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- Cântecul ãla, Popescule, “Au
plecat olteni la coasã”, nu mai e va-
labil, acum oltenii pleacã la cãpºuni.
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Sezonul lubeniþelor
la Cãlãraºi, ca de
altfel pe toatã zona de
sud a Doljului, este pe
sfârºite. Dupã douã
luni de muncã la re-
coltat, lubeniþarii au
tras linie ºi au fãcut
calculele. Concluzia
este cã producþia de
pepeni verzi a fost una
mulþumitoare, iar
preþul pentru agricul-
tori a fost mai bun
decât cel de anul
trecut. În schimb, se
pare cã fermierii din
Cãlãraºi care au
mizat pe cultura de
pepeni galbeni au avut
mai puþin de câºtigat
deoarece producþia a
fost bunã, dar preþul
mai mic decât cel
aºteptat. 55555 RE
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Ne îmbãtãm cu apã rece, de fie-
care datã când avem excelenþe în
orice materie. Învãþãmântul nu
face notã discordantã. Bucuria
noastrã cã suntem, graþie colecti-
vului de profesori de la Colegiul
Naþional „Fraþii Buzeºti”, pe podiu-
mul naþional al performanþei ºco-
lare este umbritã de realitatea ce-
lorlalte cifre. Acestea reprezintã, de
fapt, marea masã a învãþãmântului
doljean. Din fiecare cinci elevi în-
scriºi la Evaluarea Naþionalã, în
acest an, unul nu a obþinut mãcar
media 5. Iar liceele unde s-a intrat
cu note între 2,22 ºi 4,54 sunt în
numãr de 21, dintr-un total de 43!
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Dupã masacrul de la Nisa, din
seara de 14 iulie a.c., soldat cu
uciderea a 84 de persoane ºi rã-
nirea a altor peste 300, ceea ce
s-a concluzionat este cã tunisia-
nul Mohammed Lahouaiej Bou-
hlel (31 de ani), autorul carna-
giului, a avut susþinere logisti-
cã ºi implicit complici. Atenta-
tul putea fi evitat, neîndoielnic,
ºi polemica iniþial pur politicã,
dezlãnþuitã, a derapat în teribi-
lã ºi uimitoare indecenþã. Unde
era poliþia municipalã? Dar po-
liþia naþionalã? Cum poate un
terorist, s-a spus “de proximi-
tate”, sã facã ceea ce a fãcut?
Întrebãri la care rãspunsurile
au devenit… variabile.
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Preºedintele Klaus Iohannis a
anunþat, ieri, la finalul ºedinþei CSAT,
cã brigada multinaþionalã decisã la
summitul NATO de la Varºovia va fi
constituitã în martie-aprilie 2017, po-
trivit planurilor României, cel puþin
ºase aliaþi arãtându-se interesaþi de
participare.

‘’Demersurile faþã de alþi aliaþi în-
seamnã negocieri pentru a-i convin-
ge sã trimitã militari în brigada mul-
tinaþionalã ºi la Iniþiativa de Instrui-
re. În aceastã chestiune, pot sã vã
spun cã avem deja rãspunsuri favo-
rabile, fãrã sã se fi concretizat decât
la unele, în ceea ce priveºte partici-
parea la brigada multinaþionalã de
la cel puþin ºase aliaþi. Doi dintre ei
au declarat deja foarte clar cum par-
ticipã, este vorba despre Polonia,
care a spus cã trimite o companie, ºi
despre Bulgaria, care a spus cã tri-
mite în jur de 400 de militari în aceastã
brigadã. Dar sunt ºi alþii care sunt
interesaþi ºi avem negocieri pe care
pot sã le clasific drept foarte bune.
Vom avea, în concluzie, suficienþi
militari de la mai mulþi aliaþi pentru
aceastã brigadã’’, a arãtat Iohannis
într-o declaraþie de presã.

El a anunþat instituirea un grup
de lucru, dar ºi termenul pe care ºi-l
propune România pentru declararea
capacitãþii iniþiale a brigãzii. ‘’Deci-
ziile pe care le-am adoptat în Polonia
impun o aplicare deplinã, eficientã ºi
rapidã. În acest sens, toate instituþii-

Comisia de experþi a CNAT-
DCU: Gabriel Oprea a plagiat

Comisia de experþi din cadrul
CNATDCU care a analizat teza
de doctorat a lui Gabriel Oprea a
dat verdict de plagiat în cazul
acestuia, la data de 1 august
urmând ca în cadrul comisiei
generale a consiliului sã se
decidã dacã se cere retragerea
titlului de doctor, anunþã Minis-
terul Educaþiei.

“Comisia de experþi din cadrul
Consiliul Naþional de Atestare a
Titlurilor, Diplomelor si Certifica-
telor Universitare (CNATDCU)
care a analizat teza de doctorat a
domnului Gabriel Oprea a dat
verdict de plagiat iar marþi
comisia juridicã a avizat, prin
vot, acest verdict. Pe 1 august se
va discuta în cadrul consiliului
general al CNATDCU acest vot
de astãzi, membrii Consiliului
general pronunþându-se asupra
recomandãrii de retragere a
titlului de doctor”, a declarat
pentru MEDIAFAX purtãtorul de
cuvânt al Ministerului Educaþiei,
Mirabela Amarandei.

Lucrarea de doctorat a lui
Gabriel Oprea, “Procedura
plângerii prealabile”, a fost
susþinutã în anul 2000, la Facul-
tatea de Drept a Universitãþii din
Bucureºti, coordonator fiind
profesorul universitar Ion Neagu.
Pe 4 septembrie 2015, Marian
Popescu, preºedintele Comisiei
de Eticã a Universitãþii din
Bucureºti, a dat un verdict
tranºant dupã ce a analizat
lucrarea de doctorat a lui Gabriel
Oprea, spunând cã, în mod sigur,
este vorba despre un plagiat, zeci
de pagini fiind “copiate integral”.

Ulterior apariþiei informaþiilor
referitoare la suspiciunea de
plagiat asupra tezei de doctorat a
lui Gabriel Oprea, au apãrut
informaþii similare în legãturã cu
mai multe lucrãrile pe care fostul
vicepremier le-a coordonat,
printre acestea fiind cele ale lui
Neculai Onþanu, fost primar al
Sectorului 1, ºi Bogdan Licu,
fost procuror general interimar.

CSAT: Brigada multinaþionalã NATO de pe teritoriul României
va fi constituitã anul viitor

Românii care îºi construiesc sau
renoveazã locuinþele cu materiale
ecologice ar putea primi pânã la
40.000 de lei, potrivit programelor
Casa Verde Clasic ºi Casa Verde
Plus, lansate ieri în dezbatere pu-
blicã de Ministerul Mediului. Pri-
ma componentã a programului pre-
vede ca Ministerul Mediului sã
acorde finanþare pentru instalarea
sistemelor de încãlzire care utilizea-
zã energii regenerabile.

,,Prin acest program, românii pot
face trecerea sau completarea sis-
temelor de încãlzire pe care le au
acasã cu cele care utilizeazã ener-
gie regenerabilã, respectiv panouri
solare sau pompe de cãldurã. Pen-
tru panouri solare, populaþia pri-
meºte o finanþare de 6.000 de lei,
este suficientã pentru achiziþia unui
sistem care sã asigure apa caldã
menajerã într-o casã standard. Am
alocat pentru populaþie 50% din
bugetul total al programului, (...)
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Preºedintele Klaus Iohannis a precizat, ieri, într-o declaraþie de
presã susþinutã la Palatul Cotroceni, cã în ºedinþa CSAT a fost
prezentatã o evaluare a stãrii de securitate a României din per-
spectiva riscurilor ºi ameninþãrilor de naturã teroristã. Instituþiile
abilitate au dat asigurãri cã nu existã raþiuni care sã determine
ridicarea nivelului de alertã teroristã peste cel care este în prezent
– albastru-precaut, a subliniat Iohannis, adãugând cã informarea
a fost fãcutã din perspectiva multiplicãrii atentatelor în Europa.

le statului cu atribuþii în domeniu au
fost lãmurite în privinþa sarcinilor ce
le revin. Mai în detaliu, am hotãrât
instituirea un grup de lucru care se
va apuca începând de mâine, sub
conducerea Consilierului pentru Se-
curitate Naþionalã din Administraþia
Prezidenþialã, sã pregãteascã toate
demersurile. Aceste demersuri sunt
multiple, unele chiar foarte compli-
cate. Începând de la clarificãri legis-
lative care sunt necesare pânã la ela-
borarea unui calendar care aratã foar-
te clar când, ce pas se face practic
pentru constituirea acestor iniþiative,
este nevoie de un grup de lucru in-
terinstituþional care se va concentra
în aceastã perioadã pe elaborarea, în
primul rând, a unei agende de lucru
ºi a unui calendar. Suntem destul de
ambiþioºi ºi militarii noºtri au propus
martie sau aprilie ca ºi perioadã de
constituire a acestei brigãzi multina-
þionale, asta înseamnã declararea ca-
pacitãþii iniþiale, în termeni de spe-
cialitate’’, a explicat ºeful statului.

‘’De asemenea, pe baza inputului
nostru ºi þinând cont de discuþiile
care se deruleazã la Bruxelles în ca-
drul NATO, aºteptãm propunerile
structurilor de planificare ale Alian-
þei în ceea ce priveºte Marea Neagrã.
Suntem în contact cu toþi aliaþii inte-
resaþi în vederea punerii în practicã a
deciziilor, pe care putem sã le numim
istorice, de la Varºovia. Toate aceste
mãsuri ºi toate demersurile României

vin practic în sensul aplicãrii Strate-
giei Naþionale de Apãrare ºi a conso-
lidãrii poziþiei þãrii noastre’’, a mai
spus Iohannis.

Consiliul Suprem de Apãrare a
Þãrii (CSAT) s-a reunit, ieri, la Pa-
latul Cotroceni, fiind convocat în
15 iulie. Administraþia Prezidenþia-
lã anunþa atunci cã în cadrul ºedin-
þei “se va analiza modul de reflec-
tare a mandatului României în do-
cumentele finale ale Summitului

NATO din 8-9 iulie a.c., de la Var-
ºovia, ºi se vor stabili mãsurile ºi
acþiunile care trebuie întreprinse
pentru implementarea deciziilor ad-
optate”. Preºedintele Klaus Iohan-
nis declarase, la Varºovia, cã sum-
mitul NATO a fost un succes, ob-
iectivele aprobate de CSAT fiind
atinse, iar România îºi consolidea-
zã poziþia cã actor regional care
contribuie la menþinerea stabilitãþii
într-o zona cu riscuri ºi provocãri.

care însumeazã 138 de milioane de
lei. Aceastã sumã va fi distribuitã
unitar, în toate judeþele þãrii, iar
populaþia va depune ºi va semna
contractul de finanþare la Agenþia
de Protecþie a Mediului din judeþul
respectiv”, a declarat ministrul Me-
diului, Cristiana Paºca-Palmer.

Pentru cei care îºi vor monta
pompe de cãldurã, Ministerul Me-
diului propune decontare pânã la
8.000 de lei, ceea ce poate repre-
zenta aproximativ 70-80% din cos-
tul de cumpãrare ºi instalare, sus-
þin reprezentanþii Ministerului
Mediului.

Programul prevede finanþare ºi
pentru administraþiile locale care
vor investi în panouri fotovoltai-
ce, turbine eoliene, pompe de cãl-
durã sau sisteme care utilizeazã bi-
ogazul pentru a produce energie
electricã. Astfel, localitãþile cu pes-
te 100.000 de locuitori ar putea ac-
cesa pânã la patru milioane de lei,

cele care au între 50.000 ºi 100.000
locuitori pot beneficia de o finan-
þare maximã de trei milioane de lei,
aºezãrile cu o populaþie cuprinsã
între 20.000 ºi 50.000 de persoane
pot primi cel mult douã milioane
de lei, iar localitãþile care numãrã
între 2.000 ºi 20.000 de oameni ar
putea beneficia de cel mult un mi-
lion de lei. ªi administraþiile locale
ale comunelor sau satelor, care au
mai puþin de 3.000 de persoane,
vor putea accesa pânã la 500.000
de lei, pentru a monta panouri fo-
tovoltaice sau pompe de cãldurã.

A doua componentã a proiec-
tului de finanþare pentru eficienþã
energeticã este programul Casa
Verde Plus. Aceasta prevede ca
Ministerul Mediului sã acorde fi-
nanþare românilor care îºi constru-
iesc sau renoveazã locuinþele fo-
losind termosisteme din materiale
ecologice, sisteme de acoperiºuri
verzi, sisteme de monitorizare ºi efi-
cientizare a consumului de ener-
gie, apã, gaz, precum ºi sisteme
eficiente de iluminat pe bazã de
led, cu un consum redus de ener-
gie ºi duratã de viaþã superioarã.

Pentru persoanele fizice, finan-
þarea este de pânã la 40.000 de lei,
singura condiþie fiind ca materia-
lele folosite sã fie pe lista celor
,,prietenoase” cu mediul înconju-
rãtor. ,,Românii pot folosi aceºti
bani pentru a-ºi izola casele cu ma-
teriale ecologice cum ar fi: cânepa,
lâna, vata mineralã bazalticã, plu-
ta, perlitul, celuloza sau zidãria din
cânepã ºi var”, a declara Cristiana
Paºca-Palmer.

ªi instituþiile statului care au în
administrare ºcoli, grãdiniþe, policli-
nici ºi spitale, cãmine pentru bãtrâni,
centre de plasament, cantine socia-
le, centre de reabilitare sau adãpos-
turi de noapte, ar putea accesa fon-
duri prin programul Casa Verde Plus
pentru a le termoizola. Suma maximã
alocatã unui proiect este de pânã la
500.000 de lei, sumã care nu trebuie
sã depãºeascã 90% din valoarea to-
talã a proiectului. Casa Verde Plus,
beneficiazã de un buget total de 45
de milioane de lei, din care 12 mili-
oane de lei sunt destinate persoa-
nelor fizice, se aratã în proiectul pus
în dezbatere publicã.

Proiectul celor douã programe
de finanþare se va afla, timp de zece
zile, în dezbatere publicã pe site-ul
Ministerului Mediului. Cristiana
Paºca Palmer, ministrul de resort, a
declarat cã, dupã analiza propune-
rilor, cel mai probabil la mijlocul lu-
nii august, va semna ordinul prin
care vor demara cele douã progra-
me. Ulterior, persoanele interesate
vor putea depune dosarele la
Agenþiile de Mediu din judeþele de
reºedinþã. Dacã finanþãrile vor fi
acceptate, la finalul lucrãrilor de
eficientizare termicã sau electricã
beneficiarii vor trebui sã facã do-
vada costurilor pentru a primi de-
contãrile stabilite.

La aceste linii de finanþare nu
vor avea acces persoanele sau fir-
mele care au fost condamnate pe-
nal pentru infracþiuni privind me-
diul înconjurãtor, au declarat pen-
tru MEDIAFAX surse din Ministe-
rul Mediului.
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Polemicã ºi indecenþã!Polemicã ºi indecenþã!Polemicã ºi indecenþã!Polemicã ºi indecenþã!Polemicã ºi indecenþã!
MIRCEA CANÞÃR

Dupã masacrul de la Nisa, din
seara de 14 iulie a.c., soldat cu
uciderea a 84 de persoane ºi rãni-
rea a altor peste 300, ceea ce s-a
concluzionat este cã tunisianul
Mohammed Lahouaiej Bouhlel (31
de ani), autorul carnagiului, a avut
susþinere logisticã ºi implicit com-
plici. Atentatul putea fi evitat, ne-
îndoielnic, ºi polemica iniþial pur
politicã, dezlãnþuitã, a derapat în
teribilã ºi uimitoare indecenþã.
Unde era poliþia municipalã? Dar
poliþia naþionalã? Cum poate un
terorist, s-a spus “de proximita-
te”, sã facã ceea ce a fãcut? În-
trebãri la care rãspunsurile au de-
venit… variabile. Atentatul de la
Nisa este anturat de multã ires-
ponsabilitate, pervers ambalatã. ªi
iatã un film nãstruºnic. Sandra
Bertin, o poliþistã “bine”, a fost
recrutatã de municipalitatea din
Nisa, în 2006, ca agent de supra-
veghere a circulaþiei publice. A
devenit gardian de poliþie munici-
palã în acelaºi an ºi numitã briga-
dier în 2013. A reuºit la concursul
de ºefi de serviciu în poliþia muni-
cipalã, anul trecut, ºi cel de direc-
tor de poliþie municipalã… în ace-

laºi an. Ce înseamnã sã fi bine
“pregãtit”! Din 6 iunie a.c., deve-
nise responsabila centrul operaþi-
onal de comandament al poliþiei
municipale din Nisa. În nici o îm-
prejurare Sandra Bertin nu a fã-
cut un secret din apropierea sa,
pe linie politicã, de actualul preºe-
dinte al regiunii PACA, Christian
Estrosi, actualmente viceprimar,
fost primar de Nisa, pânã la ulti-
mele alegeri municipale, unul din
greii partidului republican (fostul
UMP). Denunþând responsabilita-
tea guvernului condus de Manuel
Valls, în atentatul din 14 iulie a.c.,
care a fãcut 84 de morþi, fostul
primar de Nisa, actualmente vice-
primar, recunoaºte, potrivit “Le
Point”, cã nu a participat la reu-
niunile preparatorii ale organizãrii
festivitãþilor din seara Zilei Naþio-
nale a Franþei. Pe reþelele de so-
cializare, sub numele de Sandra
Tardei, utilizat de Bertin, poliþista
municipalã îºi afiºeazã susþinerea
dogoritoare pentru Christian Es-
trosi, lider al partidului republican
pe regiune, deloc exonerat de ori-
ce rãspundere, în privinþa regula-
rizãrii traficului rutier, într-o zi

specialã. Care fusese interzis în
ziua de 14 iulie a.c., pe întreg cu-
prinsul Franþei, pentru toate mij-
loacele de transport cu o capaci-
tate mai mare de 7,5 tone, nu doar
pentru un camion frigorific de 19
tone pe care îl conducea tunisia-
nul Mohammed Lahouaiej Bouhlel,
prezent pe camere video ºi în zi-
lele precedente. Dupã acuzaþiile
contra ministrului de Interne, Ber-
nard Cazeneuve, tânãra poliþistã
ºi-a închis conturile de Facebook
ºi Twitter, dar au rãmas capturi
ale belicoaselor sale poziþii publi-
ce. În februarie a.c. þinta ei fuse-
se... Najat Vallud-Belkacem, mi-
nistrul Educaþiei Naþionale. A lan-
sat ºi o petiþie, din iniþiativa lui
Christian Estrosi, pentru a denunþa
„laxismul statului” în faþa radica-
lismului, deºi politicianul afirmã cã
nu a avut cunoºtinþã de asemenea
iniþiative ale poliþistei, decât dupã
lectura articolului din „Journal du
Dimanche”. Într-o conferinþã de
presã, Sandra Bertin, reamintim,
responsabila serviciului video
de supraveghere a oraºului
Nisa, a probat o incoerenþã depli-
nã a versiunilor sale, persoanele

evocate de ea neaparþinând cabi-
netului Bernard Cazeneuve, minis-
trul de Interne, acuzat a fi fãcut
presiuni pentru modificarea unui
raport asupra evenimentelor din
seara zilei de 14 iulie. Directorul
general al Poliþiei Naþionale
(DGPN), Jean Marc Falcone, rã-
mâne uimit de tupeul poliþistei, a
cãrei avocatã a intrat ºi aceasta în
rol. ªi ca totul sã fie bine regizat,
Primãria Nisa îºi declarã susþine-
rea pentru poliþista Sandra Bertin,
respingând „acuzaþiile scandaloa-
se ale ministrului de Interne care
instrumenteazã afirmaþiile unui
agent într-un context teribil”. Fac-

torii de decizie se acuzã reciproc,
iar susþinerea Sandrei Bertin pe
Twitter ºi pe Facebook este bine
orchestratã. În materie de securi-
tate, Franþa, aflatã într-o perioadã
de turbulenþã, a devenit o þintã
predilectã, care þine de un plan
Daesh. În acest timp, alegerile
primare ale dreptei resimt concu-
renþa identitaro-populistã impusã
de dreapta mariano-lepenistã. An-
cheta poliþieneascã ºi judiciarã
este în curs. De morþi nu îºi mai
aminteºte nimeni, polemica a de-
venit indecentã ºi adevãraþii vino-
vaþi, fiindcã existã ºi aceºtia, îºi
confecþioneazã alibiuri.

„În data de 23 februarie, Ministerul Sãnãtãþii a primit de
la Agenþia Naþionalã a Medicamentului o cerere de modifica-
re a HG astfel încât 10 produse sã fie incluse în noua formã
a HG 720 ca sã intre în compensare, respectiv gratuitate.
Dintre acestea, patru produse erau oncologice, unul era pen-
tru acest pacient (nr. domnul Niþã). Pe data de 24 martie a

Reprezentanþii Inspectoratului de Poliþie Jude-
þean Dolj au anunþat cã, în perioada 18-24 iulie a.c.,
poliþiºtii Biroului Rutier Craiova împreunã cu re-
prezentanþi ai Registrului Auto Român (RAR) ºi
sprijiniþi de „mascaþii” Serviciului de Acþiuni Spe-
ciale au organizat, în municipiul Craiova, o amplã
acþiune pentru verificarea legalitãþii circulaþiei pe
drumurile publice a autovehiculelor înmatriculate
în strãinãtate.

În cadrul activitãþilor desfãºurate, poliþiºtii ru-
tieri au constatate 225 abateri de naturã contra-
venþionalã pentru sancþionarea cãrora au aplicat
amenzi în valoare de aproape 70.000 lei. De asemenea, poli-
þiºtii rutieri au reþinut în vederea suspendãrii dreptului de a
conduce 11 permise de conducere ºi au retras 6 certificate
de înmatriculare pentru neregulile constatate.

Astfel, în cadrul acestor activitãþi, poliþiºtii rutieri l-au de-
pistat pe Petriºor L., de 28 de ani, din Giurgiu, care a condus
un autoturism înmatriculat în Italia, pe bulevardul „Decebal”

Autovehiculele înmatriculate în alte
state, verificate cu „mascaþii”

Ministerul Sãnãtãþii: Introducem încã 12 medicamenteMinisterul Sãnãtãþii: Introducem încã 12 medicamenteMinisterul Sãnãtãþii: Introducem încã 12 medicamenteMinisterul Sãnãtãþii: Introducem încã 12 medicamenteMinisterul Sãnãtãþii: Introducem încã 12 medicamente
oncologice pe lista compensateloroncologice pe lista compensateloroncologice pe lista compensateloroncologice pe lista compensateloroncologice pe lista compensatelor, în HG 720, în HG 720, în HG 720, în HG 720, în HG 720

Ministerul Sãnãtãþii va introduce 12 medicamente oncologice noi pe lista medicamentelor compensate, a
anunþat, ieri, instituþia, dupã ce Alianþa Pacienþilor Cronici a prezentat povestea unui pacient care a murit de

cancer fiindcã medicamentul de care avea nevoie nu era inclus pe lista de compensate.

apãrut prima formã a HG-ului modificat, pe site-ul Ministe-
rului Sãnãtãþii dupã care, începând din data de 3 iunie, a
plecat pe circuitul de avizare în prima sa formã.

De la momentul acela, pânã luni, 25 iulie, în HG 720 au
mai fost introduse, doar pe partea oncologicã, încã nouã
medicamente ºi molecule vitale pentru tratamentul aces-
tor afecþiuni. S-a optat pentru aceastã formulã pentru a
evita un nou proces de punere în transparenþã decizionalã
care dureazã 45 de zile calendaristice, precum ºi alte pro-
ceduri de avizare. Practic, s-a dorit introducerea mai
multor medicamente pe aceastã listã pentru ca mai mulþi
pacienþi sã aibã acces la medicamente, în majoritatea lor
orfane, care sã-i ajute în tratamentul afecþiunilor pe care
le au”, a declarat Laurenþiu Colintineanu, purtãtorul de

cuvânt al Ministerului Sãnãtãþii.
El a mai explicat cã, în acest moment, atât la Ministe-

rul Sãnãtãþii, cât ºi la Guvernul României, existã procese
lansate pentru optimizarea acestor paºi. „În forma actua-
lã, care va intra cât de curând în ºedinþa de guvern, vor fi
aprobate nu trei medicamente oncologice, cum era în for-
ma din martie, ci 12 medicamente oncologice”, a mai spus
Colintineanu.

Mii de pacienþi români cu diverse afecþiuni cronice, a cã-
ror viaþã depinde de tratamente medicamentoase, se luptã
cu birocraþia din sistemul de Sãnãtate pentru a avea acces la
aceste tratamente, au explicat marþi, la o conferinþã de pre-
sã, medici ºi reprezentanþi ai Alianþei Pacienþilor Cronici din
România. (Mediafax)

din Craiova ºi a avut aplicate folii neomologate pe geamurile
laterale faþã, faruri ºi triple. Bãrbatul a fost sancþionat cu
amendã în cuantum de 1.125 lei ºi i s-a reþinut certificatul de
înmatriculare pânã la remedierea problemei constatate de
poliþiºti, a precizat purtãtorul de cuvânt al IPJ Dolj, subco-
misar Alin Apostol.

CARMEN ZUICAN
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Reamintim cã, în cursul zilei de
marþi, 5 aprilie a.c., poliþiºtii Brigã-
zii de Combatere a Criminalitãþii
Organizate (BCCO) Craiova ºi pro-
curorii DIICOT – Serviciul Terito-
rial Craiova, cu sprijinul poliþiºtilor
IPJ Dolj ºi al jandarmilor de la Gru-
parea de Jandarmi Mobilã Craiova,
au descins în mai multe localitãþi din
Dolj, dar ºi în Craiova, în cadrul
unei acþiuni vizând destructurarea
unui grup infracþional specializat în
trafic de persoane ºi proxenetism.
Oamenii legii au fãcut cinci perche-
ziþii domiciliare în Melineºti, Goieºti

Potrivit reprezentanþilor IPJ Dolj,
din primele verificãri efectuate, bãr-
batul, Nelu Gavrilã, de 42 de ani,
din Coºoveni, împreunã cu alte per-
soane, efectuau sãpãturi pentru re-
þeaua canalizare, în zona QFort. La
un moment dat, în jurul orei 11.30,
un mal de pãmânt s-a prãbuºit pes-
te muncitor. Colegii sãi au reuºit sã-
l scoatã ºi l-au transportat la Spita-
lul Clinic Judeþean de Urgenþã Cra-
iova, fãrã sã anunþe evenimentul sau
sã solicite ambulanþa.

Potrivit IPJ Dolj, totul s-a pe-
trecut duminicã, 24 iulie a.c. În
jurul orei 20.45, poliþiºtii Secþiei 2
Poliþie Ruralã Breasta au fost se-
sizaþi de o tânãrã, de 25 de ani,
din judeþul Dolj cu privire la fap-
tul cã în timp ce se afla în extra-
vilanul comunei Predeºti (Dolj) o
persoanã necunoscutã, prin acte
de violenþã, a încercat sã întreþi-
nã raporturi sexuale cu aceasta ºi
i-a sustras un telefon mobil. Mai
exact, fata se îndrepta cu maºina
cãtre Craiova ºi s-a oprit între
Predeºti ºi Milovan, pe câmp, sã
culeagã flori.

A fost încolþitã de niºte câini, a
strigat dupã ajutor, astfel cã ºi-a
fãcut apariþia un cioban, care era
cu oile în zonã ºi a potolit câinii.
Însã omul a vrut mai mult... Fata a
reuºit sã scape din mâinile lui ºi a

Anchetã dupã ce un mal de pãmânt
s-a prãbuºit peste un bãrbat

Un bãrbat de 42 de ani, din comuna Coºoveni, a ajuns la
Spitalul Clinic Judeþean de Urgenþã Craiova, ieri, în jurul

prânzului, cu multiple leziuni, dupã ce un mal de pãmânt s-a
prãbuºit peste el. Colegii cu care lucra la sãparea unui ºanþ

pentru canalizare, în zona QFort, la Pieleºti, au fost cei care l-au
dus la unitatea medicalã, fãrã sã anunþe evenimentul, însã

Poliþia ºi reprezentanþii ITM Dolj au deschis o anchetã.

Bãrbatul a fost supus unor in-
vestigaþii de specialitate, constatân-
du-se cã a suferit leziuni destul de
grave ºi a rãmas internat. Poliþiºtii
au fost sesizaþi de reprezentanþii
unitãþii medicale, însã când au
ajuns, împreunã cu inspectorii In-
spectoratului Teritorial de Muncã
(ITM) Dolj, la faþa locului n-au mai
gãsit pe nimeni. A fost deschis un
dosar penal în cauzã.

„Poliþiºtii, împreunã cu reprezen-
tanþi ai ITM Dolj, au deschis un

dosar penal în care se fac
cercetãri pentru stabilirea
circumstanþelor în care s-a
petrecut evenimentul ºi pen-
tru a se stabili dacã este sau
nu vorba despre un accident
de muncã”, a precizat
agent-ºef adjunct Amelia
Barbu, din cadrul Biroului
de Presã al IPJ Dolj.

Doljenii „sãltaþi” în aprilie, la judecatã pentru proxenetism,
ºantaj ºi trafic de persoane

Cei patru tineri doljeni arestaþi pe 5 aprilie
a.c., împreunã cu un complice, au fost trimiºi
în judecatã de procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova, pentru constituire de grup
infracþional organizat, trafic de persoane, pro-
xenetism ºi ºantaj. Cei patru au fost „sãltaþi”
de poliþiºtii Brigãzii de Combatere a Crimi-
nalitãþii Organizate (BCCO) Craiova care au
stabilit, împreunã cu procurorii DIICOT –

Serviciul Teritorial Craiova, cã, în perioada
decembrie 2015 – martie 2016, aceºtia au
exploatat sexual în Craiova, dar ºi în Germa-
nia ºi Austria, mai multe tinere racolate din
localitãþi din Dolj. Luni, dosarul a ieºit din
camera preliminarã, magistraþii Tribunalului
Dolj constatând legalitatea rechizitoriului ºi
a probelor administrate în cauzã, astfel cã
poate începe procesul celor cinci inculpaþi.

ºi Craiova, în urma cãrora au fost
ridicaþi Adrian Marius Dincã, de 23
de ani, Darius Iustin Stoica (28 de
ani), din Craiova, Angelicã Marian
Smarandache (30 de ani) ºi Florin
Daniel Veleanu (36 de ani), din Cra-
iova. În plus, în urma descinderilor
au fost ridicate telefoane mobile,
documente de transfer bancar,
hard-disk-uri ºi un pistol cu bile
marca Mauser.

Tinerele erau exploatate local,
dar ºi în Germania ºi Austria

Potrivit anchetatorilor, din cer-
cetãrile efectuate de poliþiºtii BCCO

Craiova s-a stabilit cã, în perioada
decembrie 2015 – martie 2016,
membrii grupãrii au racolat, trans-
portat ºi exploatat sexual în Craio-
va, dar ºi în Germania ºi Austria,
mai multe tinere din judeþul Dolj. Cei
patru tineri au fost duºi la sediul
DIICOT – Serviciul Teritorial Cra-
iova, unde, în urma audierilor, pro-
curorul de caz a dispus reþinerea lor
pentru 24 de ore, pentru comiterea
infracþiunilor de constituire de grup
infracþional organizat, trafic de per-
soane ºi proxenetism. Miercuri sea-
rã, cei patru au fost prezentaþi Tri-
bunalului Dolj, care le-a emis man-
date de arestare preventivã pe 30
de zile, de atunci fiind menþinuþi
dupã gratii.

Procurorii DIICOT – Serviciul
Teritorial Craiova au finalizat cer-
cetãrile, iar pe 27 mai a.c. s-a în-
registrat la Tribunalul Dolj dosarul
în care cei patru arestaþi, împreu-
nã cu un alt „partener”, Mihai
Georgicã Joiþa, au fost trimiºi în
judecatã pentru constituire de grup
infracþional organizat, trafic de
persoane ºi proxenetism. Dosarul
a fost analizat în procedura came-
rei preliminare, iar luni, 25 iulie a.c.,
judecãtorii au respins cererile in-

culpaþilor, au constatat legalitatea
probelor administrate ºi a rechizi-
toriului, dispunând începerea jude-
cãrii procesului, primii patru incul-
paþi fiind menþinuþi în arest:

„Respinge cererile ºi excepþiile
privind legalitatea sesizãrii instan-
þei ºi a administrãrii probelor for-
mulate de inculpatul Stoica Darius
Iustin. Admite excepþia tardivitãþii
excepþiilor invocate de inculpatul
Dincã Adrian Marius. Constatã le-
galitatea sesizãrii instanþei cu re-
chizitoriul nr. 68D/P/2016 al Par-
chetului de pe lângã Înalta Curte
de Casaþie ºi Justiþie – DIICOT –
Serviciul Teritorial Craiova, pri-
vind pe inculpaþii Veleanu Florin
Daniel, Smaranda Angelicã Mari-
an, Stoica Darius Iustin, Dincã
Adrian Marius ºi Joiþa Mihai Geor-
gicã, a administrãrii probelor ºi a
efectuãrii actelor de urmãrire pe-
nalã. Dispune începerea judecãþii
cauzei privind pe inculpaþii Stoica

Darius-Iustin,cercetat sub aspectul
infracþiunilor de proxenetism, con-
stituirea unui grup infracþional or-
ganizat, rãzbunare pentru ajutorul
dat justiþiei ºi ºantaj în formã con-
tinuatã (douã acte materiale); Din-
cã Adrian Marius, cercetat sub as-
pectul infracþiunilor de proxenetism,
constituirea unui grup infracþional
organizat, douã infracþiuni de tra-
fic de persoane, Smarandache An-
gelicã-Marian sub aspectul infrac-
þiunilor de proxenetism ºi constitui-
rea unui grup infracþional organi-
zat; Veleanu Florin Daniel cercetat
sub aspectul infracþiunii de trafic de
persoane ºi Joiþa Mihai Georgicã,
cercetat sub aspectul infracþiunii de
complicitate la trafic de persoane.
Fixeazã termen de judecatã dupã
rãmânerea definitivã a prezentei în-
cheieri. Cu drept de contestaþie în
termen de 3 zile de la comunicarea
încheierii. Pronunþatã în camera de
consiliu, azi, 25.07.2016”. 

Doljean arestat pentru
tentativã de viol ºi tâlhãrie

Un bãrbat de 37 de ani, din comuna doljeanã Pleºoi, a fost
arestat pentru 30 de zile, în baza mandatului emis ieri dupã-
amiazã pe numele sãu de magistraþi pentru comiterea infracþi-
unilor de tentativã de viol ºi tâlhãrie. Bãrbatul a încercat sã
forþeze o tânãrã de 25 de ani sã întreþinã raporturi sexuale cu
el ºi i-a sustras telefonul mobil. Victima a reuºit sã scape ºi s-
a oprit direct la Poliþie.

urcat în maºinã, oprindu-se la Po-
liþie. În urma activitãþilor specifice
desfãºurate, poliþiºtii doljeni au reu-
ºit, în cursul zilei de luni, sã identi-
fice autorul faptelor, stabilind cã se
numeºte Constantin Mareºi, de 37
de ani, din comuna Pleºoi, Dolj.

„În urma probatoriului admi-
nistrat, anchetatorii au luat mã-
sura reþinerii doljeanului pentru 24
de ore, ºi a fost introdus în arestul
I.P.J. Dolj. Astãzi (n.r. – ieri) a
fost prezentat Parchetului, cu pro-
punere de punere în miºcare a ac-
þiunii penale ºi arestare preventi-
vã, iar instanþa de judecatã a ad-
mis propunerea ºi a dispus aresta-
rea pe 30 de zile a bãrbatului pen-
tru comiterea infracþiunilor de ten-
tativã de viol ºi tâlhãrie”, a pre-
cizat subcomisar Alin Apostol, pur-
tãtorul de cuvânt al IPJ Dolj.
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Pe nisipurile de la Cãlãraºi s-au
înfiinþat, în acest an, 1.000 de hec-
tare cu pepeni verzi, fiind de de-
parte cea mai rãspânditã culturã
agricolã de aici. Aproape cã nu este
familie care sã nu îºi câºtige mã-
car o parte din bani din bostane sau
din legumiculturã. De la un an la
altul, suprafeþele cultivate cu lube-
niþã cresc, proporþional cu deprin-
derile pe care le capãtã agriculto-
rii. În aceste zile, recoltatul se apro-
pie de final, agricultorii din Cãlã-
raºi încãrcând ultimele remorci din
câmp, sperând sã le valorifice la
un preþ cât mai bun. De altfel, toa-
tã vara preþul nu a scãzut sub 1 leu
pe kilogram. „Anul acesta a fost o
producþie medie la lubeniþã, s-a
obþinut cam în jur de 60 de tone
pe hectar, iar vârfurile au scos
chiar ºi 100 de tone. Preþul a fost
unul bun pentru cã nu a scãzut sub
1 leu pe kilogram, spre deosebire
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Sezonul lubeniþelor la Cãlãraºi, ca de altfel pe toatã zona
de sud a Doljului, este pe sfârºite. Dupã douã luni de muncã
la recoltat, lubeniþarii au tras linie ºi au fãcut calculele.
Concluzia este cã producþia de pepeni verzi a fost una mul-
þumitoare, iar preþul pentru agricultori a fost mai bun
decât cel de anul trecut. În schimb, se pare cã fermierii
din Cãlãraºi care au mizat pe cultura de pepeni galbeni
au avut mai puþin de câºtigat deoarece producþia a fost
bunã, dar preþul mai mic decât cel aºteptat.

de anul trecut, când lucrurile nu
au stat atât de bine”, ne-a precizat
Ion Tudor, inginer agronom în ca-
drul Primãriei Cãlãraºi.

Cine a riscat în primãvarã
a câºtigat în varã

Plantatul lubeniþelor a devenit o
adevãratã artã pe care mulþi au de-
prins-o din mers, învãþând de la un
an la altul din propria experienþã.
Aºa se face cã, în primãvara aceas-
ta, au avut de câºtigat cei care...
au dat dovadã de curaj. „Depinde
cum au descoperit tunelurile cu lu-
beniþã. Cei care au riscat ºi le-au
descoperit în primãvarã devreme
au avut de câºtigat. Puteau sã piar-
dã toatã producþia din cauza frigu-
lui, pentru cã le cade fructul. Dar
iatã cã nu a fost aºa ºi se bucurã
acum de un profit mai mare decât
cei care au descoperit rãsadurile
mai târziu”, explicã inginerul Ion

Tudor. Pentru un câºtig mai mare
conteazã ºi spiritul antreprenorial
pe care l-au cãpãtat tot exersând
aceastã îndeletnicire. Este o ade-
vãratã provocare ca sã gãseºti cele
mai bune pieþe de desfacere pen-
tru tonele de pepeni care se scot
de pe aceste pãmânturi. Camioa-
nele încãrcate iau drumul marilor
oraºe ºi au stat, în aceastã varã,
pe tarabele pieþelor din cele mai
îndepãrtate colþuri ale þãrii.

Pepenii sunt înlocuiþi
cu varza de toamnã

Nici nu s-a încheiat bine recol-
tatul pepenilor verzi, cã
pe aceleaºi terenuri,
care parcã nu au voie sã
se odihneascã o clipã,
urmeazã sã se planteze
varza de toamnã. Supra-
faþa care se va cultiva
este de 250 de hectare
ºi reprezintã deja o cul-
turã tot mai apreciatã de
agricultorii din Cãlãraºi,
tocmai pentru faptul cã
vine în continuarea ce-
lei de lubeniþã. „Dupã
pepeni ºi dupã cartofii
timpurii, agricultorii de
la noi, din Cãlãraºi, pun
varzã. Deja unii au început sã o
planteze ºi ar trebui sã o recolteze
în luna octombrie. Se anunþã o
culturã mai solicitantã pentru agri-
cultori, dat fiind faptul cã a fost o
varã secetoasã. De douã luni nu a
mai plouat la Cãlãraºi, iar lunca a
început sã se usuce. Oamenii tre-
buie sã o ude foarte mult ºi vor
cheltui mulþi bani cu irigaþiile”, este
de pãrere Ion Tudor. În plus, nu
se ºtie cum va fi preþul de vânza-
re. Toamna trecutã, cultivatorii de

varzã din Cãlãraºi au dat lovitura
pentru cã au vândut-o la un preþ
nesperat de bun, de 2 lei pe kilo-
gram.

Seceta a afectat porumbul
ºi viþa-de-vie

Dacã seceta a ajutat pepenii
verzi, care au nevoie de mult soa-
re pentru a se coace, se pare cã a
dezavantajat culturile de porumb ºi
viþã-de-vie. Oamenii spun cã lanu-
rile cu porumb nu aratã aºa cum
ar trebui, fiind uscate din cauza lip-
sei de apã ºi a arºiþei, iar producþia
nu va fi nici pe departe una care sã

mulþumeascã. Altãdatã un bazin
viticol cu tradiþie, mai ales pe soiul
de Roºioarã, Cãlãraºiul pare sã fie
într-un continuu regres în ceea ce
priveºte plantaþiile de vie. Din cele
peste 1.000 de hectare cultivate în
urmã cu mulþi ani, au mai rãmas
vreo 500, dintre care doar 150 de
hectare mai sunt muncite, celelal-
te fiind abandonate. „Dacã o par-
celã cu viþã-de-vie este înconjura-
tã cu altele abandonate, agriculto-
rul respectiv nu are nici o ºansã,

cultura sa fiind afectatã de dãunã-
tori. Un alt lucru care îi descura-
jeazã pe viticultorii din Cãlãraºi este
lipsa cramelor de altãdatã care asi-
gurau o piaþã de desfacere. În ulti-
mii ani, au mai fost câþiva oameni
care au mai plantat câteva hectare
de viþã nobilã pentru a comerciali-
za struguri, nu pentru vin”, a ex-
plicat inginerul agronom.

Au ieºit în avantaj cu roºiile
O varã bogatã a fost ºi pentru

cei care au cultivat pãmântul cu
legume. În special, tomatele au
adus profit consistent celor din

Cãlãraºi. Preþul de vân-
zare a fost foarte bun
în acest an. Kilogra-
mul de roºii a ajuns la
preþul de 2 lei ºi nu a
scãzut sub acest prag.
Au fost doar douã
sãptãmâni, spun oa-
menii, când s-au vân-
dut un pic mai ieftin,
cu 1,5 lei pe kilogram,
dar imediat au revenit
la preþul iniþial, cererea
fiind una foarte bunã.
O producþie foarte
mare s-a scos ºi la do-
vlecei. Anul trecut au

fost patru familii care s-au încu-
metat sã experimenteze aceastã
culturã pe o suprafaþã mai mare,
iar anul acesta, ºase familii. „Au
scos producþii-record de dovlecei,
dar, din pãcate, nu au reuºit sã co-
mercializeze toatã recolta. ªi la vi-
nete, unde a început sã se recolte-
ze acum, pare cã merge foarte
bine”, a spus Ion Tudor. Numai cu
vinete sunt cultivate 12 hectare de
teren, fiind, dupã roºii, a doua le-
gumã cea mai cultivatã la Cãlãraºi.
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Centrul de Resurse pentru Or-
ganizaþiile Non-profit din Oltenia
(C.R.O.N.O.) împreunã cu Aso-
ciaþia Terre des Hommes, Asocia-
þia Vasiliada ºi Comuna Urzicuþa au
organizat timp de patru zile, în pe-
rioada 21-24 iulie a.c. la Craiova,
conferinþa internaþionalã de disemi-
nare a rezultatelor proiectului “RE-
GAL SUDOLT” - Reducerea Ex-
cluziunii în Grupul de Acþiune Lo-
calã SUDOLT - finanþat cu spriji-
nul financiar al Programului RO10

Comisarul pentru migraþie, afaceri interne
ºi cetãþenie, Dimitris Avramopoulos, a decla-
rat cã aceastã propunere este elementul final
al unei reforme globale a sistemului comun

Compania aerianã Ryanair a fost
forþatã sã redirecþioneze sau sã anu-
leze zborurile operate de pe aeropor-
tul Roma Ciampino, din cauza lu-
crãrilor de mentenanþã la pista de
decolare/aterizare, care se vor des-
fãºura în octombrie pentru o perioadã
de douã sãptãmâni. Cea mai mare
parte a zborurilor Ryanair programate
pentru perioada 14-29 octombrie (in-
clusiv) vor fi operate din sau cãtre
aeroportul Roma Fiumicino, ºi, cu
regret, alte zboruri au fost anu-
late. Toþi clienþii afectaþi au fost
notificaþi prin email. Ryanair le
recomandã celor care cãlãtoresc
cãtre/din Roma în perioada in-
dicatã, sã acceseze Ryanair.com
pentru ultimele notificãri de cã-
lãtorie ºi opþiuni de schimbare a
zborurilor. “Aeroportul Roma
Ciampino va fi închis pentru o

Comisia Europeanã a
aprobat, ieri, proiectul re-
trospectiv de reabilitare a
sectorului de drum Zalãu-
Rãstoci, parte a Drumului
Naþional 1H (DN 1H). Va-
loarea totalã a proiectului
este de 51,6 milioane de
euro, iar contribuþia UE este
de 29,3 milioane euro, prin
Fondul european de dezvol-
tare regionalã (FEDR). Co-
misarul european pentru
politicã regionalã, Corina
Creþu, a declarat  cã prin
alocarea acestor bani din FEDR,
ca urmare a deciziei Comisiei Eu-
ropene, România  îºi  va  recupera
cheltuielile  efectuate  iniþial  din
bugetul naþional pentru acest pro-
iect. „Reabilitarea celor 54 de km

Reducerea Excluziunii în Grupul deReducerea Excluziunii în Grupul deReducerea Excluziunii în Grupul deReducerea Excluziunii în Grupul deReducerea Excluziunii în Grupul de
Acþiune Localã SUDOLAcþiune Localã SUDOLAcþiune Localã SUDOLAcþiune Localã SUDOLAcþiune Localã SUDOLTTTTT

Centrul de Resurse pentru Organizaþiile
Non-profit din Oltenia (C.R.O.N.O.), împre-
unã cu Asociaþia Terre des Hommes, Aso-
ciaþia Vasiliada ºi Comuna Urzicuþa au dise-
minat la nivel regional, naþional ºi internaþio-
nal rezultatele obþinute ºi metodele folosite

pentru creºterea incluziunii sociale în cadrul
proiectului „REGAL SUDOLT” – Reduce-
rea Excluziunii în Grupul de Acþiune Localã
SUDOLT. Diseminarea a avut loc în cadrul
unei conferinþe internaþionale organizate la
Craiova în perioada 21-24 iulie a.c.

- CORAI, program finanþat de
Granturile SEE 2009-2014 ºi ad-
ministrat de Fondul Român de Dez-
voltare Socialã.
Prezenþã numeroasã: 40 din
þarã, 10 de peste hotare

În cadrul conferinþei, la care au
fost prezenþi 40 de participanþi din
România ºi 10 de peste hotare au
fost împãrtãºite atât rezultatele ob-
þinute cât ºi metodologia de lucru
folositã. De asemenea, participan-

þii la conferinþã au contribuit cu su-
gestii ºi exemple de bunã practicã
pentru asigurarea sustenabilitãþii
rezultatelor obþinute în cadrul pro-
iectului. Printre acestea se numãrã
administrarea obiectivelor de in-
frastructurã socialã ce urmeazã a
fi realizate cu finanþare LEADER
de cãtre întreprinderile sociale lo-
cale (folosind personal ºi produse/
servicii locale) sau operarea aces-
tora în cadrul unor proiecte inte-
grate finanþate prin Programul

Operaþional Capital Uman.
„Rezultatele sunt cam urmãtoa-

rele: 230 de profesioniºti instruiþi în
vederea furnizãrii de servicii cãtre
copiii/tinerii aflaþi în situaþii de risc,
o mãsurã de infrastructurã socialã
pentru romi în valoare 240.000 euro

inclusã în strategia de dezvoltare
localã a G.A.L. SUDOLT, 3 planuri
de acþiune ale unor Consilii Comu-
nitare Consultative din comunele
aparþinând Grupului de Acþiune Lo-
calã SUDOLT”, se precizeazã într-
un comunicat de presã al CRONO.

Propuneri pentru finalizarea reformei sistemului
european comun de azil

Comisia Europeanã a prezentat, recent, propuneri pentru finalizarea refor-
mei sistemului european comun de azil. Astfel, ea a propus crearea unei proce-
duri comune de protecþie internaþionalã, un set de standarde uniforme privind
protecþia ºi drepturile acordate beneficiarilor ei, precum ºi o mai bunã armoni-
zare a condiþiilor de primire în UE. De asemenea, Comisia a propus instituirea
unui cadru european de relocare, pentru a le oferi astfel persoanelor care au
nevoie de protecþie internaþionalã cãi de intrare în Europa organizate ºi sigure.

· La 6 aprilie 2016, Comisia Europeanã a publicat o comunicare prin care a lansat
procesul de reformare a actualului sistem european comun de azil, aºa cum se prevede
în Agenda europeanã privind migraþia.

· La 4 mai 2016, Comisia a prezentat un prim pachet de reforme. Acest pachet
include propuneri pentru crearea unui “sistem Dublin” sustenabil ºi echitabil, consolida-
rea sistemului EURODAC ºi crearea unei veritabile agenþii europene de azil.

de azil  al UE. „Schimbãrile  vor  institui  o
adevãratã procedurã comunã în materie de
azil ºi le vor garanta solicitanþilor de azil un
tratament egal ºi adecvat, indiferent de sta-
tul membru în care îºi depun cererea. În ace-
laºi timp, definim în mod clar obligaþiile ºi
responsabilitãþile care le revin solicitanþilor
de azil, pentru a preveni deplasãrile secun-
dare ºi abuzul de proceduri. Obiectivul nos-
tru este de a avea un sistem comun care sã
fie rapid ºi eficient, bazat pe norme armoni-
zate  ºi  pe  încredere  reciprocã  între  statele
membre”, a subliniat Dimitris Avramopoulos.

Relocarea va oferi un cadru permanent
Propunerile privind sistemul de azil vor

simplifica ºi vor scurta durata procedurilor
ºi a procesului decizional, vor descuraja de-
plasãrile secundare ale solicitanþilor ºi vor

creºte perspectivele de integrare ale celor
care au dreptul la protecþie internaþionalã.
Ele includ înlocuirea directivelor privind pro-
cedurile de azil ºi condiþiile de protecþie in-
ternaþionalã cu regulamente, precum ºi re-
vizuirea directivei privind condiþiile de pri-
mire. Propunerea privind relocarea va oferi
un cadru permanent, cu o procedurã unicã
pentru tot teritoriul UE. Deºi statele mem-
bre vor fi în continuare cele care decid câte
persoane vor fi relocate în fiecare an, UE va
coordona eforturile naþionale ºi întreprinde
acþiuni în comun. Viitorul cadru va fi imple-
mentat prin planuri anuale de relocare, ad-
optate de Consiliu, ºi puse în practicã prin
mecanisme punctuale de relocare, adoptate
de Comisie.

Ryanair, forþatã sã redirecþioneze zborurile
operate de pe aeroportul Ciampino

perioadã de douã sãptãmâni în oc-
tombrie pentru lucrãri de mentenan-
þã la pista de decolare/aterizare, ceea
ce va însemna redirecþionarea ma-
joritãþii zborurilor cãtre aeroportul
Roma Fiumicino ºi anularea unui
numãr redus. Toþi clienþii afectaþi au
fost notificaþi prin email ºi ne pre-
zentãm scuzele sincere consumato-
rilor afectaþi de aceastã închidere a
pistei”, a precizat Robin Kiely, re-
prezentant Ryanair.
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de drum naþional este importantã
nu doar pentru cei aproape 250 de
mii de locuitori ai judeþului Sãlaj,
ci ºi pentru operatorii internaþio-
nali  de  transport. Proiectul  con-
tribuie astfel  la crearea unui sis-

tem  naþional  de  trans-
port  sustenabil,  atât  în
beneficiul  populaþiei,
cât ºi al mediului de afa-
ceri”, a subliniat Corina
Creþu. Proiectul retro-
spectiv este cofinanþat
prin Programul Operaþi-
onal Sectorial „Trans-
port” 2007-2013, în ca-
drul Axei prioritare 2
„Modernizarea  ºi  dez-
voltarea  infrastructurii
naþionale  de  transport
în  scopul  dezvoltãrii

unui sistem de transport durabil”.
României i-au fost alocate 20 de mi-
liarde de euro prin fondurile politi-
cii de coeziune în perioada 2007-
2013 ºi alte 23 de miliarde (la pre-
þuri curente) în perioada 2014-2020.
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Cele mai mici medii cu care s-
a intrat la liceele: Liceul Teoretic
Amãrãºtii de Jos – 2,22, Liceul
Tehnologic „Petre Baniþa” Cãlãraºi
– 2,29; Liceul Teoretic „Horia Vin-
tilã” Segarcea – 2,39; Liceul Teh-
nologic Auto Craiova – 2,44; Li-
ceul Teoretic „George St. Marin-
cu” Poiana Mare – 2,51; Liceul
Tehnologic de Transporturi Auto
– 2,60; Liceul Tehnologic Cãi Fe-
rate Craiova – 2,75; Liceul Teh-
nologic „George Bibescu” Craio-
va – 2,88; Liceul Teoretic „Gh.
Vasilichi” Cetate – 2,90; Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentarã
Craiova – 3,18; Colegiul Tehnic
Energetic Craiova – 3,51; Liceul
„Traian Vuia” Craiova – 3,52;
Colegiul Tehnic de Arte ºi Meserii
„Constantin Brâncuºi” Craiova –
3,52; Colegiul Tehnologic „Dimi-
trie Filiºanu” – 3,53; Colegiul
„ªtefan Odobleja” Craiova – 3,63;
Liceul Teoretic „Adrian Pãunes-
cu” Bârca – 3,63; Liceul „Matei
Basarab” Craiova – 3,65; Liceul
Tehnologic „ªtefan Anghel” Bãi-
leºti – 3,71; Liceul Tehnologic
„Constantin Nicolãescu Polpºor”
Pleniþa – 3,98; Colegiul Tehnic
„ªtefan Milcu” Calafat – 4,05;
Liceul Tehnologic „Alexandru
Macedonski” Melineºti – 4,54.

Aproape o mie de elevi cu
media sub 5 au intrat la liceu

Din simpla însumare a numã-
rului total de locuri scoase la con-

Jumãtate din liceele doljene sunt în aerJumãtate din liceele doljene sunt în aerJumãtate din liceele doljene sunt în aerJumãtate din liceele doljene sunt în aerJumãtate din liceele doljene sunt în aer,,,,,
iar la gimnaziu o cincime nu a luat nota 5!iar la gimnaziu o cincime nu a luat nota 5!iar la gimnaziu o cincime nu a luat nota 5!iar la gimnaziu o cincime nu a luat nota 5!iar la gimnaziu o cincime nu a luat nota 5!

Ne îmbãtãm cu apã rece, de fiecare datã când avem
excelenþe în orice materie. Învãþãmântul nu face notã
discordantã. Bucuria noastrã cã suntem, graþie colecti-
vului de profesori de la Colegiul Naþional „Fraþii Bu-
zeºti”, pe podiumul naþional al performanþei ºcolare este
umbritã de realitatea celorlalte cifre. Acestea reprezin-
tã, de fapt, marea masã a învãþãmântului doljean. Din
fiecare cinci elevi înscriºi la Evaluarea Naþionalã, în
acest an, unul nu a obþinut mãcar media 5. Iar liceele
unde s-a intrat cu note între 2,22 ºi 4,54 sunt în numãr
de 21, dintr-un total de 43!  Iatã cã, la aproape jumãtate
din licee, învãþãmântul este deplorabil, iar rezultatele
grãiesc de la sine. Publicãm, mai jos, o listã a unitãþilor
ºcolare faþã de care managementul ISJ Dolj ar trebui sã
punã în aplicare cele mai pertinente mãsuri de remedi-
ere ºi eliminare a cauzelor, desigur, cu o analizã rigu-
roasã pe verticalã, în lanþul cronologic ºcolar. Ne în-
doim cã se va face ceva în acest sens. Am fi naivi sã nu
înþelegem cã suntem în an electoral ºi gândurile celor
rãspunzãtori vor fi calibrate spre alte orizonturi.

curs de unitãþile de învãþãmânt
sus-menþionate ajungem la cifra de
1.372. În rândul locurilor scoase
la concurs, unde ultimele medii de
intrare au fost de cel puþin 5,01,
avem un total de 2.744 de locuri.
Aºadar, jumãtate din locurile puse
la dispoziþia elevilor sunt ocupate
de cei cu medii sub 5. ªi vorbim
în acest caz de 918 locuri.

La ierarhia din judeþul Dolj, în
urma Evaluãrii Naþionale au fost
incluºi 4.387 elevi. Cea mai micã
medie la evaluare a fost de 2,22,
obþinutã la ªcoala Gimnazialã Ocol-
na. Un total de 868 elevi au luat
note între 4,99 ºi 2,22. Astfel, o
cincime din elevii examinaþi nu a
reuºit sã ia cel puþin nota 5! Medii
între 10 ºi 9 inclusiv au obþinut 772
de elevi, iar între 9 ºi 5 au obþinut
2.746 elevi.

În 2015, în Dolj, au luat Definiti-
vatul doar 51,72%!

Conducerea Inspectoratului
ªcolar Judeþean informa, anul tre-
cut, cã au fost publicate rezultate-
le finale din cadrul examenului na-
þional de definitivare în învãþãmânt,
sesiunea 2015, iar statistica se pre-
zenta astfel: candidaþi cu drept de
participare la examen (validaþi de
aplicaþia electronicã) – 214, dintre
care: promovaþi cu note peste 8
(opt) – 75 (51,72%); nepromo-
vaþi – 70 (48,28%); absenþi – 13;
retraºi – 56.

S-a înregistrat un numãr total

de 52 contestaþii astfel: educatoa-
re – 8; lb. românã – 8; matematicã
– 8; învãþãtori – 7; ed. fizicã – 6;
lb. francezã – 5; lb. englezã – 3;
chimie – 2; istorie – 1; arte plasti-
ce – 1; asistenþã medicalã – 1; fizi-
cã – 1. Au fost rezolvate, în plus,
în urma cãrora s-a modificat nota
– 9; rezolvate în minus, în urma
cãrora s-a modificat nota – 24, iar
contestaþii în urma cãrora nu s-a
modificat nota au fost 19. Procen-
tul final de promovabilitate la exa-
menul naþional de definitivare din
Dolj a fost de doar 51,72%.

Aºa cã, dacã profesorii care
predau, deja, la clasã se înscriu sã
obþinã definitivarea în învãþãmânt
ºi doar jumãtate reuºeºte sã pro-
moveze concursul, ce aºteptãri sã
mai avem de la elevi?

O treime a picat Bacalaureatul
Lista candidaþilor la examenul

de Bacalaureat din acest an, sor-
tatã dupã medie, ne aratã acelaºi
dezastru, la fel de respingãtor. S-
au înscris la examenul maturitãþii
4.376 de elevi. Dintre aceºtia, 301
nu s-au mai prezentat la probele
de examinare. Au fost respinºi,
însã, 1.354 dintre ei, pentru cã
nu au obþinut media de trecere.
Doar 2.711 elevi au reuºit sã pro-
moveze acest examen. La un sim-
plu calcul, constatãm cã o treime
din cei ce au mers la ºcoalã, timp
de 12 ani, nu a reuºit sã ia media
de trecere a Bacalaureatului! Or,
facultãþile vor lucra cu acest ma-

terial livrat de licee. ªi, mai de-
parte, mergând pe firul cronolo-
gic, licenþiaþii vor deveni specia-
liºtii pe mâna cãrora ne vom da
sãnãtatea, mintea, banii ºi cel mai
important lucru – încrederea oar-
bã în capacitãþile lor! Cert ºi si-
nistru viitor ni se întinde, ca o
sfoarã modelatã din premoniþii.

Sã mai amintim cã universitã-
þile nu ºtiu ce favoruri sã mai
facã pentru a capta bunãvoinþa
bravilor elevi, fie ofertând caza-
re la tarife simbolice, uneori chiar
gratuit, fie promiþând tot felul vii-
toare avantaje post-ºcolarizare
mai mult decât iluzorii. Pentru cã,
sã fim oneºti pânã la capãt. Cra-
iova, ca sã nu vorbim de alte lo-
calitãþi din împrejurimi nu oferã
mai nimic în câmpul inserþiei pro-

fesionale. Totul se reduce la an-
gajãrile din sectorul multinaþiona-
lelor – reþele alimentare, call-cen-
ter etc. ºi la joburile din sectorul
public – aici lustruitul pantofilor,
pupatul mai-marilor ºi un cinism
la purtãtor fiind singurele care
garanteazã reuºita.

„Cãutãm tineri care sunt gata
sã schimbe mentalitãþile”

Încheiem într-o notã optimis-
tã, cu câteva dintre gândurile
rectorului Universitãþii din Craio-
va, care pune punctul pe „i” ºi
aratã cã tinerii trebuie sã-ºi
schimbe mentalitatea ºi cã adap-
tabilitatea ar trebui sã fie deja trã-
sãtura de bazã a oamenilor, pen-
tru a putea face faþã provocãri-
lor în planul formãrii profesiona-
le ºi al evoluþiei din câmpul mun-
cii. „Pendulãm între lamentaþii
privind exodul copiilor ºi discur-
suri nervoase, nu neapãrat aco-
perind vreo substanþã realã. În
ceea ce priveºte Universitatea din
Craiova, cred cã noi am demon-
strat cã am intrat într-o nouã eta-
pã. Dupã cum aþi vãzut cu sigu-
ranþã din mesajele noastre lansa-
te în spaþiul public, cãutãm ti-
neri care sunt gata sã schim-
be mentalitãþile, îi cãutãm pe
oamenii care ºtiu cã depinde
ºi de ei sã-ºi construiascã o ca-
rierã”, ne-a precizat într-un in-
terviu prof. univ. dr. Cezar Io-
nuþ Spînu.
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În Salonul Medieval al
Casei de Culturã „Traian
Demetrescu” are loc as-
tãzi, ora 19.00, lansarea
cãrþii „Strangers on our
doorstep and strangers in
our house. Inter-discipli-
nary approaches to fears
and anxieties”, apãrutã,
anul acesta, la Oxford.
Volumul este co-editat de
Cãtãlin Ghiþã, profesor la
Universitatea din Craiova,
împreunã cu Magdalena
Hodalska ºi Izabela Dixon.
„Autorii abordeazã, dintr-
o perspectivã inter- ºi mul-
tidisciplinarã, teama legatã
de alteritate ºi necunoscut
în secolul XXI”, se menþi-
oneazã într-un comunicat
de presã. Despre carte vor
vorbi Cãtãlin Ghiþã, lector
univ. Mihai Ene, drd. Ma-
ria Dinu ºi dr. Luiza Mitu, moderatori fiind dr. Petriºor Militaru.
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O nouã ediþie a eveni-
mentului „Critical Mass”
va avea loc la Craiova vi-
neri, 29 iulie. Cicliºtii îºi vor
da întâlnire în Piaþa „Mihai
Viteazul”, urmând a stabili
traseul la faþa locului ºi a
începe sã pedaleze la ora
18.45. „Masa Criticã” este
o plimbare în masã cu bi-
cicletele, care se desfãºoa-
rã de obicei în ultima zi de
vineri a fiecãrei luni, în mai multe oraºe de pe glob. Evenimentul nu are
caracter competitiv ºi nici un mesaj oficial, cu toate cã este în general
înþeles ca un efort de a promova mijloacele alternative de transport
(nemotorizate) ºi de a atrage atenþia asupra problemelor de siguranþã
ale celor ce folosesc forme de transport nemotorizate atunci când sunt
nevoiþi sã împartã drumul cu traficul motorizat. «Participanþii se întâl-
nesc într-un loc ºi la o orã prestabilitã pentru a se bucura de siguranþa
ºi de compania pe care le-o oferã mersul în grup pe strãzile oraºului.
Filosofia generalã din spatele acestui eveniment este exprimatã în slo-
ganul „Noi nu blocam traficul; noi facem parte din trafic”», se preci-
zeazã pe pagina Facebook de promovare a evenimentului. „Critical Mass”
a avut loc pentru prima datã în San Francisco, pe 25 septembrie 1992,
estimându-se cã evenimente de acest tip se desfãºoarã astãzi în peste
325 de oraºe din lume.
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25 de sportivi din þarã
ºi Republica Moldova au
participat, sãptãmâna tre-
cutã, la ediþia a XXIII-a
a Concursului Interna-
þional de ªah Open
„Vara ºahistã craiovea-
nã”, care s-a desfãºurat,
timp de patru zile, la Co-
legiul Naþional „ªtefan
Velovan” din Craiova.
Competiþia este înregis-
tratã la Federaþia Internaþionalã de ªah ºi la Federaþia Românã de ªah,
pentru categorii ºi calcul ELO, ºi a fost organizatã de Casa de Culturã
„Traian Demetrescu”, în parteneriat cu Clubul Sportiv „Dacia” Craiova ºi
Direcþia Judeþeanã pentru Sport ºi Tineret Dolj. Duminicã, dupã ultima
rundã, au fost premiaþi câºtigãtorii: locul I – Sorin Levay (ACS Comex
Bucureºti), locul II – Marcel Florian Stegãroiu (C.S. Tinerii Maeºtri Craio-
va), locul III – Ionuþ Nedelcu (A.C.S. ªah Chindia Târgoviºte), menþiuni –
Costicã Dobra (C.S. Tinerii Maeºtri Craiova), Andrei Ovidiu Dorobanþu
(C.S.M. Craiova) ºi Sorin Protescu (C.S.U. Craiova). La veterani, primul
loc a fost ocupat de Vladimir Priikladov (Gambit Ungheni, Republica Mol-
dova), iar la feminin, de Maria Raluca Vornicescu (C.S. Universitatea de
Vest Timiºoara), urmatã de Ioana Chirigiu (C.S.M. Craiova).

Este vorba despre Tiberiu Mur-
sa, Dan Nica, Adrian Emil Popescu,
Gabriel Sitaru ºi Alin Neacºu (Ro-
mânia) – ultimii doi, participanþi ºi la
ediþia precedentã –, Daniel Perez
(Spania), Agnessa Ivanova Petrova
(Bulgaria) ºi Glebos Tkachenko (Ru-
sia). Alãturi de aceºtia, în afara con-
cursului, Gabriel Rizea (Craiova) va
sculpta o lucrare în lemn.

Dupã cum precizeazã reprezen-
tanþii Casei de Culturã „Traian De-
metrescu” – instituþie organizatoa-
re a evenimentului, cu susþinerea
Primãriei municipiului Craiova –,
anul acesta ºi-au manifestat intere-
sul pentru simpozion 62 de artiºti,
proveniþi din 25 de þãri: Argentina,
Armenia, Belarus, Belgia, Bulgaria,
Danemarca, Egipt, Franþa, Georgia,
Germania, Iran, Italia, Japonia, Ko-

Cea de-a IV-a ediþie a
Simpozionului Internaþio-
nal de Sculpturã „Dru-
muri Brâncuºiene”, având
ca temã creaþia poetului
Adrian Pãunescu, se va
deschide luni, 1 august,
ora 10.00, la Centrul
Multifuncþional. Nouã
artiºti din patru þãri vor
sculpta, sub privirile
craiovenilor, timp de o
lunã, în piatrã de Vratsa
ºi marmurã de Ruºchiþa.

sovo, Letonia, Macedonia, Malae-
zia, Marea Britanie, Muntenegru,
Republica Moldova, România, Ru-
sia, Serbia, Spania ºi Ucraina.

„Deºi, iniþial, au fost selectate 9
portofolii, cele ale sculptorilor Gle-
bos Tkachenko (Rusia), Agnessa
Ivanova Petrova (Bulgaria), Lyud-
myla Mysko (Ucraina), Viktar Ko-
pach (Belarus), Daniel Perez (Spa-
nia), Gabriel Sitaru, Dan Nica, Ti-
beriu Mursa, Adrian Emil Popescu
(România) ºi, în afara concursu-
lui, portofoliul lui Gabriel Rizea
(România), cu machetele propuse
pentru tema de anul acesta, sculp-

torii Viktar Kopach (Belarus) ºi
Lyudmyla Mysko (Ucraina) au
anunþat, cu pãrere de rãu, dar cu
interes pentru ediþiile viitoare ale
simpozionului, cã nu vor mai pu-
tea ajunge la Craiova în intervalul
1-31 august. În urma unei noi se-
lecþii, dar având în vedere doar
sculptorii români înscriºi, þinând
cont de întârzierea cu care Lyud-
myla Myska ºi Viktar Kopach ºi-
au anunþat retragerea, s-a decis
înlocuirea lui Viktar Kopach cu
sculptorul Alin Neacºu”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã
al organizatorilor.

AIESEC Craiova deruleazã timp
de ºase sãptãmâni, în perioada 11
iulie – 21 august, cea de-a III-a
ediþie a proiectului naþional „Dis-
cover”, destinatã elevilor de la ºcoli
ºi grãdiniþe private din oraºul nos-
tru. Potrivit organizatorilor, „pro-
iectul le oferã copiilor deschidere
cãtre alte culturi, educaþie non-for-
malã în vederea dezvoltãrii unor
abilitãþi din sfera inteligenþei emo-
þionale, precum comunicare, lucru
în echipã, responsabilitate, con-
ºtientizarea propriilor calitãþi, ca
ulterior aceºtia sã se poatã integra
mai uºor în societate”.

Peste 30 de voluntari internaþi-
onali au venit din mai multe colþuri
ale lumii pentru a participa la sesi-
unile proiectului, care se axeazã pe
interacþiune, pe cunoaºterea diver-

Peste 30 de voluntari internaþionali participã
la a III-a ediþie a proiectului „Discover”

selor culturi, pe jocuri interac-
tive ce dezvoltã creativitatea.
Voluntarii sunt din Turcia,
Egipt, Thailanda, China, Cehia,
Brazilia, Ucraina.

„În ceea ce priveºte sesiunile
mele, trebuie sã spun cã eu sunt,
într-adevãr, foarte norocoasã sã
lucrez cu aceºti copii, îi iubesc. Sunt
ca o parte principalã din viaþa mea
de zi cu zi. Cei de la ºcoala mea
sunt foarte prietenoºi ºi ei încearcã
mereu sã ne ajute ºi sã faciliteze
totul. Sunt ca prietenii noºtri acum.
Copiii sunt uimitori, într-adevãr.
Sunt atât de curioºi în ceea ce mã
priveºte pe mine, limba mea, cultu-
ra mea… Ei încearcã sã interacþio-
neze cu mine, vorbesc ºi se joacã
cu mine. Este o experienþã pe care
nu o voi uita!”, a afirmat Noha She-

rabasy, studentã voluntarã din
Egipt, citatã într-un comunicat de
presã al AIESEC Craiova.

AIESEC este o asociaþie studen-
þeascã globalã, non-guvernamen-
talã, independentã, non-profit, con-
dusã de studenþi sau proaspãt ab-
solvenþi ai unei instituþii de învãþã-
mânt superior. AIESEC este pre-
zentã în peste 2.400 de universi-
tãþi, 126 þãri ºi teritorii ºi are cã
scop dezvoltarea abilitãþilor de lea-
dership ale membrilor sãi.
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Cel puþin 19 persoane au fost înjunghiate
mortal, iar alte 50 au fost rãnite într-un atac
comis ieri dimineaþã la un centru pentru per-
soane cu dizabilitãþi din oraºul japonez Sa-
gamihara, situat în apropiere de Tokyo. Un
individ a înjunghiat mortal 19 persoane ºi a
rãnit alte cel puþin 45, dupã care s-a predat
la o secþie de poliþie. Autorul atacului, în
vârstã de peste 20 de ani, le-a spus poliþiºti-
lor pur ºi simplu: “Am fãcut-o”. Conform
ziarului Asahi Shimbun, individul a explicat
în faþa poliþiºtilor: “Vreau sã scap de toate
persoanele cu dizabilitãþi din lumea aceas-

Incident
armat
într-un spital
din capitala
Germaniei

Un medic a fost ucis dupã
ce a fost împuºcat de un
pacient care apoi s-a sinucis,
într-un spital din oraºul
german Berlin. Poliþia germa-
nã a anunþat cã nu existã
semne care sã indice vreo
legãturã între acest incident
armat ºi terorism. Incidentul a
avut loc ieri la prânz în
Spitalul “Benjamin Franklin”
din Berlin. Un pacient l-a
împuºcat pe un medic, iar apoi
s-a sinucis. Nu se cunoaºte
motivul atacului. “Doctorul
este în stare criticã, la secþia de
terapie intensivã”, a comunicat
iniþial Poliþia din capitala
Germaniei. Medicul a decedat
ulterior.

Michelle
Obama
a susþinut
un discurs
în favoarea lui
Hillary Clinton

Prima Doamnã a Statelor
Unite, Michelle Obama, a
susþinut luni seara un discurs
în favoarea candidatei demo-
crate la alegerile prezidenþiale
ale SUA Hillary Clinton,
subliniind cã aceasta din
urmã este singura care are
calitãþile necesare pentru a
ocupa fotoliul de la Casa
Albã. “Este singura persoanã
care are cu adevãrat calitãþile
necesare pentru a fi preºedin-
te”, a declarat soþia lui Barack
Obama, în prima searã a
Convenþiei de investiturã
democratã. “În aceste alegeri
eu o susþin”, a mai precizat
aceasta. “Am încredere în
Hillary pentru conducerea
acestei þãri, deoarece am
observat devotamentul ei total
faþã de copiii þãrii noastre”, a
mai spus Michelle Obama.
Michelle Obama a amintit cã
preºedintele trebuie sã fie, de
asemenea, un exemplu,
criticând discursul lui Donald
Trump. “Problemele cu care
se confruntã preºedintele nu
pot fi reduse la 140 de caracte-
re”, a spus ea, atacându-l pe
candidatul republican, care se
exprimã foarte frecvent pe
Twitter. “Mulþumitã lui
Hillary Clinton, fiicele mele ºi
toþi fii ºi fiicele noastre ºtiu cã
o femeie poate fi aleasã
preºedintele Statelor Unite”, a
mai declarat ea. “Nu lãsaþi pe
nimeni sã vã spunã cã aceastã
þarã nu este mare, cã trebuie
sã îi redaþi mãreþia. Deoarece
azi, aceastã þarã este cea mai
mare de pe Pãmânt”, a mai
subliniat ea.

Preºedintele turc, Re-
cep Tayyip Erdogan, a de-
clarat cã Uniunea Euro-
peanã nu a fost “onestã”
în legãturã cu acordul de
gestionare a crizei imi-
granþilor din Siria. Situaþia
acordului dintre Turcia ºi
UE, care a intrat în vigoa-
re din 20 martie, a produs
îngrijorãri în urma tentati-
vei de loviturã de stat de la
data de 15 iulie. În baza
acordului, imigranþii clan-
destini care sosesc în Gre-
cia din Turcia sunt trimiºi înapoi
pe teritoriul turc, dupã sunt înre-
gistraþi, iar solicitãrile lor de azil
urmeazã a fi procesate. “Liderii
europeni nu sunt oneºti”, a spus
Recep Erdogan într-un interviu
acordat postului german de televiu-
ziune ARD. Din cele trei miliarde
de euro ce fuseserã garantate Tur-
ciei, UE a furnizat doar 1-2 miliar-
de de euro, a adãugat preºedintele
turc.  Turcia gãzduieºte aproxima-
tiv 2,7 milioane de refugiaþi sirieni,
iar, potrivit lui Recep Erdogan,
costurile suferite pânã acum de
statul turc, 11 miliarde de euro, au
depãºit ajutorul financiar acordat
de UE. “Turcia îºi susþine în con-
tinuare angajamentul luat în faþa

Aproape 6.200 de cazuri de in-
fracþiuni motivate de urã au fost
raportate în Marea Britanie în ul-
tima lunã, dupã referendumul din
data de 23 iunie, au comunicat au-
toritãþile britanice. Hãrþuirea, agre-
siunea ºi alte tipuri de acte violen-
te, cum ar fi proferarea de insulte
verbale au fost cele mai frecven-

O luare de ostatici a avut loc
la o bisericã din comuna france-
zã Saint-Etienne-du-Rouvray în
urma cãreia preotul a fost ucis.
O altã persoanã a fost rãnitã, au
anunþat autoritãþile franceze. Re-
þeaua teroristã Stat Islamic a re-
vendicat atacul comis în Franþa.
“Atacul a fost comis de doi sol-
daþi ai califatului”, a transmis re-
þeaua teroristã într-un comunicat
difuzat de agenþia Amaq. “Este
vorba de un atac oripilant. Cei doi
teroriºt i  pretindeau cã erau
membri ai reþelei Daesh (Stat Is-
lamic). Trebuie sã purtãm prin
toate mijloacele rãzboi împotri-

va reþelei Stat Islamic”, a decla-
rat Francois Hollande. Doi tero-
riºti au descins ieri într-o bise-
ricã din orãºelul francez Saint-
Etienne-du-Rouvray, luând osta-
tici un preot, douã cãlugãriþe ºi
alþi doi credincioºi. Preotul a fost
omorât de teroriºti, iar alþi trei
ostatici au fost rãniþi, unul fiind
în stare gravã. Cei doi teroriºti
au fost împuºcaþi mortal de for-
þele speciale. “Doi indivizi care
au asupra lor arme albe au intrat
în bisericã prin uºa din spate ºi
au luat cinci ostatici”, a declarat
o sursã din cadrul poliþiei pentru
Le Figaro.

Cel puþin 19 morþi ºi zeci de rãniþi într-un atac comis în Japonia
ta”. Tânãrul a fost arestat preventiv pentru
crime multiple. Conform postului nipon
NHK, autorul atacului a fost angajat al Cen-
trului pentru persoane cu dizabilitãþi Tsukui
Yamayuri. Încã nu se cunoaºte motivul ata-
cului, care este cel mai grav comis în Japo-
nia în ultimii ani. Poliþia japonezã continuã
sã cerceteze motivele acestui atac, însã nu
s-a descoperit nicio legãturã între autorul
acestui atac ºi extremismul islamic, a decla-
rat Yoshihide Suga, ºeful cabinetului premie-
rului japonez. Suspectul în acest caz, un tâ-
nãr în vârstã de 26 de ani, a fost internat

într-un spital dupã ce a trimis o scrisoare
cãtre autoritãþi, în care îºi exprima disponi-
bilitatea de ucide persoane cu dizabilitãþi, în
cazul în care guvernul ar aproba o astfel de
acþiune, a declarat un oficial japonez sub pro-
tecþia anonimatului. Tânãrul a fost externat
din spital pe data de 2 martie, dupã ce un
doctor a decis cã starea acestuia s-a îmbu-
nãtãþit, a adãugat oficialul. Cel mai recent
atac grav din Japonia a avut loc în 2008, la
Tokyo, când un bãrbat a intrat cu un ca-
mion în mulþime ºi a înjunghiat mai multe
persoane, atacul s-a soldat cu ºapte decese.

te tipuri de infracþiuni
motivate de urã, iar mu-
sulmanii ºi persoanele din
Europa de Est au fost cel
mai des vizate de aceste
atacuri. “Cei care rãspân-
desc urã trimit mesajul cã
este în regulã sã abuzezi
sau agresezi alte persoa-
ne din cauza naþionalitã-
þii, etniei sau religiei”, a
declarat ministrul de In-
terne, Amber Rudd, într-
un comunicat emis înain-
te de publicarea “Planului
de Acþiune împotriva in-
fracþiunilor motivate de
urã”. „Ura nu îºi are lo-
cul într-o Mare Britanie a
secolului 21 care funcþi-
oneazã pentru toatã lu-
mea”, a adãugat Rudd.
Acesta ar urma sã anunþe
planul autoritãþile de a re-

vizui modul în care forþele de or-
dine înþeleg ºi rãspund la infracþi-
unile motivate de urã. Guvernul ar
urma sã aloce 3,14 milioane de
dolari pentru a întãri mãsurile de
securitate în cazul lãcaºurilor de
cult, în contextul temerilor cã
aceste locuri ar putea fi vizate de
atacuri motivate de urã.

refugiaþilor, dar ºi-au þinut europe-
nii promisiunea cãtre Turcia?”, a
spus liderul turc. Turcia a solicitat
accelerarea procedurilor de libera-
lizare a vizelor în zona Schengen
pentru cetãþenii sãi, restricþii care
urmau sã fie ridicate pânã în iunie,
dar ºi reluarea negocierilor privind
aderarea la UE. Din momentul în
care acordul dintre UE ºi Turcia a
intrat în vigoare afluxul de imigranþi
din Grecia a scãzut considerabil.
În situaþia actualã, Turcia nu se aflã
în poziþia de deveni stat membru
UE în viitorul apropiat, iar reintro-
ducerea pedepsei capitale de auto-
ritãþile de la Ankara ar putea duce
la încetarea imediatã a negocieri-
lor de aderare.
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METEO

În mare
parte seninmiercuri, 27 iulie - max: 33°C - min: 19°C

$
1 EURO ...........................4,4633 ............. 44633
1 lirã sterlinã................................5,3150....................53150

1 dolar SUA.......................4,0517........40517
1 g AUR (preþ în lei)........172,3186.....1723186

Cursul pieþei valutare din 27 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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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



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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Whiplash

Se difuzeazã la HBO, ora 21:15

Filmul spune povestea unui
student aflat la începutul unei
anevoioase experienþe: trans-
formarea în basistul central al
celei mai bune orchestre de
jazz din þarã. Este pregãtit sã
facã orice pentru asta, însã
ciudatul ºi excentricul sãu
profesor îl înnebuneºte cu
metodele sale extreme de
predare. Începe astfel sã îºi
piardã încrederea în talentul
sãu ºi în sine însuþi...

Rãpire de persoanã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Soþii Wayne ºi Eileen Hayes
(interpretaþi de Robert Redford ºi
Helen Mirren) duc o viaþã fericitã
ºi lipsitã de griji. Însã liniºtea le
este spulberatã atunci când
Wayne este rãpit, ziua în amiaza
mare. Dintr-o datã, Wayne, care
se mândrea cu faptul cã ºtie sã
negocieze orice în viaþã, ajunge
în situaþia în care soarta sa
depinde de un om care nu mai
are nimic de pierdut - Arnold
Mack (interpretat de Willem
Dafoe).

Accident

Se difuzeazã la Antena 1, ora  01:00

Trei tineri gonesc prin ploaie într-o
maºinã împrumutatã. Un prim
accident, a cãrui victimã este o
fetiþã, dã semnalul unei curse prin
oraº, pentru a scãpa de echipajele
miliþiei. Cursa se terminã tragic, cu
un alt accident grav, victimã fiind
chiar unul dintre cei implicaþi.
Singura scãpare este fuga. Filmul
prezintã transformãrile psihologi-
ce ale fugarilor, în încercarea lor
disperatã de a se sustrage conse-
cinþelor ºi presiunilor propriilor
constiinþe...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 28 iulie

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

2016
09:00 Vorbeºte corect!
09:15 Drumul spre glorie
11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 De joi pânã joi
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55  Vorbeºte corect!
17:00 Rezistenþa prin cultura
18:00 Lozul cel mare
18:30 Dincolo de hartã
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

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

2016
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 La 18 ani
2005, Canada, Dramã
01:00 Mad Men (R)
2007, SUA, Dramã
01:55 Vorbeºte corect!
02:00 Telejurnal
02:50 Amintiri din infern
03:40 Documentar

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
14:15 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 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Armaguedon
1977, Franþa
00:20 Interzis, arestat, cenzurat

TVR 2

07:50 Filme ºi vedete
08:25 Coºarii
10:10 Yasmine
12:00 SpongeBob: Aventuri pe

uscat 3D
13:30 Drumul spre regãsire
15:20 Liga dreptãþii: Tronul din

Atlantis
16:35 Pact matrimonial
18:05 Labirintul: Evadarea
20:00 K2. Atinge cerul
21:15 Whiplash
23:00 Femeia în negru 2:

Îngerul Morþii

HBO

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

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

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:30 Palomino (R)
1991, SUA, Dramã, Romantic,

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

PRO TV

ACASÃ
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Hasta el fin del mundo (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Hasta el fin del mundo (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)

07:30 Ce spun romanii (R)
08:30 La bloc (R)
11:00 Mizerabilii (R)
14:00 Iubitul meu se însoarã (R)
16:15 La bloc
18:30 Un Cadillac din aur masiv
20:30 Rãpire de persoanã
22:30 Masacrul din Texas 3D
00:30 Rãpire de persoanã (R)
02:15 Cine A.M.
06:30 Un Cadillac din aur masiv

(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 Accident

1976, România, Dramã

03:00 Acces direct (R)

06:00 Observator

ANTENA 1

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

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu (R)
08:45 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 Primãvara bobocilor
1985, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Poveste din vestul salbatic
1997, SUA, Western
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 La TV (R)
2015, Comedie
05:45 Focus (R)

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

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

League, Manchester United -
Roma

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
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VINERI  - 29 iulie

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

2016
09:00 Rezistenþa prin cultura
10:00 Amintiri din infern
11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Documentar
13:00 Dincolo de hartã
13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi
16:00 Documentar
16:50 Vorbeºte corect!
17:00 Ne vedem la TVR
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
22:15 Mad Men
2007, SUA, Dramã
23:10 Martor din umbrã
1999, Canada, Marea Britanie,

Australia, Mister, Thriller
01:00 Mad Men (R)

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
14:15 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 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Dupa ploaie
1999, Africa de Sud, Dramã
00:30 Televiziunea, dragostea

mea

TVR 2

07:15 Goosebumps: Îþi facem
pãrul mãciucã

08:55 Pact matrimonial
10:25 Labirintul: Evadarea
12:15 Cel mai lung drum
14:20 Philo se întoarce
16:15 Hot Pursuit: Urmãrire

periculoasã
17:40 Filme ºi vedete
18:15 Goosebumps: Îþi facem

pãrul mãciucã
20:00 Strangerland
21:50 Sãlbãticie
23:45 Foxcatcher
02:00 Poltergeist
03:35 Strangerland

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 O datã în viaþã
1994, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
2016, Turcia, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Eroi de sacrificiu 2
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
22:30 Vice
2015, SUA, Acþiune, SF
00:30 Ultimul glonþ
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
02:15 Eroi de sacrificiu 2 (R)
2012, SUA, Acþiune, Aventuri,

Thriller
03:45 I Like IT (R)
04:15 La Mãruþã (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ

08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Hasta el fin del mundo (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Hasta el fin del mundo
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Hasta el fin del mundo (R)
03:00 Regina (R)
04:15 Soþ de închiriat (R)
05:15 Dincolo de povestiri
05:45 Spune-mi cã eºti a mea

(R)

08:30 Ce spun romanii (R)
09:30 La bloc (R)
12:00 Condamnat pe nedrept

(R)
14:15 Pe chei (R)
16:30 La bloc
18:45 Jonglerul
20:30 Paravanul de fum
22:30 Operaþiunea Omega
00:15 Patriotul (R)
03:30 Cine A.M.

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 Plasa de stele – Rãzbu-

narea vedetelor
22:15 Poftiþi pe la noi! (R)
01:00 Ultima noapte de dragoste
1980, România, Dramã, Rãzboi
03:00 Acces direct (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Teo Show (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:30 Sabbagh în acþiune
23:30 Vacanþa Mare Best of (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:45 Te vreau lângã mine (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:15 Interviurile Cristinei

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

bine
20:30 Declaraþie de dragoste
1985, România, Romantic,

Dragoste
22:30 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
01:00 La TV (R)
2015, Comedie
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Trãdaþi în dragoste
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
09:10 Ora exactã în sport
10:00 ªtiri Sport.ro
10:10 Ora exactã în sport
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 -
Roma

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

SPORT.RO

Hot Pursuit: Urmãrire
periculoasã

Se difuzeazã la HBO, ora 16:15

Alãturarea celor douã actriþe
în comedia de acþiune "Hot
Pursuit: Urmãrire periculoa-
sã" s-a dovedit o experienþã
ineditã. "Pur ºi simplu, fiecare
persoanã avea privirea aþinti-
tã spre ea [Sofia]", a declarat
Witherspoon pentru PEOPLE.
"Bãrbaþii sunt copleºiþi, femei-
le îºi scapã po?etele. E ca
într-o reclamã...

Vice

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 22:30

Bruce Willis joacã în acest
thriller SF despre resortul
Vice, locul unde clienþii îºi pot
îndeplini cele mai sãlbatice
fantezii, alãturi de locuitori, ce
aratã precum oamenii.
Cu:
Thomas Jane, Bruce Willis,
Ambyr Childers
Gen film:
Acþiune, SF

Paravanul de fum

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora 20:30

Reportera Britt Shelly se
trezeºte alãturi de cadavrul
detetivului Jay Burgess ºi
devine suspectã în ochii
poliþiei.
Cu:
Jaime Pressly, Currie Graham,
Garwin Sanford,
Larissa Laskin
Gen film: Crimã

Ultima noapte
de dragoste

Se difuzeazã la Antena 1, ora 01:00

Tânãrul industriaº Tudor
Gheorghiu (Vladimir Gaitan)
îºi aminteºte, obsedat de
gelozie, povestea de dra-
goste dintre el ºi soþia sa
Lena (Joanna Pacula) petre-
cutã înainte de plecarea sa
în rãzboi. Crezând cã aceas-
ta urma sã se întâlneascã
cu amantul, el pãrãseºte
comanda subunitãþii sale...
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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.

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!
ORAªUL Segarcea anunþã pu-

blicul interesat asupra depunerii
solicitãrii de emitere a acordului de
mediu pentru proiectul „Moderniza-
re strãzi (Toporaºi, Trandafirului,
Rozelor, Libertãþii, Zambilelor, Tran-
silvaniei, Crinului, 1 Mai, Florilor, Fra-
sinului, Muncitorului), propus a fi am-
plasat în oraºul Segarcea. Informa-
þiile privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Dolj, Craiova, Str.
Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul Oraºu-
lui Segarcea, în zilele de Luni-Vineri,
între orele 08.00-14.00. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului
Dolj, Craiova, str. Petru Rareº, nr. 1.

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

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

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

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

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

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

Primãria Bistreþ anunþã publi-
cul interesat asupra depunerii
solicitãrii de obþinere a autori-
zaþiei de mediu privind activi-
tatea SISTEM DE CANALIZA-
RE ªI STAÞIE DE EPURARE
APE UZATE MENAJERE ce se
desfãºoarã în comuna Bistreþ,
satele Bistreþ ºi Plosca.

Informaþiile privind potentia-
lul impact asupra mediului pot
fi consultate la sediul APM Dolj,
str. Petru Rares, nr. 1, zilnic de
luni-Joi intre orele 8-16,30 ºi vi-
neri între orele 8-14.

Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul APM Dolj
pânã la data de 10.08.2016.

Primãria comunei Bãleºti, judeþul
Gorj, anunþã publicul interesat asu-
pra intenþiei depunerii solicitãrii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE ªI
STRADALE ÎN COMUNA BÃ-
LEªTI, JUD. GORJ”, amplasat în
satele Gãvãneºti ºi Stolojani, comu-
na Bãleºti, judeþul Gorj.

Informaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul APM
Gorj din Str. Unirii, nr. 76, Tg. Jiu ºi
la sediul titularului Primãria Bãleºti,
judeþul Gorj, în zilele de luni –vi-
neri, între orele 9-14.

Observaþiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM – Gorj.

OFERTE SERVICIU
Angajez ºofer cu experi-
enþã servicii catering. Te-
lefon: 0745/775.940.
DJ - organizez eveni-
mente pentru onomas-
ticã, cununie, botez, nun-
tã. Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Caut bonã pentru doi
copii (vârsta 1 an). Rela-
þii la telefon 0735/
247.287.
Angajãm mecanic auto.
Telefon: 0765/799.173.
Angajãm maºiniste ma-
rochinãrie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vârsta
23-33 ani, permis con-
ducere: englezã începã-
tor, pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã indepen-
dentã în Anglia – Regiu-
ne Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curãþe-
nie: case, birouri, grãdini.
Trimiteþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu@y-
ahoo.com. Cuplurile
alese vor primi pe
email-ul lor toate detalii-
le. Preþul drumului este
suportat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse evenimen-
te: nunþi, botez, majorat.
Relaþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli, gletu-
ieli, montez parchet.
Garantez calitatea. Tele-
fon: 0755/010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la preþuri
avantajoase. Telefon:
0766/359.513.
Tapiþer la domiciliu. Tele-
fon: 0768/623.964;
0351/416.198.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bucu-
reºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii. Te-
lefon: 0724/167.883.

APARTAMENTE
Apartament 4 decoman-
date toate îmbunãtãþirile.
Telefon: 0745/995.125.
Vând apartament Braz-
dã 1/4 semidecomandat,
3 camere, 2 balcoane,
îmbunãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã locui-
bilã comuna Periºor +
anexe, apã curentã, cana-
lizare la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni, vie.
Telefon: 0765/291.623.
Vând teren casã comu-
na Pieleºti, judeþul Dolj –
1820 mp. Informaþii. Te-
lefon: 0723/447.493.
Casã mare  cu toate uti-
litãþile super-îmbunãtãþi-
tã în comuna Lipovu cu
teren 7000 mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãscu -
Gorj. Telefon: 0723/
693.646.
Zonã centralã,  teren 760
mp, utilitãþi + casã de-
molabilã. 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 utili-
tãþile, împrejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Telefon:
0351/402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

Vând Dacia 1310 progra-
mul Rabla, piese de
schimb. Telefon: 0742/
382.449.
Vând DACIA 1300 con-
venabil, avantajos pen-
tru programul Rabla. Te-
lefon: 0728/272.925.
Craiova.
Vând Dacia 1310 pentru
programul Rabla. Tele-
fon: 0770/333.559.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

miercuri, 27 iulie 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, JUDEÞUL DOLJ

a n u n þ ã:

Primaria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea  a douã posturi
vacante de: consilier, debutant (S) ºi consilier, grad II (S) din cadrul Biroului
proiecte cu finanþare internaþionalã al aparatului de specialitate al primarului
oraºului Dãbuleni

Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor pentru postul de consi-
lier, debutant:

•  studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor pentru postul de consi-
lier, grad II:

• studii universitare de licenþã absolvite cu diplomã, respectiv studii superi-
oare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenþã sau echivalentã;

• vechime peste 2 ani ºi 6 luni;
Dosarele de înscriere se depun începând pânã  pe data de 10.08.2016,  ora 16 00,

la sediul Primãriei oraºului  Dãbuleni, str. Unirii nr. 15, or. Dãbuleni, jud. Dolj,
-  data, ora ºi locul susþinerii probei de verificare a cunoºtinþelor la limba

englezã 18.08.2016, ora 1000, la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj,
str. Unirii nr. 15;

- data, ora ºi locul susþinerii probei scrise  - 18.08.2016, ora 1400, la sediul
Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;

- data ºi locul susþinerii interviului – 22.08.2016, ora 1400 la sediul Primã-
riei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.

Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comisiei de
concurs: Ploae Marcela, tel. 0251/334.317

STRÃINE
Vând MATIZ, culoare
verde, stare  impecabi-
lã, AER condiþionat. Te-
lefon: 0724/305.886.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã, su-
per întreþinutã, toate con-
sumabilele schimbate
recent, fãrã nici un de-
fect. Telefon: 0766/
632.388.
Vând SEAT EXEO -
2010. Telefon: 0764/
529.339.
Vand Seat Leon 1.6. În-
matriculatã RO; - An fa-
bricaþie: 2003; Km:
195000; - 105 CP; Ben-
zinã; Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri; -
Geamuri Electrice; Închi-
dere centralizatã; ABS;
Servodirecþie; Xenon; -
Interior Recaro; Preþ
2700 Euro, negociabil.
Relaþii 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 hidrauli-
cã mase plastice, 2 bu-
telii. Telefon: 0767/
153.551.

Vând arbore motor nou
Dacia 1600, arc suspen-
sie spate Dacia papuc 5
locuri. Telefon: 0745/
589.825.
Vând pat dublu 2x2 m,
3 plapumi, saltea, husã
toate noi. Telefon: 0773/
849.388
Vând în cimitirul Ungu-
reni - zona Eroilor – par-
cela 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 formula
AS de 15 ani. Telefon:
0729/494.550.
Aragaz voiaj douã ochiuri
cu butelie, polizor unghiu-
lar (flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Sineas-
ca douã gropi suprapu-
se. Telefon: 0251/
427.583.
Vând þiglã Jimbolia, cã-
priori ºi cãrãmidã din de-
molãri. Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã copii 4-5
ani – 50 lei, televizor
Goldstar – 100 lei, 4 gropi
suprapuse Romaneºti
convenabil, maºinã de
cusut Ileana. Telefon.
0729/977.036.

Cadã baie fibrã sticlã,
ghivete baie, coº de þea-
vã pentru centrale, cârli-
ge jgheaburi zincate. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând þiglã ELPRECO
verde – 700 buc. 1,5 lei
/ buc. Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil EBODA
sigilat, cutii metalice pãs-
trare armament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte piele
militare, combinã muzi-
calã Stereo 205, calcu-
lator instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.
Vând bicicletã damã sau
bãrbaþi, butelii turist. Te-
lefon: 0761/676.223.
Vând cort 4 persoane, 2
compartimente ºi veran-
dã, douã aragaze voiaj,
butelie aragaz. Telefon:
0773/801.619; 0351/
410.383.
Vând cuier mare. Tele-
fon: 0742/884.839.
Vând în Iºalniþa: pompã
de udat grãdina Kama,
4 bare cornier 70 cm
lungi de 2,80 m 1 leu/
kg, douã foi tablã zinca-
tã 2/1 m, drujbã electri-
cã Einºel cu lanþ rezervã
- 220 lei. Telefon: 0770/
303.445.

Vând maºinã cusut, fri-
gider, ºifonier, cana-
pea, f.tolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãruc ior  d in
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.

Vând calorifer cu 11 ele-
menþi electric nou, radia-
tor cu 3 trepte ALASCA
nou. Telefon: 0770/
687.430.
Vând cãruþ sport copii,
maºinã de spãlat Alba
Lux, barcã artizanalã, ca-
merã auto. Telefon: 0351/
181.202; 0773/970.204.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon: 0770/
413.319.

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

DIVERSE
Singura argintãrie din Cra-
iova, situatã în ValeaVlãicii
(vis-a-vis de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate ma-
nual, cu argint la schimb ºi
manopera/obiect. Telefon:
0351/423.493.
Caut depanator maºinã de
scris. Telefon: 0251/415.586.

 PRIMÃRIA ORAªULUI DÃBULENI, JUDEÞUL DOLJ

a n u n þ ã:

Primaria oraºului Dãbuleni organizeazã concurs pentru ocuparea
postului vacant de ºofer în cadrul Biroului administrativ-deservire

Nivelul studiilor ºi vechimea în specialitatea studiilor:
- Studii liceale, respective studii medii liceale, finalizate cu di-

plomã de  bacalaureat.
- Atestat professional pentru conducãtorii auto care efectueazã

transport public de persoane în termen de valabilitate, eliberat de
ARR;

- permis de conducere categoria ”B”, ”C”, „D” ºi ”E”;
- experienþa profesionalã în calitate de ºofer  profesionist de

minim 5 ani.
Dosarele de înscriere se depun începând pânã  pe data de 10.08.2016,

ora 16 00, la sediul Primãriei oraºului  Dãbuleni, str. Unirii nr. 15, or.
Dãbuleni, jud. Dolj,

-  data, ora ºi locul susþinerii probei practice - 18.08.2016, ora 1000,
la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;

- data, ora ºi locul susþinerii probei scrise  - 18.08.2016, ora 1400,
la sediul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15;

- data ºi locul susþinerii interviului – 22.08.2016, ora 1000 la se-
diul Primãriei oraºului Dãbuleni, jud. Dolj, str. Unirii nr. 15.

Datele de contact ale persoanei care asigurã secretariatul comi-
siei de concurs:  Ploae Marcela, tel. 0251/334.317
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SCM Craiova se aflã de luni într-un stagiu de
pregãtire la Cheile Grãdiºtei. Fetele pregãtite de
Bogdan Burcea  nu vor lucra doar la capitolul fizic
în cantonamentul montan, ci vor avea ºi bucuria
de a “vedea” mingea.

Astfel, alb-albastrele vor disputa, astãzi, o parti-
dã test în compania formaþiei HC Zalãu, prima a
acestei veri.

Stagiul de la Cheile Grãdiºtei se va încheia vineri,
iar sâmbãtã (17:00) ºi duminicã (11:00) SCM se va
testa ºi pe propriul parchet, la Sala Poivalentã, într-
o dublã cu Mãgura Cisnãdie, echipã cu care va juca
ºi în prima etapã a noului sezon, însã în deplasare.

Handbalistele de la SCMHandbalistele de la SCMHandbalistele de la SCMHandbalistele de la SCMHandbalistele de la SCM
susþin primul amical al veriisusþin primul amical al veriisusþin primul amical al veriisusþin primul amical al veriisusþin primul amical al verii

În afarã de aceste partide, mai sunt
stabilite douã turnee. Mai întâi, în 12 ºi
13 august, Craiova va mai participa la un
patrulater gãzduit de CSM Bistriþa, unde
vor mai participa “U” Cluj ºi aceeaºi HC
Zalãu. Sistemul de desfãºurare va fi “fie-
care cu fiecare”. Apoi, în intervalul 19-
21 august, SCM va organiza un turneu la
care ºi-au anunþat prezenþa HCM. Râm-
nicu Vâlcea, HC Dunãrea Brãila ºi CSU
Danubius Galaþi.

În altã ordine de idei, clubul din Bãnie
a oficializat, luni, transferurile goalkee-
perului Florentina Stanciu Grecu ºi Yuli-
yei Zaremba. Prima este nãscutã chiar
în Craiova, în 1982, ºi vine dupã 12 ani

petrecuþi în Islanda, unde a adunat 4 titluri cu Stjar-
nan ºi Vestmannaeyjar. Zaremba este o ucrainean-
cã în vârstã de 28 de ani, joacã extremã/inter dreap-
ta, ºi a evoluat ultima datã pentru retrogradata Ra-
pid Bucureºti.

Cele douã sunt doar ultimele dintr-o lungã serie
de achiziþii. Au mai ajuns în Bãnie, în acest inter-
sezon: Cristina Zamfir (Corona Braºov), Valentina-
Ardean Elisei (HCM Baia Mare), portarul Yuliya Du-
manska (tot de la Baia Mare), Jelena Trifunovic (Za-
gos/Turcia), Yaroslava Burlachenko (Ardesen GSK/
Turcia), Zeljka Nicolic (Ringkobing/Danemarca),
Jelena Markovic (ATH Achenheim/Franþa).

Astãzi
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)
Asearã, dupã închiderea ediþiei: 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) – An-
derlecht Bruxelles (Bel), Dinamo Zagreb (Cro) – Dinamo Tbilisi (Geo),
ªahtior Doneþk (Ucr) – Young Boys Berna (Elv), Ajax Amsterdam (Ola)
– PAOK Salonic (Gre).

Returul e programat sãptãmâna viitoare, în 2 ºi 3 august.

LIGA CAMPIONILOR –
TURUL III PRELIMINAR –
PRIMA MANªÃ

Simona Halep ºi
Monica Niculescu s-
au calificat, ieri dimi-
neaþã, în turul al doi-
lea al probei de dublu
de la Montreal (Cana-
da), turneu dotat cu
premii de peste 2,4 mi-
lioane de dolari, dupã
ce au trecut, în mini-
mum de seturi, de tan-
demul Gabriela Da-
browski/Alla Kudriav-
þeva (Canada/Rusia).

Aflate la  primul
meci jucat împreunã la
dublu, româncele ºi-au pierdut
o singurã datã serviciul în actul
inaugural, însã au reuºit douã
break-uri, suficient cât sã ºi-l
adjudece cu 6-3. În manºa se-
cundã, Halep ºi Niculescu au
servit excelent ºi au mai izbutit
încã douã break-uri, punând ca-
pãt meciului cu un 6-2, în doar
58 de minute de la start.

Halep a obþinut astfel prima
victorie într-un concurs de du-
blu în 2016, în timp ce Nicules-
cu îºi continuã turul de forþã,
dupã ce sãptãmâna trecutã a tri-
umfat la Washington în echipã cu

Deportivo La Coruna l-a pre-
zentat oficial pe Florin Andone
(23 de ani), care a semnat un
contract  pe cinci  sezoane.
Transferul fusese anunþat  încã
de vineri, dar atacantul român a
ajuns abia ieri în cantonamentul
echipei galiciene.

Cordoba va primi în schim-
bul sãu 4,7 milioane de euro
plus 30% dintr-o eventualã re-
vânzare.

“Este echipa care m-a dorit
cel mai mult. Sunt foarte feri-
cit, era vital pentru mine sã joc
în acest sezon în prima divizie.

Ana Maria Tãnãsie (21 de ani)
va rata Jocurile Olimpice de la
Rio, dupã ce a suferit o rupturã a
ligamentului încruciºat, dumini-
cã, în ultimul meci al turneul
amical din Norvegia (21-21 cu

DIGI SPORT 1
20:30 – FOTBAL – Liga Campionilor: Astra Giurgiu

– FC Copenhaga / 2:30, 4:30, 6:30 – FOTBAL – Me-
ciuri amicale, “International Champions Cup”: Real Ma-
drid – Paris SG, Bayern Munchen – AC Milan, Chelsea
– Liverpool.

DIGI SPORT 2
18:00 – TENIS (M) – Turneul de la Toronto, în Ca-

nada: ziua a 3-a.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DOLCE SPORT 2
19:30 – TENIS (F) – Turneul de la Montreal, în Ca-

nada: ziua a 3-a.
EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Openul Mondial, în China: etapa

a 3-a / 16:00 – CICLISM – Turul Valoniei: etapa a 5-a.
EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Openul Mondial, în China: eta-

pa a 3-a.

Inedita pereche Halep/Niculescu, în turul secund la Montreal
Asearã, respectiv azi noapte, cele douã au intrat în luptã ºi la simplu

belgianca Yanina Wickmayer.
Datoritã acestui succes, du-

blul Halep/Niculescu ºi-a asigu-
rat un cec în valoare de 9.090
de dolari ºi 105 puncte WTA.

În runda urmãtoare, cea a op-
timilor de finalã, Simona Halep
ºi Monica Niculescu vor juca,
mâine, împotriva unui cuplu din
Ucraina, Katerina Bondarenko/
Olga Savchuk. În primul tur, vii-
toarele adversare au dispus, scor
6-2, 6-2, de Timea Babos ºi Lu-
cie Safarova (Ungaria/Cehia).
Bondarenko ºi Savchuk alcãtu-
iesc o echipã mul tmai ciudatã,

evoluând deja pentru
a 7-a oarã împreunã
în acest sezon.

Pe de altã parte,
Monica Niculescu
(28 ani, 61 WTA) a
jucat, asearã, ºi în tu-
rul I la simplu, con-
tra letonei Jelena Os-
tapenko (19 ani, locul
40 WTA). Dacã va fi
trecut de sportiva bal-
ticã, Niculescu va da
mai departe de polo-
neza Agnieszka Rad-
wanska (4 WTA). Cât
o priveºte pe Halep

(24 ani), acceptatã direct în tu-
rul doi graþie statutlui de favori-
tã 5 (între timp devenitã 4, prin
retragerea liderului Serena Wil-
liams), constãnþeanca a evoluat
la primele ore ale acestei dimi-
neþi în compania Dariei Gavrilo-
va (22 ani, 45 WTA), care a în-
trecut-o în prima rundã pe gre-
manca Annika Beck (39 WTA),
scor 6-4, 6-3. În turul al treilea,
dacã se respectã calculele hâr-
tiei, Simona ar putea sã o întâl-
neascã pe Karolina Pliskova (Ce-
hia, 17 WTA).

Florin Andone, prezentat
oficial la Deportivo la Coruna

Vreau sã le mulþumesc tuturor
celor de aici pentru cã mi-au
oferit aceastã oportunitate! Sunt
nerãbdator sã-mi întâlnesc co-
legii ºi antrenorii, iar apoi sã in-
cepem treaba. Îi multumesc pre-
sedintelui Cordobei cã m-a înþe-
les ºi mi-a oferit posibilitatea de
a semna cu Depor. A inþeles cã e
important pentru mine sã joc la
o echipã de primã ligã.

Nu-mi place sã pierd. Am o
mentalitate de învingãtor, vreau
sã joc mereu bine ºi sã fiu la dis-
poziþia colegilor ºi a antrenorilor
mei”, a declarat Andone.

Ana Maria Tãnãsie rateazã JO
Spania). Extrema stângã a
efectuat un RMN la revenirea în
þarã, în urma cãruia temerile au
fost confirmate. În locul handba-
listei care va evolua la Dunãrea
Brãila va fi convocatã Camelia

Hotea (31 ani,
Corona Braºov),
jucãtoare aflatã pe
lista de 28. Federa-
þia Românã de
Handbal a demarat
deja procedurile
pentru e efectua
schimbarea în lotul
de 14.

La Olimpiadã (5-
21 august), Româ-
nia face parte din
Grupa A, alãturi de
Norvegia, Spania,
Muntenegru,
Brazilia ºi Angola.
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1. Dinamo 1 1 0 0 4-1 3
2. Pandurii 1 1 0 0 2-1 3
3. Gaz Metan 1 1 0 0 2-1 3
4. Viitorul 1 1 0 0 1-0 3
5. Steaua 0 0 0 0 0-0 0
6. CSMS Iaºi 0 0 0 0 0-0 0
7. Botoºani 0 0 0 0 0-0 0
8. Craiova 1 0 0 1 1-2 0
9. Voluntari 1 0 0 1 0-1 0
10. Chiajna 1 0 0 1 0-2 0
11. Astra 1 0 0 1 1-4 0
12.CFR Cluj 1 1 0 0 2-0 -3
13 Rapid 0 0 0 0 0-0 -6
14. ASA 1 0 0 1 1-2 -6

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Gigi Mulþescu ridicase ºtacheta
prin rezultatele din amicale, dar ºi
prin jocul pe care-l etalaserã juveþii
contra unor echipe cu nume. Numai
cã modul cum a arãtat Universitatea
la debutul în campionat a spulberat
rapid încrederea fanilor. Aceºtia nu
s-au îngrãmãdit nici sã-ºi achiziþio-
neze abonamente, chiar dacã existã
ºi posibilitatea de a asista la meciuri
ºi pe noua arenã din Bãnie, în partea
a doua a sezonului. În jur de 1.000 de
abonamente s-au vândut, ca ºi anul
trecut, semn cã publicul aºteaptã o
confirmare pe teren a “schimbãrii la
faþã”, întrucât nici campania de achi-
ziþii n-a fost nici ea prea  atractivã.

Nu neapãrat rezultatul a surprins
negativ, ci lipsa de idei în atac a craio-
venilor în faþa unei echipe mult slãbi-
te faþã de sezonul trecut. Pânã la golul
din prelungiri, Pandurii practic nu a
avut nicio ocazie, reuºita lui Herea fi-
ind mai degrabã un autogol al lui Po-
pov. Craiova n-a ºtiut sã profite de
forma slabã a unei echipe care proba-
bil îºi va reveni pe parcurs, mai ales
dupã încorporarea lui Sânmãrtean. Ca
ºi moment prielnic de a taxa un rival la
play-off neintrat în formã, Universita-
tea a pierdut aceeaºi ocazie pe care a
avut-o anul trecut în ªtefan cel Mare.
Atunci, Dinamo, care nu avea niciun
atacant în lot ºi abia a completat foaia
de joc cu câþiva juniori, s-a impus cu

Liga I – etapa 1

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

77, Lazãr 44.
CFR Cluj – Chiajna 2-0
Au marcat: C. Lopez 67, Guima 68.
Meciurile Steaua – CSMS Iaºi ºi ACS Poli/Rapid – FC Boto-

ºani au fost amânate.

Liga I – etapa viitoare

CSMS Iaºi – Gaz Metan, vineri, ora 21
FC Botoºani – CFR Cluj, sâmbãtã, ora 18.30
Dinamo – Rapid/ACS Poli, sâmbãtã, ora 21
Pandurii – Astra, duminicã, ora 17.30
Viitorul – Steaua, duminicã, ora 21
“U” Craiova – ASA, luni, ora 18.30
Concordia – FC Voluntari, luni, ora 21

Alb-albaºtrii au avut la Severin o evoluþie sub aºteptãri,
care nu le permite sã aspire la play-off

1-0. Ca ºi evoluþie a scorului, alb-al-
baºtrii au pierdut la fel cum au fãcut-o
tot acum un an, contra Astrei, pe “Ex-
tensiv”, când egalaserã în penultimul
minut, prin Mateiu, iar elanul care i-a
îndemnat cãtre un gol al victoriei a
fost de fapt o naivitate, fiind penali-
zaþi în prelungiri.

Mulþescu a avut un discurs neaº-
teptat de dur la finalul partidei. De mult
timp nu am vãzut în Bãnie un antre-
nor care sã-ºi desfiinþeze elevii astfel,
indiferent de scor sau de erori indivi-
duale. Bietul Jerry Gane a fost demis
fiindcã tripleta Brac-Straton-Irimia l-a
“curãþat” ºi tot nu l-am auzit criticân-
du-i în asemenea manierã. De la Mul-
þescu ne aºteptam sã formeze o echi-
pã care sã atace ºi sã piardã sau sã
câºtige spectaculos. Pe craioveni nu-
I pãcãleºti cu astfel de discursuri, ei
ºtiu ce au vãzut. Au vãzut o echipã
care a avut o singurã ocazie mare de
gol, abia în penultimul minut de joc,
în faþa unui adversar nemotivat, ne-
pregãtit de competiþie, de la care am
remarcat numai  jucãtorii pe care Gri-
goraº a fost obligat sã-I foloseascã,
juniorii Pârcãlabu ºi Trifu.

Popov ºi compania puteau sã mai
primeascã 2-3 goluri pe erori indivi-
duale ºi nimeni nu era dezamãgit dacã
Universitatea marca la rândul ei 3-4
goluri ºi mai avea alte ocazii de gol.

În schimb, am vãzut niºte juveþi mo-
leºiþi, care s-au complãcut într-o po-
sesie pasivã, cel puþin în prima repri-
zã, ºi au atacat doar din disperare,
fãrã trasee stabilite, dupã ce au fost
conduºi cu 1-0. Practic, de la mijloc
în sus nu putem remarca niciun jucã-
tor titular vinerea trecutã ºi doar câ-
teva centrãri ale lui Vãtãjelu au creat
pericol. Aducând un antrenor care
era recomandat ca unul “spectacu-
los”, a surprins neplãcut forma sla-
bã pe care au arãtat-o jucãtori pre-
cum Ivan, Bancu sau Mateiu, fiind-
cã de la Mãzãrache, spre exemplu,
nu sunt aºteptãri prea mari, poate
doar mãcar sã renunþe la vãitãturile
ºi tãvãlelile penibile ulterioare oricã-
rui contact cu adversarii.

Aºteptând minunea-cariocas
În primul meci de acasã al Univer-

sitãþii va debuta ºi jucãtorul spre care
se îndreaptã spreanþele fanilor, bra-
zilianul Gustavo Vagenin. Mijlocaºul

de 24 de ani a impresionat deja la
antrenamente prin execuþiile sale, iar
cu pregãtirea fizicã este în parametri
normali. Noul decar al ªtiinþei are
ºanse mari sã fie titular, ca ºi vârful
Rambe, de altfel.

Clubul din Bãnie a scos deja la
vânzare biletele pentru meciul de luni,
iar acestea pot fi comandate online,
accesând link-ul de pe site-ul oficial
al clubului sau direct pe site-ul-
 www.biletecsuc.ro. Tichetul de acces
va sosi acasã. În urma colaborãrii cu
Eventim.ro, biletele se gãsesc de azi

ºi pânã în ziua meciului în magazinele
Domo, Germanos, Vodafone, Orange
ºi OMV. Totodatã, se pot achiziþiona
ºi de la magazinul oficial al Universi-
tãþii Craiova, situat în zona English
Park. Programul de funcþionare al ma-
gazinului este zilnic între orele 10-19.
La casele de bilete de la stadionul Ex-
tensiv, tichetele de acces la meci vor
fi la vânzare duminicã ºi luni, de la ora
10. Preþul biletelor pentru meciul Uni-
versitatea Craiova – ASA Târgu
Mureº: peluza: 5 lei, tribuna 2: 10 lei,
tribuna 1: 15 lei, tribuna 0: 25 lei.
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