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Numãrului de absolvenþi
de bacalaureat s-a redus
la jumãtate în opt ani

Scãderea drasticã a numãrului de
absolvenþi de bacalaureat de la o me-
die de 170.000 pe an între anii 2007 ºi
2009 pânã la o medie de 96.000 între
anii 2013 ºi 2016 se reflectã ºi în supra-
capacitatea care existã în universitãþi,
situaþie care se poate compara cu cea a
întreprinderilor ante ’89.

Deºi aparent populaþia României a
scãzut din 1989 în prezent cu doar 15%,
de fapt scãderea populaþiei ºcolare este
mult mai mare, pentru cã cei 3 milioane
de români plecaþi din þarã ºi-au luat, în
cea mai mare parte, copiii cu ei. Ca ur-
mare, astãzi liceele ºi universitãþile rã-
mân goale. Reducerea la jumãtate în
opt ani a unei generaþii de absolvenþi
este un ºoc pentru sistemul universi-
tar, dar pe de altã parte poate fi o ºansã
pentru creºterea calitãþii.

Anul acesta, circa 88.000 de absol-
venþi de liceu au reuºit sã promoveze
bacalaureatul din prima sesiune, nu-
mãrul acestora fiind de 1,8 ori mai scã-
zut decât în urmã cu zece ani, potrivit
datelor de la Ministerul Educaþiei. Pen-
tru aceºtia, oferta educaþionalã a insti-
tuþiilor de învãþãmânt superior de stat
este de 62.000 de locuri finanþate de la
buget, numãr menþinut constant în ul-
timii 10 ani. Astfel, concurenþa potenþi-
alã pentru un loc la buget într-o facul-
tate de stat a scãzut de la un nivel-
record de 2,8 candidaþi pe loc în 2008 la
1,4 candidaþi pe loc în 2016.

Primarul Robert Negoiþã ar putea
rãmâne fãrã titlul de doctor

Ministerul Educaþiei anunþã cã
CNATDCU a primit cererea Academiei
de Poliþie “Alexandru Ioan Cuza” pri-
vind retragerea titlului de doctor în ca-
zul primarului Sectorului 3, Robert Ne-
goiþã, instituþia de învãþãmânt consta-
tând cã lucrarea de doctorat este pla-
giatã. “ În documentul trimis Consiliu-
lui Naþional de Atestare a Titlurilor, Di-
plomelor si Certificatelor Universitare,
academia constata cã teza de doctorat
a acestuia este plagiatã ºi propune re-
tragerea titlului de doctor”, a declarat
purtãtorul de cuvânt al ministerului,
Mirabela Amarandei. Robert Negoiþã
este doctor în ªtiinþe Juridice din 2012,
când ºi-a dat doctoratul cu teza “Criza
economico-financiarã ºi impactul aces-
teia asupra echilibrului social”. Negoi-
þã spune cã probabil îi va fi retras titlul
ºi cã nu are regrete în acest sens, sin-
gurul fiind faptul cã s-a lãsat tentat de
moda titlurilor academice. 
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Ministerul Mediului a lansat în dezbatere pu-
blicã Planurile de Management ale riscului la
inundaþii pentru cele 11 administraþii bazinale
de apã ºi fluviul Dunãrea, document care are
principale obiective protejarea vieþii ºi a sãnãtã-
þii umane, a activitãþii economice, a patrimo-
niului ºi a mediului.

Planurile de management ale riscului la inun-
daþii au fost elaborate pentru zonele unde existã
risc potenþial semnificativ de inundare sau unde
materializarea acestui risc este probabilã, pre-
cum ºi pentru zonele unde au fost pregatite hãrþi
de hazard, de risc la inundaþii ºi planuri de mana-
gement al riscului la inundaþii înainte de 22 de-
cembrie 2010, se spune în nota de fundamenta-
re a proiectului hotãrârii de Guvern.

Obiectivele managementului riscului la inun-
daþii se axeazã pe reducerea efectelor negative
potenþiale ale inundaþiilor pentru sãnãtatea uma-
na, mediu, patrimoniul cultural ºi activitatea eco-
nomicã, adoptând atât mãsuri nestructurale, cat
ºi mãsuri structurale pentru reducerea probabili-
tãþii de inundare.

Planurile de management al riscului la inundaþii
includ mãsuri pentru atingerea obiectivelor stabi-
lite, precum ºi componentele stabilite prin norme
metodologice elaborate de autoritatea publicã cen-
tralã din domeniul apelor aprobate prin hotãrâre a
Guvernului. Aceste planuri de management al ris-
cului la inundaþii iau în considerare aspecte rele-
vante, cum ar fi: costurile ºi beneficiile, dimensi-
unea inundaþiilor ºi traseul acestora, zonele care
au potenþial de reþinere a apei din inundaþii(albiile
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a anunþat cã a recomandat medici-
lor sã nu semneze contractele in-
dividuale de muncã cu timp parþial
pentru efectuarea gãrzilor, aceasta
fiind o forma de protest dupã ce
nu s-a ajuns la o înþelegere cu Mi-
nisterul Sãnãtãþii în privinþa drep-
turilor doctorilor.

«Având în vedere faptul cã ne-
gocierile cu reprezentanþi ai Minis-
terului Sãnãtãþii, purtate în data de
22.07.2016, au evidenþiat riscul ca
medicii care efectueazã gãrzile su-
plimentare sã nu beneficieze de o se-
rie de drepturi legale, iar rezultatele
studiului realizat pe aceastã temã au
indicat situaþia dramaticã în care se
gãsesc medicii care efectueazã
gãrzi, Federaþia „Solidaritatea Sani-
tarã” a recomandat tuturor medicilor care efec-
tueazã gãrzi sã nu semneze contractele indivi-
duale de muncã cu timp parþial pentru efec-
tuarea gãrzilor suplimentare (prevãzute de
OUG nr. 20/2016) dacã nu le sunt menþionate
expres în aceste contracte urmãtoarele drep-
turi: dreptul la un spor cuprins între 25% ºi
75% (25% este minim obligatoriu); dreptul la
toate sporurile pentru condiþiile de muncã apli-
cabile la locul de desfãºurare a gãrzilor ºi la
sporul de noapte; dreptul la concediul de odihnã
pentru CIM - urile aferente gãrzilor suplimen-
tare; dreptul de a nu lucra continuu mai mult
de 24 de ore; dreptul de a avea liber dupã gar-
dã cel puþin 24 de ore», anunþã Federaþia, într-
un comunicat de presã.

Potrivit sursei citate, recomandarea a fost
transmisã pânã în acest moment la 12.000 de
doctori din spitalele publice precizându-se cã
“în condiþiile în care medicii pun în practicã
aceastã recomandare se poate ajunge la blo-
carea sistemului sanitar în privinþa activitãþi-
lor specifice gãrzilor”. De asemenea, Federa-
þia a anunþat lansarea unei petiþii pentru apãra-
rea drepturilor medicilor care efectueazã gãrzi.

Reacþia Ministerului Sãnãtãþii
Ministerul Sãnãtãþii anunþã cã gãrzile efec-

tuate de personalul medical în afara progra-
mului de lucru vor fi fãcute de la 1 august pe
baza unui contract de munca separat: “Gãr-
zile efectuate de personalul medical în afara
programului de lucru vor fi fãcute de la 1
august pe baza unui contract de munca se-
parat ºi plãtite în baza legislaþiei actuale. Mi-

nisterul Sãnãtãþii a iniþiat ºi un dia-
log cu Ministerul Muncii pe aceas-
ta temã pentru a ne asigura în inte-
resul personalului medical cã nu vor
exista discrepanþe la plata con-
tractelor de munca încheiate cu uni-
tãþile sanitare. La începutul sãptã-
mânii viitoare va fi trimisã cãtre spi-
tale o circularã care sã clarifice
modul de redactare a acestor con-
tracte în contextul prevederilor
OUG20/2016 aºa încât procesul sã
se desfãºoare fãrã probleme”.

Ministerul Sãnãtãþii anunþã cã de
comun acord cu reprezentanþii sin-
dicali a fost convenit un calendar
de lucru prin care cererile lor sã fie
incluse în modificãrile ce vor fi
aduse la Ordinul 870/2004, actul
normativ care reglementeazã tim-

pii de lucru ºi gãrzile din unitãþile sanitare.
“Ministerul Sãnãtãþii lucreazã în regim acce-
lerat la aceste modificãri, iar motivul este
extrem de simplu: situaþia actualã nu este nor-
malã. Aºadar, odatã incluse cererile ºi reco-
mandãrile în forma noua a OMS 870/2004,
documentul va fi trimis conform legii spre
consultare cãtre toate sindicatele, iar forma
agreatã va fi afiºatã în transparenþã decizio-
nalã”, mai precizeazã instituþia.

76% din medicii români au fost de gardã între 30-36 de ore neîntrerupt

Exodul absolvenþilor de medicinã a generat o lipsã de personal acutã în spitalele din Româ-
nia, lucru care se resimte în special la schimburile de gardã. Astfel, medicii au ajuns sã
lucreze ºi 36 de ore în continuu fãrã pauzã, se aratã în studiul „Gãrzile medicilor. Situaþia
actualã ºi principiile utilizabile pentru modificarea Regulamentului privind timpul de lucru ºi
organizarea gãrzilor în unitãþile sanitare publice”, realizat de Federaþia „Solidaritatea Naþionalã”.
„Media numãrului maxim de ore lucrate continuu de medici este de 33,3 ore. Peste 93,7% din
medici au lucrat continuu un numãr maxim de ore mai mare de 24; 76% din medici au lucrat
continuu un numãr maxim de ore cuprins între 30 ºi 36 de ore”, se aratã în studiul citat. Studiul
mai aratã cã media orelor lucrate sãptãmânal de medici este de 62,3 ore (echivalentul a peste
1,7 norme). Media lunarã a timpului de lucru al medicilor care efectueazã gãrzi este de circa
234 ore (echivalentul a 1,56 norme), 48% dintre medici lucrând peste aceastã medie. Studiul
mai aratã cã 53% dintre medici efectueazã între 5 ºi 10 gãrzi pe lunã.

Guvernul a pus în dezbatere publicã strategia
privind managementului riscului la inundaþii

majore, obiective de mediu pentru corpurile de
apã de suprafaþã ºi subterane etc.)

Totodatã, se are în vedere gestionarea solului
ºi a apei, planificarea teritoriului, utilizarea terenu-
rilor, conservarea naturii, precum ºi infrastructu-
ra de navigaþie ºi portuarã. De asemenea, se iau în
calcul aspecte ale managementului riscului la inun-
daþii, cu accent pe prevenirea, protecþia, pregãti-
rea - incluzând prognoza inundaþiilor, avertizarea
ºi alarmarea în condiþiile specifice unui anumit
bazin sau subbazin hidrografic – promovarea prac-
ticilor de utilizare durabilã a terenului, îmbunãtãþi-
rea capacitãþii de retenþie a apei în bazinul hidro-
grafic, precum ºi inundãrile controlate ale anumi-
tor zone în cazul unor evenimente majore.

Actul normativ va crea cadrul legal necesar im-
plementãrii mãsurilor propuse, în vederea redu-
cerii potenþialelor efecte negative ale inundaþiilor
pentru sãnãtatea umanã, ac-
tivitatea economicã, mediul
înconjurãtor ºi patrimoniul
cultural în zonele desemnate
ca având risc potenþial sem-
nificativ la inundaþii.

Costurile aferente mã-
surilor pentru perioada
2016-2021 vor fi suportate
în cea mai mare parte din
fonduri europene, bugetul
de stat ºi bugetele locale.
Fondurile europene vor fi
asigurate prin Programul
Operaþional Infrastructurã

Mare 2014-2021, Axa Prioritarã 5 - Promova-
rea adaptãrii la schimbãrile climatice, preveni-
rea ºi gestionarea riscurilor.

Fondurile de la bugetul de stat vor fi asigu-
rate din sumele alocate investiþiilor prevãzute
pentru Ministerul Mediului, Apelor ºi Pãdurilor,
iar fondurile de la bugetul local, din sumele alo-
cate pentru unitãþile administrativ teritoriale,
conform planificãrii din Strategia Fiscal – Bu-
getarã a Guvernului elaboratã pentru perioada
urmãtoare. În realizarea planurilor de manage-
ment au fost respectate procedurile de consul-
tare a structurilor asociative ale autoritãþilor
administraþiei publice locale.

Hotãrârea de guvern privind aprobarea pla-
nurilor de management ºi nota de fundamenta-
re a actului normativ pot fi consultate pe site-ul
Ministerul Mediului.
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Un punct de vedere
de luat în seamã

La Centrul de cercetare-dezvoltare
pentru cultura plantelor pe nisipuri de la
Dãbuleni, numele cercetãtorului Vasile
Toma are notorietate, activitatea sa
ºtiinþificã întinsã pe câteva decenii fiind
concretizatã în realizãri despre care se
poate discuta. Crede, dupã lansarea so-
iurilor de lubeniþã „Dulce de Dãbuleni”,
„De Dãbuleni”, „Oltenia”, care au adus
faimã producãtorilor din zonã, cã „ofer-
tele” de sãmânþã, ce au curs din toate
pãrþile, au completat o structurã de so-
iuri ce se cultivã momentan, dar atât.
La fel în cazul pepenilor galbeni cu so-
iurile validate de piaþã „Pata neagra”, „So-
rento”, „Calistan”, concurate acum de po-
pulaþii cu particularitãþile lor de gust, aromã,
perioadã de vegetaþie, rezistenþã la boli ºi
dãunãtori. Cât este bine ºi cât este rãu în
toatã aceastã nouã filosofie ºtiu bine doar
producãtorii. Cert este cã geneticienii de la
Dãbuleni au de lucru, deocamdatã sunt con-
centraþi pe vreo 10 programe de cercetare,
dar pentru consolidarea unor însuºiri apre-
ciate de consumatori tot de sprijinul lor va fi
nevoie. Sintetizând: producþie mare de lu-
beniþã. Chiar foarte bunã, anul acesta, dar
într-o diversitate de soiuri ºi „populaþii loca-
le” fãrã egal în anii precedenþi.

MIRCEA CANÞÃR
Chiar dacã nu strãluceºte prin disponibilitãþile

sale de export, exceptând de bunã seamã pepenii
verzi ºi galbeni, „de Dãbuleni”, marcã înregistra-
tã, Doljul are deocamdatã o producþie rezonabilã
de legume – într-o diversitate sortimentalã opti-
mã –, dar în schimb slabã, neconcludentã, de fruc-
te. Discuþia este lungã ºi inutilã, pentru a descrie
un parcurs „invers”, de la ceea ce aveam odatã:
marile livezi concentrate de la Breasta, Brabova,
Sadova, Moþãþei, Dãbuleni, Bistreþ-Mãceºu, Fãrcaº,
Vârvoru de Jos, nu mai figureazã pe nici o hartã cu
zonarea producþiei, ºi din cauza declinului care a
intervenit, dar ºi altor cauze obiective, pe care nu
le mai enumerãm. Timidele exploatãri agricole
private, înfiinþate în anii din urmã prin accesãri
de fonduri europene, încearcã ºi poate vor ºi reuºi
sã regãseascã faima de autenticã livadã a Doljului,
datoratã ºi fructelor proaspete, cu inegalabilele lor
calitãþi organoleptice. Încet-încet se avanseazã, dar
nu atât în a se crede, cã, în curând, România, ºi prin
aportul Doljului, va conta între þãrile producãtoa-
re de fructe ºi legume, ameninþând poziþiile trai-

nice ale Spaniei, Italiei, Poloniei ºi Fran-
þei. Este greu de crezut cã Polonia, la ni-
velul UE, rãmâne primul producãtor de
cireºe (25,8%) înaintea Italiei (12,6%),
Spaniei (10,6%) sau Greciei (10,5%). Le
legume, Marea Britanie, deþine, paradoxal,
primul loc la producþia de morcovi
(700.000 tone), pentru ca la tomate, legu-
ma preferatã de europeni, dovadã consumul anual
pe locuitor (35 kg), Spania ºi Italia sã deþinã pri-
mele locuri, iar împreunã cu Olanda sã realizeze
douã treimi din producþia totalã. În fine, la pier-
sici, fiindcã tot suntem în zona datelor statistice
oferite de Eurostat, Spania (964 mii tone) este li-
der, urmatã de Italia (931.000 tone) ºi Grecia
(648.000 tone). Discuþia de faþã se justificã într-un
sezon estival în care consumul de fructe ºi legume
este maximum, recomandat fiind ºi de nutriþioniºti.
Chiar dacã pieþele Craiovei sunt bine aproviziona-
te, nu e greu de observat cã, îndeosebi la fructe, ofer-
ta dominantã vine din alte zone geografice, fãrã a
avea gustul celei autohtone.

Desa – Poiana Mare,
deja un mit

A afirma cã bazinul agricol Desa – Po-
iana Mare este consacrat sunã banal. A
spune cã agoniseala oamenilor, din acest
perimetru geografic al Doljului, se datorea-
zã preponderent  practicãrii intensive a le-
gumiculturii nu reprezintã un adevãr inte-
gral, ci unul aproximativ. E drept cã, stã-
pânind detalii, nu stãpâneºti ºi adevãrul.
Desa, Poiana Mare ºi imediat Piscul Vechi
ºi Ghidiciul constituie un pol al legumicul-
turii doljene. Zeci ºi zeci de tone de roºii
savuroase, ardei ºi vinete, sortimente de
sezon, sunt zilnic livrate spre pieþele Cra-

iovei ºi altor ora-
ºe din þarã. O
problemã rãmâ-
ne în continuare
insurmontabilã:
desfacerea co-
respunzãtoare a
producþiei. În
mare dificultate
sunt toþi produ-
cãtorii legumi-
coli. Dacã Iºal-
niþa ºi Teascul,
de pildã, stãpâ-
nesc pieþele Cra-
iovei, pentru cei
din sudul judeþu-

lui lucrurile rãmân mai dificile. Tiruri din
alte pãrþi ale þãrii vin aproape zilnic la Po-
iana Mare, dar lucrurile nu evolueazã, aºa
cum ar trebui, când vine vorba de preþurile
de livrare. Cu acest punct de vedere este
de acord ºi primarul comunei Ghidici, Con-
stantin Tache, care o spune clar: „În man-
datul actual de primar nu mã las dacã nu
reconstituim un centru de preluare a legu-
melor ºi fructelor la nivelul GAL-ului Ca-
lafat”. Legea supermarketurilor, promovatã
recent de deputatul Nini Sãpunaru, preºe-
dintele Comisiei de agriculturã de la Ca-
mera Deputaþilor, are logica ei, dacã va
putea fi ºi materializatã. Numai cã aceas-

tã lege a supermarketurilor, raþionalã în sub-
stanþa ei, repetãm, este organic legatã de
legea cooperativelor agricole, la care þine
mult ºi premierul Dacian Cioloº, fost co-
misar european pentru probleme de agri-
culturã. Cum va reuºi prim-ministrul sã
potenþeze înfiinþarea acestor cooperative
agricole, resimþite în fluxul producþie-pia-
þã, rãmâne de vãzut. Fãrã existenþa coo-
perativelor agricole nu se poate rezolva
mare lucru, în schimb adversitatea faþã de
aceastã formã de organizare stãruie încã.
Din motive ºtiute.

Domeniul Coroanei,
un etalon

Ceea ce oferã Domeniul Coroanei, em-
blematica podgorie a Doljului, cu recunoaº-
terea ei desãvârºitã, atestatã prin colecþia
de medalii la toate marile concursuri de
vinuri cu origini controlate din lume, nu mai
trebuie reiterat. Domeniul Coroanei duce
steagul unui prestigiu dobândit de vinurile
de la Segarcea. Au mai apãrut ºi alte pla-
iuri prin reconversie/restructurare la Gali-
cea Mare, Cetate, legate de numele lui
Mircea Dinescu, Predeºti, Breasta, Arge-
toaia, Ciupercenii Noi, Drãnic ºi cu sigu-
ranþã se va avansa în planul extinderii plan-
taþiilor viticole. Mai ales de cei care au în-
þeles viziunea impusã prin PAC, mai de-
vreme decât alþii. Concluzionând, putem
spune cã Doljul nu este, în nici un caz, în
punctul „zero”, dar nici acolo unde ar tre-
bui, adicã în plin proces de redesenare a
unor noi livezi ºi plaiuri viticole.

Inclusiv cadrul organizatoric este unul
extrem de neclar, din moment ce fiecare
schimbare politicã atrage dupã sine ºi alte
abordãri. Dacã actualele direcþii agricole
vor dobândi ºi noi competenþe, în sensul de
a deveni foruri metodologice autentice,
colaborând într-un fel cu camerele agrico-
le înfiinþate, dar... inexistente, vom trãi ºi
vom vedea. Fiindcã la ora actualã nu exis-
tã un azimut, aºa încât a discuta de agroe-
cologie ºi alte „subtilitãþi” e deja prea mult.
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Reamintim cã, sãptãmâna trecu-
tã, mai exact pe 19 iulie a.c., la Tribu-
nalul Bucureºti s-a înregistrat dosa-
rul în care procurorii Direcþiei Naþio-
nale Anticorupþie – Secþia de Com-
batere a Corupþiei au trimis-o în ju-
decatã pe Olguþa Vasilescu, primar
al municipiului Craiova (în stare de
libertate), sub aspectul sãvârºirii a
patru infracþiuni de luare de mitã ºi
câte douã infracþiuni de folosirea
autoritãþii sau influenþei în scopul
obþinerii de bani, bunuri sau alte fo-
loase necuvenite ºi spãlare de bani.
În acelaºi dosar au fost deferiþi jus-
tiþiei, sub control judiciar, Radu Cos-
min Preda, la data faptelor adminis-

Paginã realizatã de CARMEN ZUICAN
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Judecãtorii Tribunalului Bucu-
reºti au revocat, vineri, 22 iulie a.c.,
mãsura controlului judiciar faþã de
fostul administrator public al Cra-
iovei, Radu Preda, ºi de reprezen-
tanta Asociaþiei „Pro Craiova”,
Elena Daniela Popescu. Hotãrârea

a fost luatã în dosarul în care cei
doi au fost trimiºi în judecatã de
DNA alãturi de primarul Craiovei,
Lia Olguþa Vasilescu. Hotãrârea
Tribunalului Bucureºti nu este de-
finitivã, procurorii anticorupþie pu-
tând face contestaþie.

tratorul public al Craiovei, sub as-
pectul sãvârºirii infracþiunilor de
complicitate la luare de mitã (douã
infracþiuni) ºi instigare la spãlare de
bani, ºi Elena Daniela Popescu, la
data faptelor reprezentant al Asocia-
þiei „Pro Craiova”, acuzatã de com-
plicitate la luare de mitã ºi spãlare
de bani.

Procurorii anticorupþie au insti-
tuit mãsura asiguratorie a seches-
trului asupra sumelor de bani, în lei
sau valutã, aflate în conturi ale in-
stituþiilor bancare, deþinute de cei
trei inculpaþi. De asemenea, s-a dis-
pus mãsura asiguratorie a seches-
trului asupra unor imobile ce apar-

þin inculpaþilor Preda Radu Cosmin
ºi Popescu Elena Daniela. Odatã cu
înregistrarea dosarului, procurorii
DNA au cerut ºi menþinerea mãsu-
rilor dispuse, însã vineri, 22 iulie
a.c., judecãtorii Tribunalului Bucu-
reºti au revocat mãsura controlului
judiciar pentru Radu Preda ºi Elena
Daniela Popescu: „Respinge cere-
rea Parchetului de pe lângã Înal-
ta Curte de Casaþie ºi Justiþie –
Direcþia Naþionalã Anticorupþie
de menþinere a mãsurii preventive
a controlului judiciar faþã de in-
culpaþii PREDA RADU COSMIN ºi
POPESCU ELENA DANIELA. Re-
vocã mãsura preventivã a contro-

lului judiciar faþã de ambii incul-
paþi. În baza art.275 alin.3 Cpp
cheltuielile judiciare rãmân în sar-
cina statului. Cu drept de conte-
staþie în 48 de ore de la comunica-
re. Pronunþatã în camerã de con-
siliu, azi, 22.07.2016”, dupã cum

se aratã în încheierea de ºedinþã a
instanþei. Procurorii pot face con-
testaþie, care se va judeca la Curtea
de Apel Bucureºti. Între timp, do-
sarul este analizat în cadrul proce-
durii de camerã preliminarã la in-
stanþa de fond.

Poliþiºtii Brigãzii de Combatere a
Criminalitãþii Organizate (BCCO) Cra-
iova ºi procurorii  DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Craiova au efectuat, vi-
neri, 22 iulie a.c., 8 percheziþii domi-
ciliare, în Craiova, dar ºi în alte loca-
litãþi de pe raza judeþului Dolj, la per-
soane suspectate de constituire a
unui grup infracþional organizat, tra-
fic de persoane, trafic de minori ºi
proxenetism. În  fapt, din cercetãri-
le efectuate, a reieºit cã, începând
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Poliþiºtii specializaþi în combaterea criminalitã-
þii organizate ºi procurorii DIICOT – Serviciul Te-
ritorial Craiova au destructurat o grupare infrac-
þionalã care ar fi obligat mai multe tinere, minore
ºi majore, sã practice prostituþia pe teritoriul An-
gliei. Oamenii legii au descins la opt membri ai

grupãrii, în Craiova ºi în judeþul Dolj. Douã craio-
vence au fost reþinute, iar sâmbãtã dupã-amiazã
au fost plasate în arest la domiciliu de judecãtorii
Tribunalului Dolj, iar pentru patru bãrbaþi au fost
solicitate mandate de arestare preventivã în lipsã,
instanþa urmând sã se pronunþe pe 1 august.

cu anul 2011, cei 8 membri ai gru-
pãrii infracþionale ar fi recrutat,
prin inducere în eroare, multe tine-
re, minore ºi majore, cele mai multe
din judeþul Dolj, pe care le-ar fi
transportat ºi adãpostit pe terito-
riul Angliei, obligându-le, prin acte
de constrângere, sã practice prosti-
tuþia. Astfel, sub promisiuni false cã
vor fi angajate ºi cã vor câºtiga
sume mari de bani, cei în cauzã le-
ar fi determinat pe tinerele racola-

te sã-i însoþeascã în Anglia, unde
au fost cazate în apartamente închi-
riate iar ulterior, exploatate sexual,
preponderent prin obligarea aces-
tora la practicarea prostituþiei la
“saune”, dupã cum au comunicat re-
prezentanþii Inspectoratului General
al Poliþiei Române (IGPR). Banii obþi-
nuþi de tinere din practicarea prosti-
tuþiei ajungeau la membrii grupului.

În urma descinderilor, la sediul DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova au
fost aduse mai multe persoane, în ve-
derea audierii ºi dispunerii mãsurilor
legale, însã o parte dintre cei vizaþi de
activitãþile oamenilor legii n-au fost
de gãsit. La finalul audierilor, procu-
rorul de caz a dispus reþinerea pentru
24 de ore a douã craiovence, care fac
parte din reþeaua de traficanþi ºi pro-
xeneþi, respectiv Raluca Bãlteanu ºi
Aneta Matei. Sâmbãtã dupã-amiazã,
cele douã craiovence au fost prezen-
tate magistraþilor Tribunalului Dolj cu

propunere de arestare preventivã. În
plus, procurorii au cerut emiterea unor
mandate de arestare în lipsã pe nume-
le a patru bãrbaþi, membri ai grupãrii
de traficanþi de persoane. Judecãtorii
au respins însã propunerea de ares-
tare a femeilor, ambele fiind plasate în
arest la domiciliu, iar cu privire la man-
datele în lipsã se va lua o hotãrâre pe
1 august:

„Disjunge soluþionarea propu-
nerii privind arestarea preventivã
a inculpaþilor Cioveie ªtefãnel -
Cosmin, Bãlteanu Ion Gabriel, Pa-
rulea Marian ºi Ciuciu Octavian,
formulatã de Parchetul de pe lângã
Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie –
Direcþia de Investigare a Infracþiu-
nilor de Criminalitate Organizatã
ºi Terorism Serviciul Teritorial Cra-
iova . Stabileºte termen de soluþio-
nare la data de 1 august 2016, pen-
tru când se vor cita inculpaþii, cu
mandat de aducere ºi proces-verbal

de cãutare la domiciliu, la adresele
unde locuiesc fãrã forme legale ºi
prin afiºare la sediul instanþei. Res-
pinge propunerea de arestare pre-
ventivã a inculpatelor Bãlteanu
Raluca ºi Matei Aneta, formulatã
de Parchetul de pe lângã Înalta
Curte de Casaþie ºi Justiþie – Direc-
þia de Investigare a Infracþiunilor
de Criminalitate Organizatã ºi Te-
rorism Serviciul Teritorial Craiova.
Dispune luarea mãsurii preventive
a arestului la domiciliu, pe o pe-
rioadã de 30 de zile, începând cu
data de 23 iulie 2016 ºi pânã la data
de 21 august 2016, inclusiv”, se ara-
tã în hotãrârea instanþei. 

La activitãþi au participat ºi poli-
þiºti din cadrul Inspectoratului de Po-
liþie Judeþean Dolj, precum ºi jandarmi,
iar suportul de specialitate a fost asi-
gurat de cãtre  Direcþia Operaþiuni
Speciale din cadrul IGPR. Oamenii le-
gii continuã cercetãrile în acest caz.

Acþiunile preventive pentru creºterea gradului de siguranþã
rutierã, desfãºurate de poliþiºtii rutieri doljeni, au continuat ºi în
acest sfârºit de sãptãmânã, pe principalele drumuri din judeþ cu
risc ridicat de producere a accidentelor. Nu mai puþin de 56 de
ºoferi au fost sancþionaþi pentru vitezã excesivã, oamenii legii
reþinând 47 de permise de conducere în cadrul acestor activitãþi.
Între cei rãmaºi fãrã permis se aflã ºi un doljean de 29 de ani prins
pe Calea Severinului din Craiova circulând cu 103 km/h.

În cadrul raziilor rutiere de la acest sfârºit de sãptãmânã, în
atenþia oamenilor legii s-au aflat conducãtorii auto care nu acordã
prioritate de trecere pietonilor angajaþi în traversarea drumurilor,
regulamentar, prin locurile special amenajate ºi semnalizate cores-
punzãtor, dar ºi ºoferii care nu respectã regimul legal de vitezã.

În cadrul acþiunilor, poliþiºtii au constatat 301 abateri de natu-
rã contravenþionalã, pentru sancþionarea cãrora au aplicat amenzi

ªofer prins cu 103 km/h pe Calea Severinuluiªofer prins cu 103 km/h pe Calea Severinuluiªofer prins cu 103 km/h pe Calea Severinuluiªofer prins cu 103 km/h pe Calea Severinuluiªofer prins cu 103 km/h pe Calea Severinului
în valoare de aproape 30.000 lei. Dintre acestea, 45 de sancþiuni
au fost aplicate unor conducãtori auto care nu au acordat prio-
ritate de trecere pietonilor, iar alte 56 de sancþiuni au fost aplica-
te unor ºoferi care au circulat cu vitezã excesivã.

De asemenea, poliþiºtii rutieri au reþinut în vederea suspendãrii
dreptului de a conduce 47 de permise de conducere, dupã cum a
precizat subcomisar Alin Apostol, purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.

Astfel, între cei rãmaºi fãrã permis în week-end se aflã ºi Adri-
an O., de 29 de ani, din comuna Dobreºti, depistat de un echipaj
al Biroului Rutier Craiova în timp ce conducea un autoturism, pe
Calea Severinului, cu viteza de 103 km/h. “Doljeanul a fost sanc-
þionat cu amendã în cuantum de 1.125 lei ºi ca mãsurã com-
plementarã i s-a reþinut permisul de conducere în vederea sus-
pendãrii dreptului de a conduce pentru o perioadã de 90 de
zile”, a mai precizat subcomisar Alin Apostol.
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Deputatul Ion Cupã, preºedin-
tele Organizaþiei Judeþene ALDE
Dolj, a fost luat prin surprindere
când a fost întrebat de rezultatele
din alegerilor locale, spunând cã
subiectul a fost închis ºi nu ar face
bine organizaþiei sã se mai vorbeas-
cã din nou despre acest caz. „Sub-
iectul referitor la domnul Mircea
Nãstase este închis, nu cred cã mai
trebuie sã fie pus pe tapet. Este
foarte târziu sã mai discutãm de-
spre acest subiect, pentru cã nu
face bine organizaþiei, pe care abia
am stabilizat-o. ªi nu a fost sim-
plu. (...) Eu, unul, sunt mulþumit
de rezultatul din alegeri. De ce?
Pentru cã un partid nou înfiinþat
cum este ALDE, cu prima adeziu-
ne fãcutã în luna noiembrie, anul
trecut, sã aibã un primar, ºase vi-
ceprimari, 62 de consilieri locali ºi
organizaþii în peste 90% din locali-
tãþi. În toate oraºele avem organi-
zaþii bune, existã o emulaþie foarte
serioasã, în cadrul partidului, mai
ales pe oraºe. Chiar asearã am avut
o ºedinþã de Birou Judeþean, de fapt
toate ºedinþele noastre de Birou
Judeþean dureazã câte 4-5 ore, pen-
tru cã nu reuºim sã acoperim toa-

te problemele ºi asta însemnã cã
localele pentru noi au fost un lu-
cru bun. Dacã erau un lucru rãu,
asta însemna cã, dupã ce se ter-
minau probabil cã pe aici nu mai
treceau oameni. Dar, din contrã,
pe aici, pe la partid la noi este o
emulaþie bunã, care ne dã speranþe
cã la toamnã vom fi o echipã
câºtigãtoare”, a spus Ion Cupã.

Prima explicaþie:
votul pe persoanã fizicã!

Deºi este foarte mulþumit de
ceea ce s-a obþinut pe Craiova,
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Reprezentanþii ALDE Dolj ar fi vrut sã îngroape subiectul
cu retragerea misterioasã a profesorului Mircea Nãstase, vo-
tat cu aproape 10% în alegerile locale, de pe lista consilieri-
lor municipali ALDE. Au fost foarte multe speculaþii legate
de acest subiect, iar lucrul acesta iritã ºi acum conducerea
actualã a organizaþiei locale de partid, care îºi doreºte, pe de
o parte, problema tranºatã, iar pe de altã parte nu poate re-
nunþa nici la electoratul convins de fostul candidat Mircea
Nãstase. Singurul pe care îl recunosc este faptul cã decizia în
ceea ce îl priveºte pe acesta a venit de la Bucureºti.

acesta dã explicaþii firave vizavi de
excluderea locomotivei campaniei
electorale de anul acesta, profeso-
rul Mircea Nãstase, care s-a cla-
sat pe locul al treilea (dupã Olguþa
Vasilescu – PSD ºi Pavel Badea –
PNL), un scor foarte bun pentru
un partid nou înfiinþat. „Rezultate-
le pe Craiova au fost bune, numai
cã, aºa cum spus de fiecare datã,
au existat foarte multe lucruri ce
trebuiau îndreptate, de la consti-
tuirea ALDE Dolj pânã la punerea
la punct a sfârºitului campaniei
electorale, adicã noaptea votului.
Au existat diferenþe foarte mari
între votul pe Consiliul Local ºi pe
Consiliul Judeþean, ºi pe Craiova
ºi pe alte localitãþi. Asta aratã cã au
fost foarte mulþi oameni, de pe lis-
tele noastre de la locale, care nu
au simþit cã fac parte dintr-un par-
tid. Adicã, nu au mers cu partidul
în faþã, au mers pe persoanã fizi-
cã, ceea ce, dupã pãrerea mea ºi a
conducerii de la Bucureºti, a fost
un lucru deficitar”, este explicaþia
pe care ALDE Dolj o oferã acum
electoratului care ºi-a vãzut exclus
tocmai candidatul pe care a pus
ºtampila la Primãria Craiova.

A doua explicaþie:
aºa a decis Bucureºtiul!

Dacã Mircea Nãstase ar fi câºti-
gat mandatul de primar, conduce-
rea ALDE Dolj recunoaºte cã nimeni
nu s-ar fi atins de un fir de pãr al
sãu ºi ar fi fost pãstrat la loc de cin-
ste în organizaþie. „Bineînþeles cã nu
îl mai excludeam. Este normal, lo-
gic. Dar dumnealui nu a fost ex-
clus pentru rezultat”. Iritat de insis-
tenþa întrebãrilor, deputatul Ion Cupã
s-a decis sã reia subiectul într-o
manierã mai transparentã ºi a po-

vestit cum a stat treaba cu exclu-
derea. „Dar dacã tot vreþi sã discu-
tãm subiectul, haideþi sã îl discu-
tãm, cã eu nu mã dau înapoi de la
nici o discuþie, pentru cã nu am venit
aici sã ascund ceva sau sã nu fie
transparentizat ceva. Lucrurile au
fost foarte complicate ºi nu au fã-
cut bine partidului în timpul cam-
paniei electorale, din câte ºtiþi cu to-
þii. Sunt lucruri care ar trebui spuse
ºi care probabil se vorbesc la liber.
Dupã campanie, datoritã rezultatu-
lui foarte slab, s-a fãcut o analizã.
Nu de cãtre noi, pentru cã nu sun-

tem singuri pe lume, ci
trãim într-un partid ºi
avem structuri de con-
ducere. Oamenii aceia
de la Bucureºti nu sunt
rupþi de realitate, ºtiu
exact ce se întâmplã.
ªi dupã alegeri, au
vrut sã ºtie ce s-a în-
tâmplat între Consiliul
Local ºi Consiliul Ju-
deþean. S-au cãutat
motivele. Concluzia
conducerii de la Bucu-
reºti a fost dizolvarea
organizaþiei municipa-
le ºi locale ºi împuter-
nicirea mea ºi a dom-
nului Ghinea sã refa-
cem cât mai rapid in-
terimar pânã vom veni
cu o altã formulã pen-
tru a întãri organizaþia
localã. Asta este tot”.

A treia explicaþie:
„Frãþia dosarelor”?

Deºi a condus campania elec-
toralã pe Craiova, fiind candidat la
Primãrie ºi preºedintele organiza-
þiei, Mircea Nãstase a fost acuzat
de deputatul Ion Cupã cã nu s-a
implicat ºi în campania pe judeþ.
Paradoxul este cã lista de consi-
lieri judeþean a fost deschisã chiar
de parlamentarul Ion Cupã, preºe-
dintele organizaþiei judeþene. În
acest context, a existat o diferenþã
de 1.700 de voturi între Consiliul

Local ºi Consiliul Judeþean, fapt
care a condus la neintrarea ALDE
în Consiliul Judeþean. Întrebat
dacã ar fi ºi un alt lucru care ar fi
determinat excluderea profesoru-
lui Mircea Nãstase, cum ar fi o
„frãþie a dosarelor” care îi apropie
pe liderii celor douã partide, Cãlin
Popescu Tãriceanu ºi Olguþa Vasi-
lescu, deputatul Ion Cupã a sãrit
ca ars ºi a exclus din start o astfel
de posibilitate. „Ce frãþie a dosare-
lor? Nu trebuia sã aveam nici un
viceprimar, iar PSD nu are nici un
rol în chestiunea cu profesorul
Nãstase. Sunt speculaþii. (...) Un
lider de partid care nu reuºeºte sã
îºi tragã partidul dupã el ºi sã adu-
cã rezultatele scontate. Rezultatul
pe Consiliul Judeþean cine trebuia
sã-l aducã? Într-un partid, organi-
zaþiile locale aduc voturile”, se în-
treabã chiar cel care trebuia sã adu-
cã voturile pe judeþ.

„Nu înþeleg de unde a apãrut
iarãºi acest subiect?”

Ba, mai mult, Ion Cupã îl de-
scrie pe Mircea Nãstase ca un can-
didat cu un profil extraordinar de
bun pentru Primãrie, de asta fiind
ºi desemnat de partid. „Numai cã
lucrurile, în precampanie ºi în tim-
pul campaniei, au denaturat”, sus-
þine preºedintele ALDE Dolj. „Nu
vreau sã mai intru în astfel de pro-
bleme, eu credeam cã lucrurile
acestea s-au clarificat. Este a cin-
cea conferinþã de presã de la ale-
gerile locale. Nu înþeleg de unde a
apãrut iarãºi acest subiect pe sce-
na publicã. De acolo s-a pornit,
când s-a vãzut diferenþa între Con-
siliul Local ºi Consiliul Judeþean.
ªi motivele sunt multiple. Nu mai
este cazul sã mai discutãm despre
vinovaþi, am închis acest subiect
când am refãcut biroul. Mergem
mai departe”, a mai spus, destul
de iritat, preºedintele ALDE Dolj.

ALDE Dolj nu îndrãgeºte
„liderul pe persoanã fizicã”
Parlamentarul Ion Cupã, deºi

vorbeºte de rezultat în alegeri pe
„persoanã fizicã”, susþine cã la fi-
nalul campaniilor electorale se
contabilizeazã rezultatul total. Pe
de altã parte, recunoaºte cã ºi as-
tãzi sunt într-o mare cãutare de
lideri. „Îmi plac liderii, cine a spus
cã nu îmi plac. Din contrã, iar
dacã asearã veneaþi la noi la par-
tid, aþi fi vãzut cã asta cer la fie-
care organizaþie: sã fie câte un li-
der, dar lider de partid, nu lider pe
persoanã fizicã. Atât timp cât trã-
ieºti într-o organizaþie ºi reprezinþi
organizaþia, trebuie sã reprezinþi
organizaþia, nu numai pe tine, ca
persoanã...”. Este greu de înþeles
ce vrea sã spunã Ion Cupã atunci
când descrie profilul liderului ºi
rãmâne sã vedem, pânã în toam-
nã, ce lideri vor gãsi, dintre cei
care sã se conformeze acestui ti-
par oarecum confuz.

Alianþa cu PMP
este exclusã, la Dolj

Reprezentanþii ALDE Dolj ex-
clud orice alianþã cu partidul lui
Traian Bãsescu. Aceºtia o consi-
derã contra naturii, iar familiile
politice europene diferite þin ºi
mai la distanþã cele douã forma-
þiuni politice, ALDE ºi PMP. „Nu
se pune problema unei alianþe cu
PMP. Noi facem parte din familii
politice europene diferite. La Dolj
nu se pune problema, iar la Bu-
cureºti încã nu s-a luat în discu-
þie o astfel de colaborare, dar îmi
este greu sã cred, atât timp cât
facem parte din familii europene
diferite. Sã ne aducem aminte cã
ALDE, când a luat fiinþã datoritã
faptului cã, la nivel european,
România nu mai era reprezentatã
pe eºantionul liberal, nu mai era
niciun partid... PNL a plecat, s-a
dus la populari ºi eºantionul libe-
ral nu era reprezentat. Acum nu
vãd nicio colaborare, este contra
naturii... În 2004, era Alianþa DA
ºi erau alte lucruri atunci”, a ex-
plica deputatul Ion Cupã chestiu-
nea alianþei.
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N-am fost, din pãcate, un bun gestionar al
propriului meu destin: cel cultural, îndeosebi,
fiindcã de restul se va fi ocupând cine ºtie ce
divinitate încã „secretã”, ori poate dizgraþioasa
zeiþã Fortuna, lãsându-ne pradã mai mult ne-
norocului decât însãrcinãrii sale olimpiane.

Pornit vertiginos spre vârsta a treia (in-
sidioasã metaforã pentru bãtrâneþe. cuvânt
aruncat sub cenzura unei semantici jenan-
te?!), iatã-mã scotocind prin vechi hârtii –
„erupþii” ignare ale cuiva pe care înþelepþii
„semianalfabeþi” din cãtunul meu natal îl

desemnau prin expresia nelipsitã de o iro-
nie fermecãtoare „scârþa scârþa pe hârtie”
- ºi descoperind prin vreascuri ale vremii
pagini pe care le restitui cititorului „lene-
vit” azi rãtãcit în spaþiul virtualului infor-
matic. În aceste fragile mãrturii poate cã
cineva mai sustras deriziunii „socializante”
de pe reþele de profil se va putea convinge
cã, în fapt, nici in ille tempore, deºertul
cultural n-a fost nici pe departe atât de dras-
tic ºi atât de precar încât sã ne despãrþim
de el, cum propovãduiesc unii, în rafale
de hohote. Negatoare, se înþelege.

Fapt e cã, aºa cum fac trimiterea, publi-
carea textului de mai jos s-a datorat întâi
de toate marelui meu maestru, Marin So-
rescu, cãruia i-l citisem într-o pauzã de
cafea prin îl mai sustrãgeam cu greu din
redacþia „Ramurilor”, mereu scuzându-se
cã „avem treabã”.

Cã treaba pentru el era trudnicia la opera
monumentalã pe care o moºtenim e deja ar-

gument pentru demersuri mai cuprinzãtoa-
re ºi nu mai puþin trudnice (Nota aut.).

Sensul captiv

Sã nu-mi spuneþi mie cã Mihai-voievod
nu a cunoscut spaima,

 l-am vãzut într-o searã buimãcit în faþa
unui copac

ce suferea de somn ºi în faþa unui þãran
apucat de friguri

tremurând amândoi dinaintea ideii necu-
noscute...

Sã nu-mi spuneþi cã el era construit nu-
mai din putere ºi avânt

cãci eu l-am privit blestemându-ºi mâna
cu care doborâse un cerb,

sus prin pãduri transilvane, ºi apoi l-am
vãzut uneori

cum se lãsa ºchiopãtând de pe cal pe un
drum al uimirii:

era om, avusese poate o copilãrie stran-

gulatã de visuri
ºi vedenii în flãcãri ºi câteodatã când se

dosea dupã un copac
— exigenþe ale firii care nu iartã —
i se pãrea cã viaþa nu meritã osteneala

rãzboaielor,
i se pãrea cã nimic nu rezistã în faþa ispi-

tei
de a putea dormi in propriul tãu pat pe

pãmântul tãu
dacã le ai ºi dacã þi se iau toate acestea
atunci nu ai decât sã-þi învingi ºi frica ºi

buimãceala
ºi blestemul ºi ºchiopãtura ºi sã þi le iei

înapoi;
ºi asta mi se pare mie cã am zãrit la Mi-

hai Viteazul
ori de câte ori l-am întâlnit prin abece-

dare sau cãrþi
dar mai ales printre voi sâmbãtã seara la

casele de bilete ale eternitãþii...
Ramuri, nr. 6, iunie, 1980

Restituiri

Valul de cãldurã care s-a abã-
tut ºi asupra judeþului Dolj i-a pus
la grea încercare pe cei care la
orele amiezii au ieºit din casã.
Temperatura a  atins 35 de grade
Celsius la umbrã, iar autoritãþile
sunt în alertã.

Pentru ca popu-
laþia sã suporte mai
uºor temperaturile
caniculare ºi pentru
a evita apariþia unor
incidente, specialiº-
tii din cadrul Direc-
þiei de Sãnãtate Pu-
blicã Dolj au lansat,
ºi ei, o serie de re-
comandãri. În pri-
mul rând, zilnic tre-
buie consumate li-
chide, între 1,5 ºi 2
litri, fãrã a aºtepta sã
aparã senzaþia de
sete. În perioada de
caniculã se reco-
mandã consumul
unui pahar de apã la fiecare 20 de
minute. Sfatul este însã acela de a
evita bãuturile alcoolice – inclusiv
berea sau vinul –, care favorizeazã
deshidratarea ºi diminueazã capa-
citatea de luptã a organismului îm-
potriva cãldurii. Nu sunt recoman-
date nici bãuturile cu conþinut ridi-
cat de cofeinã – cafea ºi cola – sau
de zahãr, aºa cum ar fi bãuturile
rãcoritoare carbogazoase, care
sunt diuretice.

Urmeazã o sãptãmânã canicularã.Urmeazã o sãptãmânã canicularã.Urmeazã o sãptãmânã canicularã.Urmeazã o sãptãmânã canicularã.Urmeazã o sãptãmânã canicularã.
AAAAAvertisment din partea medicilorvertisment din partea medicilorvertisment din partea medicilorvertisment din partea medicilorvertisment din partea medicilor

Cãldura din aceste zile le dã mari bãtãi de cap craiovenilor. Su-
focaþi de caniculã, cardiacii ºi bãtrânii, fac faþã cu greu temperatu-
rilor tropicale. Vestea proastã este cã acestea vor continua sã creas-
cã, spre sfârºitul sãptãmânii fiind de aºteptat sã depãºeascã 37 de
grade Celsius la umbrã. Potrivit autoritãþilor, atât Serviciul de
Ambulanþã Judeþean Dolj, cât ºi unitãþile ºi compartimentele de
primiri urgenþe din judeþ asigurã toate condiþiile necesare pentru
a acorda îngrijiri medicale celor care acuzã probleme de sãnãtate
provocate de cãldura înãbuºitoare. Pentru a evita totuºi apariþia
unor astfel de incidente, specialiºtii îi sfãtuiesc pe doljeni sã res-
pecte o serie de recomandãri venite din partea medicilor.

În schimb, trebuie consumate
cât mai multe fructe ºi legume
proaspete, întrucât conþin o canti-
tate mare de apã. De asemenea,
este de evitat expunerea prelungitã
la soare între orele 11.00 ºi 18.00.
În situaþia în care locuinþa este pre-

vãzutã cu aparat de aer condiþio-
nat, acesta trebuie reglat astfel în-
cât temperatura sã fie cu 5 grade
mai micã decât temperatura am-
bientalã. Ventilatoarele nu trebuie
folosite dacã temperatura aerului
depãºeºte 32 de grade Celsius.

Avertisment pentru bolnavi
La fel de importante sunt ºi in-

dicaþiile pentru persoanele vârstni-
ce ºi cele cu afecþiuni cronice. Pen-

tru acestea medicii reco-
mandã evitarea, pe cât po-
sibil, a plimbãrilor în pe-
rioadele de vârf ale cani-
culei sau, dacã este abso-
lut necesar, sã foloseascã
îmbrãcãminte uºoarã din
materiale vegetale ºi o pã-
lãrie de protecþie împotri-
va soarelui. De asemenea,

persoanele care suferã de anumite
afecþiuni trebuie sã continue trata-
mentul, conform indicaþiilor medi-
cului. Este foarte important ca în
aceste perioade, persoanele cu
afecþiuni cronice, cardio-vascula-
re, hepatice, renale, pulmonare, de
circulaþie, mentale sau cu hiperten-
siune sã consulte medicul în vede-
rea adaptãrii schemei terapeutice la
condiþiile existente.

Potrivit specialiºtilor DSP Dolj,
ºi angajatorii ar trebui ca, în perioa-
dele de caniculã, sã asigure condiþii
pentru menþinerea stãrii de sãnãtate
a angajaþilor. De asemenea, pentru
ameliorarea condiþiilor de muncã se
recomandã reducerea intensitãþii ºi
ritmului activitãþilor fizice, asigura-
rea ventilaþiei la locurile de muncã,
alternarea efortului dinamic cu cel
static ºi alternarea perioadelor de
lucru cu perioadele de repaus în lo-
curi umbrite.

Atenþie
la toxiinfecþiile alimentare!
Medicii avertizeazã cã în aceas-

tã perioadã cu temperaturi ce ajung
la 35 de grade Celsius riscul apari-
þiei unor toxiinfecþii alimentare
creºte, motiv pentru care reco-

mandã atenþie la achiziþionarea ali-
mentelor ºi la modul de preparare
a acestora. În zilele caniculare ori-
ce aliment poate deveni o sursã de
infecþie în special carnea ºi produ-
sele din carne, laptele ºi produse
din lapte ºi chiar ºi legumele ºi fruc-
tele dacã sunt consumate fãrã a fi
bine spãlate în prealabil.

Bolile digestive grave ºi toxiin-
fecþiile alimentare se manifestã, în
general, prin febrã mare, dureri ab-
dominale ºi de cap, însoþite de vãr-
sãturi. În aceste condiþii, sfatul
este ca, încã de la primele simpto-
me, pacientul sã se adreseze de ur-
genþã medicilor. Pentru a preveni
îmbolnãvirea este necesarã res-
pectarea unor reguli de igienã mi-
nimale, cum ar fi spãlatul pe mâini.

RADU ILICEANU
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Centrul Judeþean pentru Con-
servarea ºi Promovarea Cultu-
rii Tradiþionale Dolj, cu prijinul
Primãriei Craiova ºi al Consi-
liului Local Municipal Craiova,
a organizat, vineri, cea de a V-
a ediþie a Festivalului de datini
ºi obiceiuri „Tradiþiile verii”.
Frumoasa poveste a anotimpu-
lui lui Cireºar, Cuptor ºi Gustar
a fost expusã cu toatã bucuria
de membrii ansamblurilor folc-
lorice prezenþi pe scenã.

«Piaþa „Fraþii Buzeºti” devi-
ne astfel scena înnobilatã de cu-
nuni de sânziene, ce odatã se
aruncau pe acoperiºurile case-
lor spre aflarea ursitei, pomenind
totodatã cea mai lungã zi din an,
24 iunie, când amuþeºte cucul ºi
se face erete, iar dacã pofteºte
a mai cânta dupã aceastã zi vor
fi nenorociri, zi în care înfloreºte

Craiovenii, captivaþi deCraiovenii, captivaþi deCraiovenii, captivaþi deCraiovenii, captivaþi deCraiovenii, captivaþi de
obiceiurile populare ale veriiobiceiurile populare ale veriiobiceiurile populare ale veriiobiceiurile populare ale veriiobiceiurile populare ale verii

Vineri, Piaþa „Fraþii Buzeºti” a fost locul de desfãºurare a Festivalului de datini ºi obiceiuri
„Tradiþiile verii”, manifestare aflatã la a V-a ediþie. Ansamblul folcloric „Lialiacul” din Baia de

Aramã (Mehedinþi), Ansamblul „Roua” din Cloºani – Padeº (Gorj), „Alunelul” din comuna Pieleºti
(Dolj) au fost câteva dintre formaþiile ce au încântat spectatorii, mulþi dintre ei prinzându-se în

milenarele jocuri populare olteneºti.

feriga iarba fiarelor ºi se fac far-
mace de dragoste», a precizat
prof. Nicolae Dumitru.

„Sânzienele” au uimit publicul
„În Panteonul românesc, Sân-

ziana este o zeiþã agrarã protec-
toare a lanurilor înspicate de grâu
ºi a femeilor mãritate, identifica-
tã cu Diana ºi Iuno din Panteonul
roman, cu Hera ºi Artemis din
Panteonul grec. Ca zeiþã la vâr-
sta fecunditãþii ºi maternitãþii apa-
re cu numele de Drãgaicã în
Muntenia ºi Dobrogea, sudul ºi
centrul Moldovei, ºi cu numele de
Sânzianã în Oltenia, Banat,
Transilvania, Maramureº Buco-
vina. Se naºte la 9 martie, la
moartea babei Dochia, creºte
miraculos pânã la Sânziene (24
iunie), ziua solstiþiului de varã,
când înfloreºte planta ce-i poartã

numele – sânziana sau drãgaica”,
nota reputatul etnolog Ion Ghino-
iu, în „Comoara satelor. Calendar
popular”, Ed. Academiei Româ-
ne, Bucureºti, 2005, p. 138.

„Liliacul” – Ansamblul cu
nume de floare, din Baia de Ara-
mã, condus de Elena Mimiº-Tran-
cã, a oferit publicului un specta-
col captivant, zeci de craioveni
prinzându-se în jocul popular alã-
turi de dansatorii profesoniºti. An-
samblul „Liliacul” a venit în capi-
tala Olteniei cu „Obiceiul de Sân-
ziene”, practicat în zona de nord
a judeþului Mehedinþi, dar ºi cu
jocuri ºi cântece populare repre-
zentative pentru acest þinut de un
farmec aparte.

„Paparudele”, invocate
de tinerele din Cloºani-Padeº

Un alt obicei, cel al invocãrii

Paparudelor, a fost pus în scenã
de Ansamblul de datini ºi obiceuri
populare „Roua” din Cloºani-
Padeº, judeþul Gorj. Cei aproxi-
mativ 40 de gorjeni iubitori de folc-
lor, cu vârste cuprinse între 7 ºi
35 de ani, sub coordonarea lui
Carmen Sarcinã, au fãcut ca
spectatorii sã descopere simbo-
listica aparte pe care o au „Pa-
parudele” în viaþa agricolã olte-
neascã. «Am pus în scenã obi-
ceuri de Dragobete, Florii, Sân-
ziene, Paparudã, Clacã, Ursitul
pruncului, dar cel mai spectacu-
los este obiceiul de iarnã numit
„Piþãrãii cu mãºti”, singurul care
se mai pãstreazã în satele comu-
nei Padeº ºi care se desfãºoarã
în Ajunul Crãciunului», a precizat
prof. Carmen Sarcinã.

Tinerii îmbracaþi în costume
populare, încãlþaþi în opinci, fete-
le cu pãrul strâns ºi acoperit cu
coroniþe din flori naturale au fost
câteva dintre imaginile ce au rã-
mas în memoria spectatorilor,
deosebit de încântaþi de vechimea
ºi profunzimea tradiþiilor ºi obi-
ceiurilor româneºti.

Despre cât de întinse sunt le-
gãturile noastre cu alte spaþii geo-
grafice, aflate la mare distanþã de
România, aflãm tot de la Ion Ghi-
noiu: „Paparuda, zeiþa pluviome-
tricã invocatã de ceata femininã
pentru a dezlega ploile în zilele
caniculare ale verii, este înruditã
cu zeul indian Rudra, stãpân al
fenomenelor meteorologice. Pe
teritoriul României, paparuda poar-
tã mai multe denumiri zonale: Pã-
pãlugã, Pãpãrugã, Bãrãbãruþã,
Peperuie, Dodoloaie, Mãtãhulã
º.a. Iniþial, obiceiul se desfãºura

la o datã fixã din preajma echinoc-
þiului de primãvarã. Ulterior, sub
presiunea creºtinismului a fost
împins în a treia zi dupã Paºte, iar
în vremurile recente a devenit un
obicei ocazional, practicat vara, la
apariþia secetei”.

„Alunelul” din Pieleºti
a împãrþit porumb fiert

Înfiinþat în toamna anului 2004,
Ansamblul Folcloric „Alunelul” al
Cãminului Cultural Pieleºti a adus
în scenã, cu înaltã þinutã artisticã
ºi în superbe costume populare,
varietatea ºi dinamismul dansuri-
lor din diferite zone folclorice ale
þãrii. Pasiunea membrilor ansam-
blului ºi a celor care îi susþin, Pri-
mãria ºi Consiliul Local Pieleºti,
menþine astãzi cântecul ºi jocul
popular la loc de cinste, astfel
explicându-se ºi succesul obþinut
de acest colectiv pretutindeni pe
unde l-au purtat paºii. Sub con-
ducerea coregrafei Margareta
Chiurtu, 25 de tineri din formaþia
de juniori ºi încã 25 de tineri dan-
satori au oferit spectatorilor o di-
versã gamã de dansuri populare
specifice regiunilor folclorice din
România. Ansamblul a dovedit cã
are ºi tinere soliste vocale, ce
cresc odatã cu acesta, cu un re-
pertoriu ales, format din cele mai
reprezentative cântece olteneºti,
precum ºi un tânãr familiarizat în
tainele acordeonului.

Vineri searã, la Craiova, „Alu-
nelul” ne-a amintit de marea sãr-
bãtoare a iunii iulie, cea de 20,
Sfântul Ilie, când în satele româ-
neºti se împarte porumb fiert,
spectatorii fiind poftiþi sã guste din
mult doritul produs tomnatic.
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Absolventã a Universitãþii Naþionale de
Muzicã din Bucureºti (clasa prof. Dana
Borºan), Rebeca Omordia a urmat un Mas-
ter Socrates Erasmus (Conservatorul din
Birmingham), obþinând în 2007 o bursã
de studii pre-doctorale din cadrul acele-
iaºi universitãþi. În 2010 a câºtigat bursa
„Ofenheim” pentru studii aprofundate ofe-
ritã de Trinity College, Londra (clasa prof.
Mikhail Kazakevich).

Activitatea sa concertisticã s-a desfã-
ºurat în mari centre culturale din Europa
ºi America, obþinând ºi numeroase pre-
mii la concursuri naþionale ºi internaþio-
nale. Marele Premiu „Delius Prize”, câº-
tigat în 2009 la Birmingham Conserva-
toire, a deschis colaborarea cu renumitul
violoncelist britanic Julian Lloyd Webber,

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Autori sunt 32 de artiºti, dintre care 11
din strãinãtate: Gavaldik Zoltan, Holocsi
Kalman, Kajtar Tibor, Kardos Tamas, Mes-
zaros Odon ºi Olah Tibor (Ungaria), Bock
Paul (Statele Unite ale Americii), Aelenei
Robert (Spania), Lazar Eszter Emese (Ir-
landa), Mozes Gaviel (Israel), Toma Andrei
(Republica Moldova). Din România, expun
artiºti din Bucureºti, Iaºi, Odorheiu Se-
cuiesc, Oradea, Râmnicu Vâlcea, Reºiþa,
Slatina, Mediaº, Târgoviºte ºi Târgu Mureº:
Agoston Zsolt, Balla Arpad Zoltan, Benyov-
szki Tunde, Cacuci Ionel Bogdan, Ciobota-
ru Ioan, Ciurea Valeriu, Dudas Laszlo, Erbsz
Tibor, Gabor Ovidiu, Johanna Eszter, Mar-
kus Adrian, Marton Monica, Morvay Szabo
Edina, Mocanu Dorin, Moº Andreea, Mun-
tean Cosmina, Oros Claudiu, Pãunaº Nico-
leta, Ovi D. Pop – A.FIAP, Tordai Ede –
E.FIAPb ºi Stanciu Gabriel – A.FIAP.

Potrivit unui comunicat de presã al orga-
nizatorilor, «relaþiile  de colaborare dintre
artiºtii fotografi din Craiova ºi Oradea au
început în anul 1978, când în holul Teatru-
lui Naþional din Craiova a fost vernisatã, în

„Gânduri în clar-obscur” –
expoziþie internaþionalã de artã fotograficã

O expoziþie a membrilor Asociaþiei orã-
dene „Euro Foto Art”, din România ºi din
strãinãtate, se va deschide mâine, 26 iulie,
ora 18.00, în Sala „ªtefan Ciuceanu” a
Muzeului Olteniei (strada „Madona Dudu”
nr. 14). Intitulatã „Gânduri în clar-obscur”
ºi organizatã de Fotoclubul „Mircea Faria”
din Craiova, aceasta cuprinde 82 de lucrãri,
din mai multe genuri ale artei fotografice:
portrete, eseuri, socio-fotografii, peisaje,
tradiþii populare, imagini subacvatice, nu-
duri, arhitecturale ºi sport.

prezenþa regretatului artist fotograf Mircea
Faria – E.FIAP ºi a preºedintelui Clubului
Fotografic „Nufãrul”, ªtefan Toth – AFIAP,
expoziþia reprezentativã a membrilor cunos-
cutului fotoclub orãdean intitulatã „Paºi în
luminã...”». Evenimentul s-a bucurat ºi de
prezenþa regretaþilor artiºti fotografi craio-
veni Nicu Dan Gelep – E.FIAP ºi Victor
Boldâr – EFIAP, respectiv orãdeni: ªtefan
Csontos – A.FIAP ºi Emeric Popper.

«De-a lungul anilor, în Craiova ºi Ora-
dea au fost vernisate zeci de expoziþii ale
artiºtilor fotografi din cele douã oraºe. În
acest context, Galeria „Euro Foto Art” a
gãzduit în ultimii ani expoziþia personalã
reprezentativã a regretatului artist fotograf
Victor Boldâr – E.FIAP (2013) ºi expozi-
þia reprezentativã a membrilor  Fotoclu-
bului  „Mircea Faria” (2016). Este de apre-
ciat faptul cã artiºti fotografi din cele douã
oraºe au participat, de-a lungul timpului,
în juriile unor saloane internaþionale de artã
fotograficã, organizate de fotocluburile din
Oradea ºi Craiova», se mai precizeazã în
comunicat.
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«Putem distinge printre absolvenþi reale
talente, care, sperãm noi, vor avea posibili-
tatea sã se afirme în lumea fotografiei ro-
mâneºti ºi internaþionale. Pe lângã cunoºtin-
þele tehnice avansate ale multora, am sesizat
ºi reale aptitudini compoziþionale, actuala
expoziþie demonstrând paleta largã de tema-
tici ºi genuri pe care le-au abordat în imagi-
nile lor.

Regãsim ºi colecþii tematice, dar ºi colec-
þii cu teme libere, în care absolvenþii au abor-
dat imagini diferite: de la portret la peisaj, de
la arhitecturã la eseu, de la fotoreportaj la
natura staticã. Remarc, în acelaºi timp, o creº-
tere constantã a calitãþii imaginilor ºi un inte-
res din ce în ce mai mare pentru prezentarea
purã a realitãþii, fapt mai puþin vehiculat în
fotografia actualã, în care prioritarã este pre-

La Galeriile de Artã ale
Cercului Militar Craiova are loc
astãzi, ora 19.00, vernisajul
expoziþiei celei de-a 38-a promo-
þii a absolvenþilor Cursului de
Tehnicã ºi Artã Fotograficã
organizat de Fotoclubul „Mihai
Dan-Cãlinescu” încã din anul
1999. Cei 16 expozanþi – majori-
tatea aflaþi pentru prima datã
faþã în faþã cu publicul craiovean
– vor prezenta pe simeze 213
lucrãri monocrom ºi color, din
mai multe genuri ale artei.

lucrarea „savantã” a imaginilor.
Sã le dorim bun venit în lumea fotogra-

fiei acestor tineri ºi mai puþin tineri viitori
artiºti fotografi!», a declarat Mircea Anghel
– A.FIAP, preºedinte al Fotoclubul „Mihai
Dan-Cãlinescu”, referindu-se la cei 16 care
au urmat Cursul de Tehnicã ºi Artã Foto-
graficã în perioada 1 martie – 25 iulie a.c.

Este vorba despre Dragoman Anca-Ele-
na, Dragu Alexandra-Victoria, Florescu Cã-
tãlina Maria, Gheorghe Patricia-Cristiana,
Ionicã Florian-Sorin, Nicola Cristian-Viorel,
Niþulescu Eduard-Alexandru, Marin Ion-Li-
viu, Pãduraru Liviu, Ruºinaru Lucian-Da-
niel, Toader Marian, Zîmþa-Bãrbuleanu Ga-
briel, Niþulescu Marillena-Theodora, Drã-
gan-Keller Eugenia-Erica, Drãgulescu Ilea-
na-Corina ºi Tudor Iuliana Marcela.

«Scrisã în 1912-1913, „Decorations” este o suitã pen-
tru pian în trei pãrþi care dureazã aproximativ 10 minute.
Fiecare piesã, de sine stãtãtoare, evocã decorul unui pei-
saj mirific, titlul fiecãrei piese fiind însoþit de un citat din
poemul care l-a inspirat.

Primele doua piese – „The Island Spell” ºi „Moon-
glade” – sunt un omagiu adus lui Debussy, atât prin scrii-
tura pianisticã, cât ºi prin limbajul muzical folosit, pur
impresionist. Prima piesã evocã un peisaj feeric al unei
insule de vis, o lume fantasticã, cu personaje fermecã-
toare ºi ape magice. Cea de a doua, scrisã pe baza unui
poem de Arthur Symons (titlul fiind însoþit de urmãtorul
citat: „De ce eºti atât de trist în vise?”), are un caracter
misterios, chiar mistic, ºi reflectã influenþa naturii, unul
din elementele de inspiraþie de bazã al lui Ireland.

Ultima piesa, „Scarlet Ceremonies”, inspiratã dintr-un
poem al idolului sãu, autorul din Þara Galilor, Arthur
Machen, ale cãrui lucrãri au constituit piatra de hotar a
creaþiei lui Ireland – o lume dominatã de predilecþia pen-
tru practicile oculte –, este cea mai strãlucitoare dintre
cele trei, precum ºi una dintre cele mai dificile piese scri-
se de Ireland pentru pian». (Rebeca Omordia)

Stagiunea estivalã a Filarmonicii „Oltenia” o readuce
pe scena acestei instituþii pe pianista Rebeca Omordia –
nãscutã la Craiova, unde a absolvit Liceul de Arte „Ma-
rin Sorescu”, ºi stabilitã în Anglia, unde, în anii din urmã,
a câºtigat o bursã de studii la Conservatorul din Birmin-
gham ºi Trinity College of Music din Londra. Recitalul
sãu va avea loc joi, 28 iulie, începând cu ora 20.00, ºi va
fi cu acces liber pentru public.

Pe lângã creaþiile a doi compozitori clasici cunoscuþi –

„Kreisleriana”, op. 16 (opt fantezii pentru pian) de Robert
Schumann ºi Scherzo în Mi major, op. 54, nr. 4 de Frede-
ric Chopin –, tânãra muzicianã va cânta lucrarea „Deco-
rations” de John Ireland, „un compozitor englez foarte
drag mie, contemporan cu Debussy ºi Ravel”, dupã cum
afirmã. Nu întâmplãtor – cunoscute fiind originile sale
nigeriene, dupã tatã –, Rebeca Omordia a ales ºi cinci
dintre cele 24 de „Studii în ritmuri africane” ale compo-
zitorului nigerian Fred Onovwerosuoke.

«Fred Onovwerosuoke este un compozitor nigerian
nãscut în 1960 în Ghana ºi stabilit în America, fonda-

torul Festivalului de Muzicã Africana ºi Afro-Americana din St Louis, SUA. Ca etnomuzi-
colog, a cãlãtorit pe întreg teritoriul Africii ºi a cules material folcloric pe care l-a folosit
apoi în cele „24 Studies in African Rhythms”. Fiecare studiu trateazã o problemã tehnicã
diferitã de un grad de dificultate ridicat; din punct de vedere muzical, fiecare studiu are la
bazã un material folcloric ºi ritmuri specifice unei þãri diferite din Africa. Astfel, ca punct de
inspiraþie vom gãsi dansuri, cântece de jale, cântece de leagãn, invocaþii spirituale, toate
creând un ciclu de piese-studii de o originalitate ineditã. Eu voi cânta în concertul de la
Craiova, de joi seara, cinci dintre cele 24 de studii: Aye Dance 1 & 3 – dansuri din Namibia
ºi Etiopia; Pende – îºi trage originea dintr-un cântec de leagãn din Congo; Sanza – inspirat
din tradiþia instrumentelor de percuþie din Uganda; Raging River – dans din regiunea Zam-
biei, considerat cel mai dificil dintre studii, un adevãrat „tour de force” pentru orice pia-
nist». (Rebeca Omordia)

alãturi de care a concertat în repetate rân-
duri ca partener de muzicã de camerã. În
2013, Rebeca Omordia a transcris pen-
tru violoncel ºi harpã Seal Lullaby, lu-
crare a cunoscutului compozitor Eric Wit-
hacre, care a fost înregistratã pentru
Deustche Gramophone de violoncelistul
Julian Lloyd Webber împreunã cu har-
pista Catrin Finch.

A susþinut numeroase recitaluri solo în
Marea Britanie organizate de British Mu-
sic Society ºi de John Ireland Trust, or-
ganizaþii menite sã promoveze creaþia com-
pozitorilor britanici, în special a lui John
Ireland (1876-1862), cel mai important
compozitor englez care a scris pentru
pian. De asemenea, desfãºoarã ºi o inten-
sã activitate pedagogicã. În 2007 a deve-

nit profesor asociat la Birmin-
gham Junior Conservatoire,
unde studenþii sãi (16-18 ani)
sunt pregãtiþi pentru admiterea
la Conservator.

Succesul de care Rebeca
Omordia se bucurã în prezent
peste hotare este pe mãsura ta-
lentului, dar ºi a efortului sãu
continuu de perfecþionare. Ca re-
cunoaºtere, tânãra pianistã a pri-
mit, recent, Premiul „Honorary
Membership Award” din partea
Conservatorului din Birmin-
gham, care i-a fost înmânat pe
data de 24 iunie 2016. Distinc-
þia este acordatã absolvenþilor
care s-au afirmat ºi au adus o
contribuþie importantã în dome-
niul muzical în care activeazã.
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Guvernul Germaniei a dat asigurãri
cã va lua mãsuri pentru garantarea pro-
tecþiei cetãþenilor, inclusiv prin monito-
rizarea extremiºtilor ºi limitarea acce-
sului la arme de foc, în timp ce agenþii-
le de informaþii din Europa ºi SUA vor
încerca sã contracareze atacurile co-
mise de indivizi alienaþi. Dupã atacul de
la Munchen, comis în mod aparent de
un adolescent cu afecþiuni psihice, mi-
nistrul german de Interne, Thomas de
Maizière, a lansat un apel la calm în
Germania þi în Europa. “Legislaþia în
privinþa armelor de foc este deja stric-
tã. Totuºi, trebuie sã analizãm situaþia
ºi sã vedem ce mãsuri legislative pot fi
adoptate”, a declarat De Maiziere pen-
tru publicaþia Bild am Sonntag, sublini-
ind cã poliþia încearcã sã afle cum a reuºit ado-
lescentul sã procure arme semiautomatã. “În-
þeleg cã cetãþenii sunt furioºi din cauza atacuri-
lor comise recent în oraºul francez Nisa, în
Würzburg ºi Munchen (Germania). Este foar-
te important sã analizãm cu atenþie fiecare caz,
sã înþelegem contextul ºi sã tragem concluziile
necesare”, a subliniat De Maiziere, cerând po-
pulaþiei sã fie vigilentã. “Atunci când oamenii
se schimbã, când dezvoltã probleme psihice sau
devin radicali, acest lucru devine problematic
pentru familii, pentru prieteni ºi pentru medici.
Dacã apar semnale de preocupare, este nece-

Nepot al clericului musulman
Fehtullah Gulen,
reþinut în Turcia

Un nepot al clericului
musulman Fehtullah Gulen a
fost reþinut, sâmbãtã, în Turcia,
relateazã agenþia Anadolu.
Muhammet Sait Gülen a fost
reþinut la Erzurum, în nord-
estul Turciei, în cadrul investi-
gaþiei privind tentativa de
loviturã de stat din 15 iulie,
atribuitã de Administraþia
Recep Tayyip Erdogan clericu-
lui Fehtullah Gulen, stabilit în
Statele Unite. Perioadele de
reþinere judiciarã pot dura
pânã la 30 de zile, în Turcia, în
cazul persoanelor suspectate de
implicare în tentativa de
loviturã de stat din 15 iulie,
conform unui decret publicat
sâmbãtã în Jurnalul oficial. În
mod normal, reþinerea în
Turcia dureazã cel mult patru
zile. Turcia a dispus joi suspen-
darea aplicãrii unor prevederi
ale Convenþiei Europene
pentru Drepturile Omului, în
cadrul mãsurilor care decurg
din proclamarea stãrii de
urgenþã.

Poliþist turc, ucis într-un atac
al separatiºtilor kurzi,
în estul Turciei

Militanþi kurzi au atacat, în
cursul nopþii de sâmbãtã spre
duminicã, un punct de control,
în estul Turciei, omorând cel
puþin un agent de poliþie ºi
rãnind alþi doi. Combatanþi ai
Partidului Muncitorilor din
Kurdistan (PKK) au lansat
atacul pe ºoseaua care face
legãtura între oraºele Tunceli
ºi Ovacik. Un poliþist turc a
murit în schimbul de focuri, iar
alþi doi au fost rãniþi, fiind
transportaþi la spitale din
provincia Elazig. Conflictul
dintre PKK ºi serviciile de
securitate turce a izbucnit în
anul 1984 ºi s-a soldat pânã
acum cu cel puþin 40.000 de
morþi.

Cel puþin 61 de morþi ºi sute
de rãniþi într-un atentat comis
de reþeaua Stat Islamic
în Afganistan

Cel puþin 61 de persoane au
fost ucise, iar alte 207 au fost
rãnite într-un atentat comis
sâmbãtã în oraºul afgan Kabul,
în timpul unei manifestaþii,
atacul fiind revendicat de
reþeaua teroristã Stat Islamic.
Atentatul a avut loc în Piaþa
Deh Mazang din Kabul, unde
mii de membri ai grupului etnic
ºiit hazara protestau faþã de
construirea unei linii de înaltã
tensiune. Bilanþul atentatului
este de 61 de morþi ºi 207
rãniþi, a transmis Ministerul
afgan al Sãnãtãþii. Purtãtorul
de cuvânt al Miºcãrii talibane
afgane, Zabiullah Mujaheed, a
condamnat atacul. Atentatul a
fost revendicat de organizaþia
teroristã sunnitã Stat Islamic,
care ocupã regiuni în Siria,
Irak, Libia, Egipt ºi Afganis-
tan. “Doi militanþi au detonat
centuri explozive în cursul unui
manifestaþii ºiite, în Kabul”, a
transmis agenþia de ºtiri Amaq,
a organizaþiei teroriste Stat
Islamic.

David Duke, fost lider al organiza-
þiei rasiste Ku Klux Klan, a anunþat
intenþia de a candida pentru un post
în Senatul SUA, din partea statului
Louisiana. La o zi dupã ce ce Donald
Trump a acceptat oficial candidatura
republicanã la prezidenþiale, Duke a
anunþat pe site-ul sãu cã într-un mo-
ment în care statul american este pe
cale sã se destrame ºi nimeni nu are
curajul sã spunã adevãrul despre ceea
ce se întâmplã, majoritatea populaþiei
din aceastã þarã are nevoie de o per-
soanã care sã le reprezinte interesele
în faþa urii violente exagerate lansate
împotriva lor de cãtre instituþiile ame-
ricane ºi mass-media. Anunþul lui
Duke a fost fãcut în contextul grave-

Mii de vehicule, inclusiv unele din
România, sunt blocate de peste 20
de ore pe autostrãzi din Marea Bri-
tanie, în contextul în care traficul
feriboturilor între porturile Dover
(Marea Britanie) ºi Calais (Franþa)
este perturbat din cauza controale-
lor suplimentare introduse de auto-
ritãþile franceze. În contextul în care
zeci de mii de oameni au petrecut
zile ºi nopþi în aºteptare pe auto-
strãzile care fac legãtura cu Portul
Dover, autoritãþile britanice au anun-
þat duminicã dimineaþã cã vor oferi
asistenþã agenþilor francezi în ac-
celerarea verificãrilor vehiculelor,
informeazã BBC. Problemele par sã
se amplificat de vineri, numeroase
vehicule rãmânând blocate chiar ºi

sar ajutorul profesioniºtilor, pentru cã astfel de
probleme afecteazã rapid mediul din jurul per-
soanei bolnave”, a subliniat ministrul german
de Interne. Un adolescent german de origine
iranianã - identificat sâmbãtã de presa germanã
ca fiind Ali David Sonboli - a deschis focul vi-
neri la un restaurant McDonald’s ºi apoi în
Centrul comercial Olympia din Munchen, omo-
rând zece persoane, dupã care s-a sinucis. Ele-
vul de 18 ani ar fi dezvoltat afecþiuni psihice în
contextul utilizãrii jocurilor online violente ºi al
unor acte de intimidare din partea colegilor de
liceu, prezentând simptome specifice Sindro-

mului Amok, cu episoade de furie ex-
trem de violentã împotriva oamenilor
ºi obiectelor. “Controlul accesului la
arme de foc rãmâne foarte important,
trebuie sã facem tot posibilul pentru
limitarea accesului la armament de
acest tip”, a declarat vicecancelarul
Sigmar Gabriel, citat de publicaþia Die
Zeit. “Lumea trebuie sã fie sigurã cã
noi, ca lideri politici, vom face tot po-
sibilul pentru protejarea cetãþenilor”,
a afirmat premierul landului Bavaria,
Horst Seehofer. Recentele atacuri co-
mise în Statele Unite ºi în Europa re-
levã deficienþe în localizarea extremiº-
tilor care suferã de probleme psihice,
afirmã, sub protecþia anonimatului,
oficiali din cadrul agenþiilor europene,

britanice ºi americane de combatere a teroris-
mului citaþi de site-ul agenþiei Reuters. Oficialii
citaþi noteazã cã autorii recentelor atacuri ar-
mate comise în state americane Florida, Loui-
siana ºi Texas, în Marea Britanie, unde a fost
ucisã o deputatã, în oraºul francez Nisa ºi la
Munchen erau persoane cu probleme psihice.
În contextul în care serviciile antiterorism se
ocupã strict de contracararea organizaþiilor pre-
cum Stat Islamic ºi Al-Qaida, se pare cã apare
necesitatea ca agenþiile de securitate sã intensi-
fice monitorizarea extremiºtilor care au com-
portamente violente.

Mii de vehicule, blocate zeci de ore
pe autostrãzi din Marea Britanie

14 ore pe autostrãzile britanice
M20/A20 ºi M2/A2, care fac legã-
tura cu portul Dover. Ieri diminea-
þã, blocajele în trafic erau de cinci
ore, iar aºteptãrile în port de douã
ore. Traficul feriboturilor care facã
legãtura între Marea Britanie ºi Fran-
þa este perturbat din cauza controa-
lelor suplimentare introduse de au-
toritãþile franceze. Mii de vehicule
ºi zeci de mii de oameni sunt blo-
caþi pe autostrãzi ore întregi, fãrã
acces la grupuri sanitare ºi apã.
Autoritãþile britanice au distribuit
zeci de mii de sticle de apã platã.
Situaþia este mai complicatã pentru
famiiile cu copii blocate pe auto-
strãzi, în condiþiile temperaturilor
ridicate.

Un fost lider al organizaþiei rasiste Ku Klux Klan ºi-a anunþat
intenþia de a candidat pentru un post în Senatul SUA

lor tensiuni rasiale cu care se con-
fruntã statul american dupã uciderea
prin împuºcare a unei persoane de
culoare ºi replica acestui eveniment,
un atac armat în urma cãruia au mu-
rit trei ofiþeri de poliþie. Extremistul
antisemit este un fost reprezentant
statal al New Orleans-ului ºi candidat
al postului de guvernator, respins de
Congresul American în urmã cu 20
de ani. În cadrul campaniei sale din
1991, în care candida împotriva lui
Edwin Edwards, fostul guvernator al
statului Louisiana, autocolantele pe
care Duke le împãrþea cu scopul de
“a-l susþine” pe oponentul sãu erau
imprimate cu: “Voteazã escrocul. Este
important”.
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METEO

În mare
parte seninluni, 25 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 25 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Labirintul: Evadarea

Se difuzeazã la HBO, ora 22:00

Thomas se trezeºte într-un lift
care urcã încet. Când liftul se
opreºte ºi uºile se deschid,
ajunge în mijlocul unei colonii
de bãieþi care îl întâmpinã în
Luminiº - un vast spaþiu des-
chis înconjurat de ziduri uria-
ºe de beton. Mintea lui Tho-
mas este pustie. Nu ºtie unde
este ºi de unde a venit; nu îºi
aminteºte cine sunt pãrinþii lui,
ce trecut a avut sau mãcar cum
se numeºte...

Oameni buni

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Tom ºi Anna Wright, un tânãr
cuplu care locuieºte în Londra,
sunt ameninþaþi cu evacuarea
din locuinþã dupã ce au cheltuit
toþi banii cu renovarea casei
moºtenite de Anna. Într-o zi cei
doi descoperã îngroziþi cã Ben,
chiriaºul lor, e mort, iar în
camera acestuia gãsesc o
geantã plinã cu bani. Fãrã sã
cunoascã provenienþa banilor,
Tom ºi soþia sa hotãrãsc sã-þi
însuºeascã geanta, dacã nimeni
nu va veni dupã ea...

13 fantome

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora  22:45

În urma morþii milionarului Cyrus
Kriticos, Arthur, nepotul acestuia, ºi
familia lui, primesc o casã drept
moºtenire. Ceea e nu ºtie Arthur este
cã în casa realizatã în întregime din
sticlã, pe care unchiul i-a lãsat-o,
sãlãºluiesc 12 fantome þinute prizo-
niere de cãtre rãposatul lui unchi
pentru un scop malefic... Acum,
Arthur ºi familia lui sunt hãituiþi în
casa din sticlã de cãatre revoltatele
fantome. O întrebare se ridicã: cine
este cea de-a 13-a fantomã ºi ce
legãturã are ea cu Arthur?

sursa: cinemagia.ro

LUNI - 25 iulie

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

2016
09:00 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
10:00 Superconsumatorul
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Garantat 100%
17:55 Gãri de poveste
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Adio, tovarãºi
22:05 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Am ales Paradisul
2010, Italia, Dramã
01:00 Mad Men (R)
2007, SUA, Dramã
01:55 Telejurnal
02:45 Gãri de poveste
03:35 Descãlecaþi în Carpaþi
04:05 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Mic dejun cu un campion
09:00 Gustul Moldovei
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:20 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora e ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Bani de dus, bani de-

ntors
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Dincolo de viitor
23:10 Locuri, oameni ºi comori
23:40 Replay
01:10 Europa 360°
01:40 Drumul lui Leºe

TVR 2

07:30 Domniºoara Julia
09:40 Acasã la tata
11:15 Aceeaºi Alice
12:55 Tom ºi Jerry: Ajutoarele lui

Moº Crãciun
13:20 ªefi de coºmar 2
15:05 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
18:00 Pe platourile de filmare -

XIII, Ep. 30
18:30 Hotel Transilvania 2
20:00 În acea noapte
21:00 Jucãtorii
21:30 Directori adjuncþi
22:00 Labirintul: Evadarea
23:50 Afacere neprevãzutã
01:20 Sunset Park

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Schimbãri
1991, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
15:00 Lecþii de viaþã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Oameni buni
2014, SUA, Dramã, Thriller
23:15 ªtirile Pro Tv
23:45 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
00:45 Oameni buni (R)
2014, SUA, Dramã, Thriller
02:15 Schimbãri (R)
1991, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Vise de smarald (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (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 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pânã la capãtul lumii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:15 Ce se întâmplã, doctore?
05:45 Spune-mi cã eºti a mea

(R)
06:45 In asteptarea dragostei

(R)

08:15 Ce spun romanii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Omul bicentenar (R)
14:45 Annie: O aventurã regalã

(R)
16:45 La bloc
19:00 Aterizare forþatã
20:30 Iubitul meu se însoarã
22:45 13 fantome
00:45 Motelul Groazei 2: Prima

tãieturã (R)
02:30 Cine A.M.
06:45 Aterizare forþatã (R)

PRO CINEMA

09:00 Acces direct (R)
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Macete
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Crimã, Thriller
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Un saltimbanc la Polul

Nord (R)
1984, România, Dramã, Familie
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii
2006, România, Comedie
16:00 Cronica netului
16:30 Focus
17:00 Camera de râs
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Apel de urgenþã
21:30 Cred în mine
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima Româ-

niei
23:45 Prizonierii lumii noi
2000, Acþiune, Dramã, Thriller
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Apel de urgenþã (R)

03:30 Killer Karaoke (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)

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

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

League: Manchester United -
Real Madrid

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

SPORT.RO



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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Beowulf

Se difuzeazã la HBO, ora 23:45

 Adaptare a celebrei legende
medievale, filmul de animaþie
regizat de Robert Zemeckis
spune povestea unui neînfricat
rãzboinic, Beowulf. Acesta cãlã-
toreºte într-un regat vecin unde
îl ucide pe monstruosul Grendel.
Primit ca un erou la întoarcerea
acasã, solitarul rãzboinic îºi dã
curând seama cã acum are de
înfruntat un adversar încã ºi mai
fioros, ºi anume pe infiorãtoarea
mamã a lui Grendel, care doreºte
sã rãzbune moartea fiului ei.

Gaºca nebunã

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:45

John Travolta, Tim Allen, Martin
Lawrence ºi William H. Macy o
iau la goanã pe motocicletã în
aceastã comedie de aventuri
despre un grup de prieteni
trecuþi de prima tinereþe care
decid sã facã o excursie pe
douã roþi. Cum sunt mult mai
obiºnuiþi cu canapeaua decât
cu ºaua motocicletei, nu-i de
mirare cã excursia lor le va
aduce chiar mai multã distracþie
decât s-ar fi aºteptat, mai ales
când întâlnesc un grup de
bikeri fiorosi...

Patriotul

Se difuzeazã la Pro Cinema, ora   23:00

Carolina de Sud - 1776. Benja-
min Martin (MEL GIBSON), fost
erou al rãzboiului Franco-
Indian, a renunþat definitiv la
luptã pentru a avea grijã de
familia sa în pace. Deºi pe
vremuri era un soldat viclean,
eficient ºi neîndurãtor, el s-a
cãsãtorit cu o femeie delicatã
care a nãscut ºapte copii ºi,
sub influenþa ei, ºi-a schimbat
trecutul violent pentru un viitor
pacifist pe plantaþia sa vastã...

sursa: cinemagia.ro

MARÞI  - 26 iulie

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

2016
09:00 Adio, tovarãºi
10:00 Gãri de poveste
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Nocturne
17:55 Dosar România
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Adio, tovarãºi
22:05 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Am ales Paradisul
2010, Italia, Dramã
01:10 Mad Men (R)
2007, SUA, Dramã
02:00 Telejurnal

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Prinþesa sãbiilor (R)
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
09:00 Tatã de vacanþã (R)
2002, Italia, Comedie
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:20 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
14:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora e ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
19:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã
20:10 Castele din cãrþi de joc
1993, SUA, Dramã
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Viaþa în doi timpi
00:20 Interzis, arestat, cenzurat
00:30 Televiziunea, dragostea

mea
01:30 Memorialul Durerii
02:30 Pasiuni ºi cariere

TVR 2

07:50 Viaþa secretã a lui Marilyn
Monroe

09:15 Viaþa secretã a lui Marilyn
Monroe

10:45 Pe platourile de filmare
11:15 Hotel Transilvania 2
12:45 Clasa bogatã
14:10 Hobbitul: Bãtãlia celor

cinci oºtiri
16:30 Muntele magic
18:00 Annie
20:00 Poveºti de groazã
21:00 Interstellar: Cãlãtorind prin

univers
23:45 Beowulf
01:40 In visele mele

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Tatãl
1991, SUA, Dramã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:45 Gaºca nebunã
2007, SUA, Comedie
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:15 Tatãl (R)
1991, SUA, Dramã
03:00 Las fierbin?i (R)
2012, România, Comedie
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
12:30 Pânã la capãtul lumii (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 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pânã la capãtul lumii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:15 Ce se întâmplã, doctore?
05:45 Spune-mi cã eºti a mea

(R)
06:45 În asteptarea dragostei

(R)

08:15 Ce spun romanii (R)
09:15 La bloc (R)
11:45 Secretul Evei (R)
14:00 Iubitul meu se însoarã (R)
16:15 La bloc
18:30 Condamnat pe nedrept
20:30 Blackjack
23:00 Patriotul
02:30 Cine A.M.
05:30 Condamnat pe nedrept

(R)

PRO CINEMA

09:00 Acces direct (R)
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiþi pe la noi!
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Majoretele
2004, SUA, Comedie
02:30 Observator special (R)
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D

07:45 Teleshopping

08:15 Teo Show (R)

10:00 Teleshopping

10:30 Cu capul în nori

2007, Turcia, Comedie

12:30 ªtirile Kanal D

13:30 Te vreau lângã mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Furtunã pe Bosfor

2014, Turcia, Dramã

23:00 WOWBiz

00:30 ªtirile Kanal D (R)

01:45 Furtunã pe Bosfor (R)

2014, Turcia, Dramã

03:45 Te vreau lângã mine (R)

05:30 Pastila de râs (R)

06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV

07:15 Apel de urgenþã (R)

08:45 Cronica netului (R)

10:00 Nimeni nu-i perfect

2008, România, Comedie

10:15 ªcoala.tv

11:30 Focus din inima României

(R)

12:10 Cireaºa de pe tort

14:00 Focus

15:00 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Mama mea gãteºte mai

bine

20:30 Academia lui Horia

22:00 Jurnalul unui burlac

22:30 Trãsniþi din NATO

2003, România, Comedie

23:15 Focus din inima României

23:45 Rasplata

2001, Canada, Dramã, Thriller

02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)

02:45 Academia lui Horia (R)

04:00 Jurnalul unui burlac (R)

04:30 Mondenii (R)

2006, România, Comedie

05:00 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

05:45 Focus (R)

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

League: Manchester United -
Real Madrid

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

League: Liverpool - Chelsea
21:00 ªtiri Sport.ro. Ora exactã

în sport
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

Detectivul, mafia ºi cartoforul

Ora: 18:30; Gen film: Acþiune, Comedie
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Anunþul tãu!
• Inspectoratul de Poliþie Judeþean
Dolj organizeazã concurs conform
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului - cadru privind sta-
bilirea principiilor generale de ocu-
pare a unui post vacant sau tempo-
rar vacant corespunzãtor funcþiilor
contractuale ºi a criteriilor de pro-
movare în grade sau trepte profesi-
onale imediat superioare a persona-
lului contractual din sectorul buge-
tar plãtit din fondurile publice, pen-
tru ocuparea urmãtoarelor posturi
vacante:  4 posturi de refent II. Con-
diþii: studii medii cu diplomã de ba-
calaureat ºi curs de operator calcu-
lator. Concursul se desfãºoarã la se-
diul I.P.J. Dolj, în data de:  31.08.2016,
ora 1000 - proba practicã  05.09.2016,
ora 1000 - interviul. 1 post de analist
(programator)ajutor II. Condiþii: stu-
dii medii cu diplomã de bacalaureat
ºi curs de analist programator aju-
tor, atestat de Ministerul Educatiei Na-
tionale si Cercetarii Stiintifice (cu
exceptia absolventilor de liceu cu
profilul matematica-informatica).
Concursul se desfãºoarã la sediul
I.P.J. Dolj, în data de: 31.08.2016, ora
1000 - proba scrisã 05.09.2016, ora 1000

- interviul.  2 posturi de ingrijitor.  Con-
diþii: studii gimnaziale. Concursul se
desfãºoarã la sediul I.P.J. Dolj, în data
de: 31.08.2016, ora 1000 - proba practi-
cã 05.09.2016, ora 1000 - interviul. 1 post
de muncitor calificat IV(electrician
auto).  Condiþii: studii sau calificãri în
specialitatea (profilul) electrician auto.
Concursul se desfãºoarã la sediul
I.P.J. Dolj, în data de: 01.09.2016, ora
1000(proba practicã) 06.09.2016, ora
1000(interviul). Candidaþii vor depune
dosarele de participare la concurs în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data
publicãrii anunþului în Monitorul Ofi-
cial. Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sediul instituþiei sau la telefon:
0251/407500, int.20113, 20114.

Anunþul tãu!
• Pîrvoaica Alin Marian PFA, anunþã
publicul interesat asupra luãrii deci-
ziei etapei de încadrare de cãtre APM
Dolj – nu este necesarã efectuarea
evaluãrii impactului asupra mediu-
lui ºi nu este necesarã efectuarea
evaluãrii adecvate – în cadrul proce-
durilor de evaluare a impactului asu-
pra mediului pentru proiectul „Con-
struire pensiune agroturisticã  com.
Malu Mare, sat Preajba jud. Dolj”
propus a fi amplasat în com. Malu
Mare, sat Preajba, str. Lalelelor, nr.19,
jud. Dolj. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o fundamen-
teazã  pot fi consultate la sediul APM
DOLJ, strada Petru Rareº, nr.1 zilele
de L-V între orele 9-14 precum ºi la
urmãtoarea adresa de internet
www.apmdj.anpm.ro. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/obser-
vaþii la proiectul deciziei de încadra-
re pânã la data de 29.07.2016.
 • Consiliul local al comunei Ciuperce-
nii Noi, judeþul Dolj, organizeazã con-
curs pentru ocuparea unui post con-
tractual de ºofer profesionist ºi a unui
post de muncitor calificat (lucrãtor
pentru salubrizare spaþii verzi), în ca-
drul compartimentului deservire gene-
ralã,  pe duratã nedeterminatã. Con-
curenþii trebuie sa îndeplineascã cu-
mulativ urmãtoarele condiþii prevazu-
te în HG 286/2011: Studii  medii; Con-
cursul se organizeazã la sediul Pri-
mãriei Ciupercenii Noi, judeþul Dolj,
strada Dunãrii, nr.2, în data de  17 au-
gust 2016,  ora 11,00, proba scrisã ºi
în data de   19 august 2016,  ora 11,00
interviul.Dosarele de înscriere la con-
curs se vor depune la sediul primã-
riei  în maxim 10 zile de la publicarea
ºi trebuie sã conþinã documentele,
prevãzute în HG 286/2011. Condiþiile
de participare la concurs, bibliogra-
fia stabilitã ºi alte relaþii suplimentare
se pot obþine la sediul primãriei sau
la tel. 0251321002.

• GEORGESCU EUGEN-FLORIN
anunþã publicul interesat asupra
luãrii deciziei etapei de încadra-
re de cãtre APM DOLJ- nu este
necesarã efectuarea evaluãrii im-
pactului asupra mediului ºi nu
este necesarã efectuarea evaluã-
rii adecvate-în cadrul proceduri-
lor de evaluare a impactului asu-
pra mediului ºi de evaluare adec-
vatã pentru proiectul „Construi-
re imobil D+P+8 locuinþe colecti-
ve ºi imobil Sth+P+4-8 funcþiuni
complexe de interes public ºi
servicii de interes general ” pro-
pus a fi amplasat în  municipiul
Craiova , Bld. Oltenia, nr. 1F,  ju-
deþul Dolj, titular GEORGESCU
EUGEN-FLORIN. Proiectul deci-
ziei de încadrare ºi motivele care
o fundamenteazã pot fi consul-
tate la sediul APM DOLJ, strada
Petru Rareº, nr.1, în zilele de L-V,
între orele 9-14, precum ºi la ur-
mãtoarea adresã de internet
www.apmdj.anpm.ro Publicul in-
teresat poate înainta comentarii/
observaþii la proiectul deciziei de
încadrare pânã la data de 29 iulie
2016 (în termen de 5 zile de la
afiºare).
• Primãria Podari anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru  ‘’Decolmatare
canal Suviþa ,comuna Podari ,ju-
deþul Dolj între strada Stadionu-
lui din comuna Podari ºi limita
teritoriului comunei Þuglui’’ pro-
pus a fi amplasat în comuna Po-
dari, judeþulDolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi
consultate la sediul APM DOLJ,
strada Petru Rareº, nr.1 ºi la se-
diul Primãriei comunei Podari,
strada Dunãrii, nr.67, judeþul Dolj,
în zilele de L-V, între orele 9-14.
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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.

Staþiunea de Cercetare –
Dezvoltare Agricolã ªimnic

- Craiova cu sediul în
localitatea Craiova, str.
ªoseaua Bãlceºti nr. 54,
judeþul Dolj, scoate la
concurs 1 (unu) post

de sudor.

Interviul va avea loc în data
de 28.07.2016, ora 10.00 la

sediul unitãþii. Relaþii la
telefon: 0251/ 417.534.

OFERTE SERVICIU
Angajez ºofer cu
experienþã servicii
catering. Telefon:
0745/ 775.940.
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Rela-
þii 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.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã în
Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curã-
þenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V.
cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploa-
elaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã
alte costuri.

Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez cali-
tatea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus
agenþii. Telefon:
0724/167.883.

APARTAMENTE
2 CAMERE

Vând apartament în
Craioviþa lângã Poº-
tã confort I etaj I, toa-
te dotãrile. 0351/
425.744.

3 - 4 CAMERE

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

CASE

Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Vând apartament în
vilã 120 mp, teren
150 mp, zonã cen-
tralã. Telefon: 0736/
139.179.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI

Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, ca-
dastru , pomi fruc-
tiferi , vie la 10 km
de Craiova schimb
– apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0727/ 884.205

Vând sau închiriez
pe termen lung teren
400 mp în Craiova –
vad foarte bun. Tele-
fon: 0351/ 425.744.

Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

VÂNZÃRI AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310
programul Rabla,
piese de schimb.
Telefon: 0742/
382.449.
Vând DACIA 1300
convenabil, avanta-
jos pentru progra-
mul Rabla. Telefon:
0728/272.925.
Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE

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

Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabi le le
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.

Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.

Vând arbore motor
nou Dacia 1600,
arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5
locuri. Telefon:
0745/589.825.

Vând pat dublu
2x2 m,  3  p la-
pum i ,  sa l t ea ,
husã toate noi.
Telefon: 0773/
849.388

Vând în cimitirul
Ungureni - zona
Eroilor – parcela
G rândul 4, plaþul
4 mormânt din
beton, gard fier 3/
1,50 cu douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0740/
012.173; 0745/
601.438.

Vând colecþie for-
mula AS de 15
ani. Telefon:
0729/494.550.

Aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0251/
427.583.

Vând þiglã Jim-
bolia, cãpriori ºi
cãrãmidã din de-
molãri. Telefon:
0722/943.220.
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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.

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

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

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

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

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

ºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrulºi sunã la numãrul
de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 025de telefon: 0251/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.1/438.440.

Vând bicicletã
copii 4-5 ani – 50
lei,  televizor
Goldstar – 100
lei, 4 gropi su-
prapuse Roma-
neºti convenabil,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon.
0729/977.036.

Cadã baie fibrã
sticlã, ghivete
baie, coº de þea-
vã pentru centra-
le, cârlige jghea-
buri zincate.
Telefon: 0767/
153.551.

Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700
buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/
401.270.

Vând bicicletã
damã sau bãr-
baþi, butelii turist.
Telefon: 0761/
676.223.

Telefon mobil
EBODA sigilat,
cutii metalice
pãstrare arma-
ment cartuºe,
piese  Dacia noi,
piei bovinã º i
oaie argãsi te-
vopsite, încãlþã-
minte piele mili-
tare,  combinã
muzicalã Stereo
205, calculator
instruire copii.
Telefon: 0735/
445.339.

Vând cort 4 per-
soane, 2 com-
partimente ºi ve-
randã, douã ara-
gaze voiaj, bu-
telie aragaz. Te-
lefon: 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
electricã Einºel
cu lanþ rezervã -
220 lei. Telefon:
0770/303.445.

Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifo-
nier, canapea,
f.tolii, scaune, bi-
bliotecã, aspira-
tor, masã, saltea
copil. Telefon:
0770/298.240.

Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50 m, bute-
lii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
Telefon: 0251/
598.518; 0748/
233.140.

Vând calor i fer
cu 11 elemenþi
electric nou, ra-
diator cu 3 trep-
te ALASCA nou.
Telefon: 0770/
687.430.

Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizana-
lã, camerã auto.
Telefon: 0351/
181.202; 0773/
970.204.

ÎNCHIRIERI
OFERTE

Închiriez garsoni-

erã Doljana. Te-

lefon: 0770/

413.319.

Ofer cazare gra-

tuitã pe termen

lung unei famili li-

niºtite sau nevo-

iaºe (Vâlcea).

Casã modestã

cu toate utilitãþi-

le. Telefon: 0351/

809.908.

Vând bicicletã

damã, giurgiuve-

le vopsite, cu

geamuri, presã

hidraulicã mase

plastice, 2 bute-

lii. Telefon: 0767/

153.551.

MATRIMONIALE
Cãsãtorie mic
handicap 37 ani
am locuinþã do-
resc la fel mic
handicap gr.2
fãrã vicii. Telefon;
0351/409.381.

DIVERSE
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.

Singura argin-
tãrie din Craio-
va,  s i tuatã  în
V a l e a V l ã i c i i
(v is -a-v is  de
Electrica) unde
gãsi þ i  b i ju ter i i
lucrate manual,
cu arg in t  la
schimb ºi man-
o p e r a / o b i e c t .
Telefon: 0351/
423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Divizionara de Liga a III-a, CS Podari, a susþinut, sâm-
bãtã, pe teren propriu, un joc test cu Luceafãrul Craiova,
echipã care activeazã în prima ligã judeþeanã (a IV-a). Ele-
vii lui Florin ªoavã s-au impus cu 5-3, însã o puteau face
mult mai clar. A fost 4-0 încã din minutul 20, moment când
podãrenii au decis sã-l trimitã pe goalkeeperul Mecea în
poarta adversarei, iar acesta a limitat proporþiile scorului.
Pentru învingãtori au punctat Matei (2), Bãlan, Raicea ºi
Cârstea.

La CS Podari au jucat: Mecea – Ciocârlã, Avram, Vul-
pe, Bozgan – Raicea, D. Stancu, N. Nicolae, Fieraru – C.
Matei, Cl. Bãlan. Au mai intrat: I. Sârmon, Cârstea, Grigo-
re, Al. Stancu, Dumangiu, Furtunã, Velica ºi Gheorghe.

Pentru echipa lui Florin ªoavã acest joc a fost ultimul
înaintea plecãrii în stagiul de pregãtire la Kladovo din
Serbia.

Acesta a fost al doilea amical al verii pentru Podari,
dupã victoria de miercuri, din deplasare, cu Progresul
Segarcea (tot din Liga a IV-a), scor 3-2. Pentru echipa din

Podariul a bãtut Luceafãrul, Filiaºiul ºi Segarcea au încheiat nedecisPodariul a bãtut Luceafãrul, Filiaºiul ºi Segarcea au încheiat nedecisPodariul a bãtut Luceafãrul, Filiaºiul ºi Segarcea au încheiat nedecisPodariul a bãtut Luceafãrul, Filiaºiul ºi Segarcea au încheiat nedecisPodariul a bãtut Luceafãrul, Filiaºiul ºi Segarcea au încheiat nedecis

SCM Craiova îºi continuã
campania de achiziþii pentru
sezonul 2016-2017, iar vineri a ajuns
la un acord cu jucãtoarea ucrai-
neancã Yuliya Zaremba (28 ani),
care activeazã pe postul de inter
dreapta.

Zaremba nu este strãinã de Liga
Naþionalã. În sezonul trecut a jucat
pentru retrogradata Rapid Bucu-
reºti. A mai evoluat ºi pentru CSM
Bucureºti (2013-2015), respectiv
Danubius Galaþi (2012-2013), unde
a fost colegã cu Yaroslava Burlas-
chenko, noul pivot al Craiovei. În
rest, Zaremba a mai îmbrãcat tricoul

HANDBAL

Ucraineanca Yuliya Zaremba,
cea mai recentã achiziþie a SCM Craiova

formaþiilor Spartak Kiev ºi Podatko-
va University, ambele din þara sa
natalã.

Tot vineri, dinspre gruparea
olteanã a venit vestea cã stãtea s-o
înregimenteze pe portarul Florenti-
na Grecu Stanciu (34 ani), cea care
s-a aflat în lotul României la Euro
2008. Aceasta a evoluat în ultimii 12
ani în Islanda, pentru Stjarnan ºi
Vestmannaeyjar, trecându-ºi în
palmares patru titluri de campioanã.
A mai jucat la U Cluj ºi în Franþa,
pentru Metz. Yuliya Dumanska,
recent medaliatã cu bronz, alãturi
de România, la CM U-20, ºi Mirela

Paºca sunt ceilalþi doi
goalkeeperi ai
formaþiei alb-albastre.

SCM Craiova
susþine în aceastã
perioadã un stagiu de
pregãtire la Cheile
Grãdiºtei. Trupa lui
Bogdan Burcea va
reveni acasã cãte
sfârºitul acestei
sãptãmâni, urmând a
întâlni într-o dublã
amicalã pe Mãgura
Cisnãdie, sâmbãtã
(17:00) ºi duminicã
(11.00). Craiova va
juca contra Mãgurei
ºi în prima etapã a
noului sezon, însã în
deplasare.

Simona Halep, ocupanta locului cinci în clasamentul
mondial WTA, ºi-a aflat, sâmbãtã, posibilele adversare
din cadrul turneului de la Montreal (Canada; 25-31 iulie),
dotat cu premii totale în valoare de 2.413.663 de dolari,
acolo unde în urmã cu un an a fost eliminatã în semifinale.

Sportiva din Constanþa va lua startul competiþiei di-
rect din turul secund, dar va avea parte de un traseu
destul de dificil. Conform tragerii la sorþi a tabloului prin-
cipal, Simona Halep o va întâlni în turul doi pe învingã-
toarea partidei dintre franþuzoaica Kristina Mladenovici
(34 WTA) ºi o jucãtoare din calificãri. În runda urmãtoa-

Halep, tablou infernal la Montreal
re, românca de 24 de ani poate da piept cu
Petra Kvitova (Cehia, 13 WTA).

În sferturile de finalã, Simona se poate în-
tâlni cu câºtigãtoarea din acest an a Grand
Slam-ului de la Roland Garros, Garbine Mugu-
ruza (Spania, 3 WTA). Apoi, în semifinalele de
la Rogers Cup, Halep poate reedita întâlnirea
din aceeaºi fazã a competiþiei de la Wimble-
don, când a fost învinsã de Angelique Kerber
(Germania, 2 WTA). Doar în finalã o poate în-
tâlni sportiva antrenatã de Darren Cahill pe
americanca Serena Williams, liderul mondial.

În Canada joacã ºi Niculescu,
tocmai triumfãtoare în proba de dublu
la Washington

La Montreal va participa ºi Monica Nicu-
lescu (61 WTA), care va debuta în runda ina-
uguralã, împotriva jucãtoarei Jelena Ostapen-

ko din Letonia, locul 38 WTA. Va fi prima înfruntare di-
rectã. Pe de altã parte, Niculescu a câºtigat, sâmbãtã,
proba de dublu din cadrul turneului de la Washington
(SUA). Slãtineanca a fãcut pereche cu belgianca Yanina
Wickmayer, iar cele douã au dispus de niponele Shuko
Aoyama/Risa Ozaki, scor 6-4, 6-3.

Pentru Monica Niculescu, victoria de la Washington
este cea de-a ºasea într-un turneu WTA de dublu, dupã
cele de la Budapesta (2009), Hobart (2012, 2014) ºi Shen-
zhen (2014, 2016).

Conform unui comunicat
oficial al UEFA, funcþia de
preºedinte al forului va fi disputatã
de actual preºedinte interimar,
spaniolul Angel Maria Villar
Vlona, de preºedintele
Federaþiei Olandeze,
Michael van Praag, ºi de
preºedintele Federaþiei
Slovene, Aleksander
Ceferin.

Funcþia a rãmas vacantã
dupã ce Michel Platini a
demisionat în urma unui
scandal în care a fost
implicat ºi fostul preºedinte
al FIFA, Sepp Blatter.

Francezul a plecat din

Se cunosc numele celor trei candidaþi
la funcþia de preºedinte al UEFA

fruntea forului continental în luna
mai, acuzat fiind cã a primit o
“platã neloialã”, de douã milioane
de franci elveþieni, lui Blatter.

Dupã înfrângerea la 11 goluri cu gazda Norvegia (21-
32), pentru România a urmat un eºec la 6 goluri diferen-
þã, sâmbãtã, cu Franþa, scor 18-24, în a doua partidã din
cadrul ”Turneului Celor Patru Naþiuni” de la Ulstein.

Fãrã Neagu, din nou menajatã, România s-a trezit con-
dusã cu 1-10 în minutul 17! Singura reuºitã a venit dintr-
o aruncare de la 7 metri, fructificatã de Eliza Buceschi la
scorul de 7-0. Pânã atunci, România nici nu a aruncat la
poartã, greºind mult în special pe faza de atac.

Primul gol din acþiune a venit abia în minutul 20 ºi a
fost înscris de Aurelia Brãdeanu. Diferenþa de 6 goluri
de la final a fost consemnatã ºi la pauzã: 7-13.

În repriza a doua, România a încercat sã mai salveze
impresia pe care a lãsat-o în prima parte, dar a reuºit
doar în câteva momente acest lucru, spre sfârºitul par-
tidei. Franþa s-a desprins din nou la 8 “lungimi” (scor
16-8, min. 38), dar pe fondul unor intervenþii consecu-

TURNEU PREGÃTITOR JO

Handbalistele tricolore, învinse clar ºi de Franþa
Asearã, dupã închiderea ediþiei, România a susþinut ultimul test dinainte de Rio, contra Spaniei

tive ale portarului Denisa Dedu naþionala a redus han-
dicapul la 4 goluri (17-21, min. 54). Au urmat ale greºeli
ale echipei în atac, astfel cã Franþa a câºtigat în cele
din urmã cu 24-18. Aproape jumãtate din aceste goluri
le-a înscris pe contraatac, în urma greºelilor comise de
tricolore.
România: Ungureanu, Dedu, Munteanu – Szucs 1,

Brãdeanu 2, Perianu 3, Ardean, Tiron, Manea, Zamfires-
cu, Tãnãsie, Geiger 3, Buceschi 3, Chintoan 2, Vizitiu 3,
Chiper 1. Antrenor: Tomas Ryde.

În celãlalt meci al turneului, dupã succeul cu Franþa
(21-17), Spania a trecut ºi de Norvegia (28-26). Ieri, dupã
închiderea ediþiei, România a înfruntat Spania, iar Nor-
vegia pe Franþa.

România va juca contra Norvegiei ºi Spaniei ºi în
grupa de la Olimpiadã (5-21 august), grupã din care mai
fac parte Muntenegru, Brazilia ºi Angola.

DIGI SPORT 1
14:30 – FOTBAL – Meci amical, “International

Champions Cup”: Manchester City - Manchester United.
DIGI SPORT 2
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Toronto, în

Canada: ziua 1.
DOLCE SPORT 2
19:30 – TENIS (F) – Turneul de la Montreal, în

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT

imediata apropiere a urbei urmeazã acum stagiul de pre-
gãtire de la Kladovo (Serbia).

Întorcându-ne la Segarcea, aceasta a primit sâmbãtã ºi
vizita lui CSO Filiaºi (Liga III), meciul încheindu-se 1-1.
Pentru vizitatori a înscris Tãnase, iar pentru gazde Silis-
traru, din loviturã de pedeapsã.

Tehnicianul Filiaºului, Dragos Bon, a folosit douã echi-
pe. În prima reprizã ºi-au fãcut apariþia pe teren Iovãnes-
cu – Calu, Bãlaºa, Lupu, Orban, Bogdanovici, Obeanu,
Moraru, Duriþã, Cruºoveanu, Fotescu. În partea secundã
au jucat Iovãnescu – Niþã, Chirchan, Istudor, Fruntelatã,
ªtoiu, Georgescu, Borneci, Tãnase, Petcu, Cimpoieru. Au
mai intrat: Toshi, Zamfir, Gogu.

Progresul a replicat prin: M. Staicu – Ochea,  Silistra-
ru, Relea, Tomiþã – Nicu, I. Pârvan, C. Pârvan, Cojocaru –
Bãia, Niculescu.Au mai evoluat: Bãluþã, Daniel, Ene, Du-
mitru, Miruþ. Antrenor: Petriºor Sima.

Cele douã echipe se vor întâlni din nou sâmbãtã, 30
iulie, pe stadionul de la Combinat.

Canada: ziua 1.
EUROSPORT
9:00 – SNOOKER – Openul Mondial, în China:

etapa I /  16:15 – CICLISM – Turul Valoniei, în Belgia:
etapa a 3-a.

EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Openul Mondial, în China:

etapa I.

MECIURI AMICALEMECIURI AMICALEMECIURI AMICALEMECIURI AMICALEMECIURI AMICALEMECIURI AMICALEMECIURI AMICALEMECIURI AMICALEMECIURI AMICALE
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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

Liga I – etapa 1

FC Voluntari – Viitorul 0-1
A marcat: Iancu 42.
Pandurii – Universitatea 2-1
Au marcat: Herea 60,  Hora 93 / Vãtãjelu 86 – pen.
Gaz Metan – ASA 2-1
Au marcat: Llullaku 32, Axente 62 / Candrea 42.
Astra – Dinamo 1-4
Au marcat: Boldrin 49 – pen. / Gnohere 22 -pen., 70 –pen.,

77, Lazãr 44.
CFR Cluj – Chiajna s-a jucat asearã.
Meciurile Steaua – CSMS Iaºi ºi ACS Poli/Rapid – FC Boto-

ºani au fost amânate.

Derby-ul Olteniei, amplasat lân-
gã Dunãre, a început în minutul 30,
atunci când Bãluþã s-a trezit cu o
minge în mijlocul careului advers ºi
n-a ºtiut s-o speculeze. Mijlocaºul
avea sã plãteascã ratarea cu o înlo-
cuire prematurã, dar cu aceastã fazã
s-a ºi terminat prima reprizã, fiind-
cã în rest Pandurii ºi Craiova i-au
plictisit pe cei 5.000 de spectatori.
Universitatea a fost oaspete doar
prin echipamentul negru, altfel a
avut superioritate netã în tribune
ºi oarecum iniþiativa pe teren, ce-
datã însã de o formaþie gorjeanã
apaticã, preocupatã mai mult de
meciul cu Maccabi Tel Aviv decât
de debutul în campionat. Cel mai
activ pandur  fost juniorul Pârcãla-
bu, care s-a remarcat ºi în partea
secundã, când a reuºit sã-ºi tre-
zeascã ºi coechipierii. ªi înlocuito-
rul sãu, craioveanul Trifu, a fost la
fel de activ, în timp ce jucãtorul
under 21 al Craiovei, Ivan, pratic
nu a existat pe teren.

Pandurii a dominat mai mult dupã
pauzã ºi a ºi înscris, echipa lui Mul-
þescu pãrând sleitã de puteri la a
doua ieºire de la vestiare. La debu-
tul pentru trupa lui Grigoraº, Herea
a jucat modest, dar a primit un as-
sist-cadou de la bulgarul Popov,
trezindu-se cu o minge singur la
marginea careului ºi nu i-a dat nicio
ºansã lui Calancea. Sabotatã din in-
terior, Craiova a reacþionat cu în-
târziere ºi palid, ºuturile lui Bancu
ºi Briceag neavând efect pe tabelã.
Când craiovenii nu aveau idei nici
sã treacã de centrul terenului, dintr-
o minge aruncatã înspre careul ad-
vers Nuno Rocha a scos maximum,
adicã un penalty, dupã ce a fost mai
rapid decât Stanca ºi a obþinutlovi-
tura de pedeapsã. Vãtãjelu a trans-
format sigur, iar Craiova a sperat la
mai mult, când la faza urmãtoare
Rambe a trimis cu capul pe lângã
poartã din 6 metri. Numai cã elanul
de final i-a costat pe oaspeþi, care
au pierdut ºi punctul dupã care aler-
gaserã, în prelungiri. Golgheterul
en-titre al Ligii I, Hora, a fost ne-
cruþãtor la singura sa ocazie din
meci, în timp ce Vãtãjelu încã sãr-
bãtorea egalarea neizbutind sã de-
gajeze o minge simplã.

Universitatea rateazã un nou
debut de sezon, nu doar ca rezul-
tat, ci ºi ca exprimare, venirea lui
Mulþescu neavând nici pe departe
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A marcat: Herea 60,  Hora 93 / Vãtãjelu 86 – pen.
Stadion: „Municipal”, Severin, spectatori: 5.000.
Pandurii: Stanca 6 – Unguruºan 7, Vasilijevic 7, Bunoza 7, Grecu 7 –

Mrzljak 6 (80 Piþian), Rãuþã 6 – Pârcãlabu 7 (68 Trifu) 7, Voiculeþ 6,
Herea 6 (71 V. Munteanu) 6 – Hora 6. Antrenor: Petre Grigoraº.

Universitatea: Calancea 6 – Briceag 5, Popov 4, Acka 6, Vãtãjelu 5 –
Mateiu 5 (75 Surugiu) 6, Zlatinski 6 – Bãluþã 6 (46 Nuno Rocha) 6,
Bancu 5, Ivan 5 – Mãzãrache 5 (65 Rambe) 6. Antrenor: Gigi Mulþescu.

Arbitru: Cristi Balaj 8.

Universitatea a jucat prost la Severin ºi a pierdut pe
douã gafe imense în defensivã, în timp ce atacul atât de

lãudat al lui Mulþescu a fost cam moleºit

efectul de Smurd, pe care ºi-l con-
sacrase tehnicianul. Mai mult, la
conferinþa de presã a început sã-
ºi critice jucãtorii, semn cã dispe-
rarea l-a cuprins prematur ºi ar pu-
tea avea soarta obiºnuitã la echi-
pele din Liga I pe care le-a antre-
nat: demiterea rapidã.

Mulþescu: „A fost sinucidere,
ne-am înscris singuri golurile”

Dupã debutul ratat pe banca ªtiin-
þei, Gheorghe Mulþescu a dat vina
pe jucãtori, spunând cã n-au pus în
praticã jocul de la antrenamente, în-
fierând gafele fundaºilor la goluri. Ca
discurs, Mulþescu începe sã semene
cu alt dinamovist venit în Bãnie cu
surle ºi trâmbiþe, Rednic, ºi a cãrui
încredere avea sã expire rapid dupã
astfel de acuze-scuze: „A fost sinu-
cidere în direct. Ce pot sã spun mai
mult decât atât? A vãzut toatã lumea.
Ce explicaþii sã dau sau ce sã anali-
zez? Eu nu înþeleg nimic din ce se
întâmplã. În loc sã atacãm la poarta
lor, noi dãm pasã invers. S-a schim-
bat puþin jocul nostru dupã ce au in-
trat Nuno Rocha, Rambe ºi Surugiu,
am zis sã deschidem flancul, cã ei s-
au blocat... Ne-am înscris singuri
golurile ºi am ratat multe ocazii. ªi ce
dacã am fost mai ofensivi ºi am stat
mai mult în terenul lor ºi am avut ac-
þiuni mai multe, dacã îþi dai singur
goluri? Ce sã fac, m-am descurcat cu
ce am putut ºi cu ce a fost la echipã.
Eu sunt pur ºi simplu stupefiat. Am
antrenat altceva, am vorbit altceva ºi
pe teren am vãzut altceva. ªi-au pier-
dut capul, emoþii, e prima etapã ºi tre-
buie sã vorbesc cu ei. Cu toate as-
tea, aºa cum a fost, greu, am dus jo-
cul în faþã, dar au fost niºte ratãri in-
credibile ºi niºte execuþii... Era bine
sã fi fost egal, cã era un punct în de-
plasare, dar aºa nu ne-am ales cu ni-
mic“ a spus cel poreclit „Smurd”.

Cãpitan de echipã, Bogdan Vãtã-
jelu a fãcut un meci prost în apãrare,
iar la final ºi-a expus ºi el impresiile:-
 „Suntem total dezamãgiþi de ce s-a
întâmplat în seara asta. Cred cã a fost
un joc cu puþin în favoarea noastrã.
Imediat dupã ce am egalat am avut ºi
ocazia lui Rambe ºi cred cã puteam
sã facem 2-1 ºi cred cã se încheia jo-
cul. Apoi, la faza urmãtoare au pre-
luat ei conducerea ºi s-a terminat.
Pânã acum am executat bine penal-
tiurile, pentru cã tot ce am executat a

ieºit gol, dar nu pot sã zic cã sunt
fericit, pentru cã nu a contat deloc
golul meu. La golul lui Hora am fãcut
maximum din ce puteam face, pentru
cã mi-a fost fricã sã nu-mi dau auto-
gol. Cred cã rezultatul a fost decis în
alte faze. Toatã lumea e supãratã ºi
declaraþiile la cald sunt acide. Vom
discuta între noi când vom ajunge la
Craiova ºi cu siguranþã cã lucrurile
vor fi mai bune. Din punctul nostru
de vedere este un început negru,
pentru cã în ultimii doi ani am debu-
tat la fel în campionat“.
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