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Patru fraþi dispãruþi în apele JiuluiPatru fraþi dispãruþi în apele JiuluiPatru fraþi dispãruþi în apele JiuluiPatru fraþi dispãruþi în apele JiuluiPatru fraþi dispãruþi în apele Jiului
Patru copii de
etnie romã, fraþi,
de 9, 12, 13,
respectiv 22 de
ani, au dispãrut,
ieri, în jurul
prânzului, în apele
Jiului. Dupã
câteva ore de
cãutãri, pompierii
ºi scafandrii din
cadrul
Inspectoratului
pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj
au reuºit sã
descopere ºi sã
scoatã la mal
trupul neînsufleþit
al fetei de 12 ani,
iar puþin dupã ora
17.00, în
apropierea
balastierei de la
Malu Mare a fost
descoperit ºi
trupul tânãrului de
22 de ani, târât de
curenþi mai bine
de 4 km. Cãutãrile
au continuat însã. 44444 EV
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Cum a ajunsCum a ajunsCum a ajunsCum a ajunsCum a ajuns
Aurel BãjenaruAurel BãjenaruAurel BãjenaruAurel BãjenaruAurel Bãjenaru
iubit deiubit deiubit deiubit deiubit de
dãbulenari!dãbulenari!dãbulenari!dãbulenari!dãbulenari!

Primar de datã recentã, în lo-
calitatea natalã, Aurel Bãjenaru a
avut duminicã o „adunare popu-
larã” la Casa de culturã, arhiplinã,
din Dãbuleni. ªi dialogul s-a legat
la repezealã, fãrã introduceri inu-
tile, noul primar spunând ºi ce „a
gãsit” ºi nu ar fi dorit (contractul
defectuos cu Rosalul) ºi ce „n-a
gãsit” ºi ºi-ar fi dorit, mai exact
un plus de receptivitate la dolean-
þele oamenilor. Doar cã promisiu-
nile din campania electoralã, une-
le reluate în dialog, vor avea ºi sca-
denþã...

Europarlamentarul
Marian Jean Marinescu :
„„„„„PasageriiPasageriiPasageriiPasageriiPasagerii
europeni plãtesceuropeni plãtesceuropeni plãtesceuropeni plãtesceuropeni plãtesc
8 miliarde de8 miliarde de8 miliarde de8 miliarde de8 miliarde de
euro pe an taxãeuro pe an taxãeuro pe an taxãeuro pe an taxãeuro pe an taxã
de survolde survolde survolde survolde survol”””””

Rectorul Universitãþii din Craiova:
„Învãþãmântu l„ Învãþãmântu l„ Învãþãmântu l„ Învãþãmântu l„ Învãþãmântu l
românesc areromânesc areromânesc areromânesc areromânesc are
succesele ºisuccesele ºisuccesele ºisuccesele ºisuccesele ºi
eºecurile, dareºecurile, dareºecurile, dareºecurile, dareºecurile, dar, mai, mai, mai, mai, mai
ales, are acuta nevoieales, are acuta nevoieales, are acuta nevoieales, are acuta nevoieales, are acuta nevoie
de o direcþie”de o direcþie”de o direcþie”de o direcþie”de o direcþie”

În primele 4 luni de mandat ale
noii conducerii a Universitãþii din
Craiova au fost depuse 69 de pro-
iecte, dintre care 53 cu agenþi eco-
nomici – Bridge Grant – Transfer
de cunoaºtere la agentul economic;
PEC – Proiecte de cercetare explo-
ratorie. Au fost semnate protocoale
de colaborare cu cele douã firme din
Marea Britanie care ºi-au deschis
fabrici la Craiova: Portsmouth Avia-
tion ºi Spirit Circuits.

TTTTTabãraabãraabãraabãraabãra
Folk Calafat:Folk Calafat:Folk Calafat:Folk Calafat:Folk Calafat:
O sãptãmânã deO sãptãmânã deO sãptãmânã deO sãptãmânã deO sãptãmânã de
muzicã ºi poeziemuzicã ºi poeziemuzicã ºi poeziemuzicã ºi poeziemuzicã ºi poezie
pe malul Dunãriipe malul Dunãriipe malul Dunãriipe malul Dunãriipe malul Dunãrii
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Mircea Ionescu
Quintus: Congres
PNL, anul viitor.
Îmi place Cioloº
pentru ºefia partidului

Preºedintele de onoare al
PNL, Mircea Ionescu Quin-
tus, a declarat ieri cã un
Congres PNL ar trebui sã aibã
loc anul viitor, aºa cum s-a
stabilit, afirmând cã îl place
foarte mult pe Dacian Cioloº,
dar depinde de acesta dacã va
vrea sã preia ºefia PNL. “Eu
am spus de la început cã acest
Congres trebuie sã îl facem
aºa cum am hotãrât, anul
viitor, dupã ce consolidãm
bine teritoriul ºi pentru ca
pânã atunci sã gãsim soluþia
conducãtorului unic al
partidului care nu este o
treabã uºoarã’’, a afirmat
preºedintele de onoare al
PNL. El a arãtat cã preºedin-
tele unic al PNL poate sã
provinã din cele douã forma-
þiuni sau chiar din afarã.
Întrebat dacã Dacian Cioloº
ar fi o varintã pentru preºe-
dinþia partidului, Ionescu
Quinitus a spus cã îl place
foarte mult pe actualul
premier. ‘’Îmi place foarte
mult domnul Cioloº. Un
ardelean aºa cum îi ºtiu eu,
serios, modest, priceput, dar
asta depinde de el dacã vrea
sã vinã în fruntea unui partid
ºi mai ales în fruntea partidu-
lui nostru’’, a menþionat el.
Cât priveºte posibilitatea ca
Dacian Cioloº sã fie premie-
rul susþinut de PNL, seniorul
liberal a subliniat cã îl vede
pe actualul prim-ministru la
conducerea Executivului ºi
dupã alegerile parlamentare,
cu menþiunea cã ‘’ar trebui
ca guvernul viitor sã fie un
guvern politic’’. Întrebat dacã
sunt ºi alþi miniºtrii din
Guvernul Cioloº care ar putea
veni în PNL, Mircea Ionescu
Quintus a afirmat cã ’’proba-
bil câþiva dintre ei se obiºnu-
iesc ºi mai au timp sã facã
experienþã’’.
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BLOG / NOTESBLOG / NOTESBLOG / NOTES
GEORGE POPESCU

Cine nu ºi-l aminteºte pe fotbalistul italian
Luca Toni, „bombardierul”, cum era pore-
clit, vedetã a Squadrei Azzura pe la mijlocul
deceniului trecut (triumfãtor cu naþionala þã-
rii sale la Berlin, în 2006 ºi transferat, un an
mai târziu, de Bayern München unde a deve-
nit, pânã în 2010, idolul fanilor galonatei for-
maþii bavareze?

Ei bine, ce avea sã i se întâmple cu doar un
an în urmã, în 2015, atacantului care încã juca
pentru Verona, depãºeºte cu uºurinþã graniþa
normalului resuscitând, îmi pare, probabile
„edicte” ale tradiþiei tribale.

Întâmplarea dateazã din 2015, însã un canal
de televiziune din Italia a reluat-o duminicã într-
o emisiune de divertisment, unde de fapt ºi-a ºi
gãsit cuvenitul loc. Dar despre ce e vorba?

În actele contractuale din 2007 cu clubul
bavarez, atât impresarii cât ºi oficialii, sã le
spunem, „comercianþi”, de la Bayern au lãsat
loc liber la rubrica în care fotbalistul ar fi fost
obligat, în baza unei legi germane, sã-ºi de-
clare credinþa: catolic ori evanghelist. Omisi-
unea s-a materializat prin atribuirea statutului
de „ateu” ºi asta n-ar fi fost nimic dacã, un an
mai târziu, adicã în 2008, aceiaºi responsabili
n-ar fi corijat eroarea, atribuindu-i, aºa cum
era firesc, statutul de credincios, mai exact
cel de catolic.

Fotbalul ºi impozitul pe... credinþã!Fotbalul ºi impozitul pe... credinþã!Fotbalul ºi impozitul pe... credinþã!Fotbalul ºi impozitul pe... credinþã!Fotbalul ºi impozitul pe... credinþã!
În prima variantã, cea de-a „ateu”, Luca

Toni urma sã fie „exclus” din registrele Bise-
ricii germane ºi exonerat de obligaþia de a plãti
o sumã impozitarã în conturile acesteia, pre-
vãzutã de articolul 140, dintr-o lege datând
tocmai din 1827 care obligã pe credincios sã-
ºi declare veniturile din care sã se reþinã un
impozit pentru bisericã. Necazul l-a ajuns pe
fotbalist tocmai când încã mai juca pentru
Verona, printr-o sentinþã a Curþii de Apel din
München. care îl soma, prin intermediul fis-
cului italian de aceastã datã, la plata exorbi-
tantei sume de 1.600 mii de euro. Ca fapt di-
vers ºi de un insolit caraghios, ca sã nu spun
macabru, în baza aceleiaºi legi impozitul „re-
ligios” pe venit e obligatoriu pentru orice cre-
dincios ceea ce a adus Bisericii Catolice nu-
mai în 2013 un venit de 5,5 miliarde de euro,
iar celei evanghelice de 4,8 miliarde.

Se înþelege stupoarea incriminatului, legen-
darul fotbalist Luca Toni, mai ales cã, aºa cum
avea sã se apere, se declara total nevinovat, cu
atât mai mult cu cât în acelaºi an în care fuse-
se calificat ca „ateu”, tocmai fãcuse o fastuoa-
sã nuntã religioasã, de rit catolic, fireºte, me-
diatizatã ºi graþie celebritãþii sale, ca ºi a mire-
sei, fotomodelul Marta Cecchetto.

Au urmat procese în instanþe, apeluri, fãrã
sã lipseascã nici o tumultuoasã campanie din

care pânã la urmã religia, ori mai precis instan-
þele sale bisericeºti, prea pãmântene, aveau sã-
ºi asocieze un meritat plus de animozitãþi, ve-
cin cu oprobriul public.

Mai surprinde oare pe cineva decizia bise-
ricilor germane de a exclude de la serviciile
religioase pe toþi cei care, credincioºi fiind, se
sustrag declaraþiei ca atare ca sã scape de aiu-
ritorul impozit?

Nu, nu mai e însã cazul lui Luca Toni, fi-
indcã la Verona, în Italia, el se bucurã în con-
tinuare de accesul la toate oficiile religioase.
Rãmâne însã sfidãtoare întrebarea pe care el,
ca ºi alþi numeroºi fani de-ai sãi ori dintre cei
ce-au aflat de practica juridicã a bisericilor
germane: „E firesc sã plãteºti taxã pentru cre-
dinþa în Iisus?”.

Nu întâmplãtor s-a tot spus, în popor, cã
multe ºi nebãnuite sunt cãile Domnului. ªi pe
ele hãlãduiesc, nu fãrã pãcat, chiar „ministe-
rele” (cum sunt calificate în limbajul de la Va-
tican) Sale de ieri ºi de azi. ªi asta în ciuda
atâtor curajoase poziþii de reformã din partea
Papei Francisc. Mã tem cã ºi prin Biserica
noastrã cãile pierdute nu lipsesc ºi, în spiritul
evanghelic al mesajului sãu autentic, adagiul
de a ierta „greºiþilor noºtri”, când ei sunt ie-
rarhi ori slujitori ai Domnului, ºi-ar pierde sub-
stanþa originarã.

Schimbãri similare ale politicii
turce vor fi ºi faþã de regiunile Bal-
canilor, Orientului Mijlociu, iar con-
tribuþia Ankarei la lupta anti-teroristã
“se va diminua, în condiþiile în care
structurile specializate se vor con-
centra pe eliminarea consecinþelor
interne ale loviturii de stat”, a adãu-
gat Diaconescu. Totuºi, chiar dacã
au apãrut o serie de tensiuni cu
Washington-ul legate de blocarea,
temporarã, a bazei de la Incirlik,
precum ºi privind extrãdarea lui
Fethullah Gulen, “o rupturã semni-
ficativã a relaþiilor Turcia-SUA sau
retragerea Ankarei din NATO sunt
improbabile”, crede fostul ministru
de Externe.

Într-un context mai larg, euro-
pean, Diaconescu a spus cã state-
le europene “vor avea dificultãþi sã
aibã o poziþie echilibratã” între ce-
rinþele privind respectarea dreptu-
rilor omului ºi importanþa alianþei
de securitate cu Turcia. “Liberali-
zarea circulaþiei cetãþenilor turci,
începând cu luna octombrie, devi-
ne improbabilã, în actualele cir-

Diaconescu: Dupã 15 iulie, România va fi singurul
aliat consecvent al NATO în zona Mãrii Negre

România va fi, dupã tentativa de loviturã de stat eºuatã din
Turcia,”singurul aliat consecvent al NATO în zona Mãrii

Negre”, în condiþiile în care sunt de aºteptat schimbãri majore
în politica Ankarei faþã de aceastã zonã, a spus luni, pentru

MEDIAFAX, fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.

cumstanþe, dar existã semnale cã
Turcia va continua sã onoreze an-
gajamentul luat privind refugiaþii
aflaþi pe teritoriul sãu în condiþiile
în care guvernele europene vor tri-
mite ajutorul financiar, agreat în
luna martie, de trei miliarde de
euro. Nu este de aºteptat ca ideea
introducerii pedepsei cu moartea
sã se concretizeze. Statele UE au
subliniat clar cã o astfel de decizie
ar bloca total dialogul cu Ankara,
legea ar complica posibilitatea ex-
trãdãrii lui Gulen ºi, în principiu,
nu poate fi aplicatã retroactiv”, a
comentat fostul ministru de Exter-
ne unele aspecte nevralgice în re-
laþia Turcia-UE.

În aceastã conjuncturã, Româ-
nia “trebuie sã fie pregatitã cu va-
riante strategice în condiþiile în
care, aºa cum este de aºteptat,
Turcia se va reîntoarce la o politi-
cã de securitate ceva mai indepen-
dentã de NATO, cãutând aliaþi în
afara Alianþei”, a spus, pentru
MEDIAFAX, fostul ºef al diploma-
þiei, adãugând cã postura Româ-

niei de “singur aliat consecvent” al
NATO în zona Mãrii Negre presu-
pune “atât atragerea interesului par-
tenerilor din Alianþã la un nivel mult
mai profund dar ºi mãsuri concre-
te, rapide, de asigurarea securitãþii
ºi stabilitãþii în zona de sud est a
Frontierei Estice a NATO”.

Referindu-se la evoluþiile din
Turcia, dupã tentativa de loviturã
de stat, Diaconescu a spus cã in-
stituirea stãrii de urgenþã permite
guvernului sã conducã þara prin
decrete ºi sã continue sã elimine
persoanele indezirabile din armatã.
Fostul ministru de Externe consi-
derã cã încercarea de loviturã de
stat din 15 iulie “este cel mai se-
rios complot din 1980, a implicat
unitãþi din forþele tereste, aeriene,
navale ºi a mobilizat aproximativ
10.000 de soldaþi”, dar cã, în pofi-
da acestei angrenãri de forþe, a
eºuat pentru cã “a fost executatã
la o orã târzie, din searã, dupã ce
serviciile de informaþii au identifi-

cat activitãþi suspecte în ºcolile
militare de cadeþi ºi alte unitãþi mi-
litare, punând în miºcare o serie
de contramãsuri”.

Posibilul succes al loviturii de
stat “ar fi plasat Turcia în afara
cadrului democratic funcþional,
acceptat în Europa”, dar rãspun-
sul “post-loviturã de stat reprezin-
tã, în egalã mãsurã, o distorsiona-
re a regulilor de funcþionare a unui
stat democratic, bazat pe reguli ºi
standarde clare”, a spus Diacones-
cu. “Distorsiunile” vin din faptul
cã “starea de urgenþã ºi «suspen-
darea» Convenþiei Europene pri-
vind Drepturile Omului blocheazã
exerciþiul cãilor legale de atac pri-
vind arestãrile ºi concedierile dis-
puse, permiþând preºedintelui Er-
dogan sã-ºi asume puteri executi-
ve ºi sã conducã þara prin decre-
te”, iar “arestãrile ºi concedierile
masive creeazã temerea unui co-
laps al serviciilor de stat ºi întreru-
perea procedurilor judiciare”.
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Primar de datã recentã, în localitatea
natalã, Aurel Bãjenaru a avut duminicã
o „adunare popularã” la Casa de cultu-
rã, arhiplinã, din Dãbuleni. ªi dialogul
s-a legat la repezealã, fãrã introduceri
inutile, noul primar spunând ºi ce „a
gãsit” ºi nu ar fi dorit (contractul de-
fectuos cu Rosalul) ºi ce „n-a gãsit” ºi
ºi-ar fi dorit, mai exact un plus de re-
ceptivitate la doleanþele oamenilor. Doar
cã promisiunile din campania electora-
lã, unele reluate în dialog, vor avea ºi
scadenþã. Sigur, acum, cã dãbulenarii
vor multe, chiar sã ardã etapele, dacã
se poate, ºi peste toate sã-ºi valorifice
toatã producþia de pepeni verzi ºi gal-
beni pe care o mai prijoane câmpul. E
un tonus bun la nivelul localitãþii, în sen-
sul cã optimismul surclaseazã resemna-

Cum a ajuns Aurel BãjenaruCum a ajuns Aurel BãjenaruCum a ajuns Aurel BãjenaruCum a ajuns Aurel BãjenaruCum a ajuns Aurel Bãjenaru
iubit de dãbulenari!iubit de dãbulenari!iubit de dãbulenari!iubit de dãbulenari!iubit de dãbulenari!

MIRCEA CANÞÃR

rea. Nu e meritul lui Aurel Bãjenaru, ºi
nici nu ºi-l asumã. Încearcã doar sã îl
menþinã. Flancat de secretarul oraºului,
Ion Cojocaru ºi viceprimarul Zãria ªte-
fan, primarul Dãbuleniului a prezentat
oamenilor, din salã, bugetul localitãþii pe
anul în curs: 330 miliarde lei vechi.
Situaþia financiarã a primãriei, prevede-
re/execuþie bugetarã, ºi stadiul derulãrii
contractelor. Ceea ce nu s-a mai întâm-
plat. A enumerat, cu rãbdare, câteva
demersuri imediate, stãruind asupra unei
alte calitãþi a actului de administraþie pu-
blicã localã. Sunã cam pompos. Adicã
oamenii primãriei sã fie toþi, în frunte
cu el, în slujba dãbulenarilor. Celor pre-
zenþi, nu prea le venea sã creadã ceea
ce auzeau, dar dacã aºa spune „procu-
rorul” – cum îl ºtie lumea în localitate

pe primar -, poate aºa o fi. La Sibiu se
aflã deplasate o echipã de dansuri po-
pulare, formatã din elevi, dar ºi un ta-
raf, din Dãbuleni. În fine, fostul jucãtor
al Craiovei, Nicolae Ghiþã, a fost de-
semnat antrenor al echipei locale de fot-
bal. De alaltãieri, Dãbuleniul are ºi cam-
pion naþional la caiac-canoe. Procentul
de absolvire la Bac – liceul Constantin
Brâncoveanu – a fost de 70%. Discuþii
multe despre funcþionalitatea pieþei agro,
care nu este momentan ceea ce ar tre-
bui sã fie. Ce spune consilierul judeþean
Veta Pãsculescu, tenacea militantã a li-
beralilor din Dãbuleni, care a pus umã-
rul în campania electoralã: „Avem un
primar, eu îl fac destoinic, care dupã
ani de-a rândul îi uneºte, nu îi desparte
pe localnici. Atât am de spus”. Aurel Bã-

jenaru, care a vãzut multe la viaþa lui ºi
cunoaºte bine psihologia dãbulenarilor,
aleargã cât e ziua de lungã, pe unde con-
siderã cã e nevoie de prezenþa sa. Nici
o clipã pãrãsit de umor. De pildã, cum
se întâmplã, la preluarea ºtafetei de la
predecesorul sãu Nicolae Drãgoi, a pre-
luat ºi telefonul de serviciu, de la aces-
ta. În primele zile s-a trezit asaltat de
telefoane de „consolare”, de la cei aflaþi
în tabãra fostului primar. A mai cules ºi
niºte înjurãturi de rigoare. Pentru între-
þinerea tenului. Când unora le-a spus
cine se aflã la telefon, le-a dispãrut gla-
sul. Bineînþeles, de la o vreme, noul pri-
mar al Dãbuleniului are numai „prieteni”,
în localitate. Cel puþin la telefon. ªi vor-
ba scriitorului, „nu existã, sã existe,
cetãþeni cu feþe triste”. La Dãbuleni.

Consilierii municipali au apro-
bat, în ºedinþa de joi, acordarea
unei sume de 150.000 de lei pen-
tru dotãri la Direcþia de Taxe ºi
Impozite a Primãriei Craiova. Ale-
ºii locali ai opoziþiei au cerut, mai
întâi, explicaþii cu privire la obiec-
tele de inventar care se achiziþio-
neazã în acest cuantum ºi au tras
concluzia cã suma ar fi prea mare
pentru niºte obiecte de biroticã.
„Scad cheltuielile la secþiunea de
dezvoltare ºi cresc la secþiunea de
funcþionare, iar PNL doreºte dez-
voltarea. Deci vom vota împotriva
execuþiei bugetare pe primul se-
mestru al 2016, fiindcã nici nu ºtim
ce obiecte de inventar se cumpãrã
de 150.000 de lei, mi se pare o
sumã foarte mare pentru achiziþia
unor obiecte de biroticã. Nu ºtiu

Primãria Craiova promite condiþii mai bune
pentru plãtitorii de taxe

Autoritãþile locale creazã condiþii mai
bune pentru cetãþenii care merg sã-ºi plã-
teascã taxele ºi impozitele la sediul central
din Piaþa Mare. Viceprimarul Mihail Geno-
iu a explicat cã se vor cumpãra calculatoa-

re ºi instalaþii de climatizare noi  astfel în-
cât încasarea banilor sã se facã mai rapid,
iar persoanele care stau la rând la ghiºee
sã nu mai suporte temperaturile ca de sau-
nã care sunt acum în sala de aºteptare.

dacã bugetul nostru îºi permite”, a
spus consilierul PNL, Marinel Flo-
rescu.
50 de calculatoare ºi douã
aparate de climatizare noi

Directorul economic al Primã-
riei Craiova, Nicolae Pascu, a ve-
nit cu explicaþii concrete în acest
sens. Acesta le-a spus consilierilor
cã banii de la buget vor fi cheltuiþi
pentru achiziþia de calculatoare
performante, cu tot cu impriman-
te adecvate, dar ºi pentru înlocui-
rea instalaþiei de climatizare din sala
de aºteptare a publicului. „Este
vorba de  înnoirea echipamentelor
de la Direcþia de Taxe ºi Impozite.
Sunt 50 de calculatoare care au fost
cumpãrate în anul 1999 ºi nu mai
fac faþã. Sunt foarte solicitate pen-

tru cã zilnic se acceseazã baza de
date. De asemenea, se va achiziþi-
ona ºi o instalaþie de climatizare
care s-a uzat foarte tare”, a preci-
zat Nicolae Pascu.
Autoritãþile recunosc cã
dotãrile sunt strict necesare

Viceprimarul Mihai Genoiu, care
coordoneazã activitatea Direcþiei de
Taxe ºi Impozite, a explicat cã aco-
lo trebuiau luate mãsuri pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor întrucât
mulþi cetãþeni care au trecut pra-
gul sediului central din Piaþa Mare
s-au plâns de acest lucru. „O mare
parte din sesizãri sunt culese de la
cetãþeni ºi din articolele care au
apãrut în presã, iar noi întotdeau-
na am þinut cont de toate criticele.
Aceste sesizãri pleacã de la anu-
mite dotãri care sunt strict nece-
sare ºi pe care trebuie sã le oferim
oamenilor. Ideal ar fi sã se plãteas-
cã de acasã, sã se plãteascã online
ºi trebuie sã facem tot ce ne stã în
putinþã sã ajungem acolo, dar pânã
una alta, este nevoie sã le creãm
condiþii mai bune”, a motivat Ge-
noiu.
Certificatul fiscal se va elibera
mai repede

Aºadar, potrivit autoritãþilor, vor
fi schimbate cele douã aparate de
aer condiþionat care nu mai fac faþã
unui aglomeraþii de 60-80 de per-
soane, cât încap în sala de aºtep-
tare la orele de vârf. Vor fi înlocui-
te cu instalaþii noi. O altã investiþie

se va face în calculatoarele opera-
torilor de la ghiºee, precum ºi în
soft-ul care elibereazã certificatele
fiscale. „Calculatoarele vin în com-
pletarea unui soft pentru uºurarea
eliberãrii acelui certificat fiscal. Am
luat în considerate, am considerat
cã aceste nevoi sunt pertinente vi-
zavi de eliberarea acestuia atunci
când cetãþeanul vine sã îl ridice.
Când este o neconcordanþã faþã de
situaþia pe care el o ºtie ºi ceea ce
este în baza de date a impozitelor,
el trebuia sã revinã. Acum nu mai

trebuie sã plece fãrã acel certificat
fiscal, sã îl obþinã pe loc. Pentru
asta trebuie fãcute niºte investiþii
legate de capacitatea calculatoare-
lor, de soft-ul care trebuie adaptat
ºi de pregãtirea personalului care
este destinat acestei activitãþi. Toate
lucrurile acestea sunt fãcute doar
în sensul uºurãrii ºi confortului
cetãþeanului care vine sã ne dea
bani, sã ne plãteascã impozitele”,
a mai spus viceprimarul Craiovei,
Mihail Genoiu.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Cadrele Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au
fost alertate ieri, în jurul orei 13.30,
cu privire la faptul cã patru copii,
trei fete ºi un bãiat, în vârstã de
9, 12, 13, respectiv 22 de ani, ai
unei familii de romi din Podari, au
dispãrut în apele Jiului, în apro-
pierea podului care leagã cele douã
maluri ale Jiului. Mai multe echi-
paje ale ISU Dolj – Detaºamentul
1 Pompieri Craiova - pompieri,

Reamintim cã inspectorul prin-
cipal de penitenciar Andy Valentin
Alexe, de 33 de ani, având funcþia
de ofiþer coordonator agenþi escor-
tã în cadrul P.M.S. Craiova, a ajuns
dupã gratii pe 24 octombrie 2013,
în urma unei acþiuni a ofiþerilor
Serviciului Judeþean Anticorupþie
Dolj, procurorilor DIICOT – Ser-
viciul Teritorial Craiova ºi cu spri-
jinul SRI Dolj. Încã din luna februa-
rie 2013, ofiþerii Serviciului Jude-
þean Anticorupþie Dolj s-au sesizat
din oficiu cu privire la faptul cã, în
Penitenciarul de Maximã Siguran-
þã (PMS) Craiova se introduc în
mod frecvent telefoane mobile pen-
tru deþinuþi, cu sprijinul unor ca-
dre ce îºi desfãºoarã activitatea în
acest penitenciar, dosarul fiind in-
strumentat iniþial sub coordonarea
unui procuror de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj.

În urma cercetãrilor efectuate
în cauzã, anchetatorii au reuºit sã

Ofiþerul ºpãgar de la PMS Craiova face 4 ani de puºcãrie
Ofiþerul de la Penitenciarul de Maximã Siguranþã (PMS)

Craiova Andy Valentin Alexe, prins în octombrie 2013 cu o
ºpagã de 750 de euro ºi trimis în judecatã de procurorii
DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova pentru luare de
mitã, trafic de influenþã ºi constituirea unui grup infracþio-
nal organizat, a fost condamnat definitiv la 4 ani de închi-
soare cu executare. Pedeapsa a primit-o la Tribunalul Dolj,
în decembrie 2015, iar Curtea de Apel Craiova a respins,
pe 11 iulie a.c., ca nefondat, apelul inculpatului.

afle cã Alexe era “ofiþerul care co-
ordona întreaga activitate, atât a
deþinuþilor aflaþi în penitenciar prin
intermediul telefoanelor pe care
aceºtia le primiserã în modul arã-
tat mai sus, cât ºi a persoanelor
din afara penitenciarului care îl
sprijineau în desfãºurarea activi-
tãþilor infracþionale, în acest sens
apelând la sprijinul a douã per-
soane de încredere ce se ocupau
cu colectarea aparatelor telefoni-
ce ºi a sumelor de bani pretinse”,
dupã cum au comunicat la momen-
tul reþinerii reprezentanþii Direcþiei
Generale Anticorupþie. Pentru cã
ancheta a scos la ivealã indicii vi-
zând existenþa unui grup infracþio-
nal, sprijinit ºi coordonat de ofiþe-
rul în cauzã, dosarul a fost decli-
nat la DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, cercetãrile fiind con-
tinuate împreunã cu ofiþerii anti-
corupþie craioveni.

Astfel, pe 16 octombrie 2013,

la sediul Serviciului Judeþean Anti-
corupþie Dolj s-a prezentat o fe-
meie care a depus un denunþ, sesi-
zând faptul cã inspectorul princi-
pal Alexe i-a cerut suma de 600 de
euro ca sã intervinã la comisia din
cadrul PMS Craiova pentru schim-
barea regimului de detenþie al fra-
telui sãu ºi încã 150 de euro pen-
tru introducerea unui telefon mo-
bil în celula acestuia. Anchetatorii
au pus la punct toate detaliile, iar
miercuri, 23 octombrie, sub coor-
donarea procurorului de caz, s-a
organizat prinderea în flagrant a
ofiþerului. El s-a întâlnit într-un lo-
cal din Craiova cu femeia, aºa cum
stabiliserã anterior, aceasta i-a în-
mânat 750 de euro ºi telefonul
mobil, însã imediat ºi-a fãcut apa-
riþia echipa operativã.
Trimis în judecatã în aprilie 2014

Andy Valentin Alexe a fost dus
la sediul DIICOT – Serviciul Teri-
torial Craiova, a fost reþinut 24 de
ore, iar în ziua urmãtoare a fost
arestat preventiv pentru luare de
mitã, trafic de influenþã, introdu-
cerea de obiecte interzise la deþi-
nere în penitenciar, constituirea ºi
sprijinirea unui grup infracþional
organizat. Pe 14 aprilie 2014 s-a
înregistrat la Tribunalul Dolj dosa-
rul în care ofiþerul a fost trimis în
judecatã, iar pe 16 aprilie i-a fost
înlocuitã arestarea preventivã cu

mãsura arestului la domiciliu. Ul-
terior, în luna iulie 2014, a scãpat
ºi de arestul la domiciliu, rãmânând
sub control judiciar.

Dupã un an ºi jumãtate de pro-
ces ºi douã amânãri, judecãtorii
Tribunalului Dolj au pronunþat,
miercuri, 16 decembrie 2015, sen-
tinþa în cazul ofiþerului ºpãgar. In-
culpatul a fost gãsit vinovat de tra-
fic de influenþã, luare de mitã ºi
constituire de grup infracþional or-
ganizat, fiind condamnat la o pe-
deapsã totalã de 4 ani închisoare
cu executare. În plus, s-au con-
fiscat de la el 12.000 lei, fiind obli-
gat la 2.200 lei cheltuieli judiciare.
Inculpatul a declarat apel, care s-a

înregistrat pe 5 februarie a.c. la
Curtea de Apel Craiova. Pe 11 iulie
a.c., instanþa a soluþionat cauza.
Apelul inculpatului a fost respins
ca nefondat, menþinându-se pe-
deapsa pronunþatã pe fond: „Res-
pinge ca nefondat apelul inculpa-
tului. Obligã apelantul la plata
sumei de 150 lei cu titlu de cheltu-
ieli judiciare avansate de stat.
Onorariul avocatului desemnat din
oficiu se va plãti din fondurile
Ministerului Justiþiei. Definitivã.
Pronunþatã în ºedinþã publicã azi
11.07.2016”. În aceste condiþii,
Alexe a fost încarcerat, ajungând
de cealaltã parte a gratiilor pentru
ispãºirea pedepsei.

Patru fraþi dispãruþi în apele JiuluiPatru fraþi dispãruþi în apele JiuluiPatru fraþi dispãruþi în apele JiuluiPatru fraþi dispãruþi în apele JiuluiPatru fraþi dispãruþi în apele Jiului
Patru copii de etnie romã, fraþi, de 9, 12,

13, respectiv 22 de ani, au dispãrut, ieri,
în jurul prânzului, în apele Jiului. Dupã câ-
teva ore de cãutãri, pompierii ºi scafandrii
din cadrul Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã (ISU) Dolj au reuºit sã desco-

pere ºi sã scoatã la mal trupul neînsufleþit
al fetei de 12 ani, iar puþin dupã ora 17.00,
în apropierea balastierei de la Malu Mare
a fost descoperit ºi trupul tânãrului de 22
de ani, târât de curenþi mai bine de 4 km.
Cãutãrile au continuat însã.

scafandri, dar ºi un echipaj medi-
cal, au ajuns la locul indicat prin
apelul de urgenþã sosit prin 112,
fiind demarate cãutãrile pentru
descoperirea celor patru fraþi. În-
tre timp, malul Jiului s-a umplut
de rudele celor dispãruþi, care spe-
rau ca, printr-o minune, copiii sã
mai fie în viaþã. Din primele cer-
cetãri, dupã cum au precizat re-
prezentanþii IPJ Dolj, sosiþi ºi ei la
locul incidentului, se pare cã cele

trei fete, împreunã cu fratele lor
mai mare, ºi încã o fetiþã de 10
ani, au plecat de acasã spunând
cã merg dupã fier vechi. Au ajuns
însã la Jiu, ºi au vrut sã facã o
baie. Fetiþa de 10 ani a rãmas pe
malul apei, în timp ce fraþii ei au
intrat la scãldat ºi, la un moment
dat, n-au mai ieºit din apã. Cea
micã a fugit acasã ºi a dat alarma,
anunþându-ºi mama despre cele
petrecute, astfel cã femeia a su-
nat pe 112.

Curenþii destul de puternici din
zonã au îngreunat misiunea salva-
torilor, însã dupã mai bine de douã
ore de cãutãri, destul de departe
de locul unde îºi lãsaserã hainele
pe mal, scafandrii ISU Dolj au reu-
ºit sã descopere trupul fetei de 12
ani, Larisa. Medicii n-au mai putut
decât sã constate decesul aceste-
ia. Puþin dupã ora 17.00, scafan-
drii au reuºit sã-l gãseascã ºi pe
tânãrul de 22 de ani, Auraº. “Ca-
drele Inspectoratului pentru Situaþii
de Urgenþã Oltenia al judeþului
Dolj vor continua activitãþile de
cãutare a celorlalþi tineri dispãruþi
în apele Jiului pânã la recupera-
rea acestora”, ne-a declarat plt.
major Tania Vîlceanu, din cadrul
Biroului de presã al ISU Dolj.
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Deputatul de Gorj, Ion Cupã
(49 de ani), economist de profe-
sie, acreditat ca evaluator ºi ex-
pert contabil, a intrat în politicã în
amurgul guvernãrii social-demo-
crate, cu Adrian Nãstase premier,
mai exact în urmã cu 13 ani, ºi încã
la... PDL. Curatã premoniþie. Pen-
tru supliciul din opoziþie va fi resplã-
tit, ulterior, potrivit propriului CV,
numai ºi numai cu funcþii de con-
ducere (director executiv la DGFP
Mehedinþi, membru supleant în
Consiliul Naþional de Integritate,
membru coordonator la DGFP
Gorj, din nou director executiv la
DGFP Mehedinþi, preºedinte al
Consiliului de Administraþie al CE
Rovinari, director executiv DGFP
Gorj, consilier superior DGFP Gorj

O poveste de varãO poveste de varãO poveste de varãO poveste de varãO poveste de varã
cu niºte politicieni bãºtinaºicu niºte politicieni bãºtinaºicu niºte politicieni bãºtinaºicu niºte politicieni bãºtinaºicu niºte politicieni bãºtinaºi

Încã de la primele ore ale dimi-
neþii sute de absolvenþi de liceu ºi
pãrinþi au ocupat strada Petru
Rareº, acolo se aflã douã corpuri
de clãdire ale Universitãþii de Me-
dicinã ºi Farmacie. Rând pe rând,
candidaþii care aspirã la un loc de
student al Facultãþii de Medicinã,
Farmacie sau Medicinã Dentarã au
intrat în sãli pentru a susþine unul
dintre cele mai importante exame-
ne ale vieþii. Emoþii mari au fost ºi
pentru pãrinþii care au aºteptat în
faþa clãdirii UMF Craiova timp de
trei ore.

Cea mai mare concurenþã,
la Medicinã Dentarã

Anul acesta, la Facultatea de
Medicinã au fost scoase la con-
curs 209 locuri finanþate de la
buget, respectiv 80 la taxã, ºi s-

Admitere cu emoþii la MedicinãAdmitere cu emoþii la MedicinãAdmitere cu emoþii la MedicinãAdmitere cu emoþii la MedicinãAdmitere cu emoþii la Medicinã
Medicina a devenit în ultimii ani una dintre cele mai „vânate” facultãþi

din Oltenia. Exigenþele concursului de admitere, baza materialã moder-
nã, dar ºi perspectivele pentru o carierã solidã sunt argumentele forte
care i-au convins pe absolvenþii de liceu sã facã aceastã alegere. Ieri, aproa-
pe 900 de tineri au susþinut concursul de admitere, luptându-se pentru
unul din locurile bugetate de la Facultate de Medicinã, Farmacie sau
Medicinã. ªi în acest an au fost emoþii mari, nu doar pentru candidaþi, dar
ºi pentru pãrinþii care au aºteptat nerãbdãtori în faþa clãdirii UMF.

au înscris 621 de candidaþi. La
Medicinã Dentarã, pentru cele 34
de locuri (buget) ºi 40 (taxã) au
concurat 176 de candidaþi. Con-
curenþã mare a fost ºi la Farma-
cie, acolo unde existã 29 de lo-
curi la buget ºi 70 la taxã, iar nu-
mãrul de candidaþi a fost 118.

Examenul s-a desfãºurat în
condiþii de siguranþã maximã.
Candidaþii au fost monitorizaþi în
permanenþã de supraveghetori. În
plus, subiectele au fost þinute se-
cret pânã în ultima clipã, fiind ela-
borate chiar de profesorii Univer-
sitãþii de Medicinã ºi Farmacie
din Craiova. În ceea ce priveºte
modalitate de corectare a grile-
lor, fiecare întrebare  a avut cinci
variante de rãspunsuri (a,b,c,d,e)
din care  au fost corecte una sau
mai multe variante. Contestaþiile

candidaþilor pot fi
depuse azi, între
orele 10.00-14.00
la secretariatele fa-
cultãþilor. Admite-
rea se face în ordi-
nea descrescãtoare
a punctajelor fina-
le de admitere ob-
þinute de candidaþi,
în limita numãrului
de locuri pentru
care se organizea-
zã concurs, stabi-
lit pentru fiecare
profi l / facultate/
specializare, punc-
tajul minim de ad-
mitere fiind jumãtate din puncta-
jul maxim. În caz de punctaje fi-
nale de admitere egale se va fo-
losi drept criteriu de departajare
media generalã a examenului de
bacalaureat.

Cererile candidaþilor care fi-
gureazã pe listele POTENÞIAL
TAXÃ în urma concursului des-
fãºurat ieri ºi care doresc sã
ocupe un loc „cu taxã”, se vor
depune în perioada 26-30 iulie
a.c, între orele 10.00-14.00 la
Secretariatele Facultãþilor unde
au candidat. Mâine, pe perioada
când se desfaºoarã examenul de
admitere pentru specializãrile
Facultãþii de Moaºe ºi Asistenþã
Medical ºi pentru specializarea
Tehnicã Dentarã de la Faculta-
tea de Medicinã Dentarã, acce-
sul în clãdire este strict interzis.
Motiv pentru care  programul de
depunere a cererilor este 12.00-
16.00. Accesul în clãdire în tim-
pul programului menþionat ante-

rior este permis numai la biroul
unde se depun cereri de ocupa-
re a unui loc „cu taxã”.

Admiterea la UMF Craiova
se încheie mâine

Mâine, tot începând cu ora
10.00, este programat concursul
pentru celelalte programe de stu-
diu pe care Universitatea de Me-
dicinã ºi Farmacie din Craiova le
deruleazã, ºi anume Moaºe, Asis-
tenþã medicalã generalã, Balneo-
fiziokinetoterapie ºi recuperare,
respectiv Tehnicã Dentarã. La
Asistenþã Medicalã numãrul de lo-
curi bugetate este de 29, în timp
ce pentru taxã sunt prevãzute 95
de locuri, înscriindu-se 257 de ab-
solvenþi de liceu. Pentru cele 14
locuri de buget ºi 10 la taxã de la
Moaºe s-au înscris 22 de candi-
daþi, iar la Balneo-fiziokinetotera-
pie ºi recuperare existã 19 locuri
la buget ºi 10 la taxã, numãrul de
candidaþi înscriºi fiind de 68. La
Tehnicã Dentarã sunt 92 de can-

didaþi pentru cele nouã locuri de
la buget ºi 35 de la taxã.

Ca ºi în cazul concursului de
ieri, accesul candidaþilor în salã
este permis cu maximum o orã
înainte de începerea probei. Pen-
tru a intra în sala de concurs, can-
didaþii trebuie sã aibã asupra lor
buletinul sau cartea de identitate,
legitimaþia de concurs (eliberatã la
înscriere) ºi pix cu minã de cu-
loare neagrã. La începutul probei
de concurs, fiecare candidat va
primi de la ºeful de salã un caiet
cu subiecte, o paginã dublã, au-
tocopiantã, cu grila de completa-
re a rãspunsurilor, instrucþiuni de
completare a testelor grilã ºi hâr-
tie pentru ciorne. Timpul destinat
rezolvãrii grilei este de trei ore
(respectiv douã ore pentru testul
cu 50 de întrebãri), socotit din
momentul în care caietele cu sub-
iecte au fost distribuite, fiind in-
terzisã depãºirea timpului stabilit
pentru elaborarea grilelor.

RADU ILICEANU

º.a.m.d.). Deputat din 2012, din
partea PDL, simþind cum bate vân-
tul, Ion Cupã s-a abãtut din drum,
nefiind singurul, înrolâdu-se tem-
porar la PNL (aprilie 2013), de
unde prin reevaluãrile de circum-
stanþã va participa la geneza gru-
pului ALDE din parlament. Mã-
surat ochiometric, CV-ul deputa-
tului Ion Cupã, interesant ornat,
spune multe ºi înainte de toate cã
este un om descurcãreþ. Nu lipsit
de calitãþi. Unele profesionale. Ba
chiar ºi virtuþi etice, din moment
ce a trecut, fie ºi ca membru su-
pleant prin Consiliul Naþional de In-
tegritate. La ALDE sunt câþiva par-
lamentari de luat în seamã, pe sce-
na publicã, mai nou în frunte cu
deputatul Steluþa Cãtãniciu, cãre-

ia i l-am adãuga pe senatorul Da-
niel Barbu, universitar, cãruia re-
cent i-a apãrut o nouã carte cu ti-
tlul „Au cetãþenii suflet”, luatã
în seamã de  revista „Observator
Cultural”, extrem de pretenþioasã,
de regulã. În aceastã ipostazã,
deputatul Ion Cupã devenit preºe-
dintele organizaþiei judeþene
ALDE Dolj s-a hazardat sã þinã
ceea ce îndeobºte numim „o con-
ferinþã de presã”. Discursul nu-l
avantajeazã în nicio ipostazã, dar
nici nu este jalnic, dincolo de limita
suportabilului. În schimb, logica lui
Ion Cupã...urlã. Conducând lista
ALDE de consilieri judeþeni la ale-
gerile locale, pe Dolj, nu a obþinut
calificarea, adicã atingerea bare-
mului, ceea ce nu i-a atras vreo

sancþiune a „centrului”. Onestul
profesor, Mircea Nãstase, ani în
ºir director la Colegiul Naþional
„Elena Cuza” din Craiova, condu-
când lista de conisilieri municipali
locali a obþinut 3 mandate, fãcând
o figurã onorabilã ºi în calitatea de
candidat la funcþia de primar al
Craiovei. În logica deputatului Ion
Cupã, „nerealizarea planului” de
Mircea Nãstase a contribuit la di-
zolvarea organizaþiei municipale. S-
ar putea râde, dar nu e de râs. Rasã
complet, mai exact cu schepsis,
organizaþia municipalã ALDE are,
acum, în frunte, pe Ion Cupã ºi
Dumitru Ghinea, de la conserva-
tori, fost o vreme director adjunct
la REMAT, acum proþãpit direc-
tor pe la ANIF Dolj, unde nu ºtie

cu ce se ocupã. Mircea Nãstase,
altminteri dascãl onorabil al urbei,
a zburat din orice schemã. Sã se
înveþe minte ºi sã mai aspire la
funcþii în politicã. Bine cã nu s-a
ales ºi cu „cimilituri” alese. Dumi-
nicã a fost o zi canicularã. Multo-
ra, cãldura le face rãu la mansar-
dã. Bine nu face, de regulã. Douã
recomandãri. Deputaul Ion Cupã
nu-ºi poate da cu pãrerea, despre
profesorul Mircea Nãstase nici în
somn, iar locotenentul sãu, Dumi-
tru Ghinea poate cultiva doar mu-
þenia. Ceea ce i s-a întâmplat pro-
fesorului Mircea Nãstase este
chiar jenant. Suntem totuºi la Cra-
iova, capitala Olteniei, cu multã
lume bunã, trei universitãþi, dintre
care douã publice ºi o istorie fa-
buloasã. (M.A.)
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Pentru prima datã, în
aceastã toamnã, deschiderea
noului an universitar se va
desfãºura sub o nouã conduce-
re, desemnatã în urma scruti-
nului care a avut loc la Uni-
versitatea din Craiova, cu
Dumneavoastrã în postura de
Rector. Ce survine nou?

Rectorul Universitãþii
din Craiova, prof. univ. dr. Ce-
zar Ionuþ Spînu: Da, universitarii
craioveni au decis sã schimbe echi-
pa de management din ultimii 4 ani.
Acest lucru aratã nevoia de a te
ocupa mai mult ºi în chip real de
resursa umanã, spre exemplu, de
acordarea unei atenþii similare pro-
vocãrilor diverselor facultãþi ºi pro-
grame de studii. Noua echipã ma-
nagerialã a venit cu acest mesaj de
reconciliere ºi de consolidare, de
implicare masivã a colegilor în re-
alizarea ºi implementarea diverse-
lor proiecte. Programul managerial
pe care l-au votat colegii mei în
februarie are ca bazã mecanismele
creºterii inteligente ºi ale colabo-
rãrii cu comunitatea. Scopul nos-
tru esenþial este sã contribuim la
crearea efectului de atracþie pen-
tru regiune, pentru cã, pânã la
urmã, acesta este ºi scopul unei
instituþii de învãþãmânt superior –
sã creeze know - how pentru spa-
þiul de la care se revendicã. De
aceea, un alt pilon, dacã vreþi, al
planului managerial la care fac re-
ferire, este crearea de parteneria-
te, pe care am început deja sã le
dezvoltãm intensiv la toate nivelu-
rile (departament, facultate, univer-
sitate) cu mediul de afaceri, pre-
cum ºi cu comunitatea publicã cen-
tralã ºi localã, parteneriate în vir-
tutea cãrora sã creãm ºi programe
de dezvoltare localã ºi regionalã.

În acest sens, unul dintre
obiectivele noastre esenþiale este
diversificarea ofertelor educaþio-
nale prin conversie, dubla specia-
lizare, dezvoltarea masteratului di-
dactic, dar ºi întãrirea centrelor
regionale.

Care dintre punctele
forte ale programului Dum-
neavoastrã din proiectul de
management au aplicabilitate
imediatã?

Pentru început – cãci vor-
bim de primele 4 luni de mandat –
am demarat programul de stimu-
lare a parteneriatelor cu mediul
socio-economic, dar ºi de dezvol-
tare a relaþiilor internaþionale. Fie-
care dintre proiectele din planul

Rectorul Universitãþii din Craiova:
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dardardardardar, mai ales, are acuta nevoie de o direcþie”, mai ales, are acuta nevoie de o direcþie”, mai ales, are acuta nevoie de o direcþie”, mai ales, are acuta nevoie de o direcþie”, mai ales, are acuta nevoie de o direcþie”

În primele 4 luni de mandat ale noii condu-
cerii a Universitãþii din Craiova au fost depu-
se 69 de proiecte, dintre care 53 cu agenþi
economici – Bridge Grant – Transfer de cu-
noaºtere la agentul economic; PEC – Proiec-
te de cercetare exploratorie. Au fost semnate
protocoale de colaborare cu cele douã firme
din Marea Britanie care ºi-au deschis fabrici
la Craiova: Portsmouth Aviation ºi Spirit Cir-
cuits. În plus, se lucreazã la un proiect cu RAT
Craiova, pentru modernizarea ramelor de tram-
vai. Situaþia financiarã a Universitãþii din Cra-

iova a fost îmbunãtãþitã prin renegocierea unor
contracte. La cel de furnizare a energiei elec-
trice s-a obþinut, pentru urmãtorii doi ani, un
beneficiu de 300.000 de lei. Câºtigarea a trei
proiecte depuse la UEFISCDI din Fondul de
dezvoltare instituþionalã, în valoare de 630.000
lei, pentru Staþiunea Didacticã de la Râmnicu
Vâlcea, Centrul de Consiliere ºi Orientare în
Carierã ºi dezvoltarea Registrului Matricol
Unic este de datã recentã ºi vine sã confirme
dorinþa actualei conduceri de a gestiona efi-
cient resursa financiarã.

managerial, respectiv din planul
strategic au termene stabilite, au o
perioade de execuþie. Au fost de-
puse în aceastã perioadã 69 de pro-
iecte, dintre care 53 cu agenþi eco-
nomici (Bridge Grant – Transfer
de cunoaºtere la agentul economic;
PEC – Proiecte de cercetare ex-
ploratorie). De asemenea, am sem-
nat protocoale de colaborare cu
cele douã firme din Marea Britanie
care ºi-au deschis fabrici la Craio-
va: Portsmouth Aviation ºi Spirit
Circuits. În plus, lucrãm la un pro-
iect cu RAT Craiova, pentru mo-
dernizarea ramelor de tramvai.

ªi, lucrul cel mai important
- situaþia financiarã a Universitãþii
din Craiova. Am renegociat ºi re-
negociem în continuare contracte
de diferite tipuri. Ce am reuºit:

- un beneficiu al  Universitã-
þii din Craiova la contractul de fur-
nizare a energiei electrice de
300.000 lei pe urmãtorii doi ani;

-  încasarea debitelor restan-
te (unele de 12-17 luni) în cuan-
tum de 500 000 lei;

-  bugetarea, cu finanþare de
la MENCª, a unor proiecte înce-
pute dar nefinanþate la acel moment
(cum ar fi punctul termic de la
campusul Automaticã - Inginerie
Electricã ºi proiectul PSI de la Fa-
cultatea de Mecanicã) în valoare
de 800 000 lei;

- Câºtigarea a trei proiecte
depuse la UEFISCDI din Fondul
de dezvoltare instituþionalã, în va-
loare de 630.000 lei (pentru Staþi-
unea Didacticã de la Râmnicu Vâl-
cea, Centrul de Consiliere ºi Ori-
entare în Carierã ºi dezvoltarea
Registrului Matricol Unic)

Se întâmplã un lucru.
Facultãþi cu tradiþie, chiar re-
cent, Facultatea de Economie ºi
Administrarea Afacerilor a sãr-
bãtorit o frumoasã vârstã de
activitate academicã, instituþie
ce a format de-a lungul anilor
mari specialiºti ai Olteniei ºi nu
numai, au totuºi firave apariþii
în spaþiul public. Acceptaþi
aceastã realitate?

Universitatea din Craiova
prin Prorectoratul de Relaþii Inter-
naþionale ºi Imagine Academicã,
respectiv prin Departamentul de
Imagine Academicã a desfãºurat
acþiuni de promovare fãrã prece-
dent ca amploare ºi intensitate.

Astfel, în cele câteva luni,
s-au emis peste 300 de comunica-
te ºi alte materiale de presã, s-au
stabilit parteneriate cu toate insti-

tuþiile de presã localã tradiþionalã,
se desfãºoarã acþiuni de promova-
re online, repet, fãrã precedent. De
asemenea, suntem prezenþi pentru
prima datã pe platforme de ºtiri
naþionale ºi la posturi de ºtiri naþi-
onale cu materiale pozitive. Toate
facultãþile Universitãþii din Craiova
au beneficiat de un program de
promovare în condiþii de similari-
tate, tocmai pentru a veni în spriji-
nul tuturor colegilor noºtri. Se ur-
mãreºte acum o strategie, chiar
una complexã, cu un public þintã
clar delimitat, iar principala grijã a
fost ca toate facultãþile, fiecare fa-
cultate în parte sã aibã prezenþã
mediaticã, spre deosebire de anii
trecuþi când discursul public, ºtiþi
bine, era unifocalizat.

Pentru admiterea de anul
acesta s-au folosit sistematizat ºi
resursele pe care Universitatea le are
la dispoziþie (Tele U, Radio Cam-
pus, site-ul instituþiei, pagina de
Facebook, canalul youtube – pe
care acum sunt prezente clipuri,
emisiuni, alte materiale promoþionale
pentru toate facultãþile). S-au creat
aproape 200 de afiºe pentru mediul
online. Nu este deloc puþin lucru.

Pe lângã facilitãþile create la
nivel centralizat, fiecare facultate
a avut libertatea ºi, de ce nu, obli-
gaþia, sã-ºi construiascã propriul
program de promovare în acord
cu strategia generalã.

În ceea ce priveºte aniver-
sãrile pentru care ne pregãtim, per-
miteþi-mi sã vã spun cã încã nu a
venit clipa jubileului la care vã re-
feriþi. Suntem în pregãtiri ºi îi aju-
tãm pe colegii de la Facultatea de
Economie ºi Administrarea Aface-
rilor ºi pe cei de la Facultatea de
Automaticã, Calculatoare ºi Elec-
tronicã cu tot ce ne solicitã, am-
bele facultãþi vor marca în octom-
brie împlinirea a 50 de ani de la
înfiinþare. Puteþi afla informaþii ºi
de pe ucv.ro, din hotãrârile Consi-
liului de Administraþie. De aseme-
nea, vã informez cã mai avem ºi
alte cifre rotunde ºi onorante de
sãrbãtorit (70 de ani de la înfiinþa-
rea Universitãþii din Craiova prin
Legea nr.138 pentru înfiinþarea ºi
organizarea Universitãþii din Cra-
iova ºi a Eforiei ei din 21 aprilie
1947), dar existã un plan pe care
vi-l vom dezvãlui la momentul
oportun.

Mediul academic depinde
în mãsurã covârºitoare de ce li-
vreazã învãþãmântul liceal. În
acest an, liceele emblematice ºi-

au menþinut performanþele ºi
foarte mulþi elevi au medii foar-
te bune. Este o proiecþie adevã-
ratã a procesului de învãþãmânt
sau o fotografie miºcatã?

Dacã vã referiþi la faptul cã,
dupã rezultatele de la examenul de
bacalaureat, se menþine topul cu-
noscut al liceelor, statisticile sunt
de necontrazis. Învãþãmântul ro-
mânesc are succesele ºi eºecurile,
dar, mai ales, are acuta nevoie de
o direcþie. În afarã de „reformita
cronicã” de care s-a vorbit ºi la
dezbaterea prezidenþialã „România
educatã” inauguratã la Universita-
tea din Craiova, altceva coerent nu
se prea poate spune despre imagi-
nea învãþãmântului românesc. Pen-
dulãm între lamentaþii privind exo-
dul copiilor ºi discursuri nervoa-
se, nu neapãrat acoperind vreo
substanþã realã. În ceea ce priveº-
te Universitatea din Craiova, cred
cã noi am demonstrat cã am intrat
într-o nouã etapã. Dupã cum aþi
vãzut cu siguranþã din mesajele
noastre lansate în spaþiul public,
cãutãm tineri care sunt gata sã
schimbe mentalitãþile, îi cãutãm pe
oamenii care ºtiu cã depinde ºi de
ei sã-ºi construiascã o carierã.
Universitatea din Craiova le creea-
zã prin resursele umane ºi materi-
ale premisele, dar succesul depin-
de de dorinþa lor de a se implica în
propria formare.  În loc sã stãm
sã ne plângem cã nu se mai dau
repartiþii (cine a trãit vremurile, ºtie
cã lucrurile nu stãteau chiar aºa
cum le reþine memoria afectivã),
în loc sã stãm sã ne plângem din
fel ºi fel de motive, poate învãþãm
cã o afacere, o carierã þi-o con-
struieºti pânã la urmã cu propriile
forþe, cu abilitatea ºi disponibilita-
tea de a învãþa. Aceastã încreme-
nire în statutul de victimã sau de
martir care defineºte sistemul de
învãþãmânt românesc trebuie to-
tuºi înlocuitã cu reamintirea rolu-
lui educaþiei în viaþa nu a societã-
þii, ci a fiecãruia dintre noi, cu res-
pectul faþã de oamenii de la cate-
drã – respect pe care noi înºine
trebuie sã ni-l recâºtigãm, cu
aceastã culturã a competiþiei reale,
în locul falsei competiþii între pre-
judecãþi. Dupã atâtea ºi atâtea re-
forme, dupã atâtea ºi atâtea ener-
vãri, copiii noºtri tot memoreazã
comentarii, ºcolile tot nu au mij-

loace sã-ºi dezvolte partea aplica-
tivã a educaþiei.

Un paradox. În timp ce
unele facultãþi tehnice cautã o
bazã pentru efectuarea practi-
cii, altele cum ar fi cele de Agro-
nomie, Horticulturã, excelente
odinioarã, sunt acum rupte de
procesul de practicã, apreciin-
du-se cã instrumentele IT pot
substitui câmpul, livada sau
uneltele de lucru. Chiar ºi cu
Grãdina Botanicã este o discu-
þie ºi rãmâne de vãzut dacã, dupã
reabilitare, mai pãstreazã sta-
tutul de Grãdinã Botanicã.

      Vã asigur cã este doar o
percepþie uºor greºitã pentru cã,
în realitate, lucrurile stau cu totul
altfel. Universitatea are trei staþi-
uni didactice la Caracal, Banu Mã-
rãcine ºi Râmnicu Vâlcea. Lucrãm
la un plan de înfiinþare a unor cen-
tre de practicã pentru facultãþile de
Agriculturã ºi Horticulturã astfel:

- Am înfiinþat o plantaþie de
10 ha viþã de vie la Banu Mãrãcine
ºi deja studenþii au efectuat practi-
cã la aceastã locaþie.

- La staþiunea de la Caracal
(unde Universitatea din Craiova
este într-un contract de asociere
în participaþiune) am convenit cu
asociatul ca peste 200 ha de teren
sã fie scoase din acest contract.
Pe aceste suprafeþe se vor face
cercetare ºi practicã cu studenþii.

- În ceea ce priveºte Grãdi-
na Botanicã, prin protocolul sem-
nat cu Consiliul Local Craiova, ea
îºi pãstreazã statutul de grãdinã
botanicã, iar în serele care aparþin
Universitãþii din Craiova studenþii
vor face practicã. Mai mult, avem
în vedere reabilitarea acestora pen-
tru a crea condiþii cât mai bune
studenþilor.

Cum vã racordaþi la ce-
rinþele actuale ale pieþei forþei
de muncã?

Întâi de toate, prin oferta
noastrã educaþionalã în permanentã
îmbogãþire. Periodic, Universitatea
din Craiova îºi schimbã tabloul
specializãrilor tocmai în funcþie de
concluziile studiilor ºi analizelor pe
care noi le facem împreunã cu par-
tenerii noºtri economici. Noi spe-
cializãri, programe de reconversie,
mastere, direcþii de cercetare, toa-
te acestea sunt tehnici de racorda-
re la cerinþele imediate ale pieþei.
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Europarlamentarul Marian
Jean Marinescu susþine cã din
toate discuþiile pe care le-a avut
cu reprezentanþii industriei de avi-
aþie, pasagerii nu s-au regãsit în
atenþia acestora. ”Pasagerii nu
sunt menþionaþi, sunt chiar uimit,
deºi eu cred cã pasagerii sunt
actorii cei mai importanþi. Pânã
la urmã ei plãtesc întreaga indus-
trie prin preþurile pe bilete. Pasa-
gerii europeni plãtesc 8 miliarde
de euro pe an taxã de survol; dacã
pasagerii nu mai existã, industria
are mari probleme deoarece dis-
pare obiectul muncii . De aceea
doresc sã se asigure continuita-

tea serviciilor. Acest regulament
instituie regulile, standardele ºi
cerinþele pentru toate instituþiile ºi
pentru tot personalul care lucrea-
zã în aceastã industrie pentru si-
guranþa pasagerilor. Pornind de la
avioane, de la proiectare ºi fabri-
care i pânã la controlul de trafic,
aeroporturi ºi echipamente, abso-

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu:

„Pasagerii europeni
plãtesc 8 miliarde de euro
pe an taxã de survol”

Europarlamentarul Marian Jean Marinescu,
vicepreºedinte al Grupului PPE,  ºi raportor al
Propunerii de Regulament al Parlamentului
European ºi al Consiliului privind normele co-
mune în domeniul aviaþiei civile ºi de înfiinþare a
Agenþiei Uniunii Europene pentru Siguranþa
Aviaþiei, susþine cã în demersul sãu ºi-a îndreptat
atenþia mai ales cãtre pasagerii curselor aeriene
din interiorul Uniunii Europene ºi asta pentru cã
majoritatea actorilor implicaþi nu o fac, în con-
textul în care pasagerii sunt principalii actori din
industria aviaþiei europene. Marinescu doreºte ca
prin acest regulament situaþiile în care pasagerii
sunt blocaþi pe aeroporturi, din diverse motive, sã
fie reglementate. Dronele sau sisteme de aerona-
ve pilotate de la distanþã sunt de asemenea un
subiect sensibil. ªi acestea vor fi certificate la
nivel european.

lut tot ceea ce este implicat în
aceastã industrie este vizat de
acest regulament. Acest regula-
ment este important deoarece se
referã la siguranþa aviaþiei, dar ºi
la industria care asigurã mobilita-
te, conectivitate, atât în interiorul
UE, dar ºi în exterior.”, a subli-
niat deputatul european. 

„Cea mai logicã abordare
naþionalã este ca statul

sã aibã o poziþie”
Vicepreºedintele PPE mai spu-

ne cã principala problemã în ad-
optarea unui astfel de regulament

nu va fi între armonizarea intere-
selor actorilor implicaþi în indus-
trie, ci între neînþelegerile dintre
statele membre ºi dorinþa unui
cadru comun. Marian Jean Ma-
rinescu este primul român, rapor-
tor pe un astfel de regulament. Cu
toate acestea, România nu mani-

festã un foarte mare interes, com-
parativ cu celelalte state, care zil-
nic, trimit amendamente. ”Cea
mai mare problemã vor fi disen-
siunile între autoritãþile naþionale
ºi dorinþa de a construi ceva eu-
ropean, comun. Aici mai sunt încã
divergenþe, dar sper sã le depã-
ºim ºi sã ajungem sã avem un text
care sã fie în favoarea pasageru-
lui, dar ºi a tuturor celorlalþi ac-
tori. Ce s-a întâmplat în Ucraina
ar trebui sã ne punã pe gânduri.
Situaþia din Ucraina a fost una
foarte gravã doarece nu trebuia
sã fie acordat dreptul de a zbura
deasupra unei zone de conflict;
consider cã viaþa pasagerului se
aflã înaintea suveranitãþii... Am
aflat poziþia autoritãþilor din Ro-
mânia, la finele sãpãtmânii trecu-
te, însã sper ca cele ce s-au dis-
cutat  vor fi discutate ºi în Consi-
liul UE. Cea mai logicã abordare
naþionalã este ca statul sã aibã o
poziþie ca apoi sã fie discutatã în
Consiliu sau în Parlament, sã fie
dezbãtutã. Depinde mult de cine
negociazã aceste regulamente,
deoarece astfel anumite regula-
mente vor fi implementate sau
nu...”, a conchis Marian-Jean
Marinescu, vicepreºedinte al Gru-
pului PPE în Parlamentul Euro-
pean. 

„Certificarea trebuie fãcutã
în funcþie de tipul de dronã”
Marinescu a vorbit ºi despre

drone. Prin acest regulament se
doreºte un control ºi asupra aces-
tor drone sau a sistemelor de ae-
ronave pilotate de la distanþã. ªi
acestea urmeazã sã fie certifi-
cate ºi înregistrate la nivel euro-
pean, conform noii propuneri de
regulament privind normele co-
mune în domeniul aviaþiei civile.
Europarlamentarul liberal vor-
beºte de un echilibru, între afa-
ceri ºi libertatea cetãþeanului.
Între securitate, siguranþã...ºi

respectarea drepturilor ºi liber-
tãþilor cetãþeneºti. ”Ceea ce am
propus este înregistrarea oricã-
rei drone care cântãreºte peste
250 de grame. Dacã apar drone
ºi mai mici, o sã fac o anexã ºi o

precizez ºi acest aspect. Înregis-
trarea înseamnã certificarea,
marcarea ºi identificarea respec-
tivei drone, astfel încât sã putem
sã gestionãm acest domeniu.
Certificarea trebuie fãcutã în
funcþie de tipul de dronã, tipul de
operaþie ºi aria în care se desfã-
ºoarã operaþia respectivei drone.
Una este sã zboare într-un oraº
aglomerat ºi alta înseamnã sã
zboare deasupra unei câmpii.
Exista pânã acum o prevedere
în acest regulament de certifica-
re a dronelor, însã numai a celor
de peste 150 de kg. E de urmãrit
pe de o parte, dezvoltarea eco-
nomicã, dar în acelaºi timp dro-
nele vor constitui o mare provo-
care pentru viitor”, a declarat
deputatul european.

„Normal cã existã
ºi niºte sancþiuni...”

Europarlamentraul liberal
trage un semnal de alarmã ºi

vizavi de incidentele cu drone.
În funcþie de tipul de operaþiu-
ne ºi de tipul de maºinã trebuie
sã existe norme de certificare
pentru orice dronã. „Tot prin
aceste norme de certificare se

vor introduce ºi condiþiile prin
care unele drone, în funcþie de
operaþiunea pe care trebuie sã
o execute, trebuie sã aibã sis-
teme de evitare a coliziunii, sis-
teme de restricþie bazate pe na-
vigaþie prin satelit astfel încât
sã nu poatã intra pe un aero-
port sau în zona sa. Acestea
sunt principalele reglementãri
pe care le-am propus. Normal
cã existã ºi niºte sancþiuni ce
urmeazã a fi instituite în cazul
nerespectãrii prevederilor regu-
lamentului ce urmeazã a fi ad-
optat. În sensul cã fiecare stat
membru trebuie sã introducã
sancþiunile în cazul în care se
întâmplã ceva care nu este per-
mis. Acest regulament se ocu-
pã numai de partea certificare,
iar dupã aceea fiecare stat de-
cide în conformitate cu siste-
mul sãu juridic aceste sancþi-
uni...”, a subliniat Marian Jean
Marinescu.

Deputatul european Marian Jean Marines-
cu a participat miercuri 19 iulie, în Austria la o
discuþie interesantã despre aviaþie ºi transport
aerian. Vineri, 22 iulie 2016, europarlamenta-
rul a luat parte la o dezbatere organizatã de
cãtre Biroul de Informare al Parlamentului
European în România, intitulatã, “Un transport
aerian sigur, fiabil ºi ecologic la nivelul Uniunii
Europene, prin adoptarea de norme comune în
domeniul aviaþiei civile“.  Ambele evenimentel
au adus în dezbatere Propunerea de Regula-

ment al Parlamentului European ºi al Consi-
liului privind normele comune în domeniul avi-
aþiei civile ºi de înfiinþare a Agenþiei Uniunii
Europene pentru Siguranþa Aviaþiei. La Bucu-
reºti, alãturi de deputatul european a mai luat
parte Liviu Ionuþ Moºteanu, secretar de stat în
Ministerul Transporturilor; Fãnicã Cârnu, direc-
tor general adjunct la ROMATSA; Rãzvan Io-
nescu – Direcþia Transport Aerian din Minis-
terul Transporturilor ºi Dorin Ivaºcu- Asocia-
þia Românã a Operatorilor Privaþi în Aviaþie.



Existã mai multe imnuri dedicate de participanþi, de-a lungul timpului, Tabe-
rei Folk, însã cel oficial a fost compus de Cristian Buicã, în anul 2007. Din
2009, sloganul este „Asta-i muzica ce-mi place!” – expresia celebrã rostitã de
regele Carol I, la 15/27 mai 1877, la Calafat, în Rãzboiul pentru Independenþã.
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Un regal sonor va fi prezentat, în perioada 3-21 august
2016, în 11 spaþii încãrcate de istorie ºi frumos, sub generi-
cul „Muzica în Palatele României”, manifestarea fiind orga-
nizatã de Asociaþia Culturalã „Pro Valores”. Turneul se des-
chide chiar la Muzeul de Artã – Palatul Marincu din Calafat,
cu un recital susþinut miercuri, 3 august, ora 18.00, de Cos-
tin Soare – unul dintre cei mai valoroºi muzicieni români. Îi
va urma, tot aici, de la ora 19.19, un „Rãscruci” cu artistul
craiovean Silviu Bârsanu ºi invitaþii sãi. Atât recitalul, cât ºi
expoziþia sunt un preambul la Tabãra de Muzicã Folk, care
se va deschide a doua zi.

TTTTTurneul „Muzica în Palatele României” ajunge ºi la Muzeul de Artã Calafaturneul „Muzica în Palatele României” ajunge ºi la Muzeul de Artã Calafaturneul „Muzica în Palatele României” ajunge ºi la Muzeul de Artã Calafaturneul „Muzica în Palatele României” ajunge ºi la Muzeul de Artã Calafaturneul „Muzica în Palatele României” ajunge ºi la Muzeul de Artã Calafat

Turneul „Muzica în Palatele României” este
organizat de Asociaþia Culturalã „Pro Valores” ºi este
co-finanþat de Uniunea de Creaþie Interpretativã a
Muzicienilor din România, Consiliul Judeþean Iaºi,
Primãriile municipiilor Iaºi, Carei ºi Fãgãraº, Primã-
ria Sânnicolau Mare, Primãria Municipiului Bucu-
reºti, prin Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneºti”.

Cele 11 locuri care vor fi promovate, de aceastã
datã, ºi prin intermediul artei sunetelor sunt Palatul
Marincu din Calafat (3 august), Castelul Peleº (6
august), Cetatea Prejmer (7 august), Castelul Ka-
rolyi din Carei (9 august), Castelul Nako din Sânni-
colau Mare (10 august), Cetatea Fãgãraº (11 au-
gust), Palatul Brâncovenesc de la Mogoºoaia (14
august), Palatul Culturii din Iaºi (18 august), Pala-
tul Cuza din Iaºi – Muzeul Unirii (19 august), Pala-
tul Sturdza de la Miclãuºeni (20 august) ºi Palatul
Cuza de la Ruginoasa (21 august).

Solist este Costin Soare (n. 1978), care s-a
impus în lumea muzicii clasice din România în du-
blã ipostazã, de interpret ºi pedagog al chitarei ºi
lãutei. A absolvit cursurile de master ale Royal Scot-
tish Academy of Music and Drama – Glasgow
(Marea Britanie), iar în anul 2008 ºi-a finalizat stu-
diile („teacher training program”) la Universitatea

de Educaþie (De-
partamentul de
Muzicã) din Sap-
poro, Hokkaido
(Japonia), ca bursier al guvernului japonez. Este
preºedintele Asociaþiei Culturale Kitharalogos, ini-
þiator ºi director artistic al Festivalului International
„Serile de chitarã”, ajuns în 2015 la cea de-a V-a
ediþie. Este profesor la Colegiul Naþional de Arte
„Dinu Lipatti” ºi profesor asociat la Universitatea
de Muzicã din Bucureºti. Apare frecvent în juriile
concursurilor naþionale ºi internaþionale din þarã,
unde contribuie la descoperirea ºi recompensarea
tinerilor muzicieni.

Pe parcursul turneului, iubitorii artei sunetelor se
vor lãsa învãluiþi de armonii imaginate de Valentin Bak-
fark, John Dowland, Joan Ambrosio Dalza, Isaac Al-
beniz, Jorge Morel, Ariel Ramirez, Agustin Barrios-
Mangore, Heitor Villa-Lobos ºi Francisco Tarrega.

Un regal sonor în spaþiul de poveste al Palatului
Marincu din Calafat a mai avut loc ºi în august 2014,
tot în organizarea Asociaþiei Culturale „Pro Valores”.
Atunci, cãlãtoria muzicalã a fost ghidatã de Duo Kit-
harsis, ansamblu extrem de valoros, multipremiat ºi
aplaudat pe scene importante europene.
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„Rãscruciul artelor”,
cu Silviu Bârsanu ºi invitaþii sãi

Aºa cum deja a obiºnuit publicul în ultimii ani, artistul Silviu Bârsanu ºi
prietenii sãi invitã la un nou Rãscruci – spaþiu al manifestãrilor îndrãzneþe ºi al
schimbului de idei, un spaþiu viu, plin de energie ºi culoare. Loc de întâlnire
este, de aceastã datã, Muzeul de Artã Calafat – Palatul Marincu, unde expoziþia
lui Silviu Bârsanu va fi însoþitã de manifestãrile artistice ale lui Laurenþiu Dimo-
iu, Robert Mitrache, Cristian Ciomu, Marcel Voinea, Iulian Albu, Mircea Su-
chici, Ilinca Zamfir ºi Oana Stancu. Evenimentul va avea loc miercuri, 3 au-
gust (chiar în ziua în care artistul împlineºte 51 de ani!), ora 19.19.

Silviu Bârsanu s-a nãscut pe 3 august 1965, la Craiova, între anii 1985 ºi
1989 urmând cursurile Institutului de Arte Plastice ºi Decorative „Nicolae Gri-
gorescu” din Bucureºti – Specializare Design Vestimentar. Din 1990 este pro-
fesor la Liceul de Artã „Marin Sorescu” din Craiova, iar din 1992 este membru
al Uniunii Artiºtilor Plastici din România – Filiala Craiova. A deschis câteva zeci
expoziþii personale de graficã, picturã ºi sculpturã ºi, de asemenea, a participat
cu lucrãri la numeroase expoziþii pe plan naþional ºi internaþional. Are lucrãri în
colecþii particulare ºi muzee din România, Franþa, Italia, Belgia, Austria, Israel,
Grecia, Marea Britanie, Canada, S.U.A., Spania, Portugalia, Bulgaria, Bosnia
Herþegovina, Ungaria, Germania, Turcia, Danemarca º.a.

În luna august a anului 1996 se
desfãºura la Calafat prima ediþie a
Taberei de Muzicã Folk, finanþatã
de Direcþia Judeþeanã de Tineret ºi
Sport Dolj, printr-un proiect con-
ceput de Dan Vanã. Ideea apãruse

TTTTTabãra Folk Calafat: O sãptãmânãabãra Folk Calafat: O sãptãmânãabãra Folk Calafat: O sãptãmânãabãra Folk Calafat: O sãptãmânãabãra Folk Calafat: O sãptãmânã
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20 de ani, 19 ediþii ale Festivalului Internaþional de Poezie ºi Muzi-
cã Folk de la Calafat – eveniment care, varã de varã, aduce pe malul
Dunãrii artiºti consacraþi, dar ºi tineri folkiºti, într-o atmosferã abso-
lut specialã. Doar zece zile au mai rãmas pânã când cu toþii vor fredo-
na Imnul Taberei – „Dacã vrei sã fii bogat” (pe muzica ºi versurile lui
Cristian Buicã) ºi vor avea pe buze sloganul sub care, încã din 2009,
folkul rãsunã la Calafat: „Asta-i muzica ce-mi place!”.

Mircea Vintilã, Nicu Alifantis, Sorin Minghiat, Dinu Olãraºu, An-
drei Pãunescu, Vladi Cnejevici, Mike Godoroja & Blue Spirit, muzi-
cieni din Bulgaria ºi Republica Moldova sunt doar câþiva dintre cei
care ºi-au anunþat participarea la Tabãra Folk, în perioada 4-11 au-
gust. Pe lângã concerte, programul va cuprinde lansãri de cãrþi ºi
albume muzicale, focuri de tabãrã ºi cântãri de noapte.

Cea de-a XIX-a ediþie este organizatã de Primãria ºi Consiliul Lo-
cal Calafat, Casa de Culturã ºi Asociaþia „Proiect pentru o Lume a
Oamenilor Mai Buni” (APLOMB) Calafat. Parteneri media tradiþio-
nali sunt Radio România Oltenia Craiova, TVR Craiova ºi cotidianul
„Cuvântul Libertãþii”.

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

în ultima zi a Festivalului de poezie
ºi muzicã folk „Floare de Ger”, din
luna decembrie a anului precedent.
«Dacã primele ediþii au fost moti-
vate de marginalizarea subiectivã
a genului ºi de promovarea tineri-
lor artiºti, urmãtoarele – de impu-
nerea genului folk în prim-planul
muzicii naþionale ºi conexiunea cu
„poezia cântatã” din alte þãri, în pa-
ralel cu formarea unei „bresle ar-
tistice”, ultimele ediþii ºi-au gãsit
motivaþia mai ales în apetenþa, tot

mai mare, a publicului pentru poe-
zie, în general, ºi pentru „poezia
cântatã”, în special», afirmã orga-
nizatorii.

De-a lungul timpului, mai toþi
artiºtii importanþi ai genului, din
þarã, dar ºi de peste hotare, au cân-
tat la Calafat, malul Dunãrii fiind,
în acelaºi timp, loc de întâlnire cu
tineri cantautori laureaþi la festiva-
luri-concurs, poeþi, critici muzicali,
actori, producãtori, impresari ºi,
desigur, publicul iubitor al genului.

ªi anul acesta numã-
rul invitaþilor este
impresionant, spune
Dan Vanã, cantautor,
iniþiatorul ºi coordo-
natorul Taberei.
Confirmãri au fãcut
deja Mircea Vintilã,
Doru Stãnculescu,
Sorin Minghiat, Nicu
Alifantis, George Ni-
colescu, Cristian
Buicã, Mihaela Po-

pescu, Dinu Olãraºu, Radu
Gheorghe, Vali ªerban, Mircea
Bodolan, Ovidiu Mihãilescu, Eme-
ric Imre, Andrei Pãunescu, Flo-
rentin Budea, Teo Boar, Vladi Cne-
jevici, Mike Godoroja & Blue Spi-
rit, Grup Folk „Clasic”, Ciprian
Diaconu, Alexandru Cismaru, Eu-
gen Avram, Eugen Mihãescu ºi
„Kripton”, Adrian Beznã, „Ica-
rus”, poeþii Clara Mãrgineanu, Li-
liana Hinoveanu, Stere Bucovalã
ºi Spiridon Popescu, Stefan Ghe-
raksiev ºi trupa „Denvar” din
Plovdiv (Bulgaria), Rosen Pasku-
lov ºi trupa „Rare Breed” din So-
fia (Bulgaria), Natalia Croitor (Re-

publica Moldova). Lista rãmâne
deschisã, Dan Andrei Aldea fiind
unul dintre cei care ar putea veni
pentru prima datã în Tabãrã.

Concertele zilnice vor fi înso-
þite ºi de alte evenimente. Joi, 7
august, ora 16.00, Mike Godoro-
ja & Blue Spirit vor lansa, la tera-
sa „OK”, albumul „Hippie cu dia-
mante ”. Tot aici, pe 11 august,
ora 14.00, vor fi lansate cel mai
recent album semnat Nicu Alifan-
tis, „Madame Mon Amour”, ºi
cartea „FaceCarte”, care cuprin-
de o selecþie a postãrilor de pe pa-
gina oficialã de Facebook a îndrã-
gitului cântãreþ ºi compozitor.

Dan Vanã
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Autoritãþile germane au ca-
lificat drept atentat explozia
care a avut loc în cursul nop-
þii de duminicã spre luni în orã-
ºelul german Ansbach din su-
dul þãrii. “Este vorba din pã-
cate de un nou atentat”, a de-
clarat ministrul de Interne al
landului Bavara, Joachim Her-
rmann. Posesorul bombei, un
solicitant sirian de azil în vâr-
stã de 27 de ani, a murit în
urma exploziei. Alte 12 persoa-
ne au fost rãnite, dintre care
trei grav. Autorul atacului, a
cãrui cerere de azil a fost
respinsã în urmã cu un an, in-
tenþiona sã împiedice desfãºu-
rarea unui festival de muzicã
pop la care participau peste
2.000 de persoane din oraº,
potrivit lui Hermann. El a încercat sã intre
la festival, dar nu a reuºit deoarece nu avea
bilet. Înregistrãri video islamiste au fost gã-
site de autoritãþi în telefonul mobil ºi în cal-
culatorul autorului atentatului, a anunþat Mi-
nisterul de Interne din landul Bavaria, pre-
cizând cã tânãrul sirian era simpatizant al
reþelei teroriste Stat Islamic. În telefonul tâ-
nãrului sirian a fost gãsit un videoclip în
care acesta promitea loialitate organizaþiei
teroriste Stat Islamic, a declarat ieri Joa-
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Un bãrbat de origine strãinã a fost
arestat în Polonia pentru posesie
de materiale explozibile

Un bãrbat de naþionalitate strãinã,
cel mai probabil irakianã, a fost arestat
pentru posesie de materiale explozibile,
a anunþat un purtãtor de cuvânt al
unui tribunal din Lodz. Bãrbatul, în
vârstã de 48 de ani, a fost arestat
duminicã la Lodz, cu doar câteva zile
înainte de vizita papei Francis în
Polonia. Mariusz Blaszczak, ministrul
polonez de Interne a dat asigurãri cã
mãsurile de siguranþã cu ocazia acestui
eveniment sunt suficiente pentru a
preîntâmpina producerea unor inciden-
te neplãcute. Pawel Urbaniak, un
purtãtor de cuvânt al unui tribunal din
Lodz, a declarat cã indentitatea bãrba-
tului încã nu a fost clar stabilitã, însã
potrivit documentelor pe care le avea
asupra lui, cel mai probabil este de
naþionalitate irakianã. Bãrbatul nu
avea o adresã permanentã în Polonia.

Nicola Sturgeon, premierul scoþian:
Independenþa ar trebui sã rãmânã
o opþiune

Premierul scoþian Nicola Sturgeon
ºi-a reiterat luni poziþia cã organizarea
unui nou referendum pentru indepen-
denþa ar trebui sã rãmânã o opþiune
pentru Scoþia, depinzând de modul în
care ieºirea din UE va afecta Scoþia.
„Dacã realizãm cã interesele noastre nu
pot fi protejate în cadrul Marii Britanii,
independenþa trebui sã fie una dintre
acele opþiuni pe care Scoþia are dreptul
sã le ia în considerare”, a declarat
Sturgeon. Liderul scoþian a mai
adãugat cã se va apuca de pregãtirea
procesului care ar trebui sã permitã
parlamentului de la Edinburgh sã
convoace un nou referendum privind
independenþa Scoþiei, în cazul în care
acest lucru este considerat necesar. În
cadrul refenedumului privind aparte-
nenþa Marii Britanii la UE, alegãtorii
din Scoþia au votat în mod masiv
pentru rãmânerea în Blocul comunitar,
în timp ce votanþii din Anglia ºi Þara
Galilor au înclinat balanþa spre ieºirea
þãrii din Uniunea Europeanã.

Jean-Claude Juncker: Nu existã
un termen-limitã pentru Marea Britanie
privind iniþierea negocierilor Brexit

Preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, a declarat ieri cã
nu existã un termen-limitã pentru
Marea Britanie în ceea ce priveºte
iniþierea negocierilor privind ieºirea din
Blocul comunitar. Premierul britanic,
Theresa May, i-a spus lui Juncker la
începutul acestei luni cã þara sa sperã
sã poare discuþii pozitive cu UE în
urma votului de la referendumul de pe
data de 23 iunie, dar cã are nevoie de
timp pentru pregãtirea negocierilor.
Juncker a declarat pentru France 2 cã
nu existã un termen-limitã, din mo-
ment de Articolul 50 al Tratatului de la
Lisabona, în care sunt explicate
procedurile de pãrãsire a Blocului,
poate fi activat doar de Marea Britanie
în acest caz. „Aº fi preferat ca Marea
Britanie sã îºi prezinte scrisoarea de
retragere, ca sã zic aºa, cât de repede
posibil, crezând cã britanicii, mai ales
cei care au vrut sã pãsãseascã UE, s-au
pregãtit pentru aceastã posibilitate”, a
spus Juncker.

În situaþia actualã, Tur-
cia nu se aflã în poziþia de
deveni stat membru UE în
viitorul apropiat, iar reintro-
ducerea pedepsei capitale
de autoritãþile de la Ankara
ar duce la încetarea ime-
d i a t ã  a  negoc ie r i l o r  de
aderare, a declarat preºe-
dintele Comisiei Europene,
Jean Claude Juncker. „Cred
cã Turcia, în starea actua-
lã, nu se aflã în poziþia de a

Autoritãþile turce au emis
mandate de arestare pentru 42
de jurnaliºti, suspectaþi cã ar
avea legãturi cu tentativa de lo-
viturã de stat, a anunþat postul
de televiziune NTV. Potrivit
NTV, comentatorul ºi fostul
parlamentar Nazli Ilicak se aflã
printre cei pentru care s-a emis
mandatul de arestare. Aproxi-
mativ 60.000 de persoane au
fost suspendate din funcþii sau
arestate dupã tentativa de lovi-
turã de stat din Turcia, în con-
textul în care Administraþia Re-
cep Tayyip Erdogan a lansat o
campanie împotriva susþinãto-
rilor adversarului sãu, clericul
musulman Fehtullah Gulen.
Recep Tayyip Erdogan a fost
criticat pentru mãsurile dure
aplicate împotriva persoanelor

chim Herrmann, ministrul de Interne al lan-
dului Bavaria, citat de revista Bild. În înre-
gistrare, sirianul în vârstã de 27 de ani afir-
ma cã atacul terorist este un act de rãzbu-
nare împotriva Germaniei din cauza parti-
cipãrii la operaþiuni antiteroriste. Sirianul,
care locuia la Ansbach, încercase de douã
ori în trecut sã se sinucidã ºi a fost tratat
într-o clinicã de psihiatrie, a adãugat mi-
nistrul. Individul ajunsese în Germania în
urmã cu doi ani. Aceasta deþinea un permis
de ºedere temporarã. Cetãþeanul sirian, în

vârstã de 27 de ani, auto-
rul atacului din orãºelul
german Ansbach, risca de-
portarea în Bulgaria, a de-
clarat luni, în cadrul unei
conferinþe de presã, To-
bias Plate, reprezentantul
Ministerului german de
Interne. Pe numele aces-
tuia ar fi fost emise douã
ordine de deportare cel mai
recent datând din 13 iulie
a.c. Nu se poate preciza
de ce suspectul, care so-
sise în Germania în urmã
cu doi ani ºi a cãrei apli-
caþie pentru obþinere de
azil a fost respinsã, nu fu-
sese încã deportat. Sub
incidenþa regulamentului
de la Dublin, care stipu-

leazã cã examinarea cererilor de azil revi-
ne statelor situate la frontierele Uniunii,
prin care vin cei mai mulþi solicitanþi de
azil, acesta urma sã fie expulzat în Bulga-
ria. În august 2015, Germania a suspen-
dat aplicarea regulamentului de la Dublin,
din cauza lipsei sale de aplicabilitate în
contextul creºterii fluxului de imigranþi. Se
presupune cã suspectul ar fi avut permis
de ºedere temporarã, în baza rãzboiului
civil din þara de origine.

Autoritãþile turce au emis mandate
de arestare pentru 42 de jurnaliºti

acuzate de participare la tenta-
tiva de loviturã de stat din data
de 15 iulie. Perioadele de reþi-
nere judiciarã pot dura pânã la
30 de zile, în Turcia, în cazul
persoanelor suspectate de impli-
care în tentativa de loviturã de
stat din 15 iulie, conform unui
decret publicat sâmbãtã în Jur-
nalul oficial. Acelaºi decret anun-
þã retragerea autorizaþiilor de
funcþionare în cazul a numeroa-
se instituþii educaþionale afiliate
miºcãrii clericului Fethullah
Gülen, acuzat de regimul Recep
Tayyip Erdogan de implicare în
tentativa de loviturã de stat. Tur-
cia a dispus joi suspendarea apli-
cãrii unor prevederi ale Conven-
þiei Europene pentru Drepturile
Omului, în cadrul mãsurilor
care decurg din proclamarea stã-

rii de urgenþã. În total, circa
50.000 de militari, poliþiºti, ju-
decãtori, alþi funcþionari publici
ºi profesori au fost suspendaþi

din funcþii ori arestaþi preventiv
dupã tentativa de loviturã de stat
din noaptea de 15 spre 16 iulie
din Turcia.

Jean Claude Juncker: Turcia nu se aflã în poziþia de a adera
la UE în viitorul apropiat

deveni în curând un stat
membru (al Uniunii Euro-
pene) ºi nici mãcar într-o
pe r ioadã  ma i  l ungã  de
timp”, a declarat Juncker
pentru televiziunea France
2. În urma loviturii de stat
eºuate, autoritãþile turce au
suspendat, reþinut sau an-
cheteazã peste 60.000 de
militari, ofiþeri de poliþie,
membri ai corpului didac-
tic ºi funcþionari.
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METEO

În mare
parte seninmarþi, 26 iulie - max: 33°C - min: 20°C

$
1 EURO ...........................4,4444 ............. 44444
1 lirã sterlinã................................5,3194....................53194

1 dolar SUA.......................4,0459........40459
1 g AUR (preþ în lei)........171,1302.....1711302

Cursul pieþei valutare din 26 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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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.

Blackjack

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Regizat de John Woo, regizo-
rul cu imaginaþie excentricã,
acest film îl are în prim-plan
pe Jack Devlin (Dolph Lun-
dgren), un fost ºerif, actual-
mente bodyguard care-ºi
oferã serviciile de protecþie
celui mai darnic ofertant.
În acest caz este vorba de
un patron de casino care-i
oferã bani frumoºi în schimbul
ocrotirii fiicei sale de 9 ani
de furia mafiei ruseºti...

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



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

Detectivul, mafia ºi cartoforul

Ora: 18:30; Gen film: Acþiune, Comedie
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Gangsteri de legendã

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Dupã ce Ronnie este eliberat
din închisoare, cei doi fraþi
încep sã-ºi consolideze im-
periul în Londra, încercând
sã elimine cartelul criminal
al lui Charlie Richardson ºi
colaborând cu mafia ameri-
canã care cautã sã pãtrundã
în oraº. Celebri ºi invidiaºi,
aceºtia îºi creeazã relaþii
printre cei mai influenºi
londonezi, se lãfãie în boga-
þii ºi par de neoprit...

Condamnaþii

Se difuzeazã la Pro Tv,
ora 21:30

Jack Conrad îºi aºteaptã execu-
þia într-o coruptã închisoare din
America. El este "achiziþionat"
de un bogat producãtor de
televiziune ºi dus pe o insulã
pustie, unde trebuie sã lupte
împotriva altor nouã ucigaºi
condamnaþi, aduºi din toate
colþurile lumii. Câºtigãtorului i
se garanteazã libertatea. Produ-
cãtorul filmeazã durele schim-
buri de lovituri, difuzând lupte-
le live ºi necenzurate, cu ajuto-
rul internetului...

Mãrturie sub torturã

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Agentul FBI, Kevin Cole, este
desemnat sã ia parte la o
acþiune secretã care implicã
infiltrarea sa într-una dintre
cele mai puternice mafii cu
scopul de a afla adevãrata
identitate a lui Ziggy, condu-
cãtorul acestei grupãri. Înain-
te de asta, agentul Kevin
pãtrunde în interiorul Biroului
Federal de Investigaþii ºi îi
ucide pe toþi cei cu care are
afaceri neterminate...

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 27 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 Dosar România
11:00 Viaþa cu Derek
2005, SUA, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Fãrã etichetã
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
18:00 Superconsumatorul
19:00 Repriza a treia
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

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

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Îmi vei lipsi
2009, Franþa, Dramã
00:50 Mad Men (R)
2007, SUA, Dramã
01:45 Sport
02:00 Vorbeºte corect!
02:05 Telejurnal
02:55 Întrebãri ºi rãspunderi
03:45 Descãlecaþi în Carpaþi
04:15 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

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

Dramã
09:00 Tatã de vacanþã (R)
2002, Italia, Comedie
09:50 Cartea cea de toate zilele
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 Împãrãteasa roºie /

Uraganul
1934, SUA, Dramã, Istoric
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Finaluri fericite
2005, SUA, Comedie, Dramã,

Thriller
01:00 Televiziunea, dragostea mea

TVR 2

08:25 Interstellar: Cãlãtorind prin
univers

11:10 Jocul se schimbã
13:10 Marea pasiune
15:00 Tom ºi Jerry: Ajutoarele lui

Moº Crãciun
15:25 Coºarii
17:10 Yasmine
19:00 Jucãtorii
19:30 Directori adjuncþi
20:00 Gangsteri de legendã
22:10 În acea noapte
23:10 Un parteneriat fatal
00:35 O cãlãtorie cu mizã mare

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Vedeta
1993, SUA, Dramã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
2016, Turcia, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Condamnaþii
2007, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Spion pe cont propriu
2007, SUA, Comedie, Crimã,

Dramã, Mister, Thriller
01:15 Condamnaþii (R)
2007, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
03:00 Las fierbinþi (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)
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)

07:15 Ce spun romanii (R)
08:15 La bloc (R)
10:45 Nopþi albe în Seattle (R)
13:15 Omul bicentenar (R)
16:00 La bloc
18:15 Pe chei
20:30 Combinaþie periculoasã
22:30 Jucãtoarea
00:30 Combinaþie periculoasã

(R)
02:15 Cine A.M.
05:30 Pe chei (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 Insula iubirii
23:30 Un show pãcãtos
01:00 Mãrturie sub torturã
2008, SUA, Canada, 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 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 WOWBiz
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Cu capul în nori (R)
2007, Turcia, Comedie
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Cred în mine (R)
08:45 Cronica netului (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României

(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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Trenul condamnaþilor
2002, SUA, Acþiune, Thriller
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:15 Dusman de moarte
1999, SUA, Acþiune, Thriller
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Trenul condamnaþilor (R)
2002, SUA, Acþiune, Thriller
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: Liverpool - Chelsea
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, Deportivo - Milan
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
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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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.

Anunþul tãu!
UNITATEA Administrativ-Teri-

torialã Galiciuica, judeþul Dolj, cu se-
diul în comuna Galiciuica, judeþul
Dolj organizeazã concurs în vede-
rea ocupãrii 1 post- funcþie con-
tractualã vacante de ªef Serviciu
Voluntar Pentru Situaþii de urgen-
þã, studii medii în cadrul Comparti-
mentului SVSU. Concursul se or-
ganizeazã la sediul primãriei comu-
nei Galiciuica, judeþul Dolj, strada
Principalã, nr. 20 în ziua de
19.08.2016, ora 10.00- proba scrisã
ºi în data de 22.08.2016, ora 14.00
interviul. Dosarele de concurs se în
termen de 10 zile de la data publicã-
rii anunþului în Monitorul Oficial. Bi-
bliografia ºi documentele pentru în-
tocmirea dosarului de inscriere la
concurs sunt afiºate la sediul Pri-
mãriei comunei Galiciuica, judeþul
Dolj. Dosarul personal al candida-
tului va cuprinde urmãtoarele do-
cumente: -cerere de înscriere; -co-
pie act de identitate; -copie diplo-
mã de studii- diplomã de bacalau-
reat sau alte documente care sã
ateste nivelul studiilor; -copie car-
net de muncã sau adeverinþa în ori-
ginal care sã ateste vechimea în
muncã; -adeverinþã medicalã care
sã ateste starea de sãnãtate cores-
punzãtoare, eliberatã cu cel mult 6
luni anterior derulãrii concursului,
eliberatã de cãtre medicul de fami-
lie al candidatului sau unitãþile sa-
nitare abilitate; -cazierul judiciar (ori-
ginal); -copie certificat de naºtere,
cãsãtorie; -copie livret militar (aco-
lo unde este cazul), -curriculum vi-
tae. Alte documente care sã ateste
competenþa ºi calitãþi; Copiile do-
cumentelor vor fi însoþite de origi-
nale în vederea conformitãþii copii-
lor cu acestea. Condiþii de partici-
pare: Condiþii generale: Are cetãþe-
nie românã sau a altor state mem-
bre ale Uniunii Europene sau a

Anunþul tãu!
statelor aparþinând spaþiului Econo-
mic european ºi domiciliul în Româ-
nia; Cunoaºte limba românã scris ºi
vorbit; Are capacitate deplinã de
exerciþiu; Are vârsta minimã regle-
mentatã de prevederile legale. Con-
diþii specifice: Studii medii; Minim 5
ani vechime în muncã: Concursul
pentru ocuparea postului de ºef ser-
viciu voluntar pentru situaþii de ur-
genþã va consta în: lucrare scrisã cu
subiecte din bibliografia stabilitã ºi
interviu. Va fi declarat admis candi-
datul care va obþine media cea mai
mare dar nu mai micã de 50.00 punc-
te, media finalã este formatã din
media aritmeticã a notelor obþinute
la lucrarea scrisã ºi interviu. Relaþii
suplimentare la tel.0251.460.667- se-
cretarul comunei Mie Florentina.

PRIMÃRIA comunei Galiciuica,
judeþul Dolj, organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea urmãtoa-
rei funcþii publice de execuþie vacan-
te: 1.Funcþia publicã de consilier, cla-
sa I grad superior în cadrul Compar-
timentului Agricol. Concursul se va
organiza la sediul Primãriei comu-
nei Galiciuica, jud.Dolj, str. Principa-
lã, nr. 20, în data de 05.09.2016, ora
10.00 - Proba scrisã ºi în data de
06.09.2016, ora 10.00- Interviul. Do-
sarele de înscriere la concurs se vor
depune la sediul Primãriei comunei
Galiciuica (la secretarul comisiei de
concurs) în termen de 20 de zile de
la data publicãrii anunþului în Moni-
torul Oficial al României, partea a III-
a. Condiþiile de participare: -Studii
superioare; -Vechime în specialita-
tea studiilor 9 ani; -Abilitaþi de comu-
nicare. Bibliografia ºi actele necesa-
re înscrierii la concurs sunt afiºate la
avizierul Primãriei comunei Galiciui-
ca. Relaþii suplimentare se pot obþi-
ne la sediul Primãriei comunei Gali-
ciuica, str. Principalã, nr. 20, jud. Dolj
ºi la nr. telefon: 0251/460.666.

Anunþul tãu!
Anunþ public privind decizia

etapei de încadrare CALOTÃ
ELENA ªI CALOTÃ GHEORGHE,
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 CLÃDIRE S+D+P+4 – SPAÞII
DE BIROURI ªI IMPREJMUIRE
TEREN, propus a fi amplasat în
Craiova, Str. Calea Severinului,
Nr.45A, Jud. Dolj, titular CALO-
TÃ ELENA ªI CALOTÃ GHEOR-
GHE. Proiectul deciziei de înca-
drare ºi motivele care o funda-
menteazã pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, strada Petru
Rareº, nr.1, în zilele de L-J între
orele 8-16 ºi Vineri între orele 8-
14, precum ºi la urmãtoarea adre-
sã de internet: http://arpmdj.an-
pm.ro. Publicul interesat poate
înainta comentarii/observaþii la
proiectul deciziei de încadrare
pânã la data de 30.07.2016. (în
termen de 5 zile de la afiºare).
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

PRIMÃRIA COMUNEI  MALU MARE
JUDEÞUL DOLJ

        În conformitate cu prevederile art. 1 ºi art. 7 alin. 1 din Hotãrârea nr. 286/2011
modificatã ºi completatã cu Hotãrârea nr. 1027/2014, Primãria Comunei Malu Mare,
judeþul Dolj organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea urmãtoarelor funcþii con-
tractuale de execuþie vacante: 1 post – Inspector, grad profesional Debutant, în cadrul
Compartimentului Administrativ ºi pazã ºi 1 post -  Inspector, grad profesional Debu-
tant, în cadrul Compartimentului Impozite ºi Taxe.

  Condiþii generale de participare la concurs:
Candidaþii trebuie sã îndeplineascã condiþiile generale prevãzute de art. 3 din Regu-

lamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant
aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Condiþiile specifice de participare la concurs:
· Pentru funcþia contractualã de execuþie de Inspector, grad profesional Debutant, în

cadrul Compartimentului Administrativ ºi pazã:
-    Studii superioare de scurtã duratã, absolvite cu diplomã;

· Pentru funcþia contractualã de execuþie de Inspector, grad profesional Debutant, în
cadrul Compartimentului Impozite ºi Taxe:

- Studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã
în domeniul ºtiinþelor economice;

Concursul se organizeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj în data de
18 August 2016, ora 1000 proba scrisã, ºi în data de 22 August 2016, ora 1400,

interviul.
Dosarele de concurs se depun la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj, în termen

de 10 zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentului anunþ în Monitorul Oficial al
României, Partea a III-a, respectiv pânã la data de 09 August 2016, ora 16,00.

Bibliografia stabilitã se afiºeazã la sediul Primãriei Malu Mare, judeþul Dolj.
Relaþii suplimentare se pot obþine la sediul Primãriei comunei Malu Mare din com.

Malu Mare, str. Primãriei nr. 7, telefon 0251446145, 0251446065 ºi la secretarul comi-
siei de concurs, telefon 0757063505.

OFERTE SERVICIU
Angajez ºofer cu ex-
perienþã servicii ca-
tering. Telefon: 0745/
775.940.
DJ - organizez eveni-
mente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Caut bonã pentru doi
copii (vârsta 1 an).
Relaþii la telefon
0735/247.287.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

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 lu-
creazã împreunã la
curãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi
pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
de fiecare, fãrã alte
costuri.

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 avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.
Tapiþer la domiciliu. Te-
lefon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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

APARTAMENTE
Apartament 4 de-
comandate toate
îmbunãtãþ i r i le .
Telefon:  0745/
995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semi-
decomandat, 3
camere, 2 balcoa-
ne, îmbunãtãþit.
Telefon:  0765/
715.591.
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CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, 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.
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.
Zonã centralã,  teren
760 mp, utilitãþi + casã
demolabilã. Telefon:
0724/ 309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru ,
pomi fructiferi , vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. Telefon:
0727/ 884.205
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând DACIA 1300
convenabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925. Craiova.

Vând Dacia 1310
programul Rabla,
piese de schimb. Te-
lefon: 0742/382.449.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând MATIZ, culoa-
re verde, stare  im-
pecabilã, AER con-
diþionat. Telefon:
0724/305.886.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând SEAT EXEO -
2010. Telefon: 0764/
529.339.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; - An
fabricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP;
Benzinã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6 airbag-
uri; - Geamuri Electri-
ce; Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - Interi-
or Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii
la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.

Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând pat dublu 2x2
m, 3 plapumi, saltea,
husã toate noi. Tele-
fon: 0773/849.388
Vând în cimitirul Un-
gureni - zona Eroilor
– parcela G rândul 4,
plaþul 4 mormânt din
beton, gard fier 3/
1,50 cu douã gropi
suprapuse. Telefon:
0740/012.173;
0745/601.438.
Vând colecþie formu-
la AS de 15 ani. Te-
lefon: 0729/494.550.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti conve-
nabil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.

Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând cuier mare. Te-
lefon: 0742/884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei. Te-
lefon: 0770/303.445.

Vând bicicletã damã
sau bãrbaþi, butelii tu-
rist. Telefon: 0761/
676.223.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, f.tolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.
Vând calorifer cu 11
elemenþi electric nou,
radiator cu 3 trepte
ALASCA nou. Tele-
fon: 0770/687.430.
Vând cãruþ sport
copii, maºinã de
spãlat Alba Lux,
barcã artizanalã,
camerã auto. Tele-
fon: 0351/181.202;
0773/970.204.

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

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã
în ValeaVlãicii (vis-a-
vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator ma-
ºinã de scris. Tele-
fon: 0251/415.586.
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Naþionala României a încheiat cu
un egal turneul de la Ulstein (Nor-
vegia), scor 21-21 (26-25 la lovi-
turile de departajare), duminicã, cu
Spania, într-o partidã ce a coincis
ºi cu ultimul test înaintea Jocurilor
Olimpice de la Rio (5-21 august).

În primele douã dispute din þara
nordicã, tricolorele au pãrut depã-
ºite total de situaþie, suferind douã
eºecuri umilitoare, 21-32, contra
gazdei Norvegiei, respectiv 18-24,
contra Franþei.

ªi cu Spania, România a jucat
fãrã Cristina Neagu, menajatã din
cauza unor probleme medicale, dar
ºi fãrã Melinda Geiger. Ibericile au
condus în majoritatea timpului pri-
mei reprize, dar tricolorele au fost
aproape de adversare ºi chiar au

Dupã douã înfrângeri la scor,

România a remizat cu Spania,România a remizat cu Spania,România a remizat cu Spania,România a remizat cu Spania,România a remizat cu Spania,
în ultimul test dinaintea JOîn ultimul test dinaintea JOîn ultimul test dinaintea JOîn ultimul test dinaintea JOîn ultimul test dinaintea JO

egalat înainte de pauzã, scor 11-
11. România a preluat conducerea
în minutul 33, scor 12-11, însã
Spania a pãrut cã se îndrepta spre
o nouã victorie, când s-a dus la
17-14. Numai cã jucãtoarele lui
Tomas Ryde au înscris de 5 ori la
rând, desprinzându-se pentru pri-
ma ºi singura datã la 2 goluri (scor
19-17).

Tãnãsie, out pentru Rio?
Când lucrurile mergeau din ce

în ce mai bine, o fazã normalã de
joc a produs multã suferinþã. Ana
Maria Tãnãsie s-a întins dupã o
adversarã, genunchiul i-a ”fugit”,
iar panica a cuprins toatã delegaþia
României. În lacrimi de durere,
extrema stângã a pãrãsit pe targã

spaþiul de joc. Accidentarea a pã-
rut destul de serioasã, jucãtoarea
fiind în mare pericol sã rateze Jo-
curile Olimpice.

Preþ de câteva minute, echipa a
resimþit ºocul, dar pânã la urmã a
reuºit sã iasã din teren fãrã înfrân-
gere, scor 21-21. A avut chiar
ºansa victoriei, dar Ardean, înre-
gimentatã în aceastã varã de SCM
Craiova, a fost ghicitã de portarul
spaniol la ultimul atac.

ROMÂNIA: Ungureanu, Dedu,
Munteanu – Szucs, Brãdeanu (2
goluri), Perianu (3), Ardean (2),
Tiron, Manea (1), Zamfirescu,
Tãnãsie, Buceschi (5), Chintoan
(3), Vizitiu (3), Chiper (2).

România se va întâlni cu Nor-
vegia ºi Spania ºi în Grupa A de

la JO, grupã din care mai fac par-
te naþiunea orgaizatoare – Brazi-
lia, Muntenegru ºi Angola. Gru-
pa B este compusã din Olanda,

Rusia, Suedia, Franþa, Argentina
ºi Coreea de Sud. Primele patru
clasate în fiecare grupã se vor ca-
lifica în sferturile de finalã.

Serena Williams, cea mai puternicã ju-
cãtoare din tenisul feminin, a declarat for-
fait pentru turneul Premier 5 de la Mont-
real (Canada; 25-31 iulie) din cauza unei
accidentãri la umãr, situaþie în care Simo-
na Halep, pãtrunsã pânã în careul de aºi
anul trecut, a fost trimisã pe un alt culoar.
Dacã dupã tragerea la sorþi, constãnþean-
ca, acceptatã direct în turul doi graþie sta-
tutului de favoritã 5, aºtepta sã debuteze
cu Kristina Mladenovic (Franþa, 34 WTA)
sau cu Alla Kudryavþeva (Rusia, 165
WTA), pentru ca mai apoi sã le aºtepte pe
Petra Kvitova (Cehia, 13 WTA) în optimi,
Garbine Muguruza (Spania, favoritã 3) în
sferturi, Angelique Kerber (Germania, favoritã 2) în
semifinale ºi pe liderul mondial Serena Williams în
finalã, acum Halep va lua startul cu învingãtoarea
meciului dintre Daria Gavrilova (Australia, 46 WTA)
ºi Annika Beck (Germania, 37 WTA) – disputat asea-
rã, dupã care, lista potenþialelor adversare aratã ast-
fel: Karolina Pliskova (Cehia, 17 WTA), Svetlana
Kuzneþova (Rusia, favoritã 9), Angelique Kerber
(Germania, favoritã 2) ºi Garbine Muguruza (Spa-
nia, favoritã 3).

La Montreal va participa ºi Monica Niculescu (61
WTA), care va debuta, mâine, în runda inauguralã,
împotriva jucãtoarei Jelena Ostapenko din Letonia,
locul 38 WTA. Va fi prima înfruntare directã dintre
cele douã.

Altfel, Halep ºi Niculescu au decis, în premierã,
sã facã pereche la dublu, ele debutând asearã împo-
triva cuplului Gabriela Dabrowski/Alla Kudriavþeva

Selecþionata sub 19 ani a Franþei
a cucerit, duminicã searã, la Sin-
sheim (Germania), al doilea sãu ti-
tlu continental la aceastã categorie
de vârstã, dupã ce a zdrobit în ulti-
mul act Italia, 4-0. “Les Bleus” a
deblocat tabela încã din minutul 6,
prin Jean-Kevin Augustin, jucãtor
legitimat la campioana PSG. Ludo-
vic Blas, de la Guingamp, a fãcut
2-0 (19), rezultat care avea sã fie ºi
cel al pauzei. Omul lui Lyon, Lucas
Tousard (82) a dus scorul la dimen-
siunile unuia de neprezentare, pen-
tru ca deznodãmântul final sã fie
stabilit de Issa Diop (Toulouse), în
prelungirile partidei (90+2).

Serena Williams s-a retras din turneul de la Montreal,
iar Halep va avea parte de un tablou diferit

(Canada/Rusia).
Pe de altã parte, Halep se menþine pe locul 5 în

clasamentul WTA dat publicitãþii ieri, gãsindu-se la
aproape 300 de puncte de locul 4, ocupat de polone-
za Agnieszka Radwanska, ºi la peste 1.000 de punc-
te de urmãtoarea clasatã, Venus Williams (SUA).
Primele trei poziþii sunt ocuipate de Serena Williams,
Angelique Kerber ºi Garbine Muguruza.

În afarã de Halep, România mai are alte 4 jucãtoa-
re în top 100 WTA. Este vorba despre Irina Begu,
care a urcat un loc, chiar dacã nu a jucat în ultima
vreme, ºi se aflã pe 30, Monica Niculescu – în sta-
þionare pe 61, Sorana Cîrstea – de asemenea în sta-
þionare, pe 88, ºi Patricia Þig, care a urcat douã trepte
ºi încheie top 100.

În ierarhia “Road to Singapore”, pentru Turneul
Campioanelor, Halep este în continuare pe locul 6
(se calificã primele 8).

FOTBAL

Franþa, noua campioanã
continentalã la U-19

Singurul succes anterior al Fran-
þei venise la ediþia inauguralã, din
2010, când a triumfat, pe propriul
teren, în faþa Spaniei, 2-1. Din acea
echipã fãcea parte ºi actualul star
al primei reprezentative, Antoine
Griezmann.

Echipa din Hexagon se aflã pe
treapta secundã într-o ierarhie a
trofeelor, fiind devansatã chiar de
învinsa sa din finala de acum 6 ani,
Spania, reginã în trei rânduri (2011
– finalã cu Cehia, 2012 – cu Gre-
cia, 2015 – cu Rusia). Au mai iz-
bândit în competiþie Serbia, în 2013
– cu Franþa, ºi Germania, în 2014
– cu Portugalia.

Astãzi
Sparta Praga (Ceh) – STEAUA
Ludogoreþ Razgrad (Bul) – Steaua Roºie Belgrad (Srb)
BATE Borisov (Blr) – Dundalk FC (Irl)
Partizani Tirana (Alb) – FC Salzburg (Aus)
Viktoria Plzen (Ceh) – Qarabag Agdam (Azb)
FK Rostov (Rus) – Anderlecht Bruxelles (Bel)
Dinamo Zagreb (Cro) – Dinamo Tbilisi (Geo)
ªahtior Doneþk (Ucr) – Young Boys Berna (Elv)
Ajax Amsterdam (Ola) – PAOK Salonic (Gre)

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III
PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ

Mâine
ASTRA – FC Copenhaga (Dan)
FK Astana (Kaz) – Celtic FC (Sco)
Rosenborg BK (Nor) – APOEL FC (Cip)
FK AS Trencin (Slc) – Legia Varºovia (Pol)
Fenerbahce Istanbul (Tur) – AS Monaco (Fra)
Olympiakos CFP (Gre) – Hapoel Beer Sheva

(Isr)
Returul e programat sãptãmâna viitoare,

în 2 ºi 3 august.

DIGI SPORT 1
13:00 – FOTBAL – Meci ami-

cal, “International Champions
Cup”: Juventus – Tottenham.

DIGI SPORT 2
18:00 – TENIS (M) – Tur-

neul de la Toronto, în Canada:
ziua a 2-a.

DOLCE SPORT 2
19:30 – TENIS (F) – Tur-

neul de la Montreal, în Canada:
ziua a 2-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Openul

Mondial, în China: etapa a 2-a /
16:15 – CICLISM – Turul Va-
loniei: etapa a 4-a.

EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Openul

Mondial, în China: etapa a 2-a .
PRO TV
21:00  – FOTBAL – Liga

Campionilor: Sparta Praga –
Steaua.
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Calancea – Nu are nicio vinã
la golurile gazdelor, iar alte oca-
zii Pandurii nu a avut.

Briceag – Are spirit de fundaº
lateral, aleargã mult în bandã, dar
uneori nu mai apucã sã coboare.
Cea mai mare problemã este cea
a piciorului invers, toþi se aºteaptã
sã preia pe interior pentru a-ºi
face mingea de centrare. A avut
un serviciu bun, pentru Ivan, în
prima parte, ºi l-a luat valul la
ºutul din final, când a tras prost,
în loc sã menþinã posesia sau sã
paseze, faza fiind urmatã de go-
lul gazdelor de 2-1.

Popov – Incredibilã gafa de la
deschiderea scorului, mai ales cã
Pandurii nu a avusese nicio oca-
zie pânã atunci. Dacã nu a avut
controlul asupra mingii, încer-
când o pasã aiurea spre Acka,
atunci putea sã o lase sã treacã,
ar fi fost în ofsaid Herea.

Acka – A fost depãºit uºor la
golul de 2-1. A avut o ocazie, dar
a tras, cu “ºut de fundaº”, la re-
centrarea lui Popov, în partea se-
cundã.

Vãtãjelu – Impecabilã execu-
þia penalty-ului. A tras foarte tare,
Stanca nu a vãzut practic min-
gea. Vãtãjelu bate aproape toate
penalty-urile la fel, tare ºi pe cen-
tru. A mai avut alte acþiuni remar-
cabile în ofensivã ºi câteva cen-
trãri foarte bune, inclusiv cea

Procurorii anticorupþie l-au trimis
în judecatã pe Adrian Mititelu, fost
patron al echipei FCU Craiova, acesta
fiind acuzat de evaziune fiscalã ºi în-
ºelãciune, cauza urmând sã fie soluþi-
onatã de Tribunalul Dolj. Adrian Mi-
titelu, la data faptelor administrator ºi
director general unic al SC Fotbal Club
U Craiova SA, ºi Gigel Preoteasa, se-
cretar al aceluiaºi club, vor fi judecaþi
de Tribunalul Dolj pentru evaziune fis-
calã, în forma substituirii, degradãrii
sau înstrãinãrii de cãtre debitor a bu-
nurilor sechestrate ºi înºelãciune,
anunþã Mediafax. Potrivit procurori-
lor, la data de 31 ianuarie 2011, “urma-
re a unor debite foarte mari pe care SC
Fotbal Club U Craiova SA le avea cã-
tre bugetul consolidat al statului, în
cadrul procesului de executare silitã,
declanºat împotriva societãþii în ve-
derea recuperãrii creanþelor fiscale în
sumã de 9.906.095 lei, Ministerul Fi-
nanþelor Publice - Agenþia Naþionalã
de Administrare Fiscalã a întocmit un
proces verbal de sechestru pentru bu-
nuri mobile, prin care au fost indispo-
nibilizate drepturile federative de joc
ale celor 39 de jucãtori de fotbal, care
activau în baza unor contracte de
muncã/convenþii civile în echipa Uni-
versitatea Craiova”.

Adrian Mititelu, prin intermediul
secretarului general, Gigel Preotea-
sa, ar fi încheiat la data de 23 martie
2011 acordul de transfer al unui jucã-
tor, în condiþiile în care în timpul exe-
cutãrii silite clubul “nu putea dispu-
ne de acestea decât cu aprobarea
datã de Agenþia Naþionalã de Admi-
nistrare Fiscalã, dupã achitarea inte-
gralã a sumelor înscrise în titlul exe-
cutoriu, cu condiþia constituirii unei
garanþii la nivelul sumei poprite sau

Mititelu, trimis în judecatã pentru
evaziune fiscalã ºi înºelãciune

cu condiþia virãrii contravalorii in-
demnizaþiei de transfer a jucãtorului
în contul indicat de organul fiscal”,
spun procurorii.

Ulterior, în baza acordului, Adrian
Mititelu ar fi încasat 24 martie 2011,
într-un cont bancar deschis în aceiaºi
zi la indicaþia sa, contravaloarea su-
mei de 1.100.000 euro (5.627.864 lei),
bani din care, în aceiaºi zi, s-au efec-
tuat ulterior mai multe plãþi, explicã
DNA. Potrivit sursei citate, din suma
de bani încasatã au fost achitate drep-
turi salariale ale angajaþilor clubului,
iar o sumã importantã a fost transfe-
ratã în contul unei societãþi comer-
ciale controlatã prin interpuºi de
Adrian Mititelu. Suma rãmasã a fost
executatã de bancã, banii fiind trans-
feraþi în contul pus la dispoziþie de
organul fiscal.

În ceea ce priveºte transferul, “nu
a putut fi înregistrat în Liga Profesio-
nistã de Fotbal, întrucât reprezentan-
þii legali ai acestui organism au comu-
nicat cumpãrãtorului cã jucãtorul nu
putea face obiectul transferului, de-
oarece Agenþia Naþionalã de Adminis-
trare Fiscalã instituise sechestru asu-
pra drepturilor federative de joc ale
acestuia. Aceastã împrejurare nu a
fost cunoscutã la data de 23 martie
2011 de cãtre semnatarii acordului de
transfer din partea clubului cesionar,
care, dacã ar fi cunoscut-o, nu ar fi
încheiat acordul de transfer ºi nu ar fi
achitat integral suma prevãzutã în
acest act”, se aratã în comunicatul de
presã al parchetului. Agenþia Naþio-
nalã de Administrare Fiscalã – Direc-
þia Generalã Regionalã a Finanþelor
Publice Craiova s-a constituit parte
civilã cu suma de 4.032.764 lei, iar clu-
bul cesionar cu suma de 5.627.864 lei.

Alb-albaºtrii sub lupã
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pentru Rambe, în minutul 89. În
apãrare însã, cãpitanul Craiovei
are în continuare probleme mari.
A fost depãºit de câteva ori prea
uºor de debutantul Pârcãlabu, pe
care l-a oprit doar cu preþul unui
“galben”. La faza golului din pre-
lungiri, reacþia lui Vãtãjelu este
inexplicabilã, în loc sã degajeze,
a preluat mingea în 6 metri, as-
sist pentru Hora.

Mateiu – Foarte discret, nu
mai are avântul de anul trecut. A
avut câteva deposedãri utile, dar
parcã ºi-a limitat spaþiul în care
acþioneazã ºi nu are deloc aport
ofensiv.

Surugiu – L-a lansat foarte
bine pe Rocha la faza penalty-
ului. Nu pare dispus la efort însã,
pe final putea fi mai activ, în spe-
cial în faza golului victoriei pan-
durilor, când a refuzat un sprint
spre careul propriu.

Zlatinski – A avut momente
bune, dar ºi unele în care a fost
neinspirat. El a pierdut mingea
la centru la faza golului de 2-1.
În schimb, Voiculeþ merita al
doilea galben la faultul asupra
bulgarului, din repriza a doua.

Bãluþã – A avut o oportunita-
te bunã în prima reprizã, când
mingea a sãrit din clinciul lui
Bancu cu apãrãtorii adverºi, dar
a lovit prost mingea din situaþie
de gol. Nu merita însã sã fie în-

locuit aºa de devreme, mai ales
cã alþi coechipieri ai sãi jucaserã
mai prost.

Nuno Rocha – ªi-a speculat
viteza la faza penalty-ului, obþi-
nut foarte inteligent, deºi poziþia
de plecare a fost suspectã de of-
said. S-a zbãtut între mijocaºi ºi
Rambe, dar nu i-au ieºit prea
multe.

Bancu – Unul dintre cele mai
modeste meciuri pe care le-a fã-
cut de când a venit la Craiova.
Doar ºutul deviat în corner, în
repriza a doua, l-a scos în evi-
denþã.

Ivan – În prima reprizã a obi-
nut un cartonaº galben ºi a tras
prost de la 20 de metri la pasa
cu cãlcâiul a lui Vãtãjelu, iar la
centrarea lui Briceag pe colþul
lung a reluat cu capul pe lângã

poartã. Cam atât a fãcut tot me-
ciul, în rest a fost invizibil, neu-
tralizat de Unguruºan.

Mãzãrache – S-a zbãtut, în
stilul sãu, ca o muscã fãrã cap.
La determinare nu ai ce sã-I re-
proºezi, dar chiar dacã obþine
mingea nu ºtie ce sã facã.

Rambe – A ratat ocazia care
putea sã aducã victoria Craiovei,
în minutul 89, de acolo un vârf

autentic dã gol la centrarea lui
Vãtãjelu. Nu pare pus la punct
cu pregãtirea, însã a arãtat niº-
te calitãþi de vârf-pivot, care
trebuie speculate, echipei lipsin-
du-i un jucãtor de acest gen,
dupã trecerea pe linie moartã a
lui Curelea. I-a scos bine min-
gea lui Bancu pentru ºut, în ca-
reul advers.


