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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB
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- Credeam, Popescule, cã politi-
cienii noºtri sunt patrioþi, dar vãd
cã mulþi din ei sunt patrihoþi.
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Întrucât lucrãrile
nu mai pot fi reali-
zate pe fonduri
europene, Primãria
Craiova a stabilit
sumele necesare
pentru reabilitarea
Colegiului Naþional
„Carol I” ºi a Ope-
rei Române, aces-
tea ridicându-se la
39,5 milioane de
lei. Cum documen-
taþia a fost aproba-
tã de consilierii
locali, iar autoritã-
þile spun cã au
obþinut avizul Minis-
terului Culturii, nu
ar mai exista, prac-
tic, nici un impedi-
ment pentru începe-
rea lucrãrilor. 33333 AC
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Despre pledoariaDespre pledoariaDespre pledoariaDespre pledoariaDespre pledoaria
primei doamne a SUA!primei doamne a SUA!primei doamne a SUA!primei doamne a SUA!primei doamne a SUA!

Michelle Obama a apãrat can-
didatura fostului secretar de stat,
Hillary Clinton, la prezidenþialele
din noiembrie a.c., printr-un dis-
curs, de-a dreptul electrizant, la
Convenþia Democraþilor, de la Phi-
ladelphia, înainte de apariþia aºtep-
tatã a senatorului de Vermont, Ber-
nie Sanders. Îndelung ovaþionatã la
urcarea pe scenã, prima doamnã s-
a lansat într-o pledoarie liberã de
circa 15 minute, bine intonatã, în
favoarea candidatei democraþilor.
„Noi ºtim cã toate cuvintele ºi fap-
tele noastre au importanþã”, a spus
Michelle Obama. În opinia cãreia
singura persoanã calificatã, pen-
tru a deveni preºedinte, este „prie-
tena noastrã Hillary Clinton”.

Pesticidele,Pesticidele,Pesticidele,Pesticidele,Pesticidele,
riscuri majoreriscuri majoreriscuri majoreriscuri majoreriscuri majore
pentru sãnãtate!pentru sãnãtate!pentru sãnãtate!pentru sãnãtate!pentru sãnãtate!

Greenpeace România a pu-
blicat în aceastã sãptãmânã
lista neagrã a pesticidelor din
Uniunea Europeanã: 209 din-
tre acestea pot reprezenta ris-
curi pentru sãnãtate ºi mediu.
O nouã versiune a catalogu-
lui intitulat „Lista neagrã a
pesticidelor în UE” a fost rea-
lizatã de Lars Neumeister, un
expert independent, ce inven-
tariazã toate pesticidele auto-
rizate în Uniunea Europeanã
în funcþie de potenþialele ris-
curi pe care le reprezintã pen-
tru sãnãtatea oamenilor si a
mediului.

IncendiuIncendiuIncendiuIncendiuIncendiu
la o locuinla o locuinla o locuinla o locuinla o locuinþþþþþã deã deã deã deã de
pe strada Bresteipe strada Bresteipe strada Bresteipe strada Bresteipe strada Brestei

Pânã la sfârºitul anului 2016,
prin Programul Ford,

VVVVVor fi instruiþior fi instruiþior fi instruiþior fi instruiþior fi instruiþi
peste 20.000peste 20.000peste 20.000peste 20.000peste 20.000
de ºoferi dinde ºoferi dinde ºoferi dinde ºoferi dinde ºoferi din
13 þãri europene13 þãri europene13 þãri europene13 þãri europene13 þãri europene
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Trupul românului mort
în atentatul din Nisa
a fost repatriat

Sicriul cu trupul românului
ucis în atentatul terorist de la
Nisa a fost adus, ieri dupã-
amiazã, în România ºi va fi
depus la catedrala din Rovinari.
Cristian Coman va fi înmor-
mântat, sâmbãtã, în Cimitirul
Eroilor din Rovinari, la eveni-
ment anunþându-ºi prezenþa ºi
ambasadorul Franþei în Româ-
nia, transmite corespondentul
MEDIAFAX.

Sicriul a fost preluat de pe
Aeroportul Internaþional „Henri
Coandã” Bucureºti de o firmã
de servicii funerare, care îl va
transporta ulterior în oraºul
natal, Rovinari, pentru înmor-
mântare. „Familia a apelat la o
firmã de servicii funerare
pentru a prelua sicriul cu
trupul neînsufleþit de la Bucu-
reºti, urmând sã fie depus la
Catedrala din Rovinari, pânã
sâmbãtã, la ora 12.00, când va
avea loc înmormântarea. Toate
cheltuielile vor fi suportate de
francezi. Am luat hotãrârea în
Consiliul Local de a acorda
familiei un ajutor financiar de
urgenþã, în valoare de 5.000 de
lei. O sã punem la dispoziþie ºi
o salã în care va avea loc
pomana. ªi-a anunþat prezenþa
la înmormântare ºi ambasado-
rul Franþei, Francois Saint-
Paul”, a declarat, pentru
MEDIAFAX, Robert Filip,
primarul oraºului Rovinari.

În urmã cu opt ani, Cristian
Coman a plecat din Gorj cu
soþia sa ºi s-au mutat la
Timiºoara. În 2010, au decis
însã sã meargã în Austria, la
muncã, unde l-au luat ºi pe fiul
lor în vârstã de ºapte ani. De
Ziua Naþionalã a Franþei, cu
toþii au hotãrât sã meargã în
vacanþã cu familia, la Nisa. În
seara în care se afla pe prome-
nadã, Cristian Coman ºi-a
anunþat mama cã va veni acasã
ºi va sta ºi la Rovinari o
sãptãmânã, în concediu.

MDRAP a lansat, ieri, în dezba-
tere publicã Strategia Naþionalã a
Locuirii, care prevede ca de pro-
gramul ‘’Prima casã’’ sã benefi-
cieze doar cei cu venituri mici, lo-
cuinþele ANL sã nu mai fie vându-
te, statul sã poatã subvenþiona chi-
riile, iar clãdirile istorice nelocuite
sã fie cumpãrate de stat. Conform
strategiei, Guvernul vrea sã oblige
dezvoltatorii ca 20% din locuinþele
pe care îºi propun sã le constru-
iascã sã aibã un preþ mai mic de
50.000 euro, ca o condiþie de obþi-
nere a autorizaþiilor de construire.

Potrivit documentului, postat pe
site-ul Ministerului Dezvoltãrii Re-
gionale ºi Administraþiei Publice, se
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Al treilea caz de infectare cu
virusul Zika a fost confirmat în
România, fiind vorba despre un
bãrbat care s-a întors în urmã cu
câteva zile din Republica Domini-
canã ºi care s-a prezentat la Spi-
talul de Boli Infecþioase Cluj-Na-
poca cu febrã ºi erupþie tegumen-
tarã, anunþã Ministerul Sãnãtãþii.
Pacientul a fost externat întrucât
starea sa generalã de sãnãtate era
bunã, transmite corespondentul
MEDIAFAX. “Este vorba despre
un bãrbat în vârstã de 36 ani, care
locuieºte la Cluj-Napoca ºi a cã-
lãtorit în Republica Dominicanã –
zonã activã de transmitere a viru-
sului Zika –, în perioada 6-13 iu-
lie. A urmat un alt sejur în SUA în
perioada 13-20 iulie”, a anunþat,
ieri, Ministerul Sãnãtãþii.

Bãrbatul a revenit în România
în data de 21 iulie, iar o zi mai
târziu s-a prezentat la Spitalul de

Boli Infecþioase Cluj-Napoca cu
simptome de febrã ºi erupþie te-
gumentarã generalizatã. Probele
prelevate au fost trimise spre ana-
lizã la Institutul Cantacuzino, iar
pe 27 iulie rezultatele au dovedit
prezenþa virusului Zika. Sursa ci-
tatã anunþã cã pacientul este în
afara oricãrui pericol ºi reamin-
teºte cã virusul Zika nu se trans-
mite pe calea aerului sau prin con-
tact cu un pacient infectat.

Ministerul Sãnãtãþii informea-
zã din nou cã persoanele care cã-
lãtoresc sau locuiesc în zone cu
transmitere activã a virusului Zika
trebuie sã ºtie cã virusul se poate
transmite prin înþepãturã de þân-
þar, dar ºi prin contact sexual. “Fe-
meile gravide sau care programea-
zã o sarcinã nu ar trebui sã cãlã-
toreascã în zonele cu transmitere
activã a virusului Zika, iar dacã
locuiesc într-o regiune cu trans-

mitere a virusului ar trebui sã res-
pecte riguros mãsurile de împie-
dicare a contaminãrii prin înþepã-
turã de þânþar. (...) Cãlãtorii care
revin din zone cu transmitere de
virus Zika ar trebui sã aibã doar
contacte sexuale protejate în pri-
mele 8 sãptãmâni dupã revenire

în þarã pentru a reduce riscul de a
transmite acest virus. Dacã apar
simptome compatibile cu infecþia
cu virusul Zika ar trebui sã res-
pecte abstinenþa/contacte sexuale
protejate pentru cel puþin 6 luni”,
transmite ministerul într-un comu-
nicat de presã.

Sorin Ovidiu Vîntu, suspect într-un nou dosar
în care ar fi vizaþi mai mulþi politicieni

Omul de afaceri Sorin Ovidiu
Vîntu a fost adus, ieri-dimineaþã,
la sediul DNA, din Penitenciarul
Rahova, pentru a i se aduce la cu-
noºtinþã acuzaþia de cumpãrare de
influenþã, într-un dosar instrumen-
tat de DNA, în care ar apãrea ºi
nume de politicieni, a precizat avo-
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Prima casã doar pentru cei cu venituri mici ºi vouchere pentru chirie

considerã cã forþa cu care s-a re-
lansat sectorul rezidenþial în ultima
perioadã ar putea fi diminuatã de
eventuala stopare a programului
Prima Casã. ‘’Câteva modificãri ale
programului ‘Prima casã’ ar putea
ajuta la soluþionarea unora dintre
aceste probleme: de exemplu, printr-
o direcþionare mai bunã cãtre gos-
podãriile care altfel nu ar putea con-
tracta o ipotecã, efectele de distor-
sionare ar putea fi reduse deoarece
veniturile beneficiarilor ar corespun-
de preþurilor locuinþelor mai mici,
iar cheltuielile publice ar fi direcþio-
nate corespunzãtor cãtre gospodã-
riile cu venituri mai mici. Plafonul
de garantare de 60.000-70.000

EUR nu este destul de eficient în
filtrarea ºi orientarea cãtre persoa-
nele care au cu adevãrat nevoie de
acest tip de asistenþã din partea
Guvernului. Un criteriu de eligibili-
tate bazat pe venit ar putea fi o so-
luþie în aceastã privinþã. Astfel, eli-
gibilitatea pentru obþinerea garanþiei
din cadrul programului ‘Prima Casã’
ar putea sã se bazeze pe criteriul de
venit’’, se aratã în document. Stra-
tegia Naþionalã a Locuirii prevede
ºi diferenþierea TVA pe locuinþe.

Strategia a fost realizatã pe baza
analizelor Bãncii Mondiale, care a
propus un set de recomandãri,
potrivit Ministerului Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei Publi-

ce. Principalele grupuri vulnerabi-
le de populaþie din România (per-
soanele sãrace/cu venituri reduse;
copiii ºi tinerii lipsiþi de îngrijirea ºi
susþinerea pãrinþilor; vârstnicii sin-
guri sau aflaþi în stare de depen-
denþã; persoanele de etnie romã;
persoanele cu dizabilitãþi; persoa-
ne dependente de droguri sau al-
cool, victime ale violenþei în fami-
lie, persoane care au ispãºit pedepse
privative de libertate, persoane afla-
te în evidenþele serviciilor de pro-
baþiune; persoane care trãiesc în
comunitãþi marginalizate etc.) con-
stituie grupul þintã al Strategiei ºi
beneficiarii cheie ai mãsurilor care
vor fi implementate pânã în 2020.

catul acestuia dupã audieri. Mai
exact, Vîntu este suspectat cã ar
fi oferit un milion de euro unui
politician pentru a obþine sprijinul
acestuia, au precizat surse apro-
piate anchetei.

În spaþiul public au apãrut infor-
maþii referitoare la faptul cã în do-

sar ar apãrea ºi numele lui Bogdan
Olteanu ºi Cãlin Popescu Tãricea-
nu, lucru care nu a fost confirmat
oficial de nicio autoritate. ’’Nu co-
mentez zvonuri. Presupunând cã
într-adevãr numele meu e menþio-
nat într-un fel sau altul în denunþul
vreunui arestat, condamnat, anche-
tat, suspect, inculpat etc., aºtept ca,
o datã cu apropierea alegerilor, mai
mulþi arestaþi, condamnaþi, anche-
taþi, suspecþi, inculpaþi etc. sã facã
denunþuri împotriva mea, pentru a
obþine promisiunea procurorilor
DNA cã vor avea parte de un trata-
ment mai indulgent în faþa Legii ºi
vor rãmâne cu banii furaþi, even-
tual’’, a scris copreºedintele ALDE
pe Facebook dupã speculaþiile apã-
rute în presã.

‘’Dupã ce se va aduna un nu-
mãr de denunþuri mãcar cu douã
cifre, voi da urmãtorul rãspuns
pentru toate înscenãrile: «Oricât aº
fi eu de vânat de DNA, ALDE va fi

partid parlamentar dupã alegeri.
Bãsescu, atunci când era la apo-
geul puterii sale, a fãcut numeroa-
se eforturi de a mã elimina din
fruntea Guvernului ºi din politicã.
N-a reuºit, pentru simplul motiv cã
în toatã activitatea mea NU existã
fapte de corupþie»’’, a adãugat el.

La 22 iulie, Sorin Ovidiu Vîntu
a fost încarcerat în urma unei con-
damnãri de ºase ani ºi douã luni
de închisoare în dosarul Petrom-
service. Alãturi de Vîntu a fost
condamnat ºi fostul sindicalist
Liviu Luca la ºase ani de detenþie.
Sorin Ovidiu Vîntu a fost con-
damnat pânã în prezent în douã
dosare, executându-ºi ambele pe-
depse. În 24 ianuarie 2014 a fost
condamnat de instanþa supremã la
doi ani de închisoare cu executa-
re în dosarul favorizãrii lui Nico-
lae Popa. Anterior, a fost condam-
nat la doi ani de pentru ºantajarea
lui Sebastian Ghiþã.
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În cartierul ºcolilor, cum era
numitã zona la sfârºit de secol
XIX, pe locul actualului colegiu
exista ªcoala Centralã, consideratã
de istorici prima ºcoalã modernã
din Craiova. Pe la 1892 se pune
problema construirii unui nou se-
diu de ºcoalã ºi aºa apare proiec-
tul imobilului de acum. Arhitectul
ales a fost Toma Dobrescu, func-
þionar în cadrul Ministerului Cul-
telor ºi Instrucþiunii Publice de
atunci, care a propus o clãdire într-
un stil electic, dar de influenþã fran-
cezã. În afara spaþiilor ºcolare, care
erau ultramoderne pe atunci, liceul
dispunea de laboratoare, dar mai
ales de o bibliotecã splendidã, al
cãrui mobilier se mai pãstreazã ºi
azi. De altfel, întreg mobilierul ºco-
lar, din lemn sculptat, a fost coman-
dat la atelierul unui meºteºugar
francez, G. A Carissy. Pictorul
polonez, Francisc Tribalski, care a
pictat ºi Palatul Peleº, a realizat
frescele din bibliotecã ºi din sãlile
rotunde de la parter ºi primul etaj.

Cutremurele au
afectat puternic

structura
de rezistenþã

În 1925, deºi spaþioasã, ºcoala

Colegiul „Carol I” ºi Opera RomânãColegiul „Carol I” ºi Opera RomânãColegiul „Carol I” ºi Opera RomânãColegiul „Carol I” ºi Opera RomânãColegiul „Carol I” ºi Opera Românã
Craiova, drum liber pentru consolidareCraiova, drum liber pentru consolidareCraiova, drum liber pentru consolidareCraiova, drum liber pentru consolidareCraiova, drum liber pentru consolidare

Întrucât lucrãrile nu mai pot fi realizate pe fon-
duri europene, Primãria Craiova a stabilit sumele
necesare pentru reabilitarea Colegiului Naþional
„Carol I” ºi a Operei Române, acestea ridicându-
se la 39,5 milioane de lei. Cum documentaþia a
fost aprobatã de consilierii locali, iar autoritãþile
spun cã au obþinut avizul Ministerului Culturii, nu
ar mai exista, practic, nici un impediment pentru
începerea lucrãrilor.

devine neîncãpãtoare ºi se pune
problema extinderii. Se mai con-
struieºte un etaj, ajungându-se la
structura de acum. Istoria liceu-
lui, pe cât de frumoasã, pe atât
este ºi de zbuciumatã. Are parte
de multe încercãri de-a lungul
anilor. Clãdirea a rezistat la douã
incendii devastatoare, dar ºi la
cinci cutremure care s-au petre-
cut în secolul trecut. Dupã seis-
mul din 1977, când s-au fãcut o
expertizã tehnicã ºi un proiect de
consolidare de cãtre prof. ing.
Marsu de la Institutul Politehnic
Timiºoara, imobilul ar fi trebuit
totuºi sã fie consolidat. Din lipsã
de fonduri, autoritãþile au decis sã
se meargã pe o reabilitare prima-
rã, pe interior fiind consolidaþi zi-
durile structurale portante, iar pe
exterior aplicându-se cãmãºuieli
cu plasã sudatã ºi mortal de ci-
ment. În 1986, dupã un alt cutre-
mur, s-a intervenit la scãri, iar
dupã seismul din 1990, s-a con-
solidat biblioteca.

O ruinã
pe picioare

Acum imobilul a ajuns o ruinã
cãreia îi plângi de milã. Pentru
faþadele de la exterior a fost
efectuatã chiar o expertizã bio-

logicã, care a stabilit o degrada-
re masivã a acestora. Din lipsa
burlanelor de protecþie, apa a
inundat tencuiala, care a cãzut
pe multe locuri. Pe porþiunile
puternic umezite, s-au format
colonii de alge verzi ºi alte plan-
te. În zona de intrare în Opera
Românã, mai multe elemente
ornamentale sunt desprinse ºi
sunt în pericol de prãbuºire. La
interior, problemele sunt însã ºi
mai mari. Fiind atât de multe, nu
putem decât sã le menþionãm pe
cele mai grave. Subsolul este plin
de umezealã, la parter sunt fisuri
la nivelul planºeului. La etajul
unu, pereþii sunt crãpaþi, iar douã
laboratoare, cel de francezã ºi

cel de biologie, sunt puternic
degradate. La etajul doi, sunt pro-
bleme la casa scãrilor. La cabi-
netul de muzicã existã riscul prã-
buºirii unui planºeu, iar la cabine-
tul de geografie, deplasarea zidu-
lui pune în pericol elevii. La sala
hipodrom, de la acelaºi etaj, un
perete s-a fisurat pe trei locuri.

La Opera Românã, situaþia
de degradare este asemãnãtoa-
re. Tavanul ºi peretele din latu-
ra stângã prezintã fisuri ºi crã-
pãturi, iar în sala de spectacole
au fost detectate fisuri radiale
ºi înclinate la planºeu. Peretele
din fundalul scenei este realizat
din material lemnos ºi vatã mi-
neralã, experþii spunând cã este
un sistem neprotejat.

Nu mai sunt
eligibile pe

fonduri europene
Primãria Craiova ºi-a propus

iniþial sã reabiliteze acest imobil
cu fonduri nerambursabile, însã se
pare cã acest lucru nu mai este
posibil. În proiectul de hotãrâre
prin care s-a aprobat documen-
taþia pentru reabilitare ºi consoli-
dare se spune cã ADR Sud-Vest
Oltenia a transmis municipalitãþii
cã, „prin POR 2014-2023, Axa
prioritarã 5, nu se pot finanþa ob-
iective de patrimoniu ce au desti-
naþia de unitãþi de învãþãmânt”.
În aceastã situaþie, municipalita-
tea craioveanã s-a decis sã mear-
gã totuºi cu o finanþare pentru
Opera Românã, însã condiþia era
sã aibã o valoare maximalã de 5
milioane de euro pentru a fi apro-
batã. Autoritãþile locale spun cã
au solicitat proiectanþilor sã refa-
cã proiectul pentru a se încadra

în aceastã valoare. „Deºi valoa-
rea recomandatã este sub 5 mili-
oane de euro (...) nu mai sunt în-
deplinite condiþiile de eligibilitate,
impuse de ghidul solicitantului, nici
în ceea ce priveºte Opera Româ-
nã”, se precizeazã în documen-
taþia Primãriei Craiova.

Primãria pune
toþi banii

Prin urmare, singura modalita-
te de a salva aceastã clãdire de
patrimoniu, situatã în inima Cra-
iovei, sunt banii de la bugetul lo-
cal. Autoritãþile locale se îndreap-
tã spre aceastã direcþie. Consi-
lierii municipali au aprobat, în
ºedinþa de joi, documentaþia de
avizare a lucrãrilor de intervenþie
pentru obiectivul de investiþii
«Reabilitare ºi consolidare corp
central Colegiul Naþional „Carol
I” ºi Opera Românã Craiova». În
proiect se spune cã se va merge
pe varianta minimalã de lucrãri,
care presupune costuri totale de
39,49 milioane de lei, inclusiv
TVA, dintre care pentru liceu –
17,35 milioane de lei, iar pentru
consolidarea Operei – 22,13 mili-
oane de lei. Durata de realizare a
fost stabilitã la 24 de luni. În ceea
ce priveºte avizele necesare, au-
toritãþile spun cã au solicitat
acordul Ministrului Educaþiei din
2015 ºi l-au obþinut. De aseme-
nea, autoritãþile spun cã s-a soli-
citat ºi un aviz din partea Inspec-
toratului în Construcþii, dar
aceastã instituþie a transmis cã
legea nu prevede obligativitatea
acestui aviz. Prin urmare, Cole-
giul „Carol I” ºi Opera Românã
Craiova are, de acum, drum li-
ber pentru a fi consolidate.

Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE
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Pompierii ISU Dolj au fost anun-
þaþi, ieri, în jurul orei 11.00, cã a
fost observat un cadavru plutind
pe râul Jiu. Echipajele de cãutare,
care erau în zonã, s-au deplasat
rapid la locul indicat ºi au reuºit sã
scoatã la mal trupul neînsufleþit al
unei persoane, însã i-au solicitat la
faþa locului pe criminaliºtii de la IPJ
Dolj pentru identificare, întrucât
cadavrul intrase în putrefacþie. S-
a dovedit, în urma cercetãrilor, cã

Ieri dupã-amiazã, în jurul orei
15.00, pompierii din cadrul In-
spectoratului pentru Situaþii de
Urgenþã (ISU) Dolj au fost soli-
citaþi pe strada Brestei din Craio-
va, unde izbucnise un puternic in-
cendiu. Patru autospeciale, de la
Detaºamentul 1 Pompieri ºi Sec-
þia de Pompieri Craiova au fost
trimise la faþa locului ºi au gãsit
acoperiºul unei locuinþe în flãcãri,
dar ºi douã anexe gospodãreºti.
Flãcãrile au ajuns pânã la vecini,
în spatele casei, douã maºini pe
care aceºtia le aveau parcate în
curte fiind distruse de flãcãri, una
dintre ele în procent de aproxi-
mativ 70%.

Dupã mai bine de douã ore de
luptã cu flãcãrile, pompierii au reu-
ºit sã lichideze incendiul, înainte de

Conform reprezentanþilor IPJ
Dolj, miercuri, 27 iulie a.c., poli-
þiºti din cadrul Serviciului de Ordi-
ne Publicã, Poliþiei oraºului Bechet,
Poliþiei oraºului Dãbuleni ºi Secþiei
de Poliþie Ruralã 12 Daneþi, spriji-
niþi de luptãtori ai Serviciului de
Acþiuni Speciale, jandarmi din ca-
drul Grupãrii de Jandarmi Mobile
Craiova ºi cu reprezentanþi ai Di-
rectiei Silvice – Ocolul Silvic Dã-
buleni, au efectuat 6 percheziþii
domiciliare la locuinþele unor per-
soane bãnuite de tãiere ºi sustra-
gere de material lemnos. Acþiunea
a avut loc în localitatea Amãrãºtii
de Jos – sat Ocolna, la locuinþele
persoanelor suspecte de comiterea
infracþiunilor de tãiere ºi sustrage-

Mai exact, potrivit reprezentan-
þilor Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj, în noaptea de mier-
curi spre joi (27/28 iulie), poliþiºtii
l-au depistat pe Cosmin Za-
blãu, de 32 de ani, pe strada
Bariera Vâlcii din Craiova în
timp ce transporta cu un au-
toturism Dacia Logan, 2.980
pachete de þigãri netimbrate
(59.600 þigarete), provenite
din contrabandã. Cantitatea
de þigãri identificatã de poli-
þiºti a fost predatã Direcþiei
Regionale pentru Accize ºi
Operaþiuni Vamale Craiova,
care urmeazã sã stabileascã
ºi prejudiciul adus bugetului
consolidat al statului. De ase-

Încã o fatã, din cei patru fraþi dispãruþiÎncã o fatã, din cei patru fraþi dispãruþiÎncã o fatã, din cei patru fraþi dispãruþiÎncã o fatã, din cei patru fraþi dispãruþiÎncã o fatã, din cei patru fraþi dispãruþi
în Jiu, gãsitã de pompieriîn Jiu, gãsitã de pompieriîn Jiu, gãsitã de pompieriîn Jiu, gãsitã de pompieriîn Jiu, gãsitã de pompieri

Pompierii ºi scafandrii Inspectoratului pen-
tru Situaþii de Urgenþã (ISU) Dolj au reuºit,
ieri, sã recupereze din apa Jiului încã unul din
cei patru fraþi dispãruþi luni, la scãldat, pe raza
comunei Podari. Este vorba de Livia, fetiþa

de 9 ani. Reamintim cã patru fraþi – trei fete
de 9, 12, 13 ani ºi un bãiat de 22 de ani – au
dispãrut în Jiu, luni, pânã în acest moment fi-
ind recuperate doar trei victime. Cadrele ISU
Dolj o cautã, în continuare, pe fata de 13 ani.

era vorba despre Livia, fetiþa de 9
ani, cea mai micã dintre cei patru
fraþi dispãruþi luni, la scãldat, dupã
cum au precizat reprezentanþii IPJ
Dolj. Pânã în acest moment, s-a
reuºit recuperarea a trei din cei
patru copii, fata de 13 ani fiind în
continuare cãutatã.

Reamintim cã luni, 25 iulie a.c.,
în jurul orei 13.30, cadrele ISU Dolj
au fost anunþate cã patru copii, trei
fete ºi un bãiat, în vârstã de 9, 12,

13, respectiv 22 de ani, ai unei fa-
milii de romi din Podari, au dispã-
rut în apele Jiului, în apropierea
podului care leagã cele douã ma-
luri ale Jiului. Mai multe echipaje
ale ISU Dolj – Detaºamentul 1
Pompieri Craiova – pompieri, sca-
fandri, dar ºi un echipaj medical,
au ajuns la locul indicat prin apelul
de urgenþã sosit prin 112, fiind de-
marate cãutãrile pentru descoperi-
rea celor patru fraþi. Curenþii des-

tul de puternici din zonã au îngreu-
nat misiunea salvatorilor, însã pânã
la lãsarea întunericului scafandrii

ISU Dolj au reuºit sã descopere
trupul fetei de 12 ani, Larisa, ºi pe
al tânãrului de 22 de ani, Auraº.

Descinderi al suspecþiDescinderi al suspecþiDescinderi al suspecþiDescinderi al suspecþiDescinderi al suspecþi
de furturi de lemnede furturi de lemnede furturi de lemnede furturi de lemnede furturi de lemne

Poliþiºtii doljeni, împreunã cu „mascaþi”, jandarmi ºi
reprezentanþi ai Ocolului Silvic Dãbuleni au descins, miercuri,

la mai multe adrese din satul Ocolna, comuna Amãrãºtii de
Jos, la persoane suspectate de furt de lemne. În urma perche-
ziþiilor, oamenii legii au descoperit ºi ridicat 7 m.c. de lemne
pentru care nu au existat documente de provenienþã, ºi au

aplicat amenzi în valoare de 20.000 lei.

re de material lemnos.
În urma percheziþiilor la lo-

cuinþele lui Samir C., Cristel C.,
Dan T. ºi Robesel S., toþi din co-
muna Amãrãºtii de Jos, Dolj a fost
identificatã, în total, cantitatea de
7 m.c. material lemnos esenþã ste-
jar ºi salcâm, pentru care cei în
cauzã nu deþineau documente le-
gale de provenienþã, fapt pentru
care întreaga cantitate de material
lemnos a fost ridicatã în vederea
confiscãrii ºi a fost predatã Oco-
lului Silvic Dãbuleni. De asemenea,
au fost aplicate 4 sancþiuni con-
travenþionale în valoare de 20.000
lei, dupã cum a precizat purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj, subcomisar
Alin Apostol.

Craiovean în arest dupã ce a fost prins cu aproape
3.000 pachete de þigãri de contrabandã

Poliþiºtii Serviciului de Investigare a Criminalitãþii Economice
Dolj au introdus, ieri, în arestul Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Dolj, în baza ordonanþei emise de procurorul de caz,
un bãrbat de 32 de ani, din municipiul Craiova, bãnuit de
comiterea infracþiunii de contrabandã. Craioveanul a fost prins
în Bariera Vâlcii, în timp ce transporta cu maºina aproape 3.000
de pachete de þigãri fãrã timbru de marcaj fiscal românesc. Atât
þigãrile, cât ºi maºina au fost confiscate de oamenii legii.

menea, poliþiºtii craioveni au dispus
ºi indisponibilizarea la sediul Inspec-
toratului a autoturismului folosit
pentru transportarea þigãrilor.

Se pare cã bãrbatul se ocupa
cu aprovizionarea comercianþilor
care vând astfel de þigãri în Piaþa
Centralã din Craiova, însã acesta
nu a vrut sã declare nimic la audi-
eri. În baza probatoriului adminis-
trat în cauzã, craioveanul a fost
reþinut pentru 24 de ore, pe bazã
de ordonanþã emisã de procuro-
rul de caz de la Parchetul de pe
lângã Judecãtoria Craiova ºi intro-
dus în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv Dolj fiind cercetat pen-

tru comiterea infracþiu-
nii de contrabandã.
Acesta urmeazã sã fie
prezentat Parchetului de
pe lângã Judecãtoria
Craiova cu propunere
de sesizare a judecãto-
rului de drepturi ºi liber-
tãþi în vederea emiterii
mandatului de arestare
preventivã pe o perioa-
dã de 30 de zile, ne-a
declarat subcomisar
Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj. 

Incendiu la o locuinþã de pe strada Brestei
O casã ºi douã anexe gospodãreºti au luat foc, ieri, pe strada

Brestei din Craiova, în zona bisericii. Flãcãrile au distrus anexele,
acoperiºul casei, dar ºi douã autoturisme ale vecinilor. Pompierii
au lichidat incendiul dupã mai bine de douã ore de luptã cu
flãcãrile ºi urmeazã sã stabileascã de la ce a pornit focul.

cuprinde ºi locuinþele învecinate.
Pe parcursul intervenþiei acestora
traficul rutier a fost restricþionat.
„Specialiºtii Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã Oltenia al ju-
deþului Dolj urmeazã sã stabileas-

cã, în urma cercetãrilor, cauza pro-
ducerii incendiului. Din fericire, nu
s-au înregistrat victime, ci numai
pagube materiale”, ne-a declarat
plt. major Tania Vîlceanu, din ca-
drul Biroului de presã al ISU Dolj.
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MIRCEA CANÞÃR

Michelle Obama a apãrat can-
didatura fostului secretar de stat,
Hillary Clinton, la prezidenþialele
din noiembrie a.c., printr-un dis-
curs, de-a dreptul electrizant, la
Convenþia Democraþilor, de la
Philadelphia, înainte de apariþia
aºteptatã a senatorului de Vermont,
Bernie Sanders. Îndelung ovaþio-
natã la urcarea pe scenã, prima
doamnã s-a lansat într-o pledoa-
rie liberã de circa 15 minute, bine
intonatã, în favoarea candidatei
democraþilor. „Noi ºtim cã toate
cuvintele ºi faptele noastre au im-
portanþã”, a spus Michelle Oba-
ma. În opinia cãreia singura per-
soanã calificatã, pentru a deveni
preºedinte, este „prietena noastrã
Hillary Clinton”. Sigur, discutãm
despre ceea ce s-a petrecut la un
eveniment politic de maximã am-
plitudine, în tabãra democraþilor,
consumat la Wells Fargo Cen-
ter din Philadelphia. Avem în ve-
dere patosul bine temperat al lui
Michelle Obama ºi apoi al lui Ber-
nie Sanders ºi Barack Obama, sti-
listica discursurilor, ºi mai ales in-

tonaþia, de-a dreptul inimitabilã.
Discursul primei doamne a stâr-
nit ropote de ovaþii, în mai multe
reprize. Fãrã a pronunþa numele
candidatului republican, Donald
Trump, first lady nu l-a scutit de
critici, exprimându-ºi rezervele
pentru încredinþarea acestuia a co-
durilor nucleare ºi conducerea ar-
matei. Afirmând cã Hillary Clin-
ton înþelege prerogativele postu-
lui de preºedinte al SUA ca nimeni
altcineva, Michelle Obama a stã-
ruit asupra drepturilor ºi libertãþi-
lor de care beneficiazã americanii
de toate culorile ºi toate religiile.
Unanim salutatã în câmpul demo-
crat, inclusiv de soþul sãu, pe
Twitter, „incredible speech by an
incredible woman”, pledoaria lui
Michelle Obama, etalând erudiþie
ºi rafinament, dar ºi fineþuri anali-
tice, robustã logicã, a fãcut o bunã
impresie. Mai exact, de persoanã
cultivatã. Încât apelul lui Barack
Obama de miercuri, 27 iulie a.c.,
de chemare la urne a tuturor ale-
gãtorilor „Noi o ducem pe Hillary
la victorie, fiindcã a fost în Biroul

Oval, a participat la decizii în si-
tuaþii de crizã, ºi în afara lui Bill”,
a clamat surâzând cel de-al 44 pre-
ºedinte al SUA, a venit pe gustul
asistenþei. „Nu am întâlnit o per-
soanã mai calificatã ca Hillary. (...)
America este deja mare, America
este deja forte ºi eu vã promit cã
forþa noastrã, grandoarea noas-
trã nu depind de Donald Trump”,
a continuat Barack Obama, ci-
tând adversarul republican al lui
Hillary Clinton la scrutinul din
noiembrie. La fluierãturile din
rândul asistenþei a spus doar
„Don’t boo. Vote!” („Nu fluie-
raþi. Votaþi!”). Pasiune multã,
convingere deplinã, dar ºi emo-
þie. Salutând susþinerea lui Ber-
nie Sanders, senatorul de Ver-
mont, Barack Obama a spus cã
democraþia nu este un sport care
se priveºte de la distanþã. Într-
un discurs de aproape 45 de mi-
nute, în care a electrizat asisten-
þa, a proiectat o viziune poziti-
vã, la antipodul mesajului sum-
bru al lui Donald Trump, care
considerase naþiunea drept sinis-

tratã ºi ameninþatã de insecuri-
tate. Nu se poate spune dacã au
fost cele mai bune discursuri din
cariera publicã ale lui Barack
Obama sau Michelle Obama, dar
s-au constituit în adevãrate ode
sfâºietoare ºi optimiste la diver-
sitatea Americii. O Americã pli-
nã de curaj, optimism ºi ingenio-
zitate. Decentã ºi generoasã. Cu
ºase luni înainte de încheierea
mandatului, Barack Obama ºtie
cã prezervarea moºtenirii sale
politice, reforma din sãnãtate,

acordul pe dosarul nuclear ira-
nian, reapropierea de Cuba, dar
ºi Vietnam, mãsurile luate în cer-
cetare ºi multe altele depind de
victoria lui Hillary Clinton la 8
noiembrie a.c.. În slujba fostei
sale rivale s-a pus, la Convenþia
de investiturã democratã, ºi se-
natorul Bernie Sanders, cum spu-
neam, acesta exprimându-ºi cu
generozitate convingerea cã fos-
ta ºefã a diplomaþiei va deveni
prima femeie preºedinte a SUA ºi
va fi un „preºedinte excepþional”.

Federaþia Sindicalã Hipocrat a
negociat pe parcursul acestei sãp-
tãmâni cu Ministerul Sãnãtãþii,
avertizând cã implementarea dis-
poziþiilor OUG 20/2016, articolul
32, aliniatul 6, nu poate fi efectua-
tã fãrã modificarea ºi completarea
OMS 870/2004. Acest fapt ar pu-
tea duce inevitabil la perturbarea
activitãþii medicale în unitãþi sani-
tare publice ºi chiar la o implemen-
tare neunitarã. Potrivit reprezentan-
þilor Hipocrat, în acest moment,
atât ºefii de secþie, cât ºi angajato-
rii, nu ºtiu cum sã întocmeascã
graficul de lucru pentru gãrzi.

„Timpul este foarte scurt. Noi
solicitãm organizarea gãrzilor dupã
Codul Muncii ºi plata orelor de gar-
dã în conformitate cu legislaþia în
vigoare. În acest moment, medicii
nu au ce contracte sã semneze, iar
în aceste condiþii gãrzile ar fi ilegale
dupã data de 1 august, dacã nu se
va ajunge la o înþelegere”, a preci-
zat Ion Cotojman, preºedintele Fe-
deraþiei Sindicale Hipocrat.

Exodul absolvenþilor
de medicinã a generat

o acutã lipsã de personal
Potrivit unui studiu realizat de

Federaþia „Solidaritatea Naþionalã”,

Medicii ameninþã cã nu vor maiMedicii ameninþã cã nu vor maiMedicii ameninþã cã nu vor maiMedicii ameninþã cã nu vor maiMedicii ameninþã cã nu vor mai
face gãrzi suplimentareface gãrzi suplimentareface gãrzi suplimentareface gãrzi suplimentareface gãrzi suplimentare

De la 1 august, sistemul sanitar s-ar
putea confrunta cu o nouã crizã dacã
medicii refuzã sã semneze contractul
privind gãrzile suplimentare din spita-
le. Reprezentanþii sindicatelor din Sã-
nãtate susþin cã au solicitat organiza-

rea gãrzilor cu respectarea Codului
Muncii ºi plata orelor de gardã în con-
formitate cu legislaþia în vigoare. O
nouã rundã de negocieri cu Ministerul
Sãnãtãþii s-a purtat asearã, urmând ca
o decizie sã se ia zilele acestea.

76% din medicii români spun cã
muncesc de gardã ºi 36 de ore
continuu, ceea ce duce la obosea-
lã ºi la scãderea calitãþii serviciilor
medicale.

Exodul absolvenþilor de medici-
nã a generat o lipsã de personal
acutã în spitalele din România, lu-
cru care se resimte în special la
schimburile de gardã. Astfel, me-
dicii au ajuns sã lucreze ºi 36 de
ore încontinuu fãrã pauzã, se mai
aratã în studiul „Gãrzile medicilor”.
Media numãrului maxim de ore lu-
crate continuu de medici este de
33,3 ore. Peste 93,7% dintre me-
dici au lucrat continuu un numãr
maxim de ore mai mare de 24; 76%
dintre medici au lucrat continuu un
numãr maxim de ore cuprins între
30 ºi 36 de ore.

Studiul mai aratã cã media
orelor lucrate sãptãmânal de me-
dici este de 62,3 ore (echivalen-
tul a peste 1,7 norme). În jur de
94% din medicii care fac gãrzi
lucreazã mai mult de 40 ore pe
sãptãmânã, iar 96,7% lucreazã
mai mult de 36 ore de sãptãmâ-
nã, care este, de altfel, durata
normalã a unei sãptãmâni de lu-
cru pentru un medic.

Media lunarã a timpului de lu-
cru al medicilor care efectueazã

gãrzi este de circa 234 ore (echi-
valentul a 1,56 norme), 48% din
medici lucrând peste aceastã me-
die. De asemenea, 69,5% din me-
dicii care efectueazã gãrzi lucrea-
zã între 200 ºi 300 de ore pe lunã,
iar 9,5% din medicii care efectu-
eazã gãrzi declarã cã lucreazã mai
mult de 300 de ore pe lunã.

Studiul mai aratã cã 53% din
medici efectueazã între 5 ºi 10
gãrzi pe lunã. „Luând în conside-

rare valoarea minimã a timpului
mediu de lucru, respectiv 1,56
norme pe lunã, putem calcula du-
rata muncii unui medic de-a lun-

gul întregii sale vieþi, raportat la
durata normalã a muncii. Astfel,
48% din medici lucreazã echiva-
lentul a mai mult de 62,4 ani de
muncã de-a lungul întregii vieþi
profesionale”.

În aceste condiþii, 39% din
respondenþi atrag atenþia asupra
efectelor negative pe care volu-
mul foarte mare de muncã neîn-
treruptã în are asupra lor: creºte-
rea riscului de erori profesionale,

sub forma unui impact negativ
asupra siguranþei pacientului ºi a
serviciilor medicale, ºi scãderea
calitãþii serviciilor medicale. De

asemenea, 80% din respondenþi au
indicat un impact negativ direct
sau implicit asupra calitãþii ºi si-
guranþei serviciilor medicale.

Medicii cer plata suplimentarã
a orelor de gardã

Medicii cer plata suplimentarã
a orelor de gardã ºi reducerea nu-
mãrului de gãrzi. De asemenea,
studiul mai aratã cã ar trebui im-
pusã limita muncii continue la ma-
ximum 24 de ore în continuu, cu
24 de ore libere dupã gardã.

Federaþia „Solidaritatea Sani-
tarã” a recomandat tuturor me-
dicilor care efectueazã gãrzi sã
nu semneze contractele indivi-
duale de muncã cu timp parþial
pentru efectuarea gãrzilor supli-
mentare (prevãzute de OUG nr.
20/2016) dacã nu le sunt menþi-
onate expres în aceste contracte
urmãtoarele drepturi: dreptul la
un spor cuprins între 25% ºi
75% (25% este minim obligato-
riu); dreptul la toate sporurile
pentru condiþiile de muncã apli-
cabile la locul de desfãºurare a
gãrzilor ºi la sporul de noapte;
dreptul la concediul de odihnã
pentru CIM-urile aferente gãrzi-
lor suplimentare; dreptul de a nu
lucra continuu mai mult de 24 de
ore; dreptul de a avea liber dupã
gardã cel puþin 24 de ore.

RADU ILICEANU



6 / cuvântul libertãþii vineri, 29 iulie 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

Studiul aratã cã în toatã lumea,
accidentele auto sunt principala
cauzã a deceselor printre tineri, iar
cei cu vârste cuprinse între 18-
24 de ani îºi pierd viaþa  pe ºosele
în timpul verii în proporþie mai
mare decât în orice altã perioadã
a anului. În Europa, tinerii între
18 ºi 24 de ani reprezintã 8% din
populaþia totalã, dar 15% dintre
aceºtia mor în accidente rutiere.
În timpul verii, problema este mai
gravã, deoarece 21% din toate
decesele rutiere sunt în rândul ti-
nerilor cu vârsta cuprinsã între 18
ºi 24 de ani. Comportamentul ris-
cant a fost identificat drept un
factor cheie care stã la baza aces-
tor statistici, care aratã cã între
2004 ºi 2013, 62.000 de tineri au
murit în accidente rutiere în Uni-
unea Europeanã.
13% au condus dupã ce au
consumat bãuturi alcoolice

Ford a realizat un studiu cu im-
plicarea a 6.500 de tineri europeni
pentru a înþelege mai bine riscurile
asumate de cãtre aceºti ºoferi.
Acesta aratã cã 57% au depãºit
limitele de vitezã, 43% au scris în
timp ce conduceau, 36% au vor-
bit  la telefon ºi au trimis mesaje
SMS, 16% au condus fãrã sã poar-
te centura de siguranþã, 13% au
condus dupã ce au consumat bãu-
turi alcoolice ºi pânã la 11% au vi-
zionat materiale video sau show-
uri TV pe dispozitive mobile. Ford
oferã instruire pentru tinerii ºoferi
prin programul Ford Driving Skills
for Life (DSFL). În Europa, pânã
la sfârºitul anului 2016, prin inter-

Paginã realizatã de MARGA BULUGEAN

Pânã la sfârºitul anului 2016, prin Programul Ford,
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În toatã lumea, accidentele auto sunt principala cauzã a
deceselor printre tineri.  Un studiu Ford ce a vizat peste
6.500 tineri ºoferi europeni aratã cã 43% din aceºtia au
trimis mesaje, 36% au vorbit  la telefon, 11% au vizionat
fiºiere video în timp ce conduceau ºi 13% au condus dupã
ce au consumat bãuturi alcoolice.  Programul Ford Dri-
ving Skills for Life oferã instruire gratuitã pentru tinerii
ºoferi. Pânã la sfârºitul anului 2016, prin intermediul
acestui program vor fi instruiþi peste 20.000 de ºoferi din
13 þãri europene. În România au fost instruiþi, din 2014 ºi
pânã în prezent, 4.000 de tineri ºoferi.

mediul acestui program vor fi in-
struiþi peste 20.000 de ºoferi din
13 þãri. În România, programul
Ford DSFL a demarat în 2014 ºi
pânã în prezent au fost instruiþi
peste 4000 de tineri din Bucureºti,
Craiova, Cluj, Iaºi ºi Timiºoara.
„În timpul verii ne bucurãm de li-
bertatea pe care ne-o oferã ºofa-
tul, ceea ce este o parte a experi-
enþei de a fi tânãr ºi la fel a fost ºi
pentru generaþiile trecute. Cu toa-
te acestea, prea mulþi tineri mor în
accidente rutiere cauzate de lipsa
de experienþã ºi deciziile neinspi-
rate”, a declarat Jim Graham,
manager, Ford DSFL.
Ford a creat un nou
material video: „Blown Up”

Pânã la 57% din tinerii ºoferi
admit cã ºofeazã mai sigur cu pã-
rinþii sau bunicii în maºinã, iar 41%
au declarat cã îºi asumã mai multe
riscuri cu prietenii în maºinã. Din
acest motiv Ford a creat un nou
material video care sã arate cali-
tãþile personajelor „Blown Up”.
Acest personaj fictiv este un adult
gonflabil, care se umflã când tine-
rii ºoferi se comportã riscant la
volan; acesta aminteºte de progra-
mul DSFL care se aflã în continuã
extindere. Printre atracþiile condu-
sului în timpul verii sunt excursii-
le, festivalurile ºi plaja. Studiul aratã
cã 68% dintre tineri sunt mai rela-
xaþi cu privire la ºofat în lunile de
varã ºi peste 54% sunt distraºi de
pietoni atrãgãtori. Dintre partici-
panþii la studiu, 45% admit cã ar fi
tentaþi sã conducã o maºinã supra-
încãrcatã cu prieteni, 25% sã ac-

cepte sã fie transportaþi cu o ma-
ºinã condusã de o persoanã care a
consumat bãuturi alcoolice ºi 24%
sã conducã dupã ce au consumat
droguri; aceste cifre sunt mai mari
printre cei care participã în mod
frecvent la festivaluri.

54% recunosc cã nu conduc
atât de sigur pe cât ar trebui

Per total, 41% considerã cã
uneori existã motive bune sã-ºi asu-
me riscuri în timp ce conduc, 26%
au fost implicaþi într-un accident,
iar 20% s-au aflat  într-o maºinã
care a fost opritã de poliþie. 93%
considerã cã au abilitãþi bune de
conducere a autoturismelor – dar
54% recunosc cã nu conduc atât
de sigur pe cât ar trebui. În majo-
ritatea accidentelor fatale cu ºoferi
tineri sunt implicaþi bãrbaþii tineri,
iar Ford confirmã cã existã o pro-
babilitate mai mare ca aceºtia sã
aibã un comportament riscant.
Printre bãrbaþii tineri existã o pro-
babilitate de trei ori mai mare sã
fie distraþi de pietoni atrãgãtori;
25% au fost opriþi de poliþie com-
parativ cu 16% femei; de aseme-

nea, existã o probabilitate mai mare
ca aceºtia sã nu respecte limitele
de vitezã, sã foloseascã telefoane-
le mobile în timp ce conduc ºi sã
conducã sub influenþa bãuturilor
alcoolice. Dintre persoanele din
Franþa, Germania, Italia, Spania ºi

Marea Britanie care au participat
la studiu, cel mai adesea ºoferii din
Franþa au fost într-o maºinã care
a fost opritã de poliþie.

„O modalitate corectã
de a transmite tinerilor aceste
mesaje foarte importante”

Persoanele din Germania sunt
cel mai puþin preocupate de im-
plicarea într-un accident auto  ºi
prezintã probabilitatea cea mai
mare de a nu respecta limitele de
vitezã sau de a fi implicaþi într-
un accident. ªoferii din Italia
prezintã probabilitatea cea mai
mare de a-þi folosi telefoanele
mobile pentru apeluri, iar cei din
Spania prezintã probabilitatea
cea mai mare sã-ºi asume ris-
curi când îþi transportã prietenii
cu maºina. ªoferii din Marea
Britanie prezintã probabilitatea
cea mai mare de a suferi un ac-
cident dupã ce au fost distraþi
de pietoni atrãgãtori. „Este esen-
þial sã gãsim modalitatea corec-
tã de a transmite tinerilor aceste
mesaje foarte importante; cât mai
mulþi ºoferi trebuie sã beneficie-
ze de oportunitatea oferitã de
cursurile gratuite de conducere
preventivã Ford DSFL”, a decla-
rat Graham.
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În primul rând, acest catalog
poate fi folosit de politicieni, fer-
mieri ºi industria aferentã pentru a
identifica ºi micºora riscurile pe
care le implicã folosirea pesticide-
lor cu toxicitate ridicatã. Pe aceastã
cale, Greenpeace le solicitã politi-
cienilor ºi comercianþilor sã spriji-
ne fermierii în ceea ce priveºte în-
lãturarea pesticidelor ºi îngrãºã-
mintelor sintetice ºi sã încurajeze
trecerea cãtre un model de agri-
culturã ecologic.
Un semnal de alarmã

„Cele mai periculoase pesticide
pentru oameni ºi mediu trebuie sã
disparã de pe câmpuri ºi din ali-
mentaþia oamenilor. În plus, trebuie
sã ne asigurãm cã o substanþã to-

xicã nu este înlocuitã de o alta. Am
vãzut acest lucru în cazul a trei
neonicotinoide interzise. De la pu-
nerea în aplicare a interdicþiei par-
þiale pentru aceste substanþe, se
foloseºte în locul lor tiacloprid.
Aceastã substanþã e un pesticid din
aceeaºi clasã a neonicotinoidelor,
o ameninþare pentru albine ºi alþi
polenizatori. Lista neagrã trebuie sã
serveascã, în primul rând, ca un
ghid menit sã reducã ºi în final sã
înlocuiascã pesticidele chimice de
sintezã cu alternative ecologice,
non-chimice”, spune Christiane
Huxdorff, coordonator al campa-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU

Pesticidele, riscuri majore pentru sãnãtate!Pesticidele, riscuri majore pentru sãnãtate!Pesticidele, riscuri majore pentru sãnãtate!Pesticidele, riscuri majore pentru sãnãtate!Pesticidele, riscuri majore pentru sãnãtate!
Greenpeace România a publicat în aceastã sãptãmânã

lista neagrã a pesticidelor din Uniunea Europeanã: 209
dintre acestea pot reprezenta riscuri pentru sãnãtate ºi
mediu. O nouã versiune a catalogului intitulat „Lista
neagrã a pesticidelor în UE” a fost realizatã de Lars
Neumeister, un expert independent, ce inventariazã toate
pesticidele autorizate în Uniunea Europeanã în funcþie de
potenþialele riscuri pe care le reprezintã pentru sãnãtatea
oamenilor si a mediului.

niei  pentru agriculturã ecologicã
din cadrul Greenpeace Germania.

Raportul analizeazã cele 520 de
substanþe active permise în UE ºi
le evalueazã riscul potenþial. Lista
neagrã a pesticidelor conþine 209
dintre cele mai periculoase pesti-
cide, care au un impact toxic asu-
pra mediului ºi sãnãtãþii oamenilor,
ºi a cãror înlãturare din uz ar tre-
bui sã fie prioritarã.
111 pesticide ar trebui
interzise imediat

Pentru a proteja sãnãtatea oa-
menilor, specialiºtii Greenpeace
spun cã nu mai puþin de 111 pesti-
cide ar trebui interzise cât mai re-
pede cu putinþã. Este vorba de sub-
stanþe precum glifosatul, care a

fost clasificat de Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii ca un posibil can-
cerigen, sau abamectinul, un insec-
ticid foarte toxic pentru oameni.
România nu duce lipsã de glifos-
fat. Fie ca doreºti sã erbicidezi lo-
cul înainte sau dupã terminarea unei
culturi sau doreºti curãþarea de
buruieni a curþii pentru semãnarea
gazonului, erbicidul de care ai ne-
voie, indiferent de denumirea co-
mercialã, are conþinut de substan-
þã activã glifosat, în doza de 360
de grame per litru, sub forma de
sare de izopropil amina. Toate er-
bicidele bazate pe glifosat poartã

denumirea de ERBICID TOTAL.
Ca fapt de culturã generalã, deþi-
nãtorul brevetului pentru erbicidul
total, pe baza de glifosat este com-
pania Monsanto, iar primul erbicid
total de acest fel a fost RoundUp,
lansat în 1974.
Captanul, cancerigen
ºi imunodepresiv

62 de pesticide îndeplinesc cel
puþin douã criterii de interzicere
imediatã pentru a proteja mediul.
Este vorba de substanþe precum
imidaclopridul, care este toxic
pentru albine ºi alte insecte ºi a

cãrui utilizare este restricþionatã în
prezent. Imidaclopridul, ca sub-
stanþã activã în produsul Confidor
al mãrcii Bayer, este omologat în
peste 120 de state ºi controleazã,
potrivit referinþelor producãtorului,
o gamã largã de insecte, în doze
mici ºi de lungã duratã. În anul
2005 a fost  produsul nr. 1 al com-

paniei Bayer, generând vânzãri de
peste 574 milioane de euro!

Pe lângã acestea, alte 36 de pes-
ticide se aflã pe lista neagrã pentru
un cumul de toxicitate. Printre
acestea se numãrã un fungicid nu-
mit captan, o substanþã  canceri-
genã, imunodepresivã, toxicã pen-
tru peºti ºi alte organisme. Acesta
se vinde în România sub denumi-
rea de Captan 80 WDG, la un preþ
de circa 65 lei/kg ºi este recoman-
dat de producãtor sã fie folosit cu
cel puþin 14 zile înainte de recolta-
re la culturile de ceapã, castraveþi,
mãr, prun ºi cu 21 de zile la toma-
te ºi viþã-de-vie.

Decizia o pot lua politicienii
„Fermierii care doresc sã iasã

din epoca de piatrã a pesticide-
lor au nevoie de sprijin din par-
tea politicienilor ºi comercianþi-
lor. Eliminarea treptatã a celor
mai dãunãtoare pesticide repre-
zintã un pas vital spre un model

modern de agriculturã ecologi-
cã, care nu are nevoie de pesti-
cide. Fermele organice ne aratã
cã modelul ecologic poate înlã-
tura dependenþa de pesticide ºi
ne permite sã ne asigurãm diver-
sitatea hranei ºi siguranþa aces-
teia, protejând în acelaºi timp
solul, apele, mediul ºi, nu în ul-
timul rând, sãnãtatea”, spune
Christiane Huxdorff.

Criteriile folosite în sistemul de
evaluare au fost: caracterul acut,
caracterul cancerigen, caracterul
mutagen, impact asupra funcþiei
de reproducere, nivelul acceptat
de expunere a operatorului, doza

maximã zilnicã, toxicitate pentru
sistemul imunitar, perturbarea
glandelor endocrine, impact asu-
pra pãsãrilor, nevertebratelor ºi
peºtilor, asupra organismelor be-
nefice, albinelor, persistenþã, bio-
acumulare, jumãtatea perioadei de
viaþã pe plante, potenþial de levi-
gare, volatilitate.
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Dacã nu mã înºealã cumva memoria-mi
tot mai obositã, o singurã datã m-am referit
la scandalul doctoratelor, suspectate de pla-
giat ºi, în câteva rânduri, denunþate ca ata-
re. ªi atunci am intervenit doar spre a atra-
ge atenþia asupra unui aspect, puþin ori de-
loc discutat ºi amendat, respectiv cel al ni-
velului ºtiinþific, deseori irelevant ori de-a
dreptul execrabil. Douã posibile cauze iden-
tificam în demersul meu: prima, de structu-
rã instituþionalã, anume condiþionarea gra-
delor universitare de titlul de doctor ºi, mai
grav, de la poziþia de asistent în sus; cea de-
a doua consta în ceea ce numesc, cu un
termen destructurat negativ prin timp ºi con-
traproductiv, în acelaºi context ºtiinþific:
compilaþie.

Revin asupra argumentului stârnit de ca-
zul plagiatului lui Victor Ponta, confirmat ca
atare prin votul de alaltãieri al celor 47 de
membri ai Consiliului general al CNATDCU,
urmare a contestaþiei depuse de autorul te-
zei ºi care, cum se stipuleazã într-un comu-
nicat, se va finaliza în câteva zile prin retra-
gerea disputatului titlu.

Nu înþeleg nici acum, cum nici în mo-
mentul denunþului – insidioasã delaþiune bã-
sescianã proprie „ºcolii” sale vaporene –,
încãpãþânarea fostului premier, ministru,
deputat, procuror, avocat etc. de a fi conti-
nuat sã se agaþe de o negare a unei realitãþi a
cãrei cazuistici era de o evidenþã greu de
contestat. Personal mi-a fost de la început
destul de limpede cã, atât în cazul lui Ponta,
cât ºi al altor demnitari, dotaþi cu un bagaj
intelectual, dacã nu de înaltã competitivita-
te, cu acces la o bibliografie de specialitate
aptã sã-i conducã, nu fãrã o bunã dozã de
trudnicã pregãtire, spre o lucrare, nici pe
departe „genialã”, dar meritorie ºi în limitele
elementarei discipline a unei astfel de între-
prinderi, s-au abandonat practicii ispitei pla-
giatului.

Nu-i cazul atâtor generali, colonei, incluºi
într-un melanj competiþional de simbriaºi pe
tricicletele Puterii, politice ori, mai precis,
politicianiste. În ce-i priveºte, suspiciunea
de plagiat îºi are o legitimitate neîndoielnicã,
fie ºi numai urmãrindu-le ieºirile publice, cãci
despre discursuri „academice” nici nu poa-

te fi vorba ºi ei înºiºi se feresc precum nu-
mitul personaj popular de… tãmâie.

În ce mã priveºte, cu Ponta lucrurile s-
au petrecut în cadrul mai larg al unei serii
începute imediat dupã decembrie 1989,
când, concomitent cu închiderea „odioase-
lor”  întreprinderi ºi instituþii decretate – in-
clusiv ori mai ales ideologic  - retrograde ºi
cumva chiar „antirevoluþionare”, s-a dat
acces liber (mai ales pentru cei cu vocaþia
nealteratã a aranjamentelor) la tot, inclusiv
la ceea ce avea sã se transforme pânã în
ziua de azi în fabrici de diplome. Din care
nu puteau sã lipseascã nici râvnitele titluri
de „doctori”: în ºtiinþe, desigur.

Mulþi, prea prinºi în caruselul sinecurilor
de nivel demnitar, nu mai aveau timp pentru
cine ºtie ce documentãri prin biblioteci ori
cu „învechitele” notiþe în baza lecturilor se-
rale, cãci ºi aºa serile, mai totdeauna târzii,
le erau sustrase înaltelor ºi urgentelor sar-
cini de partid ºi de stat. În acest caz, ipoti-
zez cã nu le rãmânea decât sã apeleze la „ne-
grii” (ne amintim de scandalurile literare de
prin  anii 70!), probabil din rândul unor sub-

ordonaþi îndatoraþi ori chiar a unor „specia-
lizaþi” în acest hobby vechi ºi el de când
lumea.

De aici încolo, întregul scenariu devine
nu doar clar ca bunã-ziua, dar oferã ºi sin-
gura explicaþie, sã-i spunem, ceva mai logi-
cã pentru cazurile ce-au generat ºi alimentat
scandalul acestei doctoriade.

Sã spun cã, intelectualiceºte vorbind, Vic-
tor Ponta nu mi-a plãcut niciodatã ºi cã, deºi
i-am acordat votul la scrutinul prezidenþial
(fiindcã contracandidatul sãu nu m-a con-
vins din acelaºi motiv ºi, pe deasupra, din
altele pe care nu pregetã sã mi le confirme
continuu), nu-i înþeleg ºi nu-i suport nici
acum comportamentul sãu de limbut dedul-
cit la un ironism de un gust ieftin ºi gratuit.
Însã, pe el, ºi cu siguranþã vor mai fi ºi alþii,
în cazul în care s-ar fi decis cu onestitate
pentru un proiect doctoral, nu-l suspectez
de incapacitatea de a nu-l fi putut împlini,
fie ºi la nivelul mediu, dar în limita decenþei
ºtiinþifice, în condiþiile unei normalitãþi care,
de altfel, lipseºte masiv din multele ambien-
te ale societãþii noastre post-decembriste.
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În cadrul „Photo Laundry”, persoanele pasionate de
fotografie îºi expun fotografiile într-o galerie improviza-
tã… pe o sfoarã! Imaginile pot fi de orice dimensiune ºi
trebuie sã aibã ca temã prietenia. În schimbul pozelor adu-
se, craiovenii îºi vor putea alege oricare altele. „Prin inter-
mediul acestei activitãþi ne propunem sã promovãm foto-
grafia, arta ºi cultura, dar ºi sã celebrãm Ziua Internaþio-
nalã a Prieteniei prin oportunitatea de a petrece timpul alã-
turi de prieteni, dar ºi prin promovarea ideii cã pasiunea
pentru aceastã artã aduce oamenii împreunã”, se preci-
zeazã într-un comunicat de presã al Asociaþiei Tineretul
ONU – filiala Craiova.

„Photo Laundry” este un proiect internaþional de foto-
grafie, iniþiat la Saint-Petersburg, în 2010. Evenimentul s-
a desfãºurat apoi în 40 de oraºe din ºapte þãri ºi a înregis-
trat peste 90.000 de participanþi. În 2013, Asociaþia Tine-
retul ONU din România – filiala Craiova l-a adus în Craio-
va. Pentru buna desfãºurare, organizatorii beneficiazã de spriji-
nul Asociaþiei Bloggerilor Olteni, Asociaþiei Allons-y, JCI Craio-
va, ESN Craiova, ACCES Oltenia, AIESEC Craiova, Crucea Roºie
– filiala Dolj, Inffsolutions, Uniunii Studenþilor din România (USR),
TVR Craiova, cotidianului „Cuvântul Libertãþii”, Costinel Mitra-
che Photography, Photo Ranger.

În cadrul celei de-a 65-a sesiuni a Adunãrii Generale a Na-

„Împãrþind aceleaºi puncte imaginare” / „Sha-
ring the same invisible points” este titlul expoziþiei
realizate de Cãtãlin Petriºor, care va fi vernisatã luni,
1 august, ora 19.00, la Galeria ARTA din Craiova.

«Actualul proiect marcheazã prima manifestare a
artistului vizual Cãtãlin Petriºor la Galeria ARTA din
Craiova, loc simbolic în biografia sa afectivã, unde
îºi dorea sã expunã încã din adolescenþã. Lucrãrile
concepute pentru aceastã expoziþie combinã o mul-
titudine de medii artistice ºi abordãri interdisciplina-
re: picturã, obiect, instalaþie, film ºi performance.
Numitorul lor comun este relaþia artistului cu acest
spaþiu pe care, elev fiind la Liceul de Artã din oraº, îl
considerã formator pentru generaþiile de tineri ºi,
totodatã, important în parcursul sãu creator», pre-
cizeazã organizatorii – Filiala Craiova a Uniunii Ar-
tiºtilor Plastici din România.

Cãtãlin Petriºor s-a nãscut la Craiova, în 1978,

Cãtãlin Petriºor expune la Galeria „ARTA”
ºi a urmat, în perioada 1997-2002, cursurile Uni-
versitãþii de Artã ºi Design din Cluj-Napoca, apoi,
tot aici, în 2004, programul de master. Practicã pic-
turã, video, desen, fotografie, instalaþie ºi interven-
þie în spaþiul public. În 2006 ºi 2007 a expus la Ga-
leria de Artã Bucureºti. În 2012 a prezentat proiectul
„Geometry of Human Nature”, curatoriat de Maria
Rus Bojan, la Galerie „Dix9” din Paris. Cele mai re-
cente expoziþie personale ale sale au fost „The Dis-
tance Itself” (2013) – a treia colaborare cu Galeria
„C-Space” din Beijing (China), ºi „The Illusion of
 Depth” (2015) – deschisã la Mind Set Art Center,
Taipei (Taiwan). Portofoliul sãu poate fi vãzut la
adresa www.catalinpetrisor.com.

Expoziþia „Împãrþind aceleaºi puncte imaginare”
/ „Sharing the same invisible points”, de la Galeria
ARTA, va rãmâne deschisã timp de douã sãptãmâni.

MAGDA BRATU
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De Ziua Internaþionalã a Prieteniei (30 iu-
lie), craiovenii sunt invitaþi la o ineditã ex-
poziþie de fotografie organizatã în centrul
oraºului, în aer liber, de Asociaþia Tineretul
ONU – filiala Craiova în parteneriat cu Casa

de Culturã „Traian Demetrescu”. Intitulat
„Photo Laundry” ºi aflat la cea de-a III-a
ediþie, proiectul se va desfãºura mâine, înce-
pând cu ora 18.00, pe esplanada Teatrului
Naþional „Marin Sorescu”.

Asociaþia Tineretul ONU din România este o organizaþie non-
guvernamentalã, care se ghideazã dupã sloganul „Open your mind,
improve our world!” ºi îºi propune promovarea valorilor Naþiunilor
Unite prin intermediul activitãþilor desfãºurate. Filiala Craiova a
fost înfiinþatã cu scopul de a ajuta la promovarea acestor valori prin
intermediul evenimentelor ºi proiectelor pe care le implementeazã.

þiunilor Unite, ziua de 30 iulie a fost decretatã ca fiind Ziua
Internaþionalã a Prieteniei. Scopul urmãrit a fost acela de a
extinde conceptul prieteniei dincolo de relaþiile interumane,
promovând prietenia între naþiuni sau între culturile din dife-
rite regiuni ale lumii, pentru a aduce pace ºi înþelegere sau
pentru a celebra diversitatea globalã.

MAGDA BRATU
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Preºedintele Statelor Unite, Ba-
rack Obama, a susþinut un dis-
curs, în cadrul Convenþiei Demo-
crate din Philadelphia, în favoa-
rea lui Hillary Clinton, candidata
desemnatã oficial de Partidul De-
mocrat pentru a câºtiga alegerile
prezidenþiale, criticându-l pe Do-
nald Trump. Obama a susþinut la
Convenþia Democratã din Phila-
delphia cã Hillary Clinton este cea
mai calificatã persoanã care a can-
didat vreodatã la Casa Albã. Aces-
ta a spus cã votanþii au de ales
între speranþã ºi fricã, atacându-l
pe republicanul Donald Trump.
“America este deja mare. Ameri-
ca este deja puternicã”, a spus el
în discursul care a încheiat Con-
venþia Democraticã. “Vã promit,
puterea voastrã, forþa voastrã nu
depinde de Donald Trump”, a
adãugat Obama. El a þinut un dis-
curs care a vizat atât apãrarea

Autoritãþile turce
ar avea informaþii
care indicã
cã Fethullah Gulen
ar încerca sã fugã
din SUA

Autoritãþile turce ar avea
informaþii ce indicã cã Fethul-
lah Gulen ar încerca sã
pãrãseascã teritoriul Statelor
Unite pentru a evita extrãdarea
în Turcia, a declarat Bekir
Bozdag, ministrul turc de
Justiþie. Bozdag a declarat
pentru postul de televiziune
Haberturk TV cã Fethullah
Gulen ar putea sã fugã în
Australia, Mexic, Canada,
Africa de Sud sau Egipt. Pe de
altã parte, premierul egiptean
Sherif Ismail a declarat cã
autoritãþile de la Cairo nu a
primit vreo cere de azil politic
pentru Gulen, însã dacã o
astfel de cererea va fi formula-
tã, Egiptul va studia cazul.
Fethullah Gulen, clericul
musulman acuzat de Ankara
de orchestrarea tentativei de
loviturã de stat din 15 iulie,
trãieºte în Statele Unite de mai
mulþi ani, într-un exil autoim-
pus. Pe de altã parte, Gulen
neagã orice implicare în acestã
acþiune ºi chiar a condamnat
lovitura de stat.

Forþele militare
ruse ºi chineze
vor organiza
exerciþii aeronavale
comune

Autoritãþile militare de la
Beijing au anunþat cã forþele
navale ºi aeriene ruse ºi
chineze vor organiza exerciþii
comune în Marea Chinei de
Sud, la scurt timp dupã ce
Curtea internaþionalã de
Arbitraj de la Haga a respins
revendicãrile Chinei în aceastã
zonã maritimã. Exerciþiile ar
urma sã aibã loc în luna
septembrie ºi au drept obiectiv
sã îmbunãtãþeascã relaþiile
între cele douã state, dar ºi sã
întãreascã capacitatea de
reacþie în cazul ameninþãrilor
maritime, a declarat colonelul
Yang Yujun, purtãtorul de
cuvânt al Ministerului chinez
de Externe. Oficialul chinez nu
a oferit detalii cu privire la
zona în care urmeazã sã se
desfãºoare exerciþiile. Recen-
t,Curtea Permanentã de
Arbitraj de la Haga a decis cã
revendicãrile Beijingului
privind drepturi economice
asupra unei mari pãrþi din
Marea Chinei de Sud sunt
nefondate. Beijingul a afirmat
cã decizia este “nulã” ºi a
reiterat cã are drepturi istorice
asupra Mãrii Chinei de Sud, o
zonã prin care trece o rutã
cheie pentru comerþul maritim
internaþional ºi care este
bogatã în resurse naturale.

Candidatul republican la
alegerile prezidenþiale ameri-
cane, Donald Trump, a de-
clarat la o conferinþã de pre-
sã din Florida cã ar analiza
aspectele privind recunoaº-
terea Crimeei ca teritoriu rus
ºi cele privind eliminarea
sancþiunilor impuse Rusiei
ca urmarea crizei din Ucrai-
na. Întrebat de un reporter
dacã ar recunoaºte regiunea
Crimeea ca parte a Rusiei ºi
dacã ar lua în considerare
posibilitatea de a elimina
sancþiunile impuse Rusiei în
cazul în care ar câºtiga scru-
tinul prezidenþial, Trump a spus cã
ar analiza aceste aspecte, însã nu
a oferit detalii. Între timp, delegaþii
partidului au susþinut menþinerea
sancþiunilor împotriva Rusiei în
Platforma Republicanã 2016, apro-
batã în cadrul Convenþiei Naþiona-
le Republicane de la Cleveland,
Ohio. “Susþinem menþinerea ºi,
dacã este justificatã, intensificarea
sancþiunilor, alãturi de aliaþii noºtri,

Autoritãþile din Turcia au anun-
þat cã vor închide 131 de instituþii
mass-media, în urma tentativei de
loviturã de stat din 15 iulie. Lista
instituþiilor care urmeazã sã fie în-
chise cuprinde trei agenþii de ºtiri,
16 canale de televiziune, 23
posturi radio, 45 de ziare, 15 re-
viste ºi 29 de edituri. În cele mai
multe cazuri este vorba de insti-
tuþii media locale, însã pe listã
sunt ºi câteva care au o audienþa
naþionalã. Multe dintre aceste in-

Numãrul turiºtilor strãini care
au cãlãtorit în Turcia s-a redus
cu peste 40% în iunie, cea mai
mare scãdere din ultimii 22 de
ani, în contextul în care atacuri-
le teroriste din ultimele sãptãmâni
ºi tensiunile cu Rusia au þinut vi-
zitatorii la distanþã. Declinul vine
dupã o serie de veºti proaste pen-
tru economia turcã, pe mãsurã
ce tensiunile politice ºi de secu-
ritate au erodat încrederea inves-
titorilor strãini. Unii economiºti
estimeazã cã veniturile din tu-
rism, un sector de bazã al eco-

moºtenirii sale, dar ºi o trecere a
ºtafetei cãtre Clinton, cerând uni-
ficarea democraþilor prin recu-
noaºterea adepþilor liberali ai se-
natorului Bernie Sanders. Obama
a lãudat caracterul lui Hillary Clin-
ton, numind-o “un lider cu pla-
nuri concrete de a elimina barie-
rele (...) ºi de a lãrgi cercul de
oportunitãþi pentru fiecare ameri-
can”. Acesta a fãcut referiri ºi la
imaginea þãrii sale proiectatã de
Trump, subliniind cã “nu este
America” pe care o ºtie el. Vice-
preºedintele Statelor Unite, Joe
Biden, l-a criticat, de asememea,
pe Donald Trump, spunând cã
acesta din urmã “susþine tortura”,
“intoleranþa religioasã” ºi cã “trã-
deazã valorile” statului. “Nu are
habar de ce anume face America
o þarã nemaipomenitã”, a mai spus
Biden. “Nu are nici cea mai micã
idee”, a continuat el.

nomiei, ar putea scãdea cu 25%
în acest an, cu opt miliarde de
dolari sub nivelul de anul trecut,
respectiv echivalentul a 1% din
PIB. Potrivit datelor oficiale, so-
sirile turiºtilor strãini au cãzut cu
40% în iunie, la 2,4 milioane de
persoane, recordul negativ ante-
rior fiind în mai, când fluxul scã-
zuse cu 34,7%. Chiar dacã An-
kara ºi Moscova fac eforturi pen-
tru a reface legãturile, numãrul
turiºtilor ruºi din Turcia s-a re-
dus cu 87% în primele ºase luni
ale anului.

stituþii au legãturi cu clericul mu-
sulman Fetullah Gulen, care este
acuzat de guvernul turc cã ar fi
orchestrat tentativa de loviturã de
stat din data de 15 iulie. Mai mult,
în aceastã sãptãmânã, autoritãþile
au emis mandate de reþinere pe
numele mai multor zeci de jurna-
liºti, inclusiv 47 de foºti jurnaliºti
de la publicaþia Zaman, unul din-
tre cele mai populare ziare din
Turcia înainte de a fi preluat de
stat în luna martie.

împotriva Rusiei cu excepþia ca-
zului în care ºi pânã când suvera-
nitatea ºi integritatea teritorialã a
Ucrainei sunt pe deplin restabilite”,
se sublinia în document. “Susþi-
nem, de asemenea, acordarea de
asistenþã corepunzãtoare forþelor
armate ale Ucrainei ºi o mai bunã
coordonare cu planul NATO de
apãrare”, se mai menþioneazã în
Platformã.
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Turcia: Autoritãþile au dispus
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recunoaºterea Crimeei ca teritoriu
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○sursa: cinemagia.ro

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...



ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninvineri, 29 iulie - max: 34°C - min: 20°C

$
1 EURO ...........................4,4615 ............. 44615
1 lirã sterlinã................................5,2987....................52987

1 dolar SUA.......................4,0219........40219
1 g AUR (preþ în lei)........173,2439.....1732439

Cursul pieþei valutare din 29 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 11vineri, 29 iulie 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile
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Fantastic 4

Se difuzeazã la HBO, ora 16:45

Cei Patru Fantastici, o relansa-
re contemporanã a uneia dintre
cele mai longevive echipe
Marvel, are în centru patru
renegaþi care se teleporteazã
într-un univers alternativ ºi plin
de pericole, unde suferã modi-
ficãri fizice dramatice. Vieþile
lor se schimbã ireversibil, iar
echipa trebuie sã înveþe sã-ºi
stãpâneascã noile ºi uimitoare-
le abilitãþi ºi sã colaboreze
pentru a salva Terra de o teribi-
lã ameninþare.

Bãieþi rãi

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Într-o noapte toridã de varã, este
furatã o cantitate foarte mare de
heroinã în valoare de 100 de
milioane de dolari, chiar din
încãperea destinatã depozitãrii
dovezilor. Marcus Burnett (Mar-
tin Lawrence) ºi Mike Lowrey, doi
detectivi cam trãsniþi vãd în
rezolvarea acestui caz ºansa
vieþii lor. Ei trebuie sã recupereze
drogurile înainte ca unitatea lor
sã ajungã de râsul lumii. Singura
lor pistã se dovedeºte a fi sedu-
cãtoarea Julie Mott (Tea Leoni),
martora unei crime comise de
cãtre unul dintre hoþi...

Misiunea lui Jesse Stone

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Jesse Stone ºi cãpitanul
Healy sunt împuºcaþi în tim-
pul unei operaþiuni neautori-
zate în Boston. Între timp, o
scrisoare încriptatã o condu-
ce pe mama unui copil rãpit la
Stone. Deºi fiul ei a fost de-
clarat mort, femeia sperã
cã poliþistul va redeschide
cazul.

SÂMBÃTÃ - 30 iulie

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

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

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

2016
16:15 Operaþiunea Lady

Marlene
1975, Germania, Franþa,

Comedie
17:40 Jocurile Olimpice Rio

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

2016
21:00 Meteo
21:10 O noapte furtunoasã
1943, România, Comedie
22:30 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
23:30 Moartea unui pistolar
1969, SUA, Western
01:10 David, Michelangelo,

Florenþa

TVR 1

07:00 5 minute de istorie
07:15 Teleshopping
08:10 Prinþesa sãbiilor
2000, SUA, Acþiune, Aventuri
09:00 Naturã ºi sãnãtate
09:30 Mic dejun cu un campion
10:20 Interzis, arestat, cenzurat
10:30 Cãlãtori în lumi paralele
2002, Canada, Aventuri,

Comedie, Familie, SF
11:20 Poveºti citadine
11:30 Destine ca-n filme
12:30 Maeºtrii de mâine ai

violoncelului
13:00 Deportaþii
14:10 Vorbeºte-mi despre tine!
1979, Franþa, Comedie
15:40 Jocurile Olimpice Rio 2016
15:50 Interzis, arestat, cenzurat
16:00 Memorialul Durerii
17:00 Popasuri folclorice
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Locuri, oameni ºi comori
19:00 Cantores Amicitiae, o

cãlãtorie muzicalã de 40 de ani
19:50 Interzis, arestat, cenzurat
20:10 Ocolul Pãmântului în 80

de zile
1989, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Dramã, Fantastic,
Romantic, SF, Dragoste

21:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:10 Mona Lisa
1986, Marea Britanie, Comedie,

Thriller
00:10 Televiziunea, dragostea

mea

TVR 2

07:15 Tom ºi Jerry: Ajutoarele lui
Moº Crãciun

07:40 Annie
09:35 Pe platourile de filmare
10:05 Foxcatcher
12:20 Dl Turner
14:45 Jocul se schimbã
16:45 Fantastic 4
18:25 In visele mele
20:00 Hector în cãutarea fericirii
22:00 Gangsteri de legendã
00:10 ªefi de coºmar 2
02:00 Bine aþi venit la New York!

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Un monstru la Paris
2011, Franþa, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Fantastic, Muzical
13:00 Laguna albastrã
1980, SUA, Aventuri, Dramã,

Romantic, Dragoste
15:15 Jurat de profesie
1995, SUA, Comedie
17:00 Gaºca nebunã (R)
2007, SUA, Comedie
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Bãieþi rãi
1995, SUA, Acþiune, Comedie
23:00 Vinovat ºi victimã
2009, SUA, Dramã, Mister
01:15 Bãieþi rãi (R)
1995, SUA, Acþiune, Comedie
03:15 Vinovat ºi victimã (R)
2009, SUA, Dramã, Mister
05:00 Diva cu greutate (R)
2009, SUA, Comedie
05:45 Un monstru la Paris (R)
2011, Franta, Animaþie, Aventuri,

Comedie, Fantastic, Muzical

PRO TV

ACASÃ
08:00 Lecþii de viaþã
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Pana 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 Regina inimilor
20:00 Pana la capatul lumii
22:00 Vise de smarald
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 Dincolo de povestiri (R)
05:45 Spune-mi cã eºti a mea

(R)
06:45 În aºteptarea dragostei

(R)

07:15 Ce spun romanii
08:15 Jonglerul (R)
10:00 La bloc (R)
12:15 Un Cadillac din aur masiv

(R)
14:15 Paravanul de fum (R)
16:15 La bloc
18:30 Robbersonii ºi poliþia
20:30 Misiunea lui Jesse Stone
22:15 Fratele
00:45 Misiunea lui Jesse Stone

(R)
02:30 Cine A.M.

PRO CINEMA

10:00 Chefi la cuþite

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 FanTastic Show

22:00 Insula iubirii (R)

01:15 Un colþ de Rai

2011, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

03:00 Observator (R)

03:45 Camera Cafe

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

07:30 Pastila de râs (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Cei 7 ani de acasã (R)

10:00 Sport, dietã ºi o vedetã

10:30 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Se strigã darul (R)

16:00 Te vreau lângã mine

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Ne vedem la tribunal

23:00 Casa de vis

2011, SUA, Dramã, Mister,

Thriller

01:00 ªtirile Kanal D (R)

02:15 Asta-i România! (R)

03:45 Te vreau lângã mine (R)

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Trãsniþi din NATO (R)

2003, România, Comedie

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Iancu Jianul, zapciul

1980, România, Acþiune,

Dramã, Istoric

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 Killer Karaoke

14:00 Focus

15:00 Apel de urgenþã (R)

16:00 Primãvara bobocilor (R)

1985, România, Comedie

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Centrul de control

1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller

22:30 Romanþã la birou

1977, Rusia, Comedie,

Romantic

00:30 Centrul de control (R)

1998, SUA, Acþiune, Aventuri,

Dramã, Thriller

02:30 Killer Karaoke (R)

03:30 Capcan TV

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:45 Focus (R)

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

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

tare din parcare!
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 România face legea!:

Local Kombat Superstars
20:00 Superkombat World

Grand Prix Mamaia
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Local Kombat Constanþa:

"Bãtaie cu de toate!"
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.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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RECOMANDÃRI TV
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Transporter: Moºtenirea

Se difuzeazã la HBO, ora 23:30

Frank Martin este transportato-
rul cu cea mai înaltã calificare
pe care banii îl pot cumpãra.
Mizele sunt mai mari ºi tehnolo-
gia mai performantã, dar se
aplicã aceleaºi trei reguli sim-
ple: nu schimba niciodatã
afacerea, nu cere nume ºi nu
deschide pachetul. Când Frank
este angajat de vicleana femeie
fatalã Anna ºi cele trei aghio-
tante uimitoare ale sale, el
descoperã repede cã a fost
pãcãlit...

Prinþul Persiei:
Nisipurile timpului

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

Bazat pe celebrul joc video,
Prinþul Persiei ne poartã în anti-
chitate, unde un prinþ persan se
aliazã cu o prinþesã dintr-un
imperiu rival pentru a dejuca
planurile unui rege care vrea sã
provoace o furtunã de nisip în
stare sã distrugã lumea întrea-
gã. Pentru a câºtiga, prinþul
trebuie sã învingã o serie de
fiinþe fantastice, ajutat ºi de
Pumnalul Timpului, o armã în
stare sã controleze timpul: sã-i
încetineascã scurgerea sau sã-l
dea înapoi.

Colecþionarul de oase

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   22:30

Lincoln Rhyme, un detectiv din
New York, specializat în crimina-
listicã, a fost cândva cel mai bun
criminalist din þarã. Autor a
numeroase romane de succes,
Rhyme are un ochi ager pentru
detalii ºi fler pentru indicii, fapt
care l-a fãcut legendar în cadrul
forþelor de poliþie din comunitate.
Ca urmare a unui accident aproa-
pe fatal, pe când era la datorie,
Rhyme a fost imobilizat la pat...

DUMINICÃ - 31 iulie

07:00 Teleenciclopedia
07:55 Jocurile Olimpice Rio

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

2016
21:00 Meteo
21:15 Drumul spre glorie
22:35 Garantat 100%
23:35 Seri de varã la Mamaia
01:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
01:30 Documentar
02:10 Sport
02:25 Telejurnal
03:15 Vorbeºte corect!
03:25 Politicã ºi delicateþuri
04:15 Universul credinþei
05:35 Tezaur folcloric
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

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

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

Adrian Cioroianu
11:30 Pasiuni ºi cariere
12:00 Cap compas
12:30 A doua emigrare
13:00 Naturã ºi aventurã
13:30 Naturã ºi sãnãtate
14:10 La capãtul liniei
1982, România, Dramã
15:40 Cartea cea de toate zilele
15:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
16:00 Gustul Moldovei
17:00 D'ale lu' Miticã
18:00 Telejurnal TVR 2
18:30 Drumul lui Leºe
19:30 Europa 360°
20:10 Cercul magic
1975, România, Acþiune, Crimã
21:40 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:10 Noiembrie, ultimul bal
1989, România, Dramã
00:00 Interviurile Festivalului

Internaþional George Enescu
01:10 Bani de dus, bani de-

ntors
03:00 Ferma
04:00 Gustul Moldovei
05:00 Drumul lui Leºe
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Iubire sub stele
09:05 Pinguinii din Madagascar
10:40 Hector în cãutarea fericirii
12:40 ªefi de coºmar 2
14:25 Terminator: Genisys
16:30 Visuri ºi obligaþii
18:25 Pinguinii din Madagascar
20:00 Mad Max: Drumul furiei
22:00 În acea noapte
23:00 Transporter: Moºtenirea
00:35 Întrebãri frecvente despre

cãlãtoria în timp
02:00 Mad Max: Drumul furiei

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
2009, SUA, Comedie
11:00 Laguna albastrã (R)
1980, SUA, Aventuri, Dramã,

Romantic, Dragoste
13:15 Jurat de profesie (R)
1995, SUA, Comedie
15:00 Zathura - O aventurã

spaþialã
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic, SF
17:00 Vânãtorii de fantome
1984, SUA, Comedie, Fantastic,

SF
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Prinþul Persiei: Nisipurile

timpului
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
22:45 Tentaþia seducþiei 2
2000, SUA, Dramã
00:30 Prinþul Persiei: Nisipurile

timpului (R)
2010, SUA, Acþiune, Aventuri,

Fantastic, Romantic, Dragoste
02:30 Zathura - O aventurã

spaþialã (R)
2005, SUA, Acþiune, Aventuri,

Comedie, Familie, Fantastic, SF
04:15 Vânãtorii de fantome (R)
1984, SUA, Comedie, Fantastic,

SF
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
08:00 Lecþii de viaþã
09:15 Regina inimilor (R)
11:30 Pana la capatul 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 Regina inimilor
20:00 Pana la capatul lumii
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pana la capãtul lumii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:15 Ce se întâmplã, doctore?

07:00 Ce se întâmplã doctore ?
07:30 Apropo Tv
08:30 Jonglerul (R)
10:15 La bloc (R)
12:30 Paravanul de fum (R)
14:30 Robbersonii ºi poliþia (R)
16:30 La bloc
18:45 Privind în urmã
20:30 In pat cu dusmanul
22:30 Colecþionarul de oase
01:00 In pat cu dusmanul (R)
02:45 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Albã ca Zãpada
2001, Canada, SUA, Germania,

Aventuri, Familie, Fantastic
11:00 Declaraþie de dragoste
1985, România, Romantic,

Dragoste
13:00 Observator
13:15 Nord ºi Sud
2004, Marea Britanie, Dramã
14:15 Plasa de stele – Rãzbu-

narea vedetelor (R)
16:00 Observator
16:45 FanTastic Show (R)
19:00 Observator
20:00 În puii mei
22:00 Insula iubirii (R)
01:00 În puii mei (R)
03:00 Albã ca Zãpada (R)
2001, Canada, SUA, Germania,

Aventuri, Familie, Fantastic
06:00 Observator

ANTENA 1

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

(R)
08:00 Teleshopping
08:45 Cei 7 ani de acasã (R)
10:30 Suleyman Magnificul
2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric
12:30 ªtirile Kanal D
13:15 Teleshopping
13:45 Adio, dar Te iubesc
15:30 Ne vedem la tribunal (R)
17:00 Asta-i România! (R)
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Se strigã darul
22:00 Ochii din umbrã (R)
23:30 Dracula III: Moºtenirea
2005, SUA, România, Horror
01:30 ªtirile Kanal D (R)
02:30 Ochii din umbrã (R)
04:00 Cei 7 ani de acasã (R)
05:30 Pastila de râs (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

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

bine (R)
14:00 Focus
15:00 Focus Magazin
16:00 Declaraþie de dragoste

(R)
1985, România, Romantic,

Dragoste
18:00 Focus
19:30 Cireaºa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:30 Trãdaþi în dragoste
00:30 Creaturi înaripate
2008, SUA, Crimã, Dramã
02:30 Iubiri secrete
2011, România, Dragoste
04:00 Casa: construcþie ºi

design (R)
04:30 Secrete de stil (R)
05:00 Cireaºa de pe tort (R)
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

Grand Prix Mamaia
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului
01:30 Superkombat World

Grand Prix Mamaia
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

sursa: cinemagia.ro
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

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!
Agenþia pentru Protecþia Me-

diului Dolj organizeazã concurs de
recrutare pentru ocuparea func-
þiilor publice de execuþie vacante
de: consilier, clasa I, grad profesi-
onal asistent în cadrul Biroului
Buget, Finanþe, Administrativ ºi
Resurse Umane; consilier, clasa I,
grad profesional superior în cadrul
Serviciului Avize, Acorduri, Auto-
rizaþii; referent, clasa III, grad pro-
fesional superior în cadrul Servi-
ciului Monitorizare ºi Laboratoare-
punct de lucru Staþia de Radioac-
tivitate Bechet. Concursul se or-
ganizeazã la sediul Agenþiei pen-
tru Protecþia Mediului Dolj, în data
de 29 august 2016- proba scrisã,
ora 10,00- pentru funcþiile publice
din cadrul Serviciului Avize, Acor-
duri, Autorizaþii; Serviciului Moni-
torizare ºi Laboratoare; ora 12,00-
pentru funcþia publicã din cadrul
Biroului Buget, Finanþe, Adminis-
trativ ºi Resurse Umane ºi 31 au-
gust 2016- interviul. Dosarele de
înscriere la concurs se pot depu-
ne în termen de 20 de zile de la data
publicãrii în Monitorul Oficial al Ro-
mâniei, Partea a III-a, la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj. Dosarul de înscriere la con-
curs trebuie sã conþinã, în mod
obligatoriu documentele prevãzu-
te la art. 49 din HG nr. 611/2008 cu
modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare. Condiþiile de participare la
concurs ºi bibliografia se afiºea-
zã la sediul ºi pe site-ul  Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj. Re-
laþii suplimentare se pot obþine la
sediul Agenþiei pentru Protecþia
Mediului Dolj ºi la nr. de telefon:
0251.530.010.

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.

Anunþul tãu!
CEREALCOM DOLJ anunþã

publicul interesat asupra depune-
rii solicitãrii de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul ,,Instala-
þie de stocare ºi distribuþie GPL
pentru consum industrial ,, propus
a fi amplasat în Segarcea, str. Gãrii,
nr. 7, judeþul Dolj. Informaþiile pri-
vind proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenþiei pentru Pro-
tecþia Mediului Dolj, Craiova, str.
Petru Rareº, nr. 1 ºi la sediul CE-
REALCOM DOLJ SRL aflat în Se-
garcea, str. Unirii, nr. 4, judeþul Dolj,
în zilele de luni pânã joi, între orele
8.00- 16.30  ºi vineri între orele 8.00-
14.00. Observaþiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj, str.
Petru Rareº,  nr. 1, fax: 0251/ 419.035,
e-mail: office@apmdj.anpm.ro.

OFERTE SERVICIU
DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã
în Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lu-
creazã împreunã la
curãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimiteþi
C.V. cu pozã ºi nu-
mãr de telefon la e-
mail: ploaelaurentiu-
@yahoo.com. Cu-
plurile alese vor primi
pe email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
de fiecare, fãrã alte
costuri.

Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.

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

VÂNZÃRI
GARSONIERE

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



14 / cuvântul libertãþii vineri, 29 iulie 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

vineri, 29 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:

VÂND garsonierã
Craiova, Brazdã,
26.000 Euro. Tele-
fon: 0766/587.549.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semide-
comandat, 3 came-
re, 2 balcoane, îm-
bunãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Peri-
ºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Zonã centralã,  teren
760 mp, utilitãþi + casã
demolabilã. Telefon:
0724/ 309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru ,
pomi fructiferi , vie la
10 km de Craiova
schimb – aparta-
ment + diferenþa. Te-
lefon: 0727/ 884.205

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

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând MATIZ, culoa-
re verde, stare  im-
pecabilã, AER con-
diþionat. Telefon:
0724/305.886.
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina, unic
proprietar - de nouã,
super întreþinutã, toa-
te consumabilele
schimbate recent, fãrã
nici un defect. Telefon:
0766/632.388.
Vând SEAT EXEO -
2010. Telefon: 0764/
529.339.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior Re-
caro; 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
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând 12 ( douãspre-
zece) taburele din ma-
terial melaminat. Tele-
fon: 0728/ 911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici . Telefon:
0785/ 959. 809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând în cimitirul Un-
gureni - zona Eroilor
– parcela G rândul 4,
plaþul 4 mormânt din
beton, gard fier 3/
1,50 cu douã gropi
suprapuse. Telefon:
0740/012.173;
0745/601.438.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti conve-
nabil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.

Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700 buc.
1,5 lei / buc. Telefon:
0761/401.270.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.

Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat grã-
dina Kama, 4 bare
cornier 70 cm lungi
de 2,80 m 1 leu/kg,
douã foi tablã zin-
catã 2/1 m, drujbã
electricã Einºel cu
lanþ rezervã - 220
lei. Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, f.tolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

ÎNCHIRIERI OFERTE
Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Inchiriez una came-
rã la bloc la o per-
soanã de sex femi-
nin cu posibilitãþi de
platã a utilitãþilor
zona Materna. Tele-
fon: 0726/497.404.
MATRIMONIALE
Cãsãtorie mic han-
dicap 37 ani am lo-
cuinþã doresc la fel
mic handicap gr.2
fãrã vicii. Telefon;
0351/409.381.

DIVERSE
Singura argintãrie din
Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator ma-
ºinã de scris. Tele-
fon: 0251/415.586.
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CS Podari a plecat, miercuri la prânz, în deja fa-
miliarizatul stagiu de pregãtire de la Kladovo (Ser-
bia), acolo unde va fi cazatã la hotelul “Aquastar
Danube”. Pânã în data de 5 august, elevii lui Florin
ªoavã se vor pregãti la baza de antrenament a gru-
pãrii locale Djerdap, urmând sã susþinã ºi douã jo-
curi de verificare, mâine, de la ora 18:00, cu Pandu-
rii II, aflatã în cantonamnet la Donji Milanovac, apoi
miercirea viitoare, cel mai probabil, cu gruarea din
liga 3-a sârbã, Dunav Prahovo. În autocarul care a
plecat spre Kladovo s-au urcat 18 jucãtori, ºi anu-
me: Marian Mecea, Ricardo Filip – portari; Bogdan
Ciocârlã, Irinel Licã, Marius Avram, Robert Vulpe,
Andrei Bozgan, Robert Bogdan, Adrian Fieraru, Ver-
giliu Velica, Dãnuþ Stancu, Ionuþ Sârmon, Andrei Du-
mangiu, Jackie Nicolae, Alex Raicea, Claudiu Bãlan,
Cristian Matei ºi Dragoº Furtunã. Noutãþile din lotul
echipei sunt reprezentate în general de juniori. Este
vorba despre Filip ºi Dumangiu, veniþi de la CSS
Drobeta Turnu Severin, Bozgan ºi Velica, ambii de
la CSS Craiova, Fieraru de la CFR Romgaz Craiova,
Robert Bogdan de la CSU Craiova ºi Furtunã, care a
jucat ultima datã în judeþul Olt. Acestora li s-a adãu-
gat Licã, jucãtor care în sezonul trecut a evoluat la
colega din C3, Sporting Turnu Mãgurele, atacantul
Matei, care în campionatul trecut a jucat în liga a 3-
a, seria a 2-a, la Aerostar Bacãu, dar ºi Jackie Nico-

Podariul – pânã vinerea viitoare, la KladovoPodariul – pânã vinerea viitoare, la KladovoPodariul – pânã vinerea viitoare, la KladovoPodariul – pânã vinerea viitoare, la KladovoPodariul – pânã vinerea viitoare, la Kladovo
Noutãþile din sânul lotului ºi ce amicale va susþine

lae, acesta revenind dupã un an ºi jumãtate la echipa
din Podari. Nu a facut deplasarea cãpitanul ºi în ace-
laºi timp unul dintre cei mai experimentaþi jucãtori,
Dorin Preda, cel care are o fracturã de metatarsian
la piciorul drept. La revenirea în România, CS Po-
dari va mai juca alte douã jocuri de verificare, pri-
mul în 13 august, cu Sporting Roºiori, apoi în 20
august, cu FCM Alexandria.

ªi Universitatea II,
în cantonament

La rându-i, CS Universitatea II Craiova (de aseme-
nea liga 3), a intrat, începând de ieri, în cantonament,
unul care se va efectua însã pe plan local. Timp de 10
zile, bãieþii lui Cornel Papurã vor îndura câte douã
ºedinþe de pregãtire pe zi. Antrenorul principal al echipei
va fi ajutat, în aceastã perioadã, de cãtre Mugur Gu-
ºatu, coordonatorul lotului de juniori A.

Lotul care s-a prezentat în cantonament are com-
ponenþa: Nica, Dicã, Gabor – portari, Marcu, Bor-
neci, Cioinac, Celea, Ion, Sima, Luicã, Andrei, Ho-
dea, Cojocaru, Dinu, Enache, Buzan, Cîrlig, Miculai-
ciuc, Burlacu, Popescu, Jurj, Cãpãþânã, Geanimu –
jucãtori de câmp.

În perioada urmãtoare, alb-albaºtrii vor dipsuta ºi
mai multe partide de verificare.

Monica Niculescu (61 WTA) a cedat, în
minimum de seturi, în faþa celei de a 4-a
jucãtoare a lumii, poloneza Agnieszka
Radwanska, scor 1-6, 5-7, miercuri searã,
în turul doi la “Rogers Cup”, turneu
gãzduit de Montreal (Canada) ºi dotat cu
premii în valoare de 2,4 milioane de dolari.

Columbienii de la Atletico Nacional ºi-au
adjudecat, ieri dimineasþã, Copa Libertado-
res, dupã victoria cu 1-0 (1-1 în tur), repur-
tatã, pe arena proprie din Medelin, în faþa

WTA Montreal

Niculescu se opreºte în turul doi la simplu, dar
merge în sferturi la dublu, în tandem cu Halep

Atletico Nacional a cucerit
Copa Libertadores

Ulterior acestei partide, Niculescu,
într-un tandem inedit cu Simona
Halep, s-au calificat în sferturile de
finalã (tur trei), la capãtul unui
succes în faþa perechii ucrainene
Katerina Bondarenko/Olga Savchuk.
A fost 6-1, 6-3, iar în faza urmãtoare
româncele ar putea da peste favorti-
tele 2, franþuzoaicele Caroline Carcia
ºi Kristina Mladenovic, dacã acestea
vor fi trecut, azi-noapte, de cuplul

germano-ceh Anna-Lena Groenefeld/Kveta
Peschke.

Pe de altã parte, Halep (5 WTA) a
luptat, asearã, în optimile de la simplu, cu
Karolina Pliskova (Cehia, 17 WTA). Anul
trecut, constãnþeanca a fãcut semifinalã
aici.

ecuadorienilor de la Independende del Valle.
Unicul gol al partidei a fost înscris de ata-
cantul Miguel Angel Borja, în minutul 9.

Pânã în finalã, formaþia columbianã a câº-
tigat autoritar (16 puncte) o
grupã cu Huracan (Argenti-
na), Penarol (Uruguay) ºi
Sporting Cristal (Peru), pen-
tru ca mai apoi, sã le elimine
rând pe rând, pe aceeaºi Hu-
racan, pe Rosario Central (tot
din Argentina) ºi pe Sao Pau-
lo (Brazilia).

Datoritã acestui triumf, al
doilea în competiþie dupã cel
din 1989, Atletico va avea po-
sibilitatea de a o înfrunta pe
Real Madrid, la iarnã, în ca-
drul Campionatului Mondial al
cluburilor.

Marþi
Sparta Praga (Ceh) – STEAUA 1-1

(Sural 35 / Stanciu 75)

Ludogoreþ Razgrad (Bul) – Steaua Roºie Belgrad (Srb) 2-2

(J. Cafu 43, Keºeru 76 / Katai 47, Kanga 66)

BATE Borisov (Blr) – Dundalk FC (Irl) 1-0

(Gordeychuk 71)

Partizani Tirana (Alb) – FC Salzburg (Aus) 0-1

(Soriano 71 pen.)

Viktoria Plzen (Ceh) – Qarabag Agdam (Azb) 0-0

FK Rostov (Rus) – Anderlecht Bruxelles (Bel) 2-2

(Ezatolahi 16, Poloz 60 pen. / Hanni 3, Tielemans 52)

Dinamo Zagreb (Cro) – Dinamo Tbilisi (Geo) 2-0

(Soudani 39, Coric 42)

ªahtior Doneþk (Ucr) – Young Boys Berna (Elv) 2-0

(Bernard 26, Seleznyov 75)

Ajax Amsterdam (Ola) – PAOK Salonic (Gre) 1-1

(Dolberg 57 / Djalma 27)

LIGA CAMPIONILOR – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ
Rezultatele complete

Miercuri

ASTRA – FC Copenhaga (Dan) 1-1

(Teixeira 7 / Delaney 64)

FK Astana (Kaz) – Celtic FC (Sco) 1-1

(Logvinenko 19 / Griffiths 78)

Rosenborg BK (Nor) – APOEL Nicosia (Cip) 2-1

(Gytkaer 24, Skjelvik 45+2 / Efrem 68)

FK AS Trencin (Slc) – Legia Varºovia (Pol) 0-1

(Nikolics 70)

Fenerbahce Istanbul (Tur) – AS Monaco (Fra) 2-1

(Emenike 39, 63 / Radamel Falcao 42)

Olympiakos CFP (Gre) – Hapoel Beer Sheva (Isr) 0-0

Returul acestor partide e programat în 2 ºi 3 august.

Învingãtoarele acestor duble vor merge în play-off-ul competi-
þiei, iar învinsele în faza similarã a Europa League.

DIGI SPORT 1

13:00 – FOTBAL – Meci amical,
“International Champions Cup”: Tot-
tenham – Atletico Madrid / 21:00 –
FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – Gaz
Metan Mediaº.

DIGI SPORT 2

11:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-
miu al Germaniei, la Hockenheim: se-
siune de antrenamente / 13:15 –
CURSE DE MAªINI – FIA F3, “Eu-
ropean Championships”: cursa 1 /
15:00 – FORMULA 1 – Marele Pre-
miu al Germaniei: sesiune de antre-
namente / 19:30, 1:30 – TENIS (M) –
Turneul de la Toronto, în Canada: ziua
a 5-a.

DIGI SPORT 3

17:15 – CURSE DE MAªINI – FIA
F3, “European Championships”: cur-
sa 2 / 19:00 – FOTBAL Belgia – Pro
League: Mechelen – Club Brugge.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

DIGI SPORT 4

22:00 – FOTBAL Italia – Cupa:
Livorno – Juve Stabia.

DOLCE SPORT 1

11:00, 15:00 – FORMULA 1 – Ma-
rele Premiu al Germaniei, la Hocken-
heim: sesiuni de antrenamente / 21:00
– FOTBAL – Liga I: CSMS Iaºi – Gaz
Metan Mediaº.

DOLCE SPORT 2

19:30, 1:30 – TENIS – Turneul de
la Montreal, în Canada: ziua a 5-a.

EUROSPORT 1

9:00, 14:30 – SNOOKER - Openul
Mondial, în China: sferturi de finalã /
21:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
Marele Premiu de varã, la Hinterzar-
ten, în Germania: calificãri.

LOOK TV

21:00 – FOTBAL – Liga I: CSMS
Iaºi – Gaz Metan Mediaº.



16 / cuvântul libertãþii vineri, 29 iulie 2016sportsportsportsportsport Paginã realizatã de COSMIN STAICU

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

Liga I – etapa 2-a

CSMS Iaºi – Gaz Metan, astãzi, 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

Clubul Universitatea Craiova i-a
invitat pe suporteri sã-ºi procure
abonamente pentru sezonul actual
chiar de la jucãtori, primii invitaþi la
aceastã acþiune fiind Vãtãjelu, Ivan,
Gustavo ºi Rambe. La ora prânzu-
lui, circa 30 de fani s-au strâns la
magazinul oficial al clubului, de la
English Park, pentru a se fotografia
alãturi de alb-albaºtri, de la care au
obþinut nu doar abonamente, ci ºi
câte un autograf. La finalul acþiunii,
jucãtorii ºi-au exprimat speranþa cã
acest sezon va fi unul reuºit, în po-
fida debutului ratat, iar prima victo-
rie ar trebui sã vinã luni, la meciul
cu ASA Tg. Mureº.

„Ne bucurãm cã am putut sã le
oferim suporterilor ocazia sã-ºi ia
abonamente chiar de la noi, este o
iniþiativã frumoasã. Trebuie sã le
oferim ºi rãsplata pe teren, vrem
sã câºtigãm meciul cu ASA, pen-
tru cã am pierdut deja un tempo,
cu Pandurii ºi suntem puþin frus-
traþi. Nu ne convine faptul cã ju-
cãm de fiecare datã la ora 18.30,
când este foarte cald, dar trebuie
sã suportãm aceste temperaturi ºi
anul acesta pânã când va fi gata
stadionul. Suntem dezamãgiþi cã nu
suntem ºi noi în cupele europene,
dar sperãm ca la anul sã readucem
Craiova în Europa” a declarat cã-
pitanul echipei, Bogdan Vãtãjelu.

Andrei Ivan n-a comentat inte-
resul Stelei pentru el, însã a spus cã
se simte flatat de declaraþia selecþi-
onerului Daum, care a afimat cã
„Ivan are un talent fantastic”: „Sunt
bucuros cã au venit suporterii la
aceastã acþiune. Realizez cã lumea

Fotbaliºtii Universitãþii i-au îmbiat peFotbaliºtii Universitãþii i-au îmbiat peFotbaliºtii Universitãþii i-au îmbiat peFotbaliºtii Universitãþii i-au îmbiat peFotbaliºtii Universitãþii i-au îmbiat pe
suporteri sã-ºi cumpere abonamentesuporteri sã-ºi cumpere abonamentesuporteri sã-ºi cumpere abonamentesuporteri sã-ºi cumpere abonamentesuporteri sã-ºi cumpere abonamente

cu o sesiune de fotografii ºi autografecu o sesiune de fotografii ºi autografecu o sesiune de fotografii ºi autografecu o sesiune de fotografii ºi autografecu o sesiune de fotografii ºi autografe
are mari aºteptãri de la mine ºi eu
mã bucur de fiecare meci, încerc
sã dau totul pentru echipã. Sper sã
jucãm la anul în cupele europene.
Nu vreau sã vorbesc de Steaua ºi
despre ce a spus domnul Becali, sunt
jucãtorul Universitãþii ºi mã preocu-
pã doar echipa mea. Îi mulþumesc
domnului Daum pentru vorbele fru-
moase pe care le-a spus despre mine
ºi sper sã-i dovedesc pe teren cã
merit sã fiu la lotul naþional”.

Brazilianul Gustavo Vagenin, care
a evoluat pânã acum în Serie C, spe-
rã sã aibã ocazia de a juca în Cham-
pions League cu Universitatea: „Îmi
place mult la Craiova, atât oraºul, cât
ºi echipa, sunt jucãtori de valoare ºi
oameni de calitate. M-a impresionat
Ivan, este un jucãtor cu potenþial, se
vede acest lucru ºi la antrenamente,
îi prevãd un viitor frumos. Abia aº-
tept sã debutez ºi sã-mi ajut echipa.
Suporterilor le promitem cã vom
face tot ce e posibil pentru a evolua
la anul în Champions League, pen-
tru asta am ºi venit la Craiova”.

Pentru meciul cu ASA Tg. Mureº,
biletele costã: 5 lei la peluzã, 10 lei la
tribuna a II-a, 15 lei la tribuna I ºi 25
de lei la tribuna zero. Abonamentele
pentru întregul sezon, asta incluzând
ºi meciuri pe noul stadion “Ion Oble-
menco”, în a doua parte a campio-
natului, costã: 64 de lei la peluzã, 152
de lei la tribuna a II-a, 240 de lei la
tribuna I, 400 de lei la tribuna zero ºi
4.500 de lei la sectorul VIP. Pentru
pensionarii care prezintã cupon de
pensie ºi studenþii care vin cu carne-
tul de student clubul oferã o reduce-
re de 50 la sutã. 

Happy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hour
pentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craioveni

Happy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hour
pentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craioveni
Happy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hour

pentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craioveni
Happy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hour

pentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craioveni
Happy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hour

pentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craioveni
Happy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hour

pentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craioveni
Happy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hour

pentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craioveni
Happy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hour

pentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craioveni
Happy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hourHappy-hour

pentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craiovenipentru fanii craioveni


