului a declan-
ºat o anchetã în mai multe orfelinate din þarã,
vizate de declaraþiile ministrului Dragoº Pîs-
laru privind “suspiciunea de trafic cu co-

Liderul MISA, Gregorian Bivo-
laru, a fost adus, ieri, din Franþa în
România, acesta fiind încarcerat la
Centrul de Arest Preventiv al Poli-
þiei Capitalei, au declarat surse din
cadrul Poliþiei Române pentru ME-
DIAFAX. “În urma cooperãrii poli-
þieneºti internaþionale cu autoritãþile
judiciare din Franþa, la data de 22
iulie, poliþiºtii din cadrul Centrului
de Cooperare Poliþieneascã Interna-
þionalã – I.G.P.R. au efectuat o mi-
siune de preluare, sub escortã, a unui
bãrbat de 64 de ani, pe numele cã-
ruia este emis un mandat de execu-
tare a pedepsei pentru sãvârºirea
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Liviu Luca a devenit, în mod indirect, acþiona-
rul majoritar al SC Petromservice SA, prin achi-
ziþia a 49,35% din acþiunile societãþii realizatã
prin intermediul companiei Elbahold Ltd (înma-
triculatã în Cipru), la care avea calitatea de be-
neficiar real în sensul prevãzut de Legea 656/
2002 pentru prevenirea ºi sancþionarea spãlãrii
banilor ºi de Directiva 2005/60/CE. “În acest
mod, inculpatul Luca Liviu a controlat activita-
tea ulterioarã desfãºuratã de SC Petromservice
SA, prin exercitarea dreptului de vot al Elba-
hold Ltd în cadrul Adunãrii Generale a Acþiona-
rilor, ceea ce i-a permis desemnarea unor per-
soane apropiate în funcþiile de membri ai Con-
siliului de Administraþie, director general ºi di-
rector financiar”, a arãtat Parchetul instanþei
supreme.

Anchetatorii au stabilit cã Liviu Luca era aju-

tat la administrarea companiei de
cãtre Sorin Ovidiu Vîntu, care a fi-
nanþat preluarea pachetului de acþi-
uni. Un rol important în adminis-
trarea SC Petromservice SA avea
ºi Octavian Þurcan, persoanã apro-
piatã de Vîntu, care intermedia re-
laþia inculpaþilor cu companiile în-
matriculate în Cipru pe care le con-
trolau ºi cu bãncile din aceastã þarã,
au precizat procurorii.

În cursul anului 2007, SC Pe-
tromservice SA a vândut activita-
tea de servicii petroliere, în schim-
bul cãreia a primit suma totalã de
aproximativ 325 milioane euro. “În-
trucât, în aceeaºi perioadã, împo-

triva societãþii erau în curs de desfãºurare nu-
meroase proceduri de executare silitã pentru
drepturile salariale restante obþinute de cãtre
angajaþi prin intermediul unor hotãrâri judecã-
toreºti, inculpatul Luca Liviu a hotãrât ca lichi-
ditãþile societãþii sã fie transferate în patrimo-
niul unor companii controlate de Vîntu Sorin
Ovidiu, pentru a evita ca aceste sume sã ajungã
în posesia salariaþilor sau sã fie distribuite ca
dividende acþionarilor minoritari”, au precizat
procurorii.

Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat pânã
în prezent în douã dosare, executându-ºi pe-
depsele. În 24 ianuarie 2014 a fost condamnat
de instanþa supremã la doi ani de închisoare cu
executare în dosarul favorizãrii lui Nicolae Popa.
Anterior, a fost condamnat la doi ani de pentru
ºantajarea lui Sebastian Ghiþã.

Gregorian Bivolaru a fost adus în România.
Sfârºitul unei cãutãri care a durat 12 ani

infracþiunii de act sexual cu minor.
Acesta a fost introdus într-un Cen-
tru de Reþinere ºi Arest Preventiv al
Poliþiei Române. Acþiunea a benefi-
ciat de sprijinul celorlalte agenþii de
aplicare a legii, cu competenþe în
domeniu”, se anunþã într-un comu-
nicat de presã al Poliþiei Române.
Surse din cadrul Poliþiei Române au
declarat pentru MEDIAFAX cã este
vorba despre Gregorian Bivolaru,
liderul Miºcãrii de Integrare Spiri-
tualã în Absolut, acesta fiind încar-
cerat la Centrul de Arest Preventiv
al Poliþiei Capitalei.

Curtea Supremã din Franþa a

decis definitiv la data de 13 iulie sã
îl extrãdeze în România pe Grego-
rian Bivolaru pentru a îºi ispãºi pe-
deapsa de ºase ani de închisoare
pentru act sexual cu un minor, dis-
pusã în iunie 2013 de Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie. Gregorian Bi-
volaru a plecat din România în anul
2004 iar în 2005 a primit azil politic
în Suedia. Pe 26 februarie anul acesta
a fost prins de autoritãþile franceze
în timp ce se afla la un târg în Paris.
Pe parcursul judecãrii cererii de ex-
trãdare, autoritãþile suedeze au infor-
mat magistraþii francezi cã îl menþin
pe Gregorian Bivolaru ca azilant. Li-

derul MISA a figurat pe lista Agen-
þiei poliþiei europene (Europol), prin-
tre cei mai cãutaþi infractori, alãturi
de persoane precum Salah Abdes-
lam, dat în urmãrire pentru implica-
re în atacurile teroriste comise la
Paris în noiembrie 2015.

Aducerea lui Gregorian Bivolaru
în România, pentru a-ºi ispãºi pe-
deapsa de ºase ani primitã pentru
comiterea de act sexual cu un mi-
nor, vine dupã aproape 12 ani în
care liderul MISA a fost cãutat de
autoritãþile române, acesta fugind
din þarã în 2004 iar în 2005 primind
azil politic în Suedia.

Avocatul Poporului s-a sesizat în cazul suspiciunilor de trafic de copii în orfelinate
pii”, se aratã într-un comunicat remis ME-
DIAFAX. “Avocatul Poporului s-a sesizat
din oficiu ºi a declanºat o anchetã în insti-
tuþiile statului vizate de declaraþiile Ministru-

lui Muncii, Dragoº Pîslaru
privind suspiciunea de tra-
fic cu copii în orfelinatele
din sudul þãrii. Sesizarea din
oficiu ºi ancheta vizeazã
posibila încãlcare a art. 49
din Constituþia României pri-
vind protecþia copiilor ºi a
tinerilor”, se noteazã într-un
comunicat remis MEDIA-
FAX de reprezentanþii insti-
tuþiei Avocatului Poporului.

Ministrul Muncii, Dra-
goº Pîslaru, a declarat, du-
minicã, într-o emisiune te-
levizatã, cã existã suspi-
ciuni de trafic cu copii în

orfelinatele din sudul þãrii ºi cã, în acest
moment existã „anchete în desfãºurare”
pentru elucidarea acestor suspiciuni. Pîs-
laru spunea cã ministerul a primit date în
acest sens de la serviciile de informaþii.
„Din pãcate, am încã niºte cazuri în zona
de sud-est a þãrii unde existã suspiciuni de
trafic de persoane ºi prostituþie legate de
instituþiile care gãzduiesc copiii în numele
statului. E vorba de instituþii ale statului în
care este suspiciunea cã a fost trafic de co-
pii, instituþii de protecþii. Sunt mai multe
instituþii, cel puþin 4-5 instituþii unde se fac
anchete”, a spus ministrul, conform digi2-
4.ro. El a precizat, însã, cã anterior inves-
tigaþilor a primit date în acest sens de la
serviciile de informaþii.

La o zi dupã aceste declaraþii, Dragoº Pîs-
laru a mers la sediul DIICOT – structura cen-
tralã, pentru o întâlnire de lucru cu procuro-
rul ºef al DIICOT, Daniel Horodniceanu.
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De la începutul lunii iulie a.c.,
echipajele de intervenþie din cadrul
subunitãþilor Inspectoratului pen-
tru situaþii de urgenþã „Oltenia”, al
judeþului Dolj, au fost solicitate sã
intervinã pentru stingerea a 147 de
incendii, declanºate în miriºti ºi
zone cu vegetaþie uscatã. Cauzele
probabile ale incendiilor au fost fie
provocarea lor premeditatã, fie
neglijenþã iresponsabilã a unor oa-
meni. La aceste intervenþii au par-
ticipat pompieri militari din cadrul
Departamentului 1 Pompieri Cra-
iova, Detaºamentului 2 Pompieri
Craiova, Detaºamentului Pompieri
Calafat, Secþiei Pompieri Craiova,
Secþiei Pompieri Bãileºti, Secþiei
Pompieri Segarcea, Gãrzii 2 Pom-
pieri Bechet, dar ºi Serviciile Vo-
luntare pentru Situaþii de Urgenþã.
Incendierea miriºtilor, reglementatã
prin Ordinul comun nr. 605/579
din 2008 al Ministerului Internelor
ºi Reformei Administrative ºi Mi-
nisterul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, în sensul cã nu se poate
efectua decât cu acordul autoritã-
þii competente pentru protecþia
mediului ºi numai dupã obþinerea
permisului de lucru cu foc, nu a
rezolvat deloc lucrurile. Încât nu-
mãrul mare de incendieri al miriº-
tilor, pentru stingerea cãrora s-au

De la „ISU Oltenia”: De la „ISU Oltenia”: De la „ISU Oltenia”: De la „ISU Oltenia”: De la „ISU Oltenia”: Opriþi incendierea miriºtilorOpriþi incendierea miriºtilorOpriþi incendierea miriºtilorOpriþi incendierea miriºtilorOpriþi incendierea miriºtilor!!!!!
fãcut mari eforturi, dar ºi cheltu-
ieli materiale, n-au autori identifi-
caþi. Ce se întâmplã în realitate, mai
ales cã incendieri ale miriºtilor ºi
vegetaþiei uscate avem an de an?
Din punct de vedere pedologic,
specialiºtii sunt unanim de acord
cã incedierea miriºtilor are efecte
dãunãtoare pentru fertilitatea solu-
lui. Chiar dacã se poate admite cã
la câþiva ani, prin incendiere, spec-
trul bolilor ºi dãunãtorilor se ate-
nueazã, mãsurile de prevenire la
arderea miriºtilor sunt speciale ºi
sunt bine structurate prin Legea
307/2006 privind apãrarea contra
incendiilor. Competenþe deosebite
sunt rezervate primarilor. Anul
acesta, din varii motive, problema
a fost scãpatã de sub control, ne
referim în primul rând la Garda de
Mediu, care are, la rândul sãu,
competenþe exprese. Mai mult, în-
tre Garda Naþionalã de Mediu ºi
Agenþia de Plãti ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã existã un protocol
de colaborare (nr. 7114/18 sep-
tembrie 2009) al cãrui scop îl re-
prezintã creºterea eficienþei acþi-
unilor de control, a respectãrii
bunelor condiþii agricole ºi de
mediu, referitoare la arderea mi-
riºtilor, a resturilor vegetale pe te-
renul arabil ºi la arderea pajiºtilor

permanente, precum ºi a cerinþe-
lor minime de protecþie a mediu-
lui, cum au fost definite prin Pro-
gramul naþional de dezvoltare ru-
ralã. Sã adãugãm la efectele dãu-

nãtoare ale incendierii miriºtilor,
unele enumerate, consecinþele re-
almente pãgubitoare asupra efec-
tivelor cinegetice, gonite de pe
arealele supuse factorilor pertur-

batori. Cum inclusiv Instituþia pre-
fectului are depline competenþe,
intervenþia trebuia sã fie una re-
simþitã.

M. ALEXANDRU

«Ia-þi prietenii ºi familia ºi vino astãzi ºi
mâine, 24 iulie, în Piaþa „Mihai Vieazul” din
Craiova, sã ne bucurãm împreunã de bere
proaspãtã, bucate alese ºi muzicã pe gustul
tãu! Tu adu voia bunã, noi punem berea la
rece! Te aºteptãm cu multe surprize ºi artiºti
de seamã!» – este invitaþia lansatã de organi-
zatorii evenimentului „Serbãrile Timiºoreana”,
la care sunt aºteptaþi toþi craiovenii.

În timpul zilei, participanþii se pot im-
plica în diverse activitãþi antrenante ºi dis-
tractive: Cursa de obstacole, Quiz de voie
bunã, Testul degustãtorului, Cel mai lung
ºir de halbe, Licitaþii de obiecte ºi Cabina

Loredana ºi „Zdob ºi Zdub”Loredana ºi „Zdob ºi Zdub”Loredana ºi „Zdob ºi Zdub”Loredana ºi „Zdob ºi Zdub”Loredana ºi „Zdob ºi Zdub”
cântã la „Serbãrilecântã la „Serbãrilecântã la „Serbãrilecântã la „Serbãrilecântã la „Serbãrile

TTTTTimiºoreana” de la Craiovaimiºoreana” de la Craiovaimiºoreana” de la Craiovaimiºoreana” de la Craiovaimiºoreana” de la Craiova

foto. Seara au loc concerte: astãzi urcã pe
scenã Skizzo Skillz (ora 20.00) ºi „Zdob
ºi Zsub” (ora 21.15), iar mâine, 24 iulie,
Mihai Mãrgineanu (ora 20.00) ºi Loreda-
na (ora 21.00).

Primãria municipiului Craiova anunþã cã,
în vederea desfãºurãrii în condiþii optime
a manifestãrilor ocazionate de „Serbãrile
Timiºoreana”, se va impune o serie restric-
þii de circulaþie rutierã. Astfel, astãzi ºi mâi-
ne, în intervalul orar 19.30-23.30, se va
închide circulaþia, pe urmãtoarele strãzi:
strada „A.I. Cuza” – sectorul de drum
cuprins între intersecþia cu strada „Ro-

mul”, respectiv
cu strada „C.S.
Nicolaescu Plop-
ºor” ºi intersecþia cu
strada „Unirii”; strada
„Unirii” –  sectorul de drum
cuprins între intersecþia cu stra-
da „Mihai Viteazul” ºi intersecþia
cu strada „A. I. Cuza”; strada „Popa
ªapcã”.

„În situaþia în care autovehiculele staþi-
onate în zonele restricþionate obstrucþio-
neazã buna desfãºurare a manifestãrilor,
acestea vor fi ridicate ºi relocate pe am-

plasamente din
zonele aflate în

imediata apropie-
re. Solicitãm con-

ducãtorilor auto sã circule cu atenþie ºi sã
se conformeze semnalizãrilor rutiere ce vor
fi instituite”, se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al Primãriei Craiova.

Legea care permite renovarea clãdirilor
istorice aflate în proprietate privatã

a fost promulgatã
Preºedintele Klaus Iohannis a

semnat, joi, decretul de promulga-
re a legii referitoare la renovarea
faþadelor clãdirilor istorice, aflate
în proprietate privatã, cu bani de
la primãrie, aceºtia urmând sã fie
recuperaþi în cel mult zece ani.

Administraþiile publice locale
pot asigura, la cererea proprieta-
rilor, finanþarea integralã a lucrã-
rilor în anumite circumstanþe, su-
mele urmând sã fie recuperate în

cel mult zece ani, potrivit legii.
Banii urmeazã sã fie recuperaþi din
fondul de reparaþii al asociaþiei de
proprietari, iar în cazul în care nu
vor putea fi recuperaþi în acest
mod primãriile pot stabili o taxã
pentru creºterea calitãþii arhitec-
tural-ambientale a clãdirilor, apli-
cabilã doar proprietarilor care be-
neficiazã de reabilitarea clãdirilor
în urma înscrierii acestora în pro-
gramele multianuale.

În cazul în care clãdirile rea-
bilitate astfel sunt vândute, pri-
mãriile recupereazã banii de la
noii proprietari. De asemenea,
autoritãþile publice locale pot
prelua parþial sau integral aces-
te cheltuieli dacã respectivele
clãdiri sunt în “zone protejate
ºi în zone de protecþie a monu-
mentelor istorice înscrise în
Lista patrimoniului mondial”.
(Mediafax)
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Reamintim cã, în baza informa-
þiilor pe care le aveau, poliþiºtii Bri-
gãzii de Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova, îm-
preunã cu un procuror al DIICOT
– Serviciul Teritorial Craiova, au
desfãºurat o acþiune, în Craiova,
pentru destructurarea unei reþele de
traficanþi de droguri de risc ºi mare
risc. Astfel, joi, 26 noiembrie 2015,
oamenii legii au descins la douã
locuinþe din municipiu, la Marius
Andrei Anastasescu (31 de ani) ºi
la Elena Alexandra Jianu (26 de ani).
La percheziþii s-au descoperit 192
de comprimate de ecstasy, unele
dintre ele în ambalaje cu inscripþia
“Chupa Chups”, 70 gr. de cana-
bis, 3 grame de rezinã de canabis
(haºiº), muguri de canabis, dar ºi
1 gr. de cocainã ºi mai multe pli-
culeþe cu urme de cocainã.

Acþiune preventivã
a poliþiºtilor Secþiei 3 Craiova

În cadrul Campaniei „NE-
GLIJENÞA – INVITAÞIE
DESCHISÃ LA FURT” des-
tinatã prevenirii infracþiunilor
de tâlhãrie ºi furturi din lo-
cuinþe, din autoturisme ºi din
buzunare, poliþiºtii de proxi-
mitate din cadrul Secþiei 3
Poliþie Craiova au desfãºurat,
joi, o activitate educativ-pre-
ventivã în cartierul Valea Ro-
ºie, zona Pieþei Eroilor ºi
Complexului Vechi. Activita-
tea a avut drept scop creºte-
rea nivelului de informare a
populaþiei cu privire la adop-
tarea unei conduite preventi-
ve tocmai pentru a nu deveni
victime ale acestor genuri de
infracþiuni. Oamenii legii au
împãrþit cetãþenilor pliante cu sfaturi ºi recomandãri pentru con-
ºtientizarea acestora cu privire la riscurile la care se expun în ca-
zul neadoptãrii unui comportament preventiv ºi neluãrii mãsurilor
de asigurare a bunurilor personale, mai ales când pãrãsesc locuin-
þa, dupã cum au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Doljean cãutat pentru
proxenetism în Franþa,
în arestul IPJ Dolj

Reprezentanþii IPJ Dolj au
anunþat cã joi, 21 iulie a.c.,
în urma activitãþilor specifi-
ce desfãºurate, poliþiºtii din
cadrul Serviciului de Inves-
tigaþii Criminale Dolj l-au de-
pistat pe Ion T. (28 de ani),
din comuna Unirea. Pe nu-
mele doljeanului, autoritãþile
judiciare din Franþa au emis
un mandat european de ares-
tare pentru sãvârºirea, pe te-
ritoriul acestei þãri, în cursul
anului 2016, în complicitate
cu alte persoane, a doua in-
fracþiuni de asociere în ve-
derea comiterii de infracþiuni
ºi proxenetism calificat. Dol-
jeanul a fost prezentat ma-
gistraþilor Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Craiova, care au
emis pe numele acestuia ordonanþã de reþinere pentru 24 ore, ur-
mând sã fie prezentat Curþii de Apel Craiova în vederea emiterii
mandatului de arestare ºi demarãrii procedurilor de extrãdare.
Tânãrul a fost introdus în arestul I.P.J Dolj.

Razie rutierã în Craiova
În cursul zilei de joi, poli-

þiºtii rutieri craioveni au or-
ganizat, în municipiul Craio-
va, o acþiune pentru preveni-
rea accidentelor rutiere gene-
rate de neacordarea de prio-
ritate de cãtre conducãtorii
auto pietonilor angajaþi în tra-
versarea strãzilor, regulamen-
tar, prin locurile special ame-
najate ºi semnalizate cores-
punzãtor. De asemenea, nici
pietonii nu au fost omiºi de oamenii legii, poliþiºtii rutieri acþionând
ºi pentru conºtientizarea acestora cu privire la importanþa respec-
tãrii normelor rutiere referitoare la traversarea strãzilor. În cadrul
acþiunii, poliþiºtii au constatat 115 de abateri de naturã contra-
venþionalã, pentru sancþionarea cãrora au aplicat amenzi în valoa-
re de peste 20.000 lei. Dintre acestea, 20 de sancþiuni au fost
aplicate unor conducãtori auto care nu au acordat prioritate de
trecere pietonilor, iar alte 44 de sancþiuni au fost aplicate unor
pietoni care au traversat neregulamentar strãzile, dupã cum au
anunþat reprezentanþii IPJ Dolj.
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craiovenii prinºi cu droguricraiovenii prinºi cu droguricraiovenii prinºi cu droguricraiovenii prinºi cu droguricraiovenii prinºi cu droguri

Cei doi tineri din Craio-
va, o femeie ºi un bãrbat,
de 26, respectiv 31 de ani,
arestaþi preventiv în
noiembrie anul trecut
pentru trafic de droguri de
mare risc ºi trafic de
droguri de risc, au fost
condamnaþi. Judecãtorii de
la Tribunalul Dolj i-au gãsit
vinovaþi, femeia fiind
condamnatã la 4 ani de
închisoare cu executare, în
timp ce bãrbatul a scãpat
cu 2 ani de închisoare cu
suspendare ºi 90 de zile de
muncã în folosul comunitã-
þii. Sentinþa, pronunþatã
sãptãmâna trecutã, nu este
definitivã, cei doi inculpaþi,
care au fost menþinuþi sub
control judiciar, declarând
deja apel. Oamenii legii au
gãsit, în urma descinderilor
fãcute la locuinþele lor,
pastile de amfetaminã,
canabis, haºiº, dar ºi
cocainã.

În plus, cei doi craioveni aveau
ºi instalaþii artizanale de propagare
a luminii ºi cãldurii (pentru creºte-
rea plantelor) ºi de consum a ca-
nabisului, toate fiind ridicate în
vederea cercetãrilor. ªi cei doi cra-
ioveni au fost „sãltaþi” de poliþiºtii
de crimã organizatã ºi duºi la audi-
eri, la sediul DIICOT – Craiova.
La finalul audierilor procurorul de
caz a dispus reþinerea celor doi
pentru 24 de ore, fiind acuzaþi de
trafic de droguri de risc ºi trafic
de droguri de mare risc. O zi mai
târziu, pe 27 noiembrie, au fost
prezentaþi Tribunalului Dolj cu pro-
punere de arestare preventivã, pro-
punere admisã de instanþã, care le-
a emis mandate pentru 30 de zile.
Cei doi inculpaþi au contestat mã-
sura arestãrii preventive, iar pe 4
decembrie 2015 Curtea de Apel
Craiova le-a admis contestaþiile,
bãrbatul fiind plasat sub control
judiciar, în timp ce femeia a ajuns
în arest la domiciliu, mãsurã pre-
lungitã pânã la 1 februarie a.c.
ªi-au recunoscut faptele

Pe 23 martie a.c. s-a înregistrat
la Tribunalul Dolj dosarul în care
cei doi au fost trimiºi în judecatã
pentru trafic de droguri, iar pe 12
iulie a.c. a fost pronunþatã sentin-
þa. Craiovenii ºi-au recunoscut fap-
tele ºi au cerut sã beneficieze de
prevederile vizând reducerea cu o

treime a limitelor de pedeapsã. Ast-
fel, Marius Andrei Anastasescu a
fost condamnat la 2 ani de închi-
soare cu suspendare pe durata unui
termen de încercare de 4 ani ºi 90
de zile de muncã în folosul comu-
nitãþii, iar Elena Alexandra Jianu a
primit o pedeapsã de 4 ani închi-
soare cu executare: „condamnã pe
inculpatul Anastasescu Marius
Andrei la pedeapsa de 2 ani închi-
soare. Dispune suspendarea execu-
tãrii pedepsei sub supraveghere pe
durata unui termen de supraveghe-
re de 4 ani. Obligã inculpatul sã
presteze o muncã neremuneratã în
folosul comunitãþii pe o perioadã
de 90 de zile la Primãria munici-
piului Craiova sau la Serviciul
Public de Asistentã Medico-Socia-
lã Craiova. (...) Condamnã pe in-
culpata Jianu Elena Alexandra la
pedeapsa de 4 ani închisoare. Dis-
pune distrugerea cantitãþilor de
droguri ridicate de la cei doi in-
culpaþi ºi rãmase efectuarea ana-
lizelor de laborator. Obligã pe fie-
care din inculpaþi la câte 1.000 lei
cheltuieli judiciare. Cu apel. Pro-
nunþatã în ºedinþa publicã de la
12 07 2016”, se aratã în hotãrârea
instanþei. Cei doi inculpaþi, faþã de
care s-a menþinut mãsura contro-
lului judiciar, au declarat apel, la
începutul acestei sãptãmâni, ape-
lurile lor urmând sã fie judecate la
Curtea de Apel Craiova.
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Un jurnalist din Bãnie, Ion Mihai, pe care
îl urmãresc de pe la începuturile sale în
aceastã profesiune dificilã ºi, oricât de pa-
radoxal ar pãrea, mult mai riscantã decât
se crede ºi se presupune, s-a hazardat zile-
le trecute sã-ºi divulge, pe o reþea de socia-
lizare, sentimentul sãu cã, da, în Craiova
ultimelor decenii s-au înregistrat, cum spu-
nea, „transformãri” care au schimbat, se
înþelege în bine, faþa urbei.

Matur de-acum ºi cu o expertizã aprecia-
bilã în spate, verificabilã prin ani de risipi-
toare trudã pe traseul atât de accidentat al
acestei meserii aflate sub incidenþa inclemen-
tã a clipei, „neinspiratul” preopinent ºi-a asu-
mat un gest de o temeritate ale cãrei urmãri
nici bunul-simþ ºi nici onestitatea pe care i le
bãnuiesc nu le-a putut anticipa. ªi, în con-
secinþã, nici evita. Dovadã cã, sub aceeaºi
pagodã a gândului bun avansat nici mãcar
de pe vreo poziþie înscrisã într-o „fiºã de
post” a meseriei, cât mai curând, în cea de
cetãþean al urbei ºi, într-o astfel de perspec-
tivã, sub semnul unui elementar ºi nevino-
vat drept la opinie, s-a apucat sã ºi înºire,
într-o ordine aleatorie, câteva exemple ale

Opinionistul ºi hãituiala cârcotaºãOpinionistul ºi hãituiala cârcotaºãOpinionistul ºi hãituiala cârcotaºãOpinionistul ºi hãituiala cârcotaºãOpinionistul ºi hãituiala cârcotaºã
acelor schimbãri. În treacãt fie spus, înºi-
ruirea nu revendica nicicum vreo intenþie
bilanþierã ºi, de aici, nici pomenealã de vreo
suspectare de partizanat ori de vreo aliniere
la vreo instanþã de ordin politic, indiferent
care ar fi putut sã fie aceasta.

Ceea ce urmat, deºi nu ºtiu de ce ar mai
fi trebuit sã mã surprindã, au fost atacuri-
le, unele de o inclemenþã scãpatã de sub
cele mai fragile chingi ale cuviinþei, succe-
date ca niºte rafale la foc automat, fãrã vre-
un argument punctual ºi într-o devãlmãºie
tipicã pãruielii muiereºti oblojite de arºiþa
verii ºi sub impulsul cine ºtie cãrei impru-
denþe casnice. Nu mã voi opri la ele: mai
ales cã printre replicanþi i-am regãsit pe
câþiva, ei înºiºi slujitori ai ingratei profesi-
uni ºi cãrora încã le port o consideraþie egalã
cu reputaþia, ºi a lor indubitabilã, pe care
personal i-o conferisem celui redistribuit pe
acel post de inamic despre care scriam nu
demult cã, dacã nu-l ai la îndemânã, musai
trebuie sã-l inventezi.

De ce evoc acest episod, în fond lipsit de
vreun interes ori impedanþã majore? Spre a
risipi suspiciuni de care prostul gust gene-

ralizat nu duce lipsã, fac mãrturisirea cã pe
jurnalistul Ion Mihai nu l-am întâlnit decât
de câte ori în spaþii destinate unor evenimen-
te culturale; nu mi-a fost student, n-am bãut
împreunã nici mãcar din întâmplare vreo
halbã de bere, n-am schimbat mesaje nici pe
reþele de socializare. Îl ºtiu din ceea ce a scris
pe unde l-a purtat destinul gazetãresc ºi, ca
atare, nu-l pot evoca nici cu apelativul, alt-
minteri vesel desemantizat de hâtrul genial
pe numele sãu I.L Caragiale, de amic.

ªi, totuºi… Resortul acestei intervenþii þine
de douã raþiuni, ambele demne de a fi eva-
luate, judecate ºi, mai apoi, substituite unei
reflecþii mai profunde la capãtul cãreia sã
sperãm cã vom reuºi sã ne sustragem ispitei
de sorginte cârcotaºe. Fiindcã despre asta
este vorba. Iar ea, ispita, poate pãrea, con-
fruntatã printr-un veac de butade lãsate
moºtenire nouã de spirite – olteneºti – dificil
de contrazis (de la Tradem ºi Elena Farago,
la F. Aderca, Tiberiu Iliescu, Marin Sores-
cu, ba chiar de la bãlºeanul Pandrea – posi-
bil de sintetizat simbiotic în defetismul nos-
tru funciar. Cel care i-a fãcut pe unii dintre
precursorii citaþi mai înainte sã profetizeze

cã oltenii sunt geniali, dar nu la ei acasã, ºi
cã, în rare contexte, când muza clevetirii
pleacã la culcare, patriotismul lor local ca-
pãtã mai degrabã inconsistenþa unei scurte,
dar ropotitoare, rupere de nori.

Morala este însã dintr-o cu totul altã or-
dine ºi de o gravitate cu nevolnice urme în
istoria noastrã de ieri ºi de acum: jocul deri-
ziunii, secondat de lipsa unui respect pentru
urbea în care te-ai nãscut ºi te-ai format.

Nu mã intereseazã cine reparã o fântânã
ori peretele unei biserici rãpuse de timp, însã
ultima urmã de civism mã obligã sã-mi asum
mãcar satisfacþia schimbãrii ºi a acelor trans-
formãri cãrora e superfluu sã le atribui iden-
titãþi edilitare. ªi cu atât mai puþin „politice”.

ªi, ca sã-mi asum propria „candidaturã”
la  vreo campanie egal cârcotaºã ce nu va
lipsi, reiterez unicul partizanat cu jurnalistul
Ion Mihai, declarând ritos cã, da, Craiova e
pe un drum de schimbãri majore, cu reuºite
ºi cu nereuºite ºi mi se pare limpede cã a
ieºit, fie ºi un pic buimacã, dintr-o somno-
lenþã a acelui bãtrân ºi a bãtrânei sale care,
de mânã, înfruntau, sedaþi, ploaia ce cãdea
fix de trei ori pe sãptãmânã.

„România va participa în anul 2016, la demersurile
Coaliþiei Globale, cu un efectiv total de pânã la 50 de
militari, destinat activitãþilor de instruire ºi consiliere
a forþelor de securitate irakiene”, se aratã într-un co-
municat remis MEDIAFAX de MapN. Comunicarea
vine dupã ce, între 20-21 iulie, ministrul apãrãrii naþi-
onale, Mihnea Motoc, a participat la Reuniunea þãri-
lor contributoare la Coaliþia Globalã anti-ISIL/DAESH
la nivelul miniºtrilor apãrãrii ºi de externe, condusã
de Statele Unite ale Americii.

Cei de la MapN susþin cã la Reuniune au fost con-
damnate “cu fermitate atacurile teroriste comise de
ISIL/DAESH împotriva populaþiei civile”, în statele
din Orientul Mijlociu, în statele europene ºi în SUA.
Potrivit sursei citate, s-a discutat ºi despre accelera-
rea mãsurilor de combatere a ISIL/DAESH, precum
ºi stabilizarea zonelor eliberate de sub ocupaþia orga-
nizaþiei teroriste.

“De asemenea, a fost subliniat rolul important al
NATO în cadrul procesului de consolidare a capaci-
tãþii de apãrare irakiene prin intermediul pachetului de
capabilitãþi dedicat acestei þãri, precum ºi din perspec-
tiva utilizãrii avioanelor AWACS ale Alianþei Nord-
Atlantice în sprijinul forþelor Coaliþiei de luptã împo-
triva ISIL/DAESH”, se mai noteazã în comunicatul
remis MEDIAFAX.

Comisia Europeanã a trimis România în faþa CJUE
pentru netranspunerea în legislaþia naþionalã a directivei
2012/34/UE privind instituirea spaþiului feroviar unic
european ºi solicitã plata unei penalitãþi zilnice de
29.091,40 euro, pânã când directiva va fi transpusã în
totalitate în legislaþie. Alãturi de România au mai fost
sancþionate Grecia ºi Luxemburg, care vor trebui sã
suporte penalitãþi zilnice de 30.310,80 euro , respectiv
8.710,00 euro.

Directiva urmãreºte sã consolideze rolul organisme-
lor de reglementare naþionale în domeniul feroviar, în
special în ceea ce priveºte competenþa acestora în cazul
instalaþiilor feroviare, cum ar fi terminalele ºi staþiile. Ea
impune statelor membre sã îºi bazeze relaþiile cu admi-
nistratorii de infrastructurã pe contracte multianuale care
stabilesc obligaþii reciproce în ceea ce priveºte structu-
ra de platã ºi calitatea serviciilor de infrastructurã care
trebuie furnizate companiilor feroviare.

De asemenea, aceasta cuprinde cerinþe privind trans-
parenþa financiarã, astfel încât companiile feroviare ºi
administratorii de infrastructurã sã pãstreze ºi sã publi-
ce conturi separate ºi sã controleze fluxurile financiare.

Statele membre au avut obligaþia de a asigura intrarea
în vigoare a mãsurilor necesare pentru a se conforma
directivei pânã la 16 iunie 2015.

Vremea va fi cãlduroasã în majoritatea zonelor, cu
precãdere în regiunile sud-vestice ºi sudice, unde dis-
confortul termic va creºte ºi pe arii restrânse va fi ca-
niculã, informeazã Administraþia Naþionalã de Meteo-
rologie (ANM).

Astãzi, în þarã, maximele termice vor fi cuprinse în-
tre 26 ºi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Lun-
ca Dunãrii, iar minimele termice se vor încadra între
12 ºi 22 de grade, mai scãzute în depresiunile din estul
Transilvaniei, spre 8 grade. Vor fi înnorãri trecãtoare,
averse, descãrcãri electrice ºi intensificãri de scurtã
duratã ale vântului, local, în zona montanã ºi doar izo-
lat în vestul, nord-vestul ºi centrul þãrii. În rest cerul
va fi variabil la senin. În Bucureºti, vremea va fi cãl-
duroasã, iar disconfortul termic va creºte. Temperatu-
ra maximã va fi de 33...34 de grade, iar cea minimã de
19...21 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul
slab pânã la moderat.

Duminicã, vremea se va menþine cãlduroasã în ma-
joritatea zonelor, pe arii restrânse canicularã ºi cu dis-
confort termic mai accentuat, în sud-vestul ºi sudul
þãrii. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 ºi
35 de grade, iar cele minime între 13 ºi 23 de grade,
mai scãzute în depresiuni spre 10 grade. Cerul va fi
variabil, cu înnorãri temporare în zona de munte ºi în
regiunile nordice, unde pe spaþii restrânse vor fi aver-
se ºi descãrcãri electrice. Vântul va sufla slab ºi mo-
derat, cu unele intensificãri în prima parte a intervalu-
lui, în estul þãrii. (Mediafax)
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România va participa, în 2016, cu pânã la 50

de militari la Coaliþia Anti-ISIS, a anunþat, ieri,
Ministerul Apãrãrii Naþionale (MApN), dupã

participarea ministrului Mihnea Motoc la
reuniunea oficialilor din þãrile membre ale

Coaliþiei, ce a avut loc la Washington.
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Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Federaþia Naþionalã Pro Agro,
reprezentativã pe sectorul agri-
culturã ºi industria alimentarã, a
susþinut modificãrile aduse la
Legea nr. 321/2009 prin Legea
nr. 150/2016. Din sesizãrile pro-
ducãtorilor ºi procesatorilor,
operatorii economici a cãror ci-
frã de afaceri este mai mare de
2 mil. euro au întreprins, în cur-
sul acestor zile, o acþiune con-
certatã prin care toate taxele pre-
vãzute în contractele comercia-
le încheiate în baza Legii nr. 321/
2009 sunt facturate anticipat pe
întreaga perioadã a anului, trans-
miþându-le producãtorilor cã, în
cazul în care nu sunt acceptate
aceste taxe, vor fi reziliate uni-
lateral contractele de furnizare,
cu toate cã Legea nr. 150/2016
a intrat în vigoare începând cu
data de 19.07.2016.
Vor sesiza autoritãþile

„Precizãm cã aceste practici
neloiale sunt anticoncurenþiale ºi

„Producem, acum, pentru 50 de milioane de oameni”„Producem, acum, pentru 50 de milioane de oameni”„Producem, acum, pentru 50 de milioane de oameni”„Producem, acum, pentru 50 de milioane de oameni”„Producem, acum, pentru 50 de milioane de oameni”
Nici nu a intrat bine în vigoare Legea

supermarketurilor, cã acestea din urmã
sunt arãtate cu degetul de Federaþia Na-
þionalã Pro Agro. Mai exact, sunt învi-
nuite cã ar factura în avans produsele li-
vrate de firmele autohtone. L.A.P.A.R.,
prin preºedintele sãu, Laurenþiu Baciu,
ne-a precizat în exclusivitate cã, la ora

actualã, România produce hranã pentru
50 de milioane de oameni ºi cã motivul
invocat de retaileri, cã producãtorii ro-
mâni nu pot onora comenzilor lor, este o
minciunã sfruntatã. România este pen-
tru retaileri, în accepþiunea sa, una din-
tre cele mai profitabile pieþe, acþionând
aici mai ceva ca într-o junglã.

au rolul de a crea prejudicii fi-
nanciare producãtorilor ºi con-
sumatorilor fãrã sã existe vreun
temei juridic expres în baza cã-
ruia aceste taxe sã poatã fi fac-
turate. Interesul legitim al pro-
ducãtorilor români este grav
afectat, Federaþia Naþionalã Pro
Agro va sesiza autoritãþile com-
petente pentru a se declanºa o
verificare a acestor practici ile-
gale însuºite în continuare de
unii operatori economici a cãror
cifrã de afaceri este mai mare de
2 mil. euro. România, ca stat
membru al Uniunii Europene, a
legiferat prin Legea nr. 150/2016
o reglementare corectã a relaþii-
lor contractuale care are drept
scop eliminarea transferului unor
costuri ºi riscuri excesive cãtre
producãtorii din sectorul agroa-
limentar. Reamintim cã Federa-
þia Naþionalã Pro Agro ºi-a ma-
nifestat deschiderea de a construi
parteneriate între producãtori,
procesatori  º i  comercianþi ,

transmiþând în acest sens adre-
sa nr. 144/29.06.2016 pe care o
gãsiþi anexatã la prezenta, la care
nu s-a primit nici un rãspuns,
pânã în prezent”, se aratã în co-
municatul Federaþia Naþionalã
Pro Agro.
În apãrarea producãtorilor
autohtoni

Nini Sãpunaru, preºedintele
Comisiei de Agriculturã din Ca-
mera Deputaþilor ºi, de altfel, cel
care s-a luptat foarte mult ca
Legea supermarketurilor sã vadã
lumina zilei, apreciazã cã: „Ma-
rile lanþuri alimentare impun fac-
turarea anticipatã a taxelor de
raft, încãlcând astfel Legea su-
permarketurilor, de curând pro-
mulgatã. Astfel, îºi bat joc de
producãtorii români! Situaþia
este de netolerat ºi vom sesiza
ANAF ºi Consiliul Concurenþei”.
Se doreºte o colaborare
reciproc avantajoasã

Având în vedere recenta ad-
optare de cãtre Camera Deputa-
þilor a modificãrii Legii nr. 321/
2009, Federaþia Naþionalã Pro
Agro propune marilor retaileri un
parteneriat în vederea aplicãrii
legii. Identificând corect canti-
tãþile ºi calitãþile de produse ne-
cesare activitãþilor comerciale
specifice marilor reþele, produ-
cãtorii/procesatorii români vor
putea sã punã la dispoziþia su-
permarketurilor, o parte sau chiar
integral din marfa solicitatã.
Având în vedere cã produsele
aflate sub incidenþa Legii nr. 321/
2009 fac parte din categorii foar-
te diferite, se propun întâlniri pe
asociaþii (filiere de produs) ºi co-

mercianþi, la nivel de comparti-
mente de achiziþii (buyeri). Pen-
tru transparenþã ºi caracter neu-
tru, se cere ca întâlnirile sã fie
patronate de cãtre M.A.D.R., re-
prezentanþii ministerului având
competenþe în zona de politici ºi
piaþã. Transparenþa ºi legalitatea
vor fi asigurate de cãtre repre-
zentanþii Consiliului Concuren-
þei, prezenþi la întâlniri.

Întâlnirile tehnice pe produse
vor avea ca obiectiv identifica-
rea cererii ºi ofertei cantitative
de produse agroalimentare ro-
mâneºti, a parametrilor de cali-

tate solicitaþi/oferiþi ºi distribu-
þia zonalã a cererii ºi ofertei, fãrã
a se discuta despre preþuri ºi alte
aspecte incriminate de legislaþia
concurenþei. „În acest fel, con-
siderãm cã vom putea pune ca-
pãt disputelor „politice” ºi vom
arãta cã obiectivul acestei legi îl
reprezintã formarea un partene-
riat, pe filiere de produse alimen-
tare, între producãtor, procesa-
tor ºi comerciant în beneficiul
consumatorului!”, se aratã în
luarea de poziþie a  Federaþiei
Naþionale Pro Agro.
Cât de importantã este
agricultura României

Ca sã poate folosi sistemul in-
tranet “Agri-Info”, care permi-
te accesul la documentele de lu-
cru ale întâlnirilor interne ale
Copa – Cogeca, fiecare þarã
membrã trebuie sã plãteascã o
taxã anualã. Este rãspunsul dat
cererii de aderare a Federaþiei
Naþionale Pro Agro de COPA
(Committee of Professional
Agricultural Organisations), cre-
atã în 1985 ºi de COGECA (Ge-
neral Confederation of Agricul-
tural Cooperatives), înfiinþatã un
an mai târziu.

„Aºa cum ºtiþi, România este

inclusã în categoria I datoritã
suprafeþei totale agricole ºi a
ponderii populaþiei ocupate în
agricultura în populaþia activã.
Taxa pentru membru plin în ca-
tegoria I se ridicã la 455.700
euro pentru 2014, incluzând
costurile de interpretare. Cifra
corespunde unei reduceri de 5%
faþã de acelaºi nivel al taxei de
membru din 2013”, se precizea-
zã într-o înºtiinþare trimisã de
Copa – Cogea în atenþia Federa-
þiei Naþionale Pro Agro. Aºadar,
din exterior ni se confirmã cât
de vitalã este agricultura.

Noi producem acum pentru
50 de milioane de oameni!

«Un lucru este clar. Oamenii
ãºtia sunt disperaþi, mã refer la
supermarketuri. Ei au câºtigat
„n” miliarde de euro, ca sã nu
zic mai corect cã au evazionat
„n” milioane de euro. Este O.K.
cã ministrul Agriculturii nu e de
acord cu ei. Retailerii trebuie sã
se intereseze dacã au marfã sau
nu. Ceauºescu ºi-a plãtit dato-
riile la extern din produsele agri-
cole româneºti. Noi, la ora ac-
tualã, producem pentru 50 de
milioane de oameni. Ei sunt ne-
gustori, vor sã vinã ºi sã-ºi vân-
dã rahaturile lor. De aia sunt de-
ranjaþi. Nici nu vã daþi seam ce
oportunitãþi li se creazã strãini-
lor în România. Ei au venit aici
ca în junglã. Nu în þara tuturor
prejudecãþilor. Dar ºi în junglã
sunt reguli. Nu pot ei vinde cât
producem noi. Numai eu perso-
nal produceam înainte de a veni
ei câte 7-8.000 tone de cartofi.
ªtiþi cât am acum? Un hectar. Îl
cultiv pentru mine», ne-a decla-
rat în exclusivitate Laurenþiu
Baciu, preºedintele Ligii Asocia-
þiilor Producãtorilor Agricoli din
România.
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Liberalii au continuat opoziþia pe
care au fãcut-o, cu o zi în urmã, în
ºedinþa CLM Craiova, când au cerut
explicaþii referitoare la întârzierea pro-
iectelor europene. Consilierul muni-
cipal Marinel Florescu a spus, în con-
ferinþa de ieri, cã pentru Craiova a fost
o manã cereascã sã aibã investiþii de
300 milioane de euro, bani europeni,
dar numai cã acestea nu au putut fi
terminate la timp. «Doamnei primar Lia
Olguþa Vasilescu i-a rãmas doar im-
plementarea acestor proiecte ºi s-a
dovedit o pãlãrie prea mare pentru
dumneaei. Toate proiectele au fost în-
târziate ºi asta a determinat ca Primã-
ria sã punã bani din bugetul nostru,
al cetãþenilor. Vinovaþii trebuie gãsiþi
ºi în Primãrie, la nivelul conducerii.
Nu s-au stabilit responsabilitãþi pre-
cise, practic nu ºtiai cu cine sã vor-
beºti despre un anume proiect. Toatã
lumea rãspundea de toate proiecte-
le. Nimeni din Primãrie nu a urmãrit,
de-a lungul timpului, desfãºurarea lu-
crãrilor pe ºantier. Poate cã a cântã-
rit mult ºi faptul cã o parte dintre fir-
mele însãrcinate sã execute lucrãrile
au fãcut sponsorizãri ONG-ului dom-
niºoarei Popescu (n.r. – Asociaþia
„Pro Craiova”) ºi aceastã „prietenie”
se pare cã nu a prins prea bine fina-
lizãrii proiectelor pe fonduri europe-
ne», a declarat, în conferinþa de pre-
sã, consilierul liberal.

Liberalii au calculat cu ce baniLiberalii au calculat cu ce baniLiberalii au calculat cu ce baniLiberalii au calculat cu ce baniLiberalii au calculat cu ce bani
se continuã proiecte europenese continuã proiecte europenese continuã proiecte europenese continuã proiecte europenese continuã proiecte europene

Preºedintele PNL Dolj, Ionuþ Stroe, ºi con-
silierul municipal Marinel Florescu au ie-
ºit, ieri, într-o conferinþã de presã, pe care
au susþinut-o pe aleea principalã din Parcul
„Romanescu”, pentru a transmite mesajul
cã ºi acest proiect cu finanþare europeanã,

ca alte nouã, au fost întârziate. Liberalii au
acuzat primarul în funcþie de incompetenþã
administrativã pentru cã nu a reuºit sã ter-
mine aceste lucrãri ºi au calculat cã fiecare
craiovean trebuie sã plãteascã acum 50 de
euro din buzunar pentru finalizarea lor.

Liberalii regretã cã au ridicat mâna la
numirea directorului de la Pieþe

Dupã ce au votat proiectul privind reîntoarcerea lui Claudiu Neagoe în funcþia
de director al SC Pieþe ºi Târguri, liberalii susþin cã nu sunt de acord cu aceastã
numire întrucât acesta a semnat ºi el, alãturi de directorul anterior, Cãtãlin Rescea-
nu, contractul dintre SC Pieþe ºi Târguri ºi firma Texind, în baza cãruia Camera de
Conturi Dolj a stabilit un prejudiciu de 100.000 de euro. În ciuda deciziilor instan-
þelor craiovene care au stabilit cã atât controlul, cât ºi prejudiciu sunt perfect
legale, aceastã sumã nu a fost recuperatã nici pânã acum, ba, mai mult, adjunctul
de atunci, Claudiu Neagoe a fost promovat, din nou, director. „Numirea directoru-
lui de la SC Pieþe ºi Târguri, Claudiu Neagoe, a fost fãcutã pe un proiect adus
peste ordinea de zi, în ultima secundã. Probabil intenþionat ca sã nu ne dea timpul
necesar sã analizãm puþin situaþia. Am fost surprinºi ºi nu am avut o reacþie, însã
timpul nu este pierdut. La prima ºedinþã vã promit cã voi face aceastã interpelare
sã vedem care este situaþia noului director”, a spus consilierul Marinel Florescu.
Cei cinci consilieri ai PNL au votat, alãturi de PSD ºi ALDE, numirea lui Claudiu
Neagoe la SC Pieþe ºi Târguri Craiova.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE ºi MARGA BULUGEAN

„Ce gând aveþi cu acest oraº,
doamna primar?”

Preºedintele PNL Dolj, Ionuþ
Stroe, a atras atenþia cã aceste întâr-
zieri de proiecte îi costã pe fiecare
craiovean în parte câte 50 de euro ºi
cã, în cazul Water Park-ului, nu sal-
vamarii sunt o problemã. „Problema
cea mare nu sunt cei ºapte salva-
mari, ci cât de serios poþi sã fii în
momentul în care zi de zi încerci sã
justifici incompetenþa, eºecurile în a
administra acest oraº. Un lucru ex-
trem de grav, nesubliniat de nimeni,
este cã, pânã în acest moment, acest
oraº nu are scris nici un alt proiect
de finanþare europeanã. Unii au fost
cu munca în mandatul 2008-2012, al-
þii cu aplauzele ºi cu semnarea con-
tractelor ºi execuþia, dar începem un
mandat, doamna primar Lia Olguþa
Vasilescu ºi PSD conduc în conti-
nuare acest oraº ºi nu existã, pentru
mandatul viitor de patru ani, nici
mãcar un proiect nominalizat. Nu cer
neapãrat dezbatere publicã, în
schimb, ca autoritate publicã, trebu-
ie sã fii pregãtit cu proiecte”.

Stroe a adresat primarului Craio-
vei întrebarea care sunt viitoare pro-
iecte prin fonduri europene. „Ce gând
aveþi cu acest oraº, doamna primar?
E grav ce se întâmplã, sper ca Primã-
ria, administraþia localã sã avanseze

urgent mãcar câteva obiective pentru
dezvoltarea acestui oraº”, a comentat
liderul PNL Dolj.

Pavel Badea îºi va relua
mandatul în CLM Craiova

În partea a doua a conferinþei, libe-
ralii au abordat teme politice. Întrebat
despre situaþia lui Pavel Badea, care
nu a intrat deocamdatã în CLM Craio-
va, Ionuþ Stroe a spus cã PNL a trimis
deja actele pentru validarea mandatu-
lui acestuia ºi cã este doar o chestiune
de timp pânã când acesta îºi va relua
mandatul. „În momentul de faþã, dom-
nul Pavel Badea urmeazã a-ºi prelua
mandatul în CLM Craiova. Decizia prin
care iniþial se adoptase o mãsurã a fost
anulatã de comisia de arbitraj. Existã
documente trimise cãtre Primãria Cra-
iova prin care domnul Pavel Badea este
în mãsurã a-ºi prea mandatul. Ce se în-
tâmplã mai departe întrebaþi-l pe el. Ori-
cum, rãzboiul este împotriva PSD-ului,
nu unul intern, unii împotriva altora”, a
accentuat Ionuþ Stroe.

„Ce aliat poate fi mai bun
pentru Olguþa Vasilescu
decât Traian Bãsescu”

Liderul PNL Dolj a comentat fu-
ziunea PMP-UNPR, catalogând-o
drept „un gest disperat de supravie-
þuire nu neapãrat a celor douã parti-
de, ci a liderilor centrali”. În opinia
acestuia, pe plan local, fuziunea cre-

eazã o situaþie „hilarã, dar ºi intere-
santã”. „La Craiova, un partid care
nu a fost în stare nici mãcar sã strân-
gã semnãturile pentru a-ºi susþine
candidaturi la Primãrie ºi Consiliul
Local, în momentul de faþã este re-
prezentat în CLM de doi consilieri ºi
un viceprimar (n.r. – viceprimarul
Mihail Genoiu). Personal, nu am ni-
mic cu nici unul dintre ei, oameni de
calitate ºi cu experienþã în adminis-
traþie, în schimb subliniez cã aceastã
intrare a PMP creeazã doamnei pri-
mar o imensã oportunitate de coabi-
tare cu nimeni altul decât preºedin-
tele Traian Bãsescu, care acum câte-
va luni, aici, la Craiova, arãta cu de-
getul ºi spunea cã o vrea pe Lia Ol-

Deputatul Ion Cupã, preºedintele
ALDE Dolj, a declarat cã partidul pe
care îl reprezintã nu va face alianþã cu
liberalii. „PNL este foarte departe de
profilul unui partid liberal. De aceea,
decizia noastrã este de a nu colabo-
ra, decât atunci când acest partid va
pune pe prim plan valorile liberale ºi
ale statului de drept ºi va înceta sã
încurajeze abuzurile unor instituþii de
forþã ale statului împotriva oricãrui ce-
tãþean, indiferent sub ce pretext. În
mod evident, PNL pune acum în prim-
plan propriile interese politice ºi nu
ridicã un deget pentru a se opune de-
rapajelor verbale ºi de acþiune ale gu-
vernului ºi instituþiilor de forþã. PNL
vede lupta anticorupþie ca un pretext
pentru eliminarea adversarilor politici.
ALDE rãmâne singurul partid liberal

ALDE Dolj comparã strategiaALDE Dolj comparã strategiaALDE Dolj comparã strategiaALDE Dolj comparã strategiaALDE Dolj comparã strategia
anticorupþie cu politica lui Erdogananticorupþie cu politica lui Erdogananticorupþie cu politica lui Erdogananticorupþie cu politica lui Erdogananticorupþie cu politica lui Erdogan

ALDE este hotãrât sã nu
facã nici o alianþã cu liberalii,
motivul fiind pãrerile diferite
asupra mãsurilor luate împo-
triva corupþiei. Sub aspectul
luptei anticorupþie, reprezen-
tanþii ALDE Dolj au fãcut chiar
o paralelã nefericitã între
situaþia din Turcia lui Erdogan
ºi România, membrã a Uniunii
Europene, acuzând abuzuri
politice la numirea în funcþie a
procurorilor DNA.

din România ºi va continua sã susþi-
nã atât principiile economice liberale,
cât ºi drepturile ºi libertãþile cetãþeni-
lor”, a spus, în deschiderea conferin-
þei, Ion Cupã, preºedintele ALDE Dolj.

În opinia acestuia, reprezentarea
în viitorul Parlament nu se va axa pe
programe electorale, ci va fi o luptã
„între forþele care militeazã pentru re-
venirea la statul de drept ºi forþele
oculte patronate de preºedintele Io-
hannis, care vor sã se eternizeze la

putere ca sã-ºi pãstreze pârghiile de
control cu care sã muºamalizeze defi-
nitiv toate fãrãdelegile sistemului ºi
ale slujitorilor sãi din ultimii 12 ani,
rãmase nepedepsite de Justiþie”.

„Fac din lupta anticorupþie
o armã de luptã

nu tocmai  onestã”
Dumitru Ghinea, preºedintele exe-

cutiv al ALDE Dolj, a fost ºi mai dur

în exprimare ºi a comparat aplicarea
justiþiei cu ceea ce se întâmplã acum
în Turcia. «Încerc sã subliniez câteva
aspecte legate de „strategie” ºi mã
refer aici la strategia anticorupþie a
guvernului Cioloº. Pentru cã este de

actualitate, dar, pãstrând
proporþiile, cred cã este ase-
mãnãtor ceea se întâmplã
astãzi în România cu ceea ce
se întâmplã în Turcia. Fac din
lupta anticorupþie o armã de
luptã nu tocmai onestã. Un
guvern se judecã dupã fap-
tele sale ºi nu dupã vorbe.
Consideram cã faptele minis-
trului Prunã, girate de Guver-
nul Cioloº, aratã multã in-
competenþã ºi neînþelegere a
principiilor democratice,
esenþiale pentru o Justiþie
corectã. Când spunem in-
competenþã ne referim la as-
cunderea sub preº a proble-
melor din sistemul de peni-
tenciare, pe care le ºtia foar-
te bine de la începutul man-
datului sãu. Nu a fãcut mai
nimic, pânã când nu s-a
ajuns la o crizã majorã. (...)
Când spunem neînþelegerea

principiilor democratice ne referim la
procedura total netransparentã de
alegere a ºefiei la Parchete, în spe-
cial la DNA, cu anunþarea câºtigã-
torului, încã înainte de începerea pro-
cedurii de concurs; la promovarea
prin ordonanþã de urgenþã a unor mo-
dificãri la Codul Penal, cu unele pre-
vederi care riscã sã ne întoarcã la anii
procuraturii staliniste», a conchis
Dumitru Ghinea.

Corupþia ucide, mãsurile întârzie
Dupã 25 de ani de guvernare a

partidelor politice ºi opt luni a guver-
nului tehnocrat condus de Dacian
Cioloº, problemele din sãnãtate, în
special corupþia din spitale, o iau prin
surprindere pe lidera femeilor ALDE
Dolj, Aniºoara Stãnculescu: „Voi dis-
cuta despre problemele din Sãnãtate.
Este de neconceput ca premierul Cio-
loº ºi ministrul Justiþiei, Raluca Pru-
nã, sã facã planuri cincinale, iar în
spitale „corupþia ucide”. Considerãm
cã reacþia ministrului Sãnãtãþii la cri-
za din spitale este inadecvatã. Când
o fi fost domnul premier sã vadã si-
tuaþia din spitale?! Pacienþii aºteap-
tã soluþii aplicabile pentru a nu se
mai muri cu zile în spitalele din Ro-
mânia. Este inacceptabil ca un mi-
nistru al Sãnãtãþii sã vinã cu un dis-
curs despre  noi standarde de per-
formanþã ºi planuri de reorganizare
pânã la sfârºitul mandatului în vre-
me ce oamenii mor, pe capete, din
cauza lipsei unei igiene normale în
unitãþile spitaliceºti. Cabinetul ar
trebui sã acþioneze rapid ºi sã aloce
bani pentru a rezolva situaþiile de
urgenþã. (...). Considerãm cã premie-
rul Cioloº ar trebui sã meargã în spi-
tale sã vadã situaþia realã, nu sã facã
exerciþii ieftine de imagine culegând
gunoaie din parcurile bucureºtene.
Criza din spitale devine o chestiune
de siguranþã naþionalã ºi ea trebuie
tratatã ca atare. Asta înseamnã sã
închizi ochii la corupþia din spitale,
dar în schimb sã vii cu cinism ºi sã
anunþi strategii”, a tras concluzia
reprezentanta ALDE Dolj.

guþa Vasilescu bãtutã în alegeri”.
Stroe a mai spus cã aceastã alian-

þã PSD ºi PMP funcþioneazã de ceva
vreme, chiar dacã neasumat, lucru
care se verificã prin „asemãnãri între
ceea ce spune acuzatul Victor Ponta
ºi Traian Bãsescu, iar numitorul co-
mun al aceste alianþe oculte, nede-
clarate încã, este tocmai aceastã lup-
tã împotriva justiþie, a statului de
drept. Prin urmare, ce aliat poate fi
mai bun pentru Lia Olguþa Vasilescu
în dezvoltarea acestui oraº decât Tra-
ian Bãsescu sau ce aliat poate fi mai
potrivit pentru Victor Ponta în a lup-
ta împreunã împotriva justiþiei decât
vechiul combatant politic Traian Bã-
sescu”, a spus liderul PNL Dolj.
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La Specializarea Informaticã sunt 140 de locuri (bu-
get+taxã), iar absolvenþii sunt pregãtiþi pentru profesii pre-
cum: programator, analist-programator, administrator de
reþea, proiectant/ administrator  baze de date, web desig-
ner, specialist în depistarea fraudelor bancare prin mij-
loace electronice, proiectant sisteme informaþii ºi aplica-
þii inteligente, profesor º.a.

La Matematicã sunt 41 de locuri la buget ºi 5 la taxã.
Absolvenþii sunt pregãtiþi atât pentru matematicã, dar au ºi
multe cursuri de informaticã pentru acces la profesiile IT.
Se pot angaja în cercetare ºi învãþãmânt, dar ºi ca progra-
matori, în sistemul bancar-financiar, brokeraj, cadastru ºi
cartografie, planificarea ºi optimizarea activitãþilor (trans-
port terestru, aerian), în dezvoltarea afacerilor online º.a.

La  Chimie ºi la ªtiinþa mediului sunt 90 de locuri

Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova organizeazã, în perioada 18 – 26 iulie 2016,Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova organizeazã, în perioada 18 – 26 iulie 2016,Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova organizeazã, în perioada 18 – 26 iulie 2016,Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova organizeazã, în perioada 18 – 26 iulie 2016,Facultatea de ªtiinþe a Universitãþii din Craiova organizeazã, în perioada 18 – 26 iulie 2016,
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(buget+taxã). Absolvenþii se pot angaja în industria chimi-
cã, petrochimicã, farmaceuticã, textilã, cosmeticã ºi ali-
mentarã, în laboratoarele pentru controlul calitãþii produ-
selor, pentru cercetare în domeniul militar, poliþie, unitãþi
industriale, muzee, în controlul calitãþii mediului ºi pot oferi
consultanþã la firme de specialitate.

La Fizicã sunt 60 de locuri la buget ºi 5 locuri la taxã.
Absolvenþii se angajeazã ca fizicieni medicali (optometrie,
audiometrie, radioterapie etc.), în laboratoarele de fizicã ºi
de mediu din companii naþionale ºi multinaþionale, în firme
IT, în domeniul fizicã economicã, dar ºi ca profesori ºi
cercetãtori pe diverse platforme (institute private ºi naþio-
nale de cercetare).

La Geografie ºi Geografia turismului sunt 206 locuri
(buget+taxã). Absolvenþii se pot angaja ca profesor, cer-

cetãtor, hidrolog, meteorolog, topograf, expert în departa-
mentele de protecþia mediului ºi urbanism, în structuri pri-
vate care realizeazã studii de impact, dar ºi în turism ca
analist, agent, ghid sau manager.

Facultatea pune la dispoziþia studenþilor sãi baza ma-
terialã de ultimã generaþie, cea mai modernã reþea de
interconectare a sãlilor de curs, acces la produsele dez-
voltate de Microsoft printr-un program academic de li-
cenþiere, cazare în cãmine modernizate pentru toþi stu-
denþii din alte localitãþi.

Facultatea de ªtiinþe dispune de mai mult de 60 de par-
teneriate cu mediul socio-economic ºi cultural pentru dez-
voltarea programelor de practicã de specialitate ºi 40 de
parteneriate cu universitãþi de prim rang din Europa pentru
mobilitatea studenþilor.
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Un poet mai special!Un poet mai special!Un poet mai special!Un poet mai special!Un poet mai special!
MIRCEA CANÞÃR

Aflu de la scriitorul craiovean
George Popescu, semnãturã con-
stantã în paginile cotidianului nos-
tru, cã la ediþia a XX-a, jubiliarã,
a Festivalului Internaþional de Po-
ezie de la Curtea de Argeº (13-
19 iulie a.c.), unde a fost invitat,
într-o companie selectã, Mare-
le Premiu a revenit dramatur-
gului, eseistului, poetului ºi ziaris-
tului Mircea M. Ionescu, pentru
volumul „Condamnat la liberta-
te” (Ed. Palimpsest, 2016). Poate
pãrea oarecum surprinzãtor pen-
tru cei care ºi-l reamintesc pe
Mircea M. Ionescu, un bun zia-
rist sportiv „pe vremuri”, detur-
nat, datoritã vocaþiei indubitabi-
le, la dramaturgie ºi poezie. Iro-
nic, pe alocuri, în referirile sale
la lumea în care trãim, dar nu
acrit, nu dezabuzat, Mircea M.
Ionescu, veteran ºarmant al jur-
nalismului, etaleazã luciditate ºi
umor fin, de care nu a dus lipsã
niciodatã, scrisul sãu având me-
reu tonul potrivit de naturã a pro-
duce un rãcoritor efect terapeu-
tic. Sigur cã în viaþã momentele
de apatie paºnicã, burghezã chi-

vernisealã, alterneazã cu perioa-
de agitate, cu renunþãri violente,
greu de înþeles pentru cei care
reuºesc sã le evite. „M.M.I.”-ul,
care  la „Sportul” fãcea o figurã
de vedetã, graþie unei elevaþii
culturale – virtute gazetãreascã
în deficit –, absolvise Facultatea
de Filosofie din Bucureºti, având
simþul detaliului, bunã memorie ºi
mai ales vocaþie, prefaþa la un
moment dat, la o manierã inega-
labilã, printr-o avancronicã savu-
roasã, etapele de campionat, la
Radio Actualitãþi. Dintre toate
calitãþile sale însã, frapantã mi s-
a pãrut mereu onestitatea, recu-
noscând, de pildã, Craiovei fot-
balistice ceea ce era al ei: valoa-
rea. ªi nu era puþin lucru. Ne-
am întreþinut prelungit, îmi amin-
tesc, în drumul spre Florenþa, în
septembrie 1982, când nu cre-
deam cã vom vedea cum aratã
paradisul. Ziarist la „Sportul”, în
prima tinereþe, când peisajul pre-
sei sportive era dominat cu au-
toritate de poetul vulcanic Adri-
an Pãunescu, prozatorul intere-
sant Fãnuº Neagu, care scria

pamflete cu avocatul lângã el,
„Jenicã” Barbu zis „gurã de aur”,
cum ne asigurã undeva cel care
semna Belphegor, Teodor Mazi-
lu „imperturbabilul”, Vali „Inco-
ruptibilul”, sã-l adãugãm ºi pe Ion
Bãieºu, care se refulau în table-
te sportive incitante, fiindcã ni-
meni nu scria mai frumos ºi mai
nedrept ca ei, deºi seriozitatea
era ºi este o stare mai complexã
decât bucuria. „M.M.I.” vorbea
bine limba românã, nu doar co-
rect, ci nuanþat, precis ºi expre-
siv. Volumul de versuri „Con-
damnat la libertate – poeme
transoceanice” are un mesaj,
deloc strãveziu, fiindcã prozato-
rul ºi dramaturgul Mircea M. Io-
nescu ºi-a luat inima în dinþi la
începutul anilor ‘80 emigrând în
SUA pentru 13 ani, nu înainte de
a ispãºi 5 luni de lagãr la Latina
ºi Roma. Taximetrist de noapte
la New York ºi editor al unui sãp-
tãmânal de sport în limba româ-
nã, „Lumea Sporturilor”,
„M.M.I.” va reveni în þarã, pen-
tru a continua o vreme activita-
tea publicisticã, lipsitã de mirajul

de altãdatã. Strãluceºte
ca realizator de emisiuni
TV, antologicã fiind emi-
siunea cu „doi monºtri
sacri”, Nicolae Dobrin ºi
ªtefan Iordache, „Idoli ºi
legende”, din 27 februa-
rie 2007. Cu 28 de cãrþi
publicate, 31 de premie-
re, piese de virtuozitate,
elogiat în destule rânduri,
director-manager al Te-
atrului „Tudor Vianu” din
Giurgiu, unde revigorea-
zã o atmosferã somno-
lentã,  „M.M.I.” a lãsat
impresia cã ar merita pre-
miul Pulitzer în jurnalism,
pentru curajul sãu de a
rãmâne bine plasat, ca un
simultan martor al regi-
mului comunist ºi un cri-
tic nepãtimaº al lui, cu o
tranziþie irealã, cum sin-
gur mãrturiseºte, prin New York,
aidoma unui deschizãtor de dru-
muri, fãrã a recomanda cuiva
acelaºi itinerariu. Poate cã volu-
mul sãu de versuri are, posibil,
slãbiciuni, insuficienþe ºi meteh-

ne, dar, precum orice corp tex-
tual autentic, are strãlucire ºi o
forþã teribilã. Indiscutabil, ne
aflãm în faþa unui poet mai spe-
cial, cu sensibilitate aparte ºi trãiri
inegalabile.

Anul acesta, la Facultatea de
Medicinã au fost scoase la concurs
209 locuri finanþate de la buget, res-
pectiv 80 la taxã, ºi s-au înscris 621
de candidaþi. La Medicinã Dentarã,
pentru cele 34 de locuri (buget) ºi
40 (taxã) vor lupta 176 de candi-
daþi. Concurenþã va fi ºi la Farma-
cie, acolo unde existã 29 de locuri
la buget ºi 70 la taxã, iar numãrul

Luni începe admiterea la UMF Craiova.Luni începe admiterea la UMF Craiova.Luni începe admiterea la UMF Craiova.Luni începe admiterea la UMF Craiova.Luni începe admiterea la UMF Craiova.
TTTTTrei candidaþi pe loc la Medicinãrei candidaþi pe loc la Medicinãrei candidaþi pe loc la Medicinãrei candidaþi pe loc la Medicinãrei candidaþi pe loc la Medicinã

Peste 1.300 de absolvenþi de liceu s-au în-
scris anul acesta pentru concursul de admite-
re organizat de UMF Craiova. Cei mai mulþi
– 621, au optat pentru Facultatea de Medici-
nã, unde se luptã pentru unul din cele 209 lo-
curi scoase la buget. Concurenþã mare se în-
registreazã ºi la Farmacie – patru candidaþi
pe loc, dar ºi la Medicinã Dentarã, unde 176
de absolvenþi înscriºi aspirã la unul din cele

34 de locuri disponibile. Concursul de admite-
re pentru programele de studii Medicinã, Me-
dicinã Dentarã ºi Farmacie este programat
luni, la ora 10.00. Douã zile mai târziu, emoþii
vor avea cei care susþin testul grilã pentru ce-
lelalte programe de studiu pe care UMF Cra-
iova le deruleazã: Moaºe, Asistenþã medicalã
generalã, Balneo-fiziokinetoterapie ºi recupe-
rare, respectiv Tehnicã Dentarã.

de candidaþi a ajuns la 118.
La Asistenþã Medicalã numãrul

de locuri bugetate este de 29, în timp
ce pentru taxã sunt prevãzute 95
de locuri, înscriindu-se 257 de ab-
solvenþi de liceu. Pentru cele 14 lo-
curi de buget ºi 10 la taxã de la
Moaºe s-au înscris 22 de candidaþi,
iar la Balneo-fiziokinetoterapie ºi
recuperare existã 19 locuri la buget

ºi 10 la taxã, numãrul de candidaþi
înscriºi fiind de 68. Nu în ultimul
rând, la Tehnicã Dentarã sunt 92
candidaþi pentru cele nouã locuri de
la buget ºi 35 de la taxã.

Test grilã cu cinci variante
de rãspuns

În ceea ce priveºte regulile de
concurs, candidaþii trebuie sã ºtie
cã dacã nu se vor prezenta con-
form programãrii pierd dreptul de
a susþine admiterea din sesiunea în
care au fost înscriºi. Accesul can-
didaþilor în salã este permis cu
maximum o orã înainte de începe-
rea probei. Pentru a avea acces în
sala de concurs, candidaþii trebuie
sã aibã asupra lor buletinul sau
cartea de identitate, legitimaþia de
concurs (eliberatã la înscriere) ºi
pix cu minã de culoare neagrã. La
începutul probei de concurs fie-
care candidat va primi de la ºeful
de salã un caiet cu subiecte, o pa-
ginã dublã, autocopiantã, cu grila
de completare a rãspunsurilor, in-
strucþiuni de completare a testelor
grilã ºi hârtie pentru ciorne.

În ceea ce priveºte modalitate
de corectare a grilelor, fiecare în-
trebare oferã cinci variante de rãs-
punsuri (a, b, c, d, e) din care sunt
corecte una sau mai multe varian-
te. Candidatul va opta pentru rãs-
punsurile corecte ºi le va marca în
locul corespunzãtor pe grilã. Mar-
carea se face înnegrind complet
cerculeþul cu pix de culoare nea-
grã. Existã douã categorii de în-
trebãri: cu un singur rãspuns co-
rect (complement simplu) ºi cu 2,
3 sau 4 rãspunsuri corecte (com-
plement multiplu).

Contestaþiile se depun în 24 de
ore de la afiºarea rezultatelor

Timpul destinat rezolvãrii grilei
este de trei ore (respectiv douã ore
pentru testul cu 50 de întrebãri),
socotit din momentul în care caie-
tele cu subiecte au fost distribuite,
fiind interzisã depãºirea timpului
stabilit pentru elaborarea grilelor.
Potrivit regulamentului, se interzi-
ce folosirea de cãtre candidaþi, în
timpul probei de concurs, a mini-

calculatoarelor, riglelor de calcul ºi
a altor mijloace de calcul. La ter-
minarea probei de concurs se va
afiºa baremul de corectare.

Admiterea se face în ordinea
descrescãtoare a punctajelor fina-
le de admitere obþinute de candi-
daþi, în limita numãrului de locuri
pentru care se organizeazã con-
curs, stabilit pentru fiecare profil/
facultate/specializare, punctajul
minim de admitere fiind jumãtate
din punctajul maxim. În caz de
punctaje finale de admitere egale
se va folosi drept criteriu de de-
partajare media generalã a exame-
nului de bacalaureat.

Eventualele contestaþii cu privi-
re la rezultatul concursului de ad-
mitere se depun la registratura
UMF Craiova, în termen de 24 de
ore începând cu ora ºi data afiºãrii
rezultatelor concursului de admi-
tere. Termenul de rezolvare si rãs-
puns este de cel mult douã zile de
la expirarea termenului de depune-
re a contestaþiilor.

RADU ILICEANU
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Accesul Marii Brita-
nii la piaþa unicã euro-
peanã este condiþionat
de garantarea liberei
circulaþii a persoane-
lor, a declarat preºedin-
tele francez Francois
Hol lande ,  în  t impul
unei conferinþe de pre-
sã cu premierul brita-
nic Theresa May. “Ma-
rea Britanie are astazi
acces la piaþa unicã,
deoarece garanteazã
cele patru libertãþi. În
cazul în care doreºte sã
rãmânã în cadrul pieþei
unice este decizia ei de
a stabili cât de departe
ºi cum va face sã ga-
ranteze cele patru libertãþi”, a declarat li-
derul francez. “Nu pot fi separate una de
cealaltã. Nu poate exista libera circulaþie

Posibil complex nuclear
militar secret, depistat
în Coreea de Nord

Un institut american de
cercetare a localizat un com-
plex secret folosit de Coreea de
Nord în programul de purifi-
care a uraniului pentru
construirea de arme nucleare.
Potrivit Institutului pentru
ªtiinþã ºi Securitate Internaþio-
nalã, baza suspectã se aflã la
43 de kilometri de complexul
nuclear Yongbyon. “Este
necesar sã stabilim unde
reuºeºte Coreea de Nord sã
îmbogãþeascã uraniu”, a
declarat David Albright,
directorul Institutului. În anul
2000, un ziar japonez a relatat
cã regimul stalinist de la
Phenian ar fi avut un complex
de purificare a uraniului în
Muntele Chonma. Regimul
Kim Jong-Un susþine cã are
armament nuclear ºi a ame-
ninþat de mai multe ori cã îl
va folosi.

Cel puþin 13 rãniþi la New York,
dupã ce un autobuz cu turiºti
a intrat într-un copac

Cel puþin 13 turiºti au fost
rãniþi la New York, dupã ce
autobuzul în care se aflau a
intrat într-un copac, în
apropiere de Central Park, au
anunþat autoritãþile locale.
Accidentul a avut loc pe Fifth
Avenue, în apropiere de strada
63 East, a anunþat poliþia.
ªoferul a declarat anchetatori-
lor cã accidentul a avut loc
dupã ce a fost nevoit sã vireze
brusc pentru a evita coliziunea
cu un taxi. O investigaþie
privind circumstanþele acci-
dentului este în curs de
desfãºurare. Oficialii au
declarat pentru The New York
Post cã persoanele rãnite au
fost transportate la spitalele
locale, în stare stabilã. În
urma accidentului, 11 persoa-
ne au suferit rãni minore, iar
alte douã au fost rãnite mai
grav, însã viaþa nu le este pusã
în pericol, a mai spus poliþia.

Avion militar indian
cu 29 de persoane la bord,
dat dispãrut deasupra
Golfului Bengal

Un avion militar de trans-
port cu 29 de persoane la bord
a dispãrut ieri deasupra
Golfului Bengal, a anunþat un
oficial al Ministerului indian
al Apãrãrii. Nitin Wakanker a
declarat cã avionul de tip
Antonov An-32 a decolat ieri
dimineaþã de la o bazã din
oraºul Chennai ºi se îndrepta
spre Port Blair, capitala
insulelor Andaman ºi Nicobar,
însã aeronava a dispãrut de pe
radare ºi nu a mai ajuns la
destinaþie. Autoritãþile indiene
au lansat o amplã operaþiune
de cãutare, la care participã
forþe navale, aeriene ºi din
cadrul pazei de coastã.

Aproape 3.000 de imi-
granþi s-au înecat în Ma-
rea Mediteranã în cursul
anului 2016, iar alþi
250.000 au reuºit sã ajun-
gã în Europa, estimeazã
Organizaþia Internaþionalã
pentru Migraþie (OIM).
“Am mai înregistrat 3.000
de morþi în Mediteranã
pânã în septembrie 2014
ºi octombrie 2015. Este
alarmant cã anul acesta s-
a ajuns la acest bilanþ pânã în iulie”,
a declarat Joel Millman, purtãtorul
de cuvânt al OIM. Majoritatea nau-
fragiilor s-au produs în sudul Mãrii
Mediteranã, în timp ce imigranþii în-

Franþa va oferi sisteme de ar-
tilerie serviciilor de securitate ira-
kiene, în cadrul eforturilor mili-
tare împotriva reþelei teroriste

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel,
autorul atacului de la Nisa, ar fi
primit sprijin logistic din partea

Francois Hollande: Accesul MariiFrancois Hollande: Accesul MariiFrancois Hollande: Accesul MariiFrancois Hollande: Accesul MariiFrancois Hollande: Accesul Marii
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a mãrfurilor, libera circulaþie a capitalu-
rilor, libera circulaþie a serviciilor atât timp
cât nu existã libertatea de circulaþie a oa-

menilor (...) Aceasta va fi
o alegere cu care se va
confruntã Marea Britanie
- sã rãmânã pe piaþa uni-
cã ºi implicit sã îºi asume
garantarea liberei circula-
þii sau sã aibã un alt sta-
tut”, a adãugat Hollande.
“Este cel mai important
punct. Acesta este punc-
tul care va face obiectul
negocierilor”, a completat
preºedintele francez. Un
subiect major al campa-
niei pentru referendumul
privind apartenenþa Marii
Britanii la UE a fost toc-
mai acela al imigraþiei, li-
derii pro-Brexit cerând li-
mitarea imigraþiei cetãþe-

nilor UE în Regatul Unit, fapt ce ar re-
prezenta o încãlcare a dreptului la liberã
circulaþie a persoanelor.

Autorul atacului de la Nisa ar fi fost ajutat de cinci
persoane, anunþã procurorul-general al Franþei

celor cinci suspecþi care se aflã
momentan în custodia Poliþiei
franceze, a declarat procurorul-

general al Franþei, Francois Mo-
lins. Acesta a precizat cã atacul
fusese plãnuit cu câteva luni de
zile în urmã. Acesta a adãugat cã
unul dintre suspecþi a filmat sce-
na atacului. Cei cinci suspecþi
riscã sã fie acuzaþi preliminar de
terorism pentru presupusele ro-
luri pe care le-au avut în spriji-
nul lui Lahouaiej-Bouhlel, un tu-
nisian ce locuia în Nisa, autorul
atacului de Ziua naþionalã a Fran-
þei. Cei patru bãrbaþi ºi o femeie,
cu vârste cuprinse între 22 ºi 44
de ani, sunt programaþi sã aparã
în faþa curþii judiciare în scurt
timp. Printre aceºtia se numãrã
un cuplu de cetãþeni albanezi ce
i-ar fi furnizat un pistol lui Laho-

uaiej-Bouhlel. Un alt suspect este
un tânãr de 22 de ani, suspect cã
ar fi primit sms-uri din partea lui
Bouhlel, în noaptea atacului, le-
gate de furnizarea de arme. Poli-
þia a gãsit o armã Kalashnikov ºi
muniþie la locuinþa acestuia. Nici-
unul dintre suspecþi nu se aflau
în evidenþa Serviciilor Secrete,
pânã la momentul atacului. Po-
trivit procurorului Molins, foto-
grafiile ºi istoria cãutãrilor onli-
ne din telefonul lui Bouhlel aratã
cã acesta plãnuia un viitor atac
încã din anul 2015. Gruparea te-
roristã Stat Islamic a revendicat
atacul de la Nisa declarând cã
Bouhlel ar fi fost unul dintre “sol-
daþii” organizaþiei.

Franþa va oferi Irakului sisteme
de artilerie, pentru contracararea

reþelei teroriste Stat Islamic
Stat Islamic, anunþã preºedintele
Francois Hollande. “Vineri dimi-
neaþã, în Consiliul Apãrãrii, am
decis ca, în cadrul operaþiunilor

anti-Daesh (Stat Islamic), sã
oferim forþelor irakiene mij-
loace de artilerie. Sistemele
vor ajunge în Irak luna viitoa-
re”, a declarat François Hol-
lande. Conform unor surse
guvernamentale franceze,
Parisul va trimite sisteme ae-
riene ºi personalul aferent. De-
cizia a fost luatã dupã atenta-
tul de la Nisa, soldat cu 84
de morþi ºi revendicat de re-
þeaua teroristã Stat Islamic.

Circa 3.000 de imigranþi s-au înecat
în Mediteranã în 2016.

Alþi 250.000 au ajuns în Europa

cercau sã ajungã în Europa din nor-
dul Africii. Aproximativ 250.000 de
imigranþi au ajuns în Europa anul
acesta, dintre care circa 85.000 în
Italia, precizeazã OIM.
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METEO

În mare
parte seninsâmbãtã, 23 iulie - max: 34°C - min: 21°C

$
1 EURO ...........................4,4612 ............. 44612
1 lirã sterlinã................................5,3135....................53135

1 dolar SUA.......................4,0459........40459
1 g AUR (preþ în lei)........172,4570.....1724570

Cursul pieþei valutare din 23 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Goosebumps: Îþi facem
pãrul mãciucã

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

În Goosebumps, adolescentul
Zach Cooper (Dylan Minnette),
supãrat cã a trebuit sã se mute
dintr-un ora? mare într-unul mic,
întrevede o razã de speran?ã
când întâlne?te o fatã frumoasã
din vecini, pe nume Hannah
(Odeya Rush) ?i leagã o nouã
prietenie cu Champ (Ryan Lee).
Dar fiecare lucru bun are ?i
partea lui întunecatã, a?a cã
Zach aflã destul de repede cã
misteriosul tatã al lui Hannah...

Terminatorul 3:
Supremaþia roboþilor

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 20:30

Au trecut 10 ani de când John
Connor (NICK STAHL) a ajutat la
prevenirea Zilei Judecãþii - ziua
în care extrem de dezvoltata
reþea de maºini a lui Skynet
avea sã devinã conºtientã ºi sã
distrugã omenirea. Dar 29
august 1997 a venit ºi a trecut
fãrã incidente, în ciuda celor 2
atentate ale lui Skynet asupra
lui Connor ºi a rãzboiului purtat
de omenire...

Jurnalul unui adolescent
timid

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:30

Emotiv ºi timid, Charlie (Logan
Lerman) încearcã sã depãºeascã
recenta sinucidere a prietenului
sãu cel mai bun, Michael, obser-
vând constant schimbãrile ce au
loc în jurul sãu. Profesorul lui de
englezã, Bill (Paul Rudd), încearcã
sã-l înveþe pe Charlie cum trebuie
trãitã viaþa, dându-i mai multe cârþi
de citit, munca profesorului reflec-
tându-se în toate experienþele pe
care le trãieºte adolescentul...

sursa: cinemagia.ro
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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



Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Epoca de gheaþã:
Ploaie de meteoriþi

Ora: 14:00 (3D, ro)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

Star Trek. Dincolo de infinit!

Ora: 16:00(3D); 20:45(3D)

Gen film: Acþiune, Aventuri, Science-
Fiction, Thriller
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RECOMANDÃRI TV
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Ascensiunea lui Jupiter

Se difuzeazã la HBO, ora 12:35

La naºterea lui Jupiter Jones
(Mila Kunis), semnele au arãtat
cã destinul ei va fi unul mãreþ.
Acum adultã, Jupiter viseazã la
stele, dar este adusã la realitate
de slujba ei de femeie de servi-
ciu. Numai când Caine (Channing
Tatum), un fost soldat modificat
genetic, ajunge pe Pãmânt pen-
tru a o gãsi, Jupiter începe sã
întrevadã destinul ce i s-a hãrã-
zit: semnãtura ei geneticã o face
urmãtoarea pe lista unei extraor-
dinare moºteniri...

Mizerabilii

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 14:00

O ecranizare extrem de fidelã a
binecunoscutului roman al lui
Victor Hugo, Mizerabilii. Este o
poveste despre onoare, dragoste
ºi obsesie, care se desfãºoarã în
Franþa, pe fundalul dramatic al
secolului XIX-lea. Jean Valjean,
este condamnat la ani grei de
ocnã pentru furtul unei bucãþi de
pâine ºi, când reuºeºte sã evade-
ze, e nevoit sã se ascundã de
necruþãtorul inspector Javert.
Totuºi, în ciuda suferinþelor
îndurate pe nedrept, Valjean nu
se lasã copleºit de urã...

Concediu de la cãsnicie

Se difuzeazã la Antena 1, ora   22:00

Cine nu ºi-a dorit niciodatã un
Concediu de la cãsnicie? Rick
(Owen Wilson) ºi Fred (Jason Sudei-
kis), doi prieteni foarte buni cãsãto-
riþi de mulþi ani, sunt pe punctul de a
afla ce pot face cu o sãptãmânã de
libertate absolutã. Încercând sã
readucã pasiunea în cãsniciile lor,
consoartele celor doi (Jenna Fischer,
Christina Applegate) le oferã soþilor o
sãptãmânã în care sunt liberi sã facã
orice îºi doresc, fãrã întrebãri ºi mai
ales, fãrã consecinþe...

sursa: cinemagia.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

Detectivul, mafia ºi cartoforul

Ora: 18:30; Gen film: Acþiune, Comedie
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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.

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”!

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

OFERTE SERVICIU
Angajez ºofer cu
experienþã servicii
catering. Telefon:
0745/775.940.
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.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conduce-
re: englezã înce-
pãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoanã
fizicã independen-
tã în Anglia – Re-
giune Essex. Cu-
plul lucreazã îm-
preunã la curãþe-
nie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon
la e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.-
com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este supor-
tat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: cu-
nunii, nunþi, botez,
majorat. Relaþii la
telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video
de calitate superi-
oarã la preþuri avan-
tajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu.
Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

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 de-
comandate toate
îmbunãtãþirile. Tele-
fon: 0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semi-
decomandat, 3 ca-
mere, 2 balcoane,
îmbunãtãþit. Tele-
fon: 0765/715.591.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã
comuna Pieleºti, ju-
deþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Vând apartament
în vilã 120 mp, te-
ren 150 mp, zonã
centralã. Telefon:
0736/139.179.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 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, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã 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
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.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 23 iulie 2016

   TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA
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Vând SEAT
EXEO - 2010.
Telefon: 0764/
529.339.
Vând MATIZ, cu-
loare verde, sta-
re  impecabilã,
AER condiþionat.
Telefon: 0724/
305.886.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabrica-
þie: 2003; Km:
195000; - 105
CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 air-
bag-uri; - Gea-
muri Electrice; În-
chidere centrali-
zatã; ABS; Servo-
direcþie; Xenon; -
Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro,
negociabil. Relaþii
la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuve-
le vopsite, cu
geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate
Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.

Vând pat dublu
2x2 m, 3 plapumi,
saltea, husã toate
noi. Telefon: 0773/
849.388
Vând în cimitirul
Ungureni - zona
Eroilor – parcela G
rândul 4, plaþul 4
mormânt din be-
ton, gard fier 3/
1,50 cu douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0740/
012.173; 0745/
601.438.
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, ºifonier,
canapea, f.tolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon:
0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m,
butelii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
Vând calorifer cu
11 elemenþi elec-
tric nou, radiator
cu 3 trepte ALAS-
CA nou. Telefon:
0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux, bar-
cã artizanalã, came-
rã auto. Telefon:
0351/181.202;
0773/970.204.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garso-
nierã Doljana.
Telefon: 0770/
413.319.
Închiriez aparta-
ment 2 camere,
strada A.I. Cuza, bl
150 Apartamente,
et 1. Telefon: 0745/
538.475

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situa-
tã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Elec-
trica) unde gãsiþi
bijuterii lucrate
manual, cu argint
la schimb ºi man-
opera/obiect. Te-
lefon: 0351/
423.493.
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.

CONDOLEANÞE
Familia conf. univ.
dr. Mircea Zãvã-
leanu este alãturi
de bunul prieten,
prof. univ. dr. ing.
Eleonor Stoenescu,
în acestemomente
de mare durere
pricinuitã de trece-
rea în nefiinþã a
distinsei sale soþii,
FELICIA. Sincere
condoleanþe fami-
liei îndoliate!
Prof. Aristidie
Gheorghiu este
alãturi de prietenul
ºi colegul de ban-
cã de la Colegiul
“Fraþii Buzeºti”
prof. univ. dr. ing.
Eleonor Stoenes-
cu–fost decan al
Facultãþii de Elec-
trotehnicã la de-
cesul soþiei, ex-
cepþionalei prof.
FELICIA STOE-
NESCU. Dumne-
zeu s-o ierte!
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Naþionala României a fost învinsã clar
de amfitrioana Norvegia, cu scorul de 21-
32 (9-12), joi searã, la Ulstein, în cadrul
unui turneu internaþional care constituie ul-
tima verificare înaintea Jocurilor Olimpi-
ce de la Rio (5-21 august).

Norvegia ºi România s-au întâlnit foar-
te des în ultimii ani, astfel cã între cele
douã echipe nu mai existã secrete. Numai
în ultimele 8 luni s-au întâlnit de patru ori
în jocuri oficiale ºi se vor înfrunta ºi în
Grupa A la Olimpiadã. ªi totuºi, cei doi
selecþioneri au avut o abordare total dife-
ritã la meciul de la Ulstein, din cadrul tur-
neului la care mai sunt prezente Spania ºi
Franþa. Thorir Hergeirsson a trimis de la
bun început cea mai bunã formulã de echi-
pã, din care n-au lipsit vedetele Loke ºi
Mork. În schimb, Tomas Ryde a gândit,

Fãrã Neagu ºi Brãdeanu – menajate,

România n-a contatRomânia n-a contatRomânia n-a contatRomânia n-a contatRomânia n-a contat
în faþa gazdei Norvegiaîn faþa gazdei Norvegiaîn faþa gazdei Norvegiaîn faþa gazdei Norvegiaîn faþa gazdei Norvegia

Astãzi ºi mâine, “tricolorele” vor susþine ultimele teste înainte
de Rio, în compania Franþei (18:15), respectiv a Spaniei (16:45).

Ambele partide vor fi în direct la Digi Sport 2.

probabil, cã nu are rost sã arate acum ce
poate echipa, astfel cã le-a þinut pe bancã
pe Cristina Neagu ºi Aurelia Brãdeanu.
Suedezul a acceptat chiar ideea unei în-
frângeri la scor în faþa Norvegiei, întrucât
România aratã cam ”fãrã sare ºi piper” fãrã
cele douã jucãtoare. Iar dacã mai scoþi din
primul ”7” încã 2-3 handbaliste cu experi-
enþã, atunci naþionala se prezintã chiar rãu.

O concluzie este greu de tras dupã
acest meci, în condiþiile în care tabãra þãrii
noastre a urmãrit doar un antrenament în
faþa nordicelor. Poate un punct pozitiv
este cã echipa a ieºit cu bine din douã
inferioritãþi numerice în prima reprizã,
atunci când România a stat cât de cât în
coasta Norvegiei. Dar mult prea puþin
pentru pretenþiile unei naþionale care se
vrea pe podium la Rio.

În celãlalt meci al zilei inaugurale, Spania a învins Franþa cu 21-17 (8-9). ªi aceste reprezentative
sunt calificate la JO, iar ibericile fac parte din grupa României ºi Norvegiei.

Programul urnãtoarelor zile la Ulstein: sâmbãtã - România – Franþa (18:15), Norvegia – Spania
(20:30), duminicã – Spania – România (16:45), Norvegia - Franþa (19:00).

În afarã de România, Norvegia ºi Spania, Grupa A de la JO le mai are în componenþã pe Munte-
negru, naþiunea organizatoare Brazilia ºi Angola. Punând pe tapet ºi Grupa B, distribuþia e urmã-
toarea: Olanda, Rusia, Suedia, Franþa, Argentina ºi Coreea de Sud.

Din Europa, la JO sunt calificate 8 echipe! Patru se ciocnesc la Ulstein, iar celelalte ºi-au dat
întâlnire, de marþi ºi pânã joi, într-un patrulater la Eindhoven (Olanda). Prin prisma rivalitãþii din
Brazilia, ce a fãcut Muntenegru a interesat în mod direct. Ex-iugoslavele au obþinut rezultatele: 27-
26 cu Rusia, 29-27 cu Suedia ºi un eºec la scor cu Olanda, 13-23. În rest: Olanda – Suedia 25-26,
Rusia –Olanda 23-25, Suedia – Rusia 28-31.

Norvegia: Kari Aalvik Grimsbo, Katrine
Lunde — Mari Molid, Emilie Hegh Arntzen (4),
Veronica Kristiansen (5), Ida Alstad (2), Heidi
Loke (4), Nora Mork (9), Stine Bredal Oftedal
(1), Marit Malm Frafjord, Linn-Kristin Riegel-
huth Koren, Amanda Kurtovic (1), Camilla Her-
rem (5), Sanna Solberg (1). Selecþioner: Thorir
Hergeirsson.

România: Paula Ungureanu, Ionica Mun-
teanu, Denisa Dedu — Gabriella Szucs, Gabriela
Perianu (5 goluri), Valentina Ardean-Elisei (2),
Bianca Tiron, Oana Manea (1), Mãdãlina Zam-
firescu (1), Ana Maria Tãnãsie (2), Melinda
Geiger (3), Eliza Buceschi (1), Florina Chintoan,
Patricia Vizitiu (3), Laura Chiper (3). Selecþio-
ner: Tomas Ryde.

Au evoluat echipele:

Clubul CSM Craiova a organizat în perioada
16-19 iulie, în Bãnie, un turneu de categoria
I, numit “Cupa de Varã”, la care au participat
peste 40 de jucãtori din alte ºase zone în afa-
rã de Craiova, precum Mehedinþi, Gorj, Olt,
Bucureºti, Argeº ºi Vâlcea. Întrecerile s-au
desfãºurat pe trei categorii de vârstã, 10, 12
ºi 14 ani, în competiþii separate pentru fete ºi
bãieþi. Sportivii de la CSM Craiova au avut o
evoluþie bunã la acest concurs, care le-a adus
un total de cinci premii. La categoria 12 ani
bãieþi, Robert Gunã a câºtigat trofeul dupã ce
a trecut în finalã de Daniel Mitrancã (TC Stã-

Tenismenii de la CSM Craiova,
cinci premii la “Cupa de Varã”

nicã Craiova), scor de 6-1, 6-0, iar tot la
aceastã categorie, Fabio Voicu s-a clasat pe
locul trei. Întrecerea bãieþilor sub 14 ani l-a
avut în prim plan pe Alexandru Coman, care
ºi-a adjudecat trofeul în urma victoriei din
ultimul act contra lui George Cosma (ASC
Prosport Slatina), 6-2, 6-2. La fete, în limite-
le categoriei de 14 ani, Andreea Lila ºi Alexia
Tecu s-au întâlnit în finalã, ambele fiind jucã-
toare ale clubului craiovean. Sorþi de izbândã
a avut Andreea Lila, care s-a impus în ultimul
act devenind campioana acestei categorii. Tot
aici, Beatrice Duma s-a situat pe locul patru.

Toþi sportivii care au concurat pentru CSM
sunt pregãtiþi de Alex Banciu, antrenor ce s-a
arãtat mulþumit de rezultatele înregistrate la
acest turneu de elevii sãi. “Sunt mulþumit de
rezultatele sportivilor mei, chiar neaºteptat de
mulþumit, deoarece anul trecut, la prima edi-
þie, am obþinut un singur loc doi, iar acum
toþi sportivii care au concurat au fost pe po-
dium. Ce mai este de menþionat, este faptul
cã toþi elevii mei au participat la o categorie
superioarã de vârstã la Cupa de Varã, ºi chiar
aºa au izbutit sã îºi învingã adversarii”, a de-
clarat Alex Banciu.

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00 – FOTBAL – Meci amical – Inter-

national Champions Cup: Melbourne Victo-
ry – Juventus Torino / 15:00 – FORMULA 1
– Marele Premiu al Ungariei, la Hungaroring:
calificãri / 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I:
Gaz Metan Mediaº – ASA Tg. Mureº, Astra
– Dinamo.

DIGI SPORT 2
12:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Ungariei, la Hungaroring: antrenamente / 14:00
– TENIS (F) – Turneul de la Bastad, în Suedia:
ziua a 5-a / 18:15, 20:30 -  HANDBAL (F) –
Turneu pregãtitor JO 2016, în Norvegia: Româ-
nia – Franþa, Norvegia – Spania / 23:00, 4:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Washington, în Sta-
tele Unite: semifinale.

DIGI SPORT 3
11:00 – TENIS (M) – Turneu ITF la Piteºti

/ 16:15 - CURSE DE MA‘INi – Euroformula
Open, la Silverstone, în Regatul Unit: cursa 1
/ 17:00 – ATLETISM – Etapã de Diamond
League / 19:30 – FOTBAL – Meci amical -
International Champions Cup: Celtic FC –
Leicester City / 0:00, 5:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Stanford, în Statele Unite.

DIGI SPORT 4
14:15, 16:45, 18:15 – CURSE DE MAªINI:

SPORT LA TV ÎN WEEKEND – TRANSMISII ÎN DIRECT
ADAC GT Masters - Red Bull Ring, cursa 2,
GP2 Series ºi GP3 Series – în Ungaria, la Bu-
dapesta, cursele 1 / 21:00 – FOTBAL Belgia
-  Supercupa: Club Bruges – Standard Liege.

DOLCE SPORT 1
12:00, 15:00 - FORMULA 1 – Marele Pre-

miu al Ungariei, la Hungaroring: antrenamen-
te, calificãri / 18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga
I: Gaz Metan Media’ – ASA Tg. Mureº, Astra
– Dinamo.

DOLCE SPORT 2
16:45, 18:00 – CURSE DE MAªINI: GP2

Series, GP3 Series – în Ungaria, la Budapes-
ta, cursele 1 / 0:00, 5:00 – TENIS (M) – Tur-
neul de la Washington, în Statele Unite.

EUROSPORT 1
14:00 - CICLISM – Turul Franþei: etapa a

20-a (Megave-Morzine).
EUROSPORT 2
15:45 – SÃRITURI CU SCHIURILE –

Marele Premiu de varã, la Wisla, în Polonia
/ 18:00 – ATLETISM – Campionatele Mon-
diale de juniori, la Bydgoszcz, în Polonia:
etapa a 5-a / 23:00 – FOTBAL SUA/Cana-
da – MLS: Portland Timbers – Los Angeles
Galaxy.

LOOK PLUS
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: Gaz Me-

tan Mediaº – ASA Tg. Mureº, Astra – Dinamo.

Duminicã
DIGI SPORT 1
11:30 – CURSE DE MAªINI – GP2 Series,

în Ungaria, la Budapesta: cursa 2 / 15:00 –
FORMULA 1 – Marele Premiu al Ungariei, la
Hungaroring: cursa / 19:00 -  HANDBAL (F) –
Turneu pregãtitor JO 2016, în Norvegia: Nor-
vegia – Franþa / 21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR
Cluj – Concordia Chiajna / 0:00 – FOTBAL –
Meci amical -  International Champions Cup:
Inter Milano – Paris SG.

DIGI SPORT 2
12:30, 13:15 – CURSE DE MAªINI: Por-

sche Supercup Series, ADAC GT Masters /
15:00 – TENIS (F) – Turneul de la Bastad, în
Suedia: ziua a 6-a / 16:45 -  HANDBAL (F) –
Turneu pregãtitor JO 2016, în Norvegia: Spania
– România / 0:00 – TENIS (F) – Turneul de la
Washington, în Statele Unite: finala.

DIGI SPORT 3
10:15 – CURSE DE MAªINI – GP3 Series,

în Ungaria, la Budapesta / 13:00 – TENIS (F) –
Turneul de la Bastad, în Suedia: ziua a 6-a /
0:00 – TENIS (F) – Turneul de la Stanford, în
Statele Unite.

DIGI SPORT 4
16:30, 17:30 – CURSE DE MAªINI – Euro-

formula Open, Internacional GT Open (cursa
2), în Regatul Unit, la Silverstone / 22:00 -

CURSE DE TURISME – Nascar, în Statele Uni-
te, la Indianapolis.

DOLCE SPORT 1
15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu al

Ungariei, la Hungaroring: cursa / 21:00 – FOT-
BAL – Liga I: CFR Cluj – Concordia Chiajna.

DOLCE SPORT 2
1:00, 6:00 – TENIS (M) – Turneul de la

Washington, în Statele Unite.
EUROSPORT 1
12:30 - CURSE DE MAªINI – Porsche Su-

percup, în Ungaria, la Budapesta / 17:00 - CI-
CLISM – Turul Franþei: etapa a 21-a (Chantilly-
Paris Champs Elysees) / 21:05 – FOTBAL –
Campionatul European UEFA U-19, în Germa-
nia, finala: Italia – Frana.

EUROSPORT 2
14:00, 15:00 – CURSE DE MOTOCICLETE

– Campionatul Mondial, la Loket, în Cehia / 17:00
– ATLETISM – Campionatele Mondiale de ju-
niori, la Bydgoszcz, în Polonia: etapa a 6-a / 19:00
– CURSE DE MAªINI - Campionatul Mondialã
de anduranþã, în Germania, la Nurburgring /
20:15, 22:05 – FOTBAL SUA/Canada – MLS:
New York Red Bulls – New York City FC, Spor-
ting Kansas City – Seattle Sounders.

LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: CFR Cluj – Con-

cordia Chiajna.

HANDBAL (F) – TURNEU PREGÃTITOR JOHANDBAL (F) – TURNEU PREGÃTITOR JOHANDBAL (F) – TURNEU PREGÃTITOR JOHANDBAL (F) – TURNEU PREGÃTITOR JOHANDBAL (F) – TURNEU PREGÃTITOR JOHANDBAL (F) – TURNEU PREGÃTITOR JOHANDBAL (F) – TURNEU PREGÃTITOR JOHANDBAL (F) – TURNEU PREGÃTITOR JOHANDBAL (F) – TURNEU PREGÃTITOR JO
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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

CSMS Iaºi a ratat calificarea în
turul al treilea preliminar al Euro-
pa League, dupã ce a fost învinsã
de formaþia croatã Hajduk Split, cu
scorul de 2-1, joi seara, pe stadio-
nul Poljud din Split, în manºa a
doua a turului doi preliminar. Mol-
dovenii au pierdut returul cu Haj-
duk Split, scor 1-2, primind din nou
gol pe final, la fel ca în meciul tur-
. Alexandru Ciucur (26) a înscris
golul echipei antrenate de Nicolo
Napoli, în timp ce pentru Hajduk
au punctat Fran Tudor (22), Franck
Ohandza (90).

Pandurii ºi-a aflat adversara cu
care va juca joia viitoare în turul III
al preliminariilor Europa League.
Formaþia gorjeanã se va duela cu
Maccabi Tel-Aviv. Israelienii au tre-
cut de Kairat Almaty, din Kazahstan.

Pandurii ºi-a aflat adversara din
turul 3, Maccabi Tel Aviv,
echipa israelianã care a jucat
anul trecut în grupele Cham-
pions League

Dupã 1-1 în tur, Maccabi s-a impus
pe teren propriu, scor 2-1, graþie go-
lurilor marcate de Ben Haim, minu-
tul 5, ºi Alberman, minutul 86. Mac-
cabi Tel Aviv, club fondat în 1906, a
terminat sezonul trecut pe locul doi,
la trei puncte în spatele campioanei
Hapoel Beer Sheva, echipa lui Ho-
ban. 22 de titluri de campioanã are
Maccabi, care anul trecut a evoluat
în grupele Champions League.

Raul Rusescu a marcat ultimul
gol în victoria categoricã, scor 5-0,
a turcilor de la Osmanlispor contra
echipei antrenate de Flavius Stoi-
can, Zimbru Chiºinãu. George Flo-
rescu a jucat toate minutele în vic-
toria cu 3-2 a Omoniei Nicosia con-
tra lui Beitar Ierusalim. Israelienii s-
au calificat însã în turul 3 preliminar
din Europa League datoritã succe-
sului cu 1-0 din tur.

Iaºiul e out din EuropaIaºiul e out din EuropaIaºiul e out din EuropaIaºiul e out din EuropaIaºiul e out din EuropaRezultatele din Europa League, turul 2Rezultatele din Europa League, turul 2Rezultatele din Europa League, turul 2Rezultatele din Europa League, turul 2Rezultatele din Europa League, turul 2
Zaglebie Lubin (Polonia) - Partizan Belgrad (Serbia) în tur 0-0, 0-0, 4-3 la pen.
Heart of Midlothian (Scoþia) - Birkirkara (Malta) 0-0, 1-2
Buducnost (Muntenegru) – Racing Genk (Belgia) 0-2, 2-0, dupã prel.; 2-4 la pen.
Cork City (Irlanda) - BK Haecken (Suedia) 1-1, 1-0
St. Patrick’s Athletic (Irlanda) - Dinamo Minsk (Belarus) 1-1, 0-1
Domzale (Slovenia) - ªahtior Soligorsk (Belarus) 1-1, 2-1
Cukaricki (Serbia) - Videoton FC (Ungaria) 0-2, 1-1
Spartak Trnava (Slovacia) - ªirak Ghiumri (Armenia) 1-1, 2-0
Brondby IF (Danemarca) - Hibernian (Scoþia) 1-0 0-1, dupã prel., 5-3 la pen.
Osmanlispor (Turcia) - Zimbru Chiºinãu (Moldova) 2-2, 5-0
Shkendija 79 (Macedonia) - Neftci Baku (Azerbaidjan) 0-0, 1-0
Gap Connah’s Quay (Þara Galilor) - Vojvodina Novi Sad (Serbia) 0-1, 1-2
Kukesi (Albania) - Austria Viena (Austria) 0-1, 1-4
AEK Larnaca (Cipru) - Cliftonville (Irlanda de Nord) 3-2, 2-0
Europa FC (Gibraltar) - AIK Stockholm (Suedia) 0-1, 0-1
FC Vaduz (Liechtenstein) - Midtjylland (Danemarca) 0-3, 2-2
Qabala (Azerbaidjan) - MTK Budapesta (Ungaria) 2-1, 2-0
Grasshopper Zurich (Elveþia) - KR Reykjavik (Islanda) 3-3, 2-1
IFK Goteborg (Suedia) - Piast Gliwice (Polonia) 3-0, 0-0
Levski Sofia (Bulgaria) - Maribor (Slovenia) 0-0, 1-1
Maccabi Tel Aviv (Israel) - Kairat Almaty (Kazahstan) 1-1, 2-1
Odd Grenland (Norvegia) - PAS Giannina (Grecia) 0-3, 3-1
Slavia Praga (Cehia) - FC Levadia Tallinn (Estonia) 1-3, 2-0
Stromsgodset IF (Norvegia) - SonderjyskE (Danmarca) 1-2, 2-2, dupã prel.
Omonia Nicosia (Cipru) - Beitar Ierusalim (Israel) 0-1, 3-2
HJK Helsinki (Finlanda) - Beroe Stara Zagora (Bulgaria) 1-1, 1-0
Kalju Nomme (Estonia) - Maccabi Haifa (Israel) 1-1 1-1, dupã prel.; 5-3 la pen.
Lokomotiva Zagreb (Croaþia) - RoPS Rovaniemi (Finlanda) 1-1, 3-0
Torpedo-BelAZ Jodino (Belarus) - Debrecen (Ungaria) 2-1, 1-0
FK Jelgava (Letonia) - Slovan Bratislava (Slovacia) 0-0, 3-0
FK Ventspils (Letonia) - Aberdeen (Scoþia) 0-3, 0-1
Kapaz Ganja (Azerbaidjan) -  FC Admira Wacker Moedling (Austria) 0-1, 0-2

Programul turului al treileaProgramul turului al treileaProgramul turului al treileaProgramul turului al treileaProgramul turului al treilea
(28 iulie, respectiv 4 august)(28 iulie, respectiv 4 august)(28 iulie, respectiv 4 august)(28 iulie, respectiv 4 august)(28 iulie, respectiv 4 august)

Lokomotiva Zagreb (Croaþia) -
Vorskla Poltava (Ucraina), AS
Saint-Étienne (Franþa) - AEK Ate-
na (Grecia), AEK Larnaca (Cipru)
- Spartak Moscova (Rusia), Pan-
durii Târgu Jiu (România) - Mac-
cabi Tel Aviv (Israel), Vojvodina
Novi Sad (Serbia) - Dinamo Minsk
(Belarus), Zaglebie Lubin (Polonia)
- SonderjyskE (Danemarca), Aus-
tria Viena (Austria) - Spartak Trna-
va (Slovacia), Hertha Berlin (Ger-
mania) - Broendby IF (Danemar-
ca), West Ham United (Anglia) -
NK Domzale (Slovenia), Lucerna
(Elveþia) - Sassuolo (Italia), AIK
Solna (Suedia) - Panathinaikos Ate-
na (Grecia), Istanbul Baºakºehir
(Turcia) - Rijeka (Croaþia), Video-
ton (Ungaria) - Midtjylland (Dane-
marca), Slavia Praga (Cehia) - Rio
Ave (Portugalia), Osmanlispor

(Turcia) - Nomme Kalju (Estonia),
Heracles Almelo (Olanda) - Arou-
ca (Portugalia), IFK Goteborg (Su-
edia) - HJK Helsinki (Finlanda),
Birkirkara (Malta) - FC Krasnodar
(Rusia), Aberdeen (Scoþia) - NK
Maribor (Slovenia), Torpedo-Be-
lAZ Jodino (Belarus) - Rapid Vie-
na (Austria), Admira Wacker Mo-
edling (Austria) - Slovan Liberec
(Cehia), AZ Alkmaar (Olanda) -
PAS Giannina (Grecia), Lille (Fran-
þa) - FK Qabala (Azerbaidjan),
Genk (Belgia) - Cork City (Irlan-
da), KAA Gent (Belgia) - FC Viito-
rul Constanþa (România), Jelgava
(Letonia) - Beitar Ierusalim (Isra-
el), FK Aleksandria (Ucraina) -
Hajduk Split (Croaþia), Shkëndija
(Macedonia) - Mlada Boleslav (Ce-
hia), Grasshoppers (Elveþia) - Apol-
lon Limassol (Cipru).

Liga I – etapa 1

Meciurile FC Voluntari – Viitorul ºi Pandurii – “U” Craiova
s-au jucat asearã.

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.

Torje va fi coechipier cu Grozav la Terek Groznâi
Mijlocaºul român Gabriel Torje a semnat un contract cu echipa rusã

Terek Groznâi, a anunþat internaþionalul pe contul sãu de Facebook.
Torje a semnat pe trei ani cu Terek ºi va fi coleg cu alt român, Gheor-
ghe Grozav. “Începe o nouã etapã în viaþa mea, am semnat astãzi (joi,
n. red.) cu Terek. Nu îmi doresc decât sã fiu sãnãtos ºi nu promit
nimic altceva în afara de: muncã, muncã, muncã. Vreau sã creºtem
împreunã ºi sã facem meciuri memorabile. Pregãtesc terenul ºi pentru
România, sã venim aici la Mondiale în 2018”. Rusia va gãzdui Cupa
Mondialã de fotbal din 2018. Gabriel Torje (26 ani), care a participat cu
selecþionata României la EURO 2016, a fost achiziþionat de Udinese în
2011, de la formaþia Dinamo Bucureºti, însã a disputat doar 21 de
meciuri în Serie A pentru friulani, care l-au împrumutat pe rând la Gra-
nada ºi Espanyol Barcelona, în Spania, iar în ultimele sezoane la echi-
pele turce Konyaspor ºi Osmanlispor.


