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Ziua Imnului Naþional, celebratã ºi la Craiova

Autoritãþile locale
au sãrbãtorit, ieri,
aºa cum se
cuvine, Ziua
Imnului Naþional
al României.
Ceremonialul a
fost marcat de un
moment
emoþionant,
„Deºteaptã-te,
române!” fiind
intonat de cãtre
toþi cei prezenþi la
manifestãri,
oficialitãþi,
militari, dar ºi
craiovenii au fost
prezenþi în Piaþa
Tricolorului, de
lângã Teatrul
Naþional „Marin
Sorescu”.
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Dupã admiterea în Uniu-
nea Europeanã, în 2004,
Polonia a fãcut mereu o
figurã exemplarã, „de elev
model”. În privinþa absobþiei
fondurilor europene Bucu-
reºtiul a dorit chiar s-o imite,
fãrã a reuºi, bineînþeles. De
altfel, aidoma guvernãrii
anterioare ºi cea actualã, în
virtutea unei bune tradiþii,
cultivã o trainicã prietenie,
exprimatã pe multe planuri,
Craiova circumscriindu-se
acestui demers generos.

Deputatul Ionuþ Stroe:
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Despre NietzscheDespre NietzscheDespre NietzscheDespre NietzscheDespre Nietzsche
ºi consideraþiileºi consideraþiileºi consideraþiileºi consideraþiileºi consideraþiile
sale profeticesale profeticesale profeticesale profeticesale profetice

Profet indiscutabil al mai
tuturor dezastrelor ºi aporiilor
prin care defunctul secol al
XX-lea a marcat sfârºitul mo-
dernitãþii ºi a facilitat trece-
rea la postmodernitate, în ciu-
da interesului fãrã precedent
pe care l-au stârnit opera ºi
destinul sãu, Friedrich Nietz-
sche a continuat sã sfideze cu-
riozitatea multor exegeþi, fie
ei filosofi de profesie, psihologi
ori psihanaliºti, literaþi ori so-
ciologi. ªi oricând de parado-
xal ar pãrea, dacã exegeza ope-
rei a atins dimensiunea unei
întregi biblioteci...
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Nicuºor

Constantinescu,

condamnat la 15 ani

de închisoare.

Decizia nu este

definitivã

Curtea de Apel Bucureºti a
decis condamnarea în primã
instanþã a lui Nicuºor
Constantinescu la 15 ani de
închisoare în dosarul în care
este acuzat cã în calitate de
preºedinte al Consiliului
Judeþean Constanþa a auto-
rizat plãþi nelegale ºi a
prejudiciat instituþia cu peste
30 milioane de lei ºi statul
cu peste un milion de lei.
Alãturi de Constantinescu
sunt judecate alte 15 persoa-
ne, Regia Autonomã Jude-
þeanã de Drumuri ºi Poduri
Constanþa ºi douã firme.
Decizia nu este definitivã ºi
poate fi atacatã cu apel. În
prezent, fostul preºedinte de
consiliu judeþean executã o
pedeapsã de cinci ani de
detenþie, dispusã de Curtea
de Apel Constanþa, fiind
condamnat pentru cã, în
perioada 2009 - noiembrie
2013, nu a asigurat finanþa-
rea Centrului Militar Zonal
Constanþa. La data de 27
iunie, Nicuºor Constantines-
cu a fost condamnat, în
prima instanþã, de Tribuna-
lul Bucureºti, la ºase ani de
închisoare într-un dosar în
care este acuzat cã, în
calitate de preºedinte al
Consiliului Judeþean Con-
stanþa, a împiedicat controa-
le ale Curþii de Conturi , nu
prelungit certificate de
urbanism ºi a împiedicat
emitere autorizaþiilor de
construire a unor centrale
eolien, încãlcând legea.
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Partidul Naþional Liberal
(PNL) a transmis ieri, ca re-
acþie la cazul lui Bogdan Ol-
teanu, cã justiþia trebuie sã-ºi
facã datoria în absolut orice
situaþie ºi în cazul oricãrei
persoane, iar cine a greºit tre-
buie sã plãteascã.

‘’Partidul Naþional Liberal a
sprijinit ºi va sprijini instituþiile
statului în lupta împotriva co-
rupþiei. PNL considerã cã justi-
þia trebuie sã-ºi facã datoria în
absolut orice situaþie ºi în cazul
oricãrei persoane, actual sau
fost membru de partid, actual
sau fost demnitar. Toþi oamenii
sunt egali în faþa legii, iar cine

PNL, despre cazul lui Bogdan Olteanu:PNL, despre cazul lui Bogdan Olteanu:PNL, despre cazul lui Bogdan Olteanu:PNL, despre cazul lui Bogdan Olteanu:PNL, despre cazul lui Bogdan Olteanu:
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a greºit trebuie sã plãteascã’’,
se aratã în comunicatul trans-
mis de Departamentul de comu-
nicare al partidului.

Procurorii DNA au anunþat
ieri dimineaþa, oficial, reþinerea
pentru 24 de ore a viceguver-
natorului BNR ºi fost preºedin-
te al Camerei Deputaþilor din
partea PNL, Bogdan Olteanu,
acesta fiind acuzat cã a primit
un milion de euro de la Sorin
Ovidiu Vîntu pentru efectuarea
de demersuri pe lângã membrii
Guvernului pentru numirea lui
Liviu Mihaiu în funcþia de gu-
vernator al Deltei Dunãrii.

Bogdan Olteanu a fost reþi-

nut joi noaptea, dupã mai multe
ore de audieri, fiind acuzat de
trafic de influenþã, urmând sã
fie prezentat instanþei supreme
cu propunerea de arestare pre-
ventivã. “În perioada iulie - no-
iembrie 2008, inculpatul Oltea-
nu Bogdan, în calitate de pre-
ºedinte al Camerei Deputaþilor,
a solicitat ºi primit de la un om
de afaceri suma de 1.000.000
de euro ºi sprijin electoral, con-
stând în servicii de marketing
ºi consultanþã, în schimbul
efectuãrii de demersuri pe lân-

gã membrii Guvernului Româ-
niei pentru determinarea numi-
rii unei persoane pe postul de
guvernator al Deltei Dunãrii. Ba-
nii au fost remiºi de cãtre omul
de afaceri, printr-un intermediar,
la sediul unui partid politic. Ul-
terior, ca urmare a diligenþelor
depuse de inculpatul Olteanu
Bogdan, persoana respectivã a
fost numitã la data de 18 sep-
tembrie 2008 în funcþia de gu-
vernator al Deltei Dunãrii”, ex-
plicã procurorii anticorupþie
într-un comunicat de presã.

Documentul are în vedere suplimentarea fon-
durilor alocate pentru sãnãtate ºi învaþãmânt,
sumele necesare pentru aplicarea mãsurilor le-
gislative adoptate în cursul anului curent ºi fon-
durile pentru continuarea proiectelor de inves-
tiþii fezabile, fiind asigurate sume la nivelul ne-
cesarului de lucrãri ce se pot efectua pânã la
finele anului. Proiectul, fãcut public de minis-
ter vineri, vizeazã menþinerea deficitului buge-
tar pe anul 2016 la nivelul de 2,95% din PIB.

S-au asigurat, 568,6 milioane de lei pentru
sãnãtate, din care la Ministerul Sãnãtãþii 297,6
milioane de lei ºi la Casa de Naþionalã de Asigu-
rãri de Sãnãtate 271 milioane de lei, pentru pla-
ta salariilor majorate ale per-
sonalului medico-sanitar, pre-
cum ºi pentru lucrãri de rea-
bilitare la maternitãþi, investi-
þii la serviciile de ambulanþã ºi
UPU/CPU, dotare medica-
mente ºi materiale sanitare din
cabinetele de medicinã gene-
ralã ºi dentarã din unitãþile de
învãþãmânt.

Agricultura va benficia de
405,3 milioane de lei pentru
subvenþii pentru plata decon-
turilor la motorinã trim II ºi
III 2016 ºi acordarea ajutoa-
relor de minimis pentru sec-
torul zootehnic (suma s-a asi-
gurat prin redistribuire din bu-

Bani în plus pentru sãnãtate ºi învãþãmânt
la rectificarea bugetarã

Proiectul de rectificare bugetarã prevede majorarea
veniturilor bugetului general consolidat cu 2,92 mili-
arde de lei ºi a cheltuielilor bugetului general conso-

lidate tot cu 2,92 miliarde de lei.

getul Ministerului Agriculturii).22,5
milioane de lei merg la culturã, pen-
tru achiziþionarea operei de artã “Cu-
minþenia Pãmântului”. Suma este
echivalentã celor 5 milioane de euro
pe care Guvernul i-a alocat din to-

talul de 11 milioane de euro.
Pentru bugetele locale au fost alocate: 655

milioane de lei pentru cheltuieli de personal din
învãþãmântul preuniversitar (597,9 milioane de
lei diferenþe salariale conform Legea 85/2016
ºi titluri executorii); programul „fructe în ºcoli”
( 20,9 milioane de lei); cãmine de bãtrâni (5,4
milioane de lei); contribuþii la salarizarea perso-
nalului neclerical (30,8 milioane de lei, majora-
re necesarã ca urmare a creºterii salariului mi-
nim de la 1.050 de lei la 1.250 de lei).

În proiectul de buget rectificat au fost inclu-
se 2,3 miliarde de lei pentru aplicarea mãsurilor

legislative adoptate de Parlament. Este vorba
despre majorarea salariilor personalului din au-
toritãþile publice la nivelul serviciilor parlamen-
tare, creºterea numãrului de beneficiari de aju-
tor social prin excluderea alocaþiei de stat pen-
tru copii din veniturile familiei la stabilirea aju-
torului social; diferite majorãri de indemnizaþii,
pensii militare.

Pe ministere, primesc bani în plus Ministe-
rul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Per-
soanelor Vârstnice - 2.80 miliarde de lei; Mi-
nisterul Finanþelor Publice - Acþiuni Generale -
613,6 milioane de lei; Ministerul Afacerilor In-
terne - 367,9 milioane de lei din care 182 mili-
oane de lei cheltuieli de personal aferente orga-
nizãrii alegerilor parlamentare; Ministerul Sã-
nãtãþii - 297,6 milioane de lei; Ministerul Edu-
caþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice - 265
milioane de lei; Autoritatea Electoralã Perma-

nentã - 55 milioane de lei din
care: 49,8 milioane de lei pen-
tru asigurarea fondurilor nece-
sare rambursãrii cheltuielilor cu
campania electoralã aferentã ale-
gerilor locale efectuate de par-
tidele politic; Serviciul Român
de Informaþii - 37,7 milioane de
lei în principal pentru progra-
me majore de achiziþii; Minis-
terul Afacerilor Externe - 35,1
milioane de lei în principal pen-
tru asistenþã pentru dezvoltare
(Facilitatea Turcia) ºi cheltuieli
de personal; Autoritatea Naþio-
nalã Sanitarã Veterinarã ºi pen-
tru Siguranþa Alimentelor - 25
milioane de lei.
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La ceremonial au participat
autoritãþile locale ºi judeþene,
care au transmis craiovenilor ºi
doljenilor mesaje cu un pronun-
þat caracter patriotic, îndemnân-
du-i pe toþi cei prezenþi sã preþu-
iascã valorile naþionale, una din-
tre acestea fiind Imnul. Simona
Moise, subprefectul de Dolj, a
vorbit despre solidaritate ºi unire
ºi i-a îndemnat pe toþi românii sã
cinsteascã Imnul „Deºteaptã-te,
române!”. „Ziua de 29 iulie, când
toþi românii sãrbãtoresc Imnul
Naþional, ne oferã un bun prilej
sã înþelegem faptul cã este esen-
þial sã fim uniþi în jurul valorilor
noastre naþionale. Imnul Naþional
«Deºteaptã-te, române!», nãscut
în zilele Revoluþiei de la 1848 ºi
cântat în momente grele pentru
naþiunea noastrã de cãtre gene-
raþiile care au fãurit poporul ro-
mân, ne îndeamnã sã înþelegem
cã, la temelia unui stat puternic,
stã întotdeauna un popor solidar
ºi responsabil. ªi cã fãrã impli-
carea activã a tuturor cetãþenilor
sãi în viaþa societãþii suntem în
imposibilitatea de a avea o þarã
stabilã, prosperã ºi demnã. Nu
este de mirare cã Eminescu, po-
etul nepereche al literaturii ro-
mâne, îl evocã cu atâta admira-
þie pe Andrei Mureºanu, autorul
versurilor poeziei «Un rãsunet».
Conþinut profund patriotic ºi
naþinal a fost de naturã sã însu-
fleþeascã numeroasele adunãri
ale militanþilor paºoptiºti pentru
drepturi naþionale, Nicolae Bãl-
cescu numind acest Imn o ade-
vãratã Marseillezã româneascã.
În aceastã zi de sãrbãtoare, in-
vit pe toþi românii sã cinsteascã
ºi sã onoreze cu sufletul deschis
Imnul nostru naþional, «Deºteap-
tã-te, române!»”, a spus Simo-
na Moise, subprefect.

Ziua Imnului Naþional, celebratã ºi la Craiova
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Autoritãþile locale au sãrbãtorit, ieri, aºa cum se

cuvine, Ziua Imnului Naþional al României. Cere-
monialul a fost marcat de un moment emoþionant,
„Deºteaptã-te, române!” fiind intonat de cãtre toþi
cei prezenþi la manifestãri, oficialitãþi, militari, dar
ºi craiovenii au fost prezenþi în Piaþa Tricolorului,
de lângã Teatrul Naþional „Marin Sorescu”.

Vicepreºedintele Alina Tãnãses-
cu: ”Flacãra revoluþiei paºoptiste”

Preþuirea pentru valorile naþio-
nale a fost scoasã în evidenþã ºi de

Alina Tãnãsescu, vicepreºedintele
Consiliului Judeþean Dolj, care a
subliniat faptul cã evenimentele
cruciale din istoria noastrã au pur-
tat amprenta Imnului.

„Cântec patriotic, izvorât din
dorinþa secularã de libertate ºi apel
la acþiune neîntârziatã pentru do-
bândirea ei, «Deºteaptã-te, româ-
ne!» a constituit flacãra revoluþiei
paºoptiste ºi imboldul ce a animat
lupta pentru emancipare, deschi-
zând astfel calea cãtre o Românie
modernã. Evenimentele cruciale din
istoria noastrã au purtat amprenta
Imnului, versurile sale însufleþin-
du-i pe eroii care s-au sacrificat
pentru împlinirea dezideratelor unei
naþiuni greu încercate în rãzboiul
de independenþã, în cele douã con-
flagraþii mondiale ori la Revoluþia

din 1989. Am traversat un sfert de
secol de când «Deºteaptã-te, ro-
mâne!» a fost consfiinþit drept
Imnul nostru de stat, un sfert de
secol în care spiritul imperativului

naþional înscris în versurile lui An-
drei Mureºanu ne-a îndemnat sã
devenim o naþiune demnã care sã
se regãseascã între þãrile Uniunii
Europene”.

Primarul Lia Olguþa Vasilescu:
„Ideea unui Imn naþional
s-a nãscut încã din 1840”

Lia Olguþa Vasilescu, primarul
Craiovei, a trecut în revistã istoria
Imnului, care este strâns legatã de
istoria poporului român, în diferite
momente ale sale.

„Ideea unui Imn naþional s-a nãs-
cut încã din 1840, în Principatele
Române, când era cântat mai ales
la festivitãþile oficiale unde apãrea
domnitorul þãrii. În anul 1881, cu
prilejul încoronãrii regelui Carol I,
poetul Vasile Alecsandri a scris Im-
nul regal român. Acesta a fost cân-
tat în mod oficial, pentru prima
oarã în România, în anul 1884, la
încoronarea regelui Carol I. Imnul
regal a fost înlocuit apoi, în 1948,

de «Zdrobite cãtuºe», apoi «Te slã-
vim, Românie» ºi de Imnul «Trei
culori». Acestuia i-a luat locul, dupã
revoluþie,« Deºteaptã-te, româ-
ne!», versurile ºi aranjamentul
aparþin lui Andrei Mureºanu, iar An-
ton Pann este cel care a scris mu-
zica acestui Imn. Poetul Andrei
Mureºanu a redactat ºi publicat, în
timpul Revoluþiei de la 1848, «Un
rãsunet», care a fost pus pe note
în ziua în care autorul a recitat câ-
torva prieteni braºoveni, fiind cân-
tat pentru prima oarã la Braºov,
într-o grãdinã din Schei, ºi nu în
data de 29 iulie 1848, la Râmnicu
Vâlcea, aºa cum este îndeobºte
cunoscut”, a transmis craioveni-
lor primarul Olguþa Vasilescu.

Parada militarã
a încheiat ceremonia

Dupã discursul oficialilor, s-a
intonat Imnul Naþional al României
de cãtre fanfara Garnizoanei Cra-
iova. A fost un moment deosebit,
emoþionant, pentru cã întreaga au-
dienþã a fost invitatã sã cânte îm-
preunã „Deºteaptã-te, române!”.
Deºi nu a fost un public numeros
care sã ia parte la ceremonial, to-
tuºi persoanele care au participat
au rãspuns apelului ºi au intonat
împreunã Imnul Naþional al Româ-
niei. A urmat apoi parada militarã,
detaºamentul de defilare fiind com-
pus din Garda Drapelului ºi trei plu-
toane ale Batalionului 26 Neagoe
Basarab, comandate de cãtre cã-
pitanul Adrian Bicã. Ceremonialul
dedicat Zilei Imnului s-a încheiat
cu onorul militar care a fost dat
oficialilor. În tot acest timp, pe
catargul din Piaþa Tricolorului (în
faþa Teatrului Naþional „Marin So-
rescu”) a fluturat în vânt steagul
României.
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Reamintim cã, reprezentanþii
Poliþiei Române au anunþat cã pa-
tru membri ai unei grupãri infrac-
þionale specializatã în trafic de dro-
guri au fost reþinuþi, iar ulterior
arestaþi, în urma unei acþiuni orga-
nizate de poliþiºtii Brigãzii de Com-
batere a Criminalitãþii Organizate
Craiova ºi procurorii D.I.I.C.O.T.
– Serviciul Teritorial Craiova.
Aceºtia, împreunã cu un alt bãr-
bat, faþã de care s-a dispus mãsu-
ra controlului judiciar pentru 60 de
zile, sunt bãnuiþi cã ar fi comer-
cializat, pe raza judeþului Dolj, can-
nabis ºi rezina de cannabis, dro-
guri procurate din Spania de un al
ºaselea membru al grupãrii, pe nu-
mele cãruia s-a cerut mandat de

Conform reprezentanþilor
IPJ Dolj, joi dupã-amiazã, în
jurul orei 17.15, pe D.J. 553
A, în localitatea Smârdan, ju-
deþul Dolj s-a produs un ac-
cident uºor. Din cercetãrile
poliþiºtilor s-a stabilit cã Do-
rinel P., de 27 de ani, din co-
muna Ciupercenii Noi, fãrã a
deþine permis de conducere
pentru nici o categorie de ve-
hicule, în timp ce conducea
un moped, neînmatriculat,
din direcþia Ciupercenii Noi
cãtre Calafat, pe fondul con-
sumului de alcool a pierdut
controlul direcþiei de mers ºi
a lovit o scarã din beton din afara
pãrþii carosabile dupã care s-a rãs-
turnat. Din accident a rezultat vã-
tãmarea corporalã uºoarã a con-
ducãtorului mopedului care a fost
transportat la Spitalul Calafat, aces-
ta fiind testat cu aparatul etilotest
care a indicat o valoare de 1,39
mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliþiºtii au întocmit dosar de
cercetare penalã, în cauzã fiind

Reprezentanþii Inspectoratului
pentru Situaþii de Urgenþã (ISU)
Dolj au anunþat cã, joi searã, pu-
þin dupã ora 21.00, Detaºamen-
tul 2 Pompierii Craiova a inter-
venit cu intervenit cu o autospe-
cialã de lucru pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la vegeta-
þie uscatã pe un teren viran, din
satul Zãnoaga, comuna Leu. La
sosirea echipajului de pompieri,
incendiul se manifesta la vegeta-

Incendiu puternic la LeuIncendiu puternic la LeuIncendiu puternic la LeuIncendiu puternic la LeuIncendiu puternic la Leu
þie uscatã, fiind afectatã o supra-
faþã de aproximativ 25 hectare de
vegetaþie ºi miriºte. Din primele
cercetãri rezultã drept cauzã pro-
babilã a incendiului un focul des-
chis, a precizat plt. major Tania
Vîlceanu, din cadrul Biroului de
presã al ISU Dolj. Pe tot parcur-
sul zilei de joi, pompierii militari
au intervenit la patru incendii, dar
ºi pentru acordare asistenþei me-
dicale în 25 de cazuri.

Accidente pe fondul consumului de alcoolAccidente pe fondul consumului de alcoolAccidente pe fondul consumului de alcoolAccidente pe fondul consumului de alcoolAccidente pe fondul consumului de alcool

continuate cercetãrile. În plus, în
noaptea de joi spre vineri, ora
01.30, poliþiºtii doljeni au fost in-
formaþi de Spitalul Calafat cu pri-
vire la faptul cã, la Secþia de Pri-
mire Urgenþe, s-a prezentat Gea-
comin P., de 38 de ani, din comu-
na Moþãþei, Dolj care a declarat
faptul cã, în jurul orei 00.40, a
condus un moped, din direcþia Ple-
niþa-Bãileºti, nu a pãstrat o distan-

þã regulamentarã în mers faþã de
autoturismul care rula în faþa sa,
intrând în coliziune cu acesta. Din
accident a rezultat vãtãmarea cor-
poralã uºoarã a lui Geacomin P.
Acesta a fost testat cu aparatul al-
cooltest rezultatul fiind de 0,46 mg/
l alcool pur în aerul expirat, astfel
cã poliþiºtii rutieri au întocmit do-
sar penal ºi în acest caz, dupã cum
au precizat reprezentanþii IPJ Dolj.

Craiovenii prinºi cu 4 kg de canabisCraiovenii prinºi cu 4 kg de canabisCraiovenii prinºi cu 4 kg de canabisCraiovenii prinºi cu 4 kg de canabisCraiovenii prinºi cu 4 kg de canabis
nu scapã din arestnu scapã din arestnu scapã din arestnu scapã din arestnu scapã din arest

Curtea de Apel Craiova a respins cererile
de înlocuire a arestãrii preventive cu o mãsu-
rã mai blândã formulate de cei patru bãrbaþi
arestaþi în cazul capturii de 4 kg de canabis
primit din Spania, menþinându-i dupã gratii.

Acþiunea de destructurare a grupãrii a fost
demaratã în urma unui flagrant organizat în
Craiova, pe 27 mai a.c., când doi dintre incul-
paþi au fost prinºi cu un colet primit din Spa-
nia în care erau 4 kilograme de canabis.

arestare în lipsã, pentru a putea fi
dat în urmãrire la nivel internaþio-
nal. Mai exact, potrivit anchetato-
rilor, pe 27 mai a.c., poliþiºtii BCCO
Craiova împreunã cu luptãtori de
la IPJ Dolj ºi cu sprijinul SOS Cra-
iova, în baza informaþiilor pe care
le aveau, i-au prins în flagrant, în
Craiova, pe Ionuþ Logofãtu zis
“Slabu” ºi Ovidiu Gelu Ghiþã, în
timp ce ridicau un colet primit din
Spania, în care s-au gãsit 4 kilo-
grame de canabis. Imediat dupã
flagrant s-au fãcut opt percheziþii
domiciliare în Craiova ºi judeþ.
Cercetãrile au continuat în cauzã,
Logofãtu ºi Ghiþã fiind arestaþi pre-
ventiv sâmbãtã, 28 mai a.c., iar joi,
2 iunie a.c., oamenii legii au des-

cins la alte patru locuinþe aparþi-
nând unor membrii ai grupãrii, fi-
ind ridicaþi încã doi bãrbaþi.
Bãrbatul arestat în lipsã a fost
prins pe Aeroportul Craiova

În total, în urma descinderilor,
poliþiºtii au ridicat aproape 5 gra-
me de fragmente vegetale de can-
nabis, un comprimat MDMA, 13
telefoane mobile, un laptop, 4 grin-
dere (folosite pentru porþionarea
drogurilor), 8.650 de lei ºi 1.150
de euro. Vineri, 3 iunie, au primit
mandate de arestare preventivã
 Grãmescu Ionuþ Victor, zis „Gra-
me” ºi Bulescu Marius Bogdan, zis
“Begu”, pe o perioadã de 30 de
zile, în timp ce pe numele lui ªer-

ban Daniel zis “Begu” sau
“Batrânu” procurorii DII-
COT Craiova au cerut
mandat de arestare pre-
ventivã în lipsã. Pe 8 iu-
nie a fost dispusã aresta-
rea în lipsã a acestuia, iar
pe 11 iunie a.c., la ora
17.30, lucrãtorii Inspec-
toratului General al Poli-
þiei de Frontierã – Punc-
tul Poliþiei de Frontierã
Aeroport Craiova, l-au
depistat la controlul de
frontierã, pe sensul de in-
trare în România din di-
recþia Italia - Ciampino,
ªerban ajungâns în arest.
Cercetãrile sunt continua-

te în cauzã, sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de constituire a unui
grup infracþional organizat, intro-
ducere în þarã de droguri de risc,
precum ºi pentru trafic de droguri
de risc. La acþiune au participat ºi
luptãtori ai Serviciului pentru Acþi-
uni Speciale – Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Dolj, iar suportul
de specialitate a fost efectuat de
Direcþia Operaþiuni Speciale din
cadrul I.G.P.R.

Pe 22 iulie a.c. procurorii DII-
COT – Serviciul Teritorial Craiova
au cerut Tribunalului Dolj prelun-
girea arestãrii preventive a primi-
lor patru membri ai grupãrii, instan-
þa a admis propunerea, însã incul-
paþii au fãcut contestaþii. Pe 27 iu-
lie a.c., Curtea de Apel Craiova le-
a respins contestaþiile ºi solicitãrile
de înlocuire a arestãrii preventive
cu altã mãsurã mai blândã, hotãrâ-
rea fiind definitivã: „Respinge, ca
nefondate, contestaþiile formulate
de inculpaþii Bulescu Marius Bog-
dan, Grãmescu Ionuþ Victor, Ghi-
þã Gelu Ovidiu ºi Logofãtu Ionuþ
împotriva încheierii de ºedinþã nr.
186 din 22.07.2016 pronunþatã de
Tribunalul Dolj în dosarul nr.
3779/63/2016/a21. Respinge atât

cererile de înlocuire a arestului
preventiv cu mãsura preventivã a
arestului la domiciliu sau a con-
trolului judiciar, cât ºi cererile de
luare a arestului la domiciliu sau
a controlului judiciar, cereri for-
mulate oral de apãrãtorii inculpa-
þilor ºi de inculpaþi. În baza art.
275 alin. 2 C.p.p., obligã pe fie-
care dintre inculpaþii–contestatori
Bulescu Marius Bogdan, Grãmes-
cu Ionuþ Victor, Ghiþã Gelu Ovi-
diu ºi Logofãtu Ionuþ la plata su-
mei de câte 100 lei cu titlu de chel-
tuieli judiciare cãtre stat. Conform
art. 272 C.p.p., onorariul apãrã-
torului desemnat din oficiu, avo-
cat Lupeanu Claudiu, pentru in-
culpatul-contestator Logofãtu Io-
nuþ, în sumã de 130 lei, precum ºi
onorariul apãrãtorului desemnat
din oficiu, avocat Stanciu Nicole-
ta, pentru inculpatul-contestator
Grãmescu Ionuþ Victor, se vor vira
cãtre Baroul Dolj din fondurile
Ministerului Justiþiei. Definitivã.
Pronunþatã în camera de consiliu,
azi, 27.07.2016, la sediul Curþii de
Apel Craiova”. ªi faþã de Daniel
ªerban a fost prelungitã mãsura
arestãrii preventive, toþi cei cinci
inculpaþi fiind acum dupã gratii.
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Dupã admiterea în Uniunea Europea-
nã, în 2004, Polonia a fãcut mereu o
figurã exemplarã, „de elev model”. În
privinþa absobþiei fondurilor europene
Bucureºtiul a dorit chiar s-o imite, fãrã
a reuºi, bineînþeles. De altfel, aidoma
guvernãrii anterioare ºi cea actualã, în
virtutea unei bune tradiþii, cultivã o trai-
nicã prietenie, exprimatã pe multe pla-
nuri, Craiova circumscriindu-se aces-
tui demers generos. Dar nu doar „ab-
sorbþia fondurilor europene” a consti-
tuit un motiv special de privire atentã
spre Varºovia, cât ºi creºterea econo-
micã constantã (4,3% - media perioa-
dei 2004 - 2014) ºi cultivarea consec-
ventã a valorilor, conform idealului eu-
ropean. Recentul summit NATO (8-9
iulie a.c.) de la Varºovia, în care s-a
discutat, între altele, de „arcul de in-
securitate ºi instabilitate de la peri-
ferie” a beneficiat, se spune în decla-
raþia adoptatã de ºefii de stat ºi guvern,
participanþi la reuniunea Consiliului
Nord Atlantic, de o generoasã ospita-
litate oferitã de guvernul ºi populaþia

Când Comisia Europeanã atenþioneazã VCând Comisia Europeanã atenþioneazã VCând Comisia Europeanã atenþioneazã VCând Comisia Europeanã atenþioneazã VCând Comisia Europeanã atenþioneazã Varºovia!arºovia!arºovia!arºovia!arºovia!
MIRCEA CANÞÃR

Poloniei. Câºtigând cu o majoritate ab-
solutã alegerile legislative din 2015,
Partidul Lege ºi Justiþie (PiS), euros-
ceptic ºi conservator populist, condus
de Jaroslaw Kaczynski, s-a instalat sin-
gur la guvernare deþinând o majoritate
de 242 locuri din 460 în Parlament. Li-
beralii centriºti din Platforma Civicã,
din rândul cãrora provenea ex-premie-
rul Eva Kopacz, cu doar 23,4% (133
de locuri) dupã 8 ani de guvernare, au
trecut în opoziþie. Jaroslaw Kaczynski,
ex-premier, fratele geamãn al fostului
preºedinte al þãrii, Lech Kaczynski, care
ºi-a pierdut viaþa în accidentul de avion
din aprilie 2010, cu alþi 90 de oficiali ºi
demnitari de stat polonezi, liderul par-
tidului, este vârful de lance al politicii
actualului guvern. Numai cã „neînþele-
gerile interne” s-au transfera la Bruxel-
les. Ca ºi în cazul Bucureºtiului în 2012.
Ironia este cã preºedintele Consiliului
European este un polonez, mai exact
fostul premier, Donald Tusk, un liberal
de la Platforma Civicã, cum spuneam,
acum în opoziþie. Spiritele sunt încinse

la Varºovia de mai multã vreme. Refor-
ma Tribunalului Constituþional, de fapt
adoptarea de Parlament a unei noi legi,
votatã la 22 iulie a.c., a fost considera-
tã de Consiliul Europei „o gravã ame-
ninþare a statului de drept”, iar preºe-
dintele Tribunalului Constituþional, An-
drzej Rzepliñski, s-a adresat preºedin-
telui þãrii, Andrei Duda, cerând sã nu
fie promulgatã. Se afirmã cã inclusiv
Barack Obama ºi-ar fi exprimat îngri-
jorarea în faþa preºedintelui polonez, în
luna mai. Când circa 240.000 de per-
soane au descins în stradã, la Varºovia
pentru a protesta contra guvernului con-
dus de Beata Szydolo, aceasta afirmând,
cã guvernul sãu nu va ceda la nici un
ultimatum al Comisiei Europene. Care
poate însã decide însã aplicarea artico-
lului 7 din Tratatul European, acesta
prevãzând suspendarea dreptului de vot,
într-o þarã membrã, în caz de violare
gravã ºi persistentã a valorilor UE. Pro-
cedeu niciodatã utilizat, fiindcã presu-
pune unanimitate ºi premierul ungar,
Viktor Orban, a dat deja asigurãrile cu-

venite Varºoviei. Aflaþi în opoziþie, li-
beralii estimeazã cã „ultima instituþie in-
dependentã va fi asfixiatã de PiS”. În
ianuarie 2016, preºedintele Duda a sem-
nat o lege abilitând ministrul finanþelor
sã schimbe ºi sã revoce patronii din
media publicã (televiziune ºi radio). S-
au înregistrat ºi situaþii insolite: de pil-
dã, ºeful departamentului de culturã
(TVP Kultura) a fost înlocuit cu Jacek
Kurski, un polemist virulent, ultracon-
servator, numit „pitbull-ul PiS” de opo-
ziþie. Fratele acestui, Jaroslaw Kurski,
era de multã vreme pe cealalãlatã bari-
cadã, fiind redactor-ºef adjunct la Ga-
zeta Wyborcza condus de fostul dizi-
dent Adam Michinik, ex-purtãtor de
cuvânt la Solidarnosc. A ieºit imens
scandal, deºi situaþia existã de decenii
ºi în alte þãri. Democraþia din Polonia
nu are nici un iz de dictaturã, ºi demon-
streazã doar cã un partid ajuns la pute-
re, prin vot popular, poate întreprinde,
mãsurile legislative pe care le conside-
rã. Cã Bruxelles-ul doreºte a nu se ieºi
de sub umbrela sa, asta este o discuþie.

Reprezentanþii Centrului de De-
tenþie Craiova au subliniat ºi câte-
va din avantajele selectãrii forþei
de muncã din penitenciar. În pri-
mul rând, se eliminã plata contri-
buþiilor suplimentare, care se plã-
tesc în mod curent pentru un an-
gajat (CAS, ºomaj, sãnãtate, cãrþi
de muncã, fond de risc). De ase-
menea, se eliminã problemele ge-
nerate de legislaþia muncii ( con-
cedii de odihnã, concedii medica-
le, contract colectiv de muncã,
libere pentru nevoi personale, ore
suplimentare).

Un alt avantaj este cã în func-
þie de regimul de executare a mã-
surilor educative, activitatea per-

Batalionul 116 Sprijin logistic
“IANCU JIANU” din municipiul
Craiova, structurã aparþinând
Brigãzii 2 Infanterie „ROVINE”,
organizeazã luni, 01 august ora
10.00, în piaþa Mihai Viteazul, un
ceremonial militar-religios dedi-
cat acordãrii Drapelului de Lup-

Batalionul 116 Sprijin logistic
“Iancu Jianu”, 55 de ani de la înfiinþare

tã  ºi sãrbãtoririi a 55 de ani de
la înfiinþarea unitãþii. La acest
eveniment participã oficialitãþi
ale administraþiei publice locale,
cadre militare în activitate, re-
zervã ºi retragere, precum ºi re-
prezentanþi ai eºaloanelor supe-
rioare. (M.Bulugean)

Centrul de Detenþie Craiova,
gata sã ofere forþã de muncã

Centrul de Detenþie Craiova oferã
forþã de muncã specialã necalificatã
pentru executarea diverselor nevoi edi-
litare sau diferitelor lucrãri în dome-
niul construcþiilor, agriculturii, sãpã-

turi, confecþionare ambalaje, confecþii-
lor textile, cusut încãlþãminte, monta-
tor subansamble putând prelua un seg-
ment al activitãþii desfãºurate sau în-
tregul procesul de producþie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

soanelor private de libertate se
poate desfãºura cu sau fãrã su-
pravegherea personalului centru-
lui. În cazul desfãºurãrii activitã-
þii sub supraveghere, munca se
poate desfãºura într-un grup com-
pact de maxim 20 de persoane,
dar nu mai mic de cinci. În caz de
intemperii sau alte probleme ce pot
sista temporar activitatea (întâr-
zieri în aprovizionare) poate fi
sistat  temporar ºi lucrul cu per-
soanele private de libertate fãrã
cheltuieli suplimentare din partea
angajatorului, se plãteºte doar tim-
pul lucrat, comparativ cu situaþia
în care unui salariat îi trebuie
acordat în continuare salariul.

Tariful orar este negociabil
Clauzele contractuale sunt ne-

gociabile în funcþie de efectivele
utilizate, perioade de platã, distan-
þã, tipul de lucrãri De asemenea,
în cadrul Centrului de Detenþie
Craiova existã un atelier de tâm-
plãrie PVC, un atelier de fabricat
ambalaje din hârtie ºi carton ºi un
atelier de lãcãtuºãrie mecanicã.
Astfel, în cadrul atelierelor se pot
executa diverse produse specifice,
la preþuri competitive pe piaþã.

Informaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Centrului de De-
tenþie Craiova din str. Bariera Vîl-
cii nr. 160A, de luni pânã vineri,

între orele 8.00 – 15.00.
„Conducerea Centrului de
Detenþie Craiova îºi exprimã
convingerea cã, alãturi de
sprijinul comunitãþii locale ºi
cu implicarea acesteia, poa-
te creºte nivelul ºi eficienþa
intervenþiei recuperative
contribuind astfel la norma-
lizarea relaþiilor sociale ºi
dezvoltarea continuã a co-
munitãþii locale, bazatã pe
integrare pe piaþa muncii a
tuturor categoriilor sociale în
general ºi a celor vulnerabi-
le, în particular”, a precizat
subcomisar Daniel Barbu,
purtãtor de cuvânt la Cen-
trul de Detenþie Craiova.

RADU ILICEANU
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Viitoare reorganizare a Direcþiei
pentru Agriculturã Dolj va însem-
na reunificarea sub acelaºi mana-
gement a celor 11 angajaþi ai DADR
Dolj, a celor 6 de la Compartimen-
tul Judeþean de Inspecþii, Verifica-
re ºi Control ºi a altor 22 de anga-
jaþi de la Camera Agricolã Dolj.
Schema, doar aparent este supra-
dimensionatã, pentru în perioada
urmãtoare, cel mult 1-3 ani, prin

pensionare, numãrul se va restrân-
ge semnificativ.

Camera Agricolã Dolj elaborea-
zã planul judeþean de servicii de
consultanþã agricolã ºi asigurã apli-
carea acestuia; furnizeazã forma-
re profesionalã în meserii agricole:
agricultor, apicultor, lucrãtor în
zootehnie, legumiculturã, floricul-
turã, etc. Asigurã asistenþã tehnicã
la întocmirea documentaþiei privind
accesarea fondurilor europene,
acordarea de sprijin financiar din
fonduri naþionale sau europene ºi

Camera Agricolã Dolj, 62 de proiecte elaborate,Camera Agricolã Dolj, 62 de proiecte elaborate,Camera Agricolã Dolj, 62 de proiecte elaborate,Camera Agricolã Dolj, 62 de proiecte elaborate,Camera Agricolã Dolj, 62 de proiecte elaborate,
în valoare totalã de 2,75 milioane de euroîn valoare totalã de 2,75 milioane de euroîn valoare totalã de 2,75 milioane de euroîn valoare totalã de 2,75 milioane de euroîn valoare totalã de 2,75 milioane de euro

În intervalul 01.05 – 29.07.2016, specialiº-
tii Camerei Agricole Dolj, instituþie aflatã în
subordonarea Consiliului Judeþean a venit în
sprijinul agricultorilor elaborând peste 60 de
proiecte pentru accesarea fondurilor europe-
ne. Valoarea acestora se ridicã la 2.755.649
euro. Numãrul avizelor consulative emise de
Camera Agricolã era, ieri, de 4.034; de aproa-
pe zeci ori mai mare decât cele elaborate de

Direcþia Agricolã. Viitoarea reorganizare a
DADR Dolj va însemna ºi asimilarea celor
22 de angajaþi de la Camera Agricolã. Riscul
ca activitatea sã nu rãmânã la aceeaºi turaþie
existã, încã de pe acum, mai ales cã sunt des-
tule interese ca activitatea de consultanþã sã
treacã din sfera publicã în cea privatã. Desi-
gur, tarifarea perceputã de entitãþile private
este cu cel puþin 10% mai mare.

informare ºi consultanþã agricolã
pentru lucrãtorii din domeniile agri-
culturii ºi conexe; sprijinã organi-
zarea ºi consolidarea formelor aso-
ciative ºi a filierelor pe produs.
Peste 60 de proiecte întocmite

Ritmul de lucru al specialiºtilor
Camerei Agricole Dolj este unul
alert. De la începutul lunii martie
ºi pânã în prezent, 62 de proiecte

pentru accesarea fondurilor euro-
pene au fost elaborate de consilie-
rii acestei instituþii. Valoarea totalã
se ridicã la 2.755.649 de euro.
Numai pe mãsura 4.1 „Investiþii în
exploataþii agricole” suma se ridi-
cã la 475.649 de euro. Cele mai
multe proiecte sunt pe Mãsura 6.1
„Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri”. Vorbim aici de 48 de pro-
iecte. La mãsura 6.3 „Sprijin pen-
tru dezvoltarea fermelor mici” s-
au depus 8 cereri, cu o valoare to-
talã de 120.000 de euro.

Situaþia privind avizele consul-
tative emise la data de 28 iulie a.c.
este elocventã prin rezultatul final:
4.034. Raportat la 535, numãrul
avizelor emise de DADR Dolj, ori-
ce comentariu este de prisos. „Dãm
avizele consulative la 68 de UAT-
uri. ªi avem în dotare doar douã
autovehicule. Avizul consultativ
este obligatoriu iar în baza sa se
emite atestatul de producãtor. În
caz contrar, primarul în cauzã poa-
te fi amendat ºi avem deja un caz
concret la Castranova. Sã mai
punctãm cã noi facem identifica-
rea parcelelor cu rigurozitatea ce-
rutã de legislaþie. Iatã, aici, un pro-
iect de amenajament pastoral pen-
tru pajiºtile permanente din UAT
Bãileºti, care are 131 de pagini, ela-
borat de Camera Agricolã Dolj,
beneficiar fiind Primãria Bãileºti.
Graþie specialiºtilor noºtri putem
spune cã ne situãm la cele mai bune
standarde cerute”, ne-a precizat ec.
Aurel Stanciu, director executiv
adjunct al Camerei Agricole Dolj.
Un astfel de proiect, dacã se refe-
rã la o suprafaþã de 300 ha de pa-
jiºti costã aproximativ 5.500 de lei.
Fermierii, ajutaþi sã
se perfecþioneze

Nivelul de instrucþie în materie
agricolã al celor ce doresc sã de-
vinã fermieri este destul de scã-
zut. Chiar ultimul raport de þarã al
Comisiei Europene atestã
aceastã realitate, drept un
punct sensibil în obþine-
rea unor randamente agri-
cole ridicate.

„Desfãºurarea activitã-
þilor de consultanþã, exten-
sie ºi formare profesiona-
lã în primul semestru al
anului în curs a constat în
realizarea de cursuri de ca-
lificare a producãtorilor
agricoli în meseriile de lu-
crãtor în cultura plantelor
– 19 absolvenþi, lucrãtor în
creºterea animalelor – 7,
apicultor – 6. Am desfã-
ºurat ºi cursuri de iniþiere
a producãtorilor agricoli de
legumicultor la Craiova,
Poiana-Mare, Desa. Nu-
mãrul absolvenþilor a fost
de 157. Am realizat cur-
suri de formare profesio-
nalã – instruire a benefi-
ciarilor mãsurilor din
PNDR 2007-2013, având
un total de 140 de cur-
sanþi”, ne-a mai declarat
ec. Aurel Stanciu. Condu-
cerea Camerei Agricole
Dolj atrage atenþia cã, fer-

mierii trebuie sã fie foarte atenþi la
respectarea regulilor de contabili-
tate ºi sã se îngrijeascã de înscrie-
rea exactã a datelor în registrul con-
tabil ºi jurnalul de încasãri ºi plãþi.
„Acesta din urmã are 8 rubrici cla-
re, ce trebuie completate corespun-
zãtor. Dacã un fermier se ocupã
de documente, în mod constant,
nu îi i-a mai mult de câteva zeci de
minute sã-l þinã la zi”, a mai menþi-
onat ec. Aurel Stanciu.
Amenajamentele pastorale,
o muncã laborioasã

Numãrul de proiecte solicitate
specialiºtilor de la Camera Agricolã
Dolj pentru amenajamente pastora-

le în vederea organizãrii, adminis-
trãrii ºi exploatãrii pajiºtilor perma-
nente a fost de 12. Dintre acestea
au fost elaboarate 10, restul de 2
fiind în curs de elaborare. De men-
þionat cã, hotãrârile consiliilor loca-
le pe raza cãrora se aflã terenurile,
ce fac obiectul amenajamentelor
pastorale, trebuie luate cu majorita-
te calificatã de douã treimi ºi, apoi,
sã fie obþinutã viza de legalitate a
Prefecturii Dolj. Numai în baza
acestor forme legale poate fi îndri-
tuit la subvenþiile plãtite de APIA
solicitantul. ªi aici intrã utilizatorul
de pãºuni ºi fâneþe sau crescãtorul
de animale, persoanã fizicã, având
animalele înscrise în Registrul naþi-

onal al exploataþiilor
(RNE) /crescãtor de
animale, persoanã juri-
dicã de drept public sau
de drept privat, consti-
tuitã conform prevede-
rilor Legii nr. 287/2009
privind Codul civil,
având animale proprii
sau ale fermierilor
membri înscrise în
RNE, care desfãºoarã
activitãþi agricole speci-
fice categoriei de folo-
sinþã pãºuni ºi fâneþe,
conform clasificãrii sta-
tistice a activitãþilor
economice în Uniunea
Europeanã pentru pro-
ducþia vegetalã ºi ani-
malã, care deþine legal
dreptul de folosinþã
asupra suprafeþei agri-
cole ºi care valorificã
pãºunea prin pãºunare
cu efective de animale
sau prin cosire cel pu-
þin o datã pe an poate
fi îndrituit la subvenþii-
le plãtite de APIA.

VALENTIN
CEAUªESCU
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Preºedintele PNL Craiova a
spus  cã muncipiul Craiova pierde
cu fiecare zi care trece fonduri
europene disponibile pentru a fi
atrase. „Blocuri reabilitate, trans-
port public modern, plata online a
biletelor, piste de bicicliºti, repara-
þii ºi modernizãri strãzi sau bule-
varde, reabilitãri ºcoli ºi monumen-
te culturale sunt tipuri de investiþii
absolut nesesare ºi accesibile chiar
în acest moment”, susþine parla-
mentarul doljean. Deputatul Ionuþ
Stroe a venit ieri pregãtit. A fãcut
publice exemple de proiecte ce ar
putea fi eligibile. „Aºa cum am
anunþat în urmã cu o sãptãmânã,
voi cãuta toate variantele de acce-
sare de fonduri europene deschise
în acest moment ºi le voi comuni-
ca public pentru cã poate doar aºa
reprezentanþii actualei administra-
þii vor lãsa discuþiile ºi atacurile pe
Facebook ºi vor pune mâna sã cau-
te soluþii pentru Craiova.  În acest

Deputatul Ionuþ Stroe:

“V“V“V“V“Voi cãuta toate variantele de accesareoi cãuta toate variantele de accesareoi cãuta toate variantele de accesareoi cãuta toate variantele de accesareoi cãuta toate variantele de accesare
de fonduri europene deschise în acest moment”de fonduri europene deschise în acest moment”de fonduri europene deschise în acest moment”de fonduri europene deschise în acest moment”de fonduri europene deschise în acest moment”

Gradul de absorbþie a fondurilor europene
a fost subiect de disputã pe reþelele de socia-
lizare între politcienii români. Este sau nu ab-
sorbþia 0 ?! Dacã da,  înseamnã cã nu s-au
fãcut ºi depus proiecte, dacã nu,  înseamnã cã
s-au fãcut proiecte...Este Guvernul Ponta vi-
novat de întârzierea acreditãrilor sau trebuie

arãtat cu degetul Guvernul Cioloº ?! Este de
vinã deputatul Sebastian Ghiþã cu al lui sis-
tem de IT sau tehnocraþii care nu se descurcã
?! Cam în termenii aceºtia s-a discutat câte-
va zile la rând. Ieri, a venit rândul liberalilor
doljeni sã ia cuvântul, sã-ºi spunã poziþia în
legãturã cu accesarea de fonduri europene.

moment s-ar putea depune proiecte
pentru atragerea de fonduri euro-
pene pentru cel putin patru sub-
mãsuri, pe care le prezint public,
prin care s-ar putea rezolva câteva
probleme majore ale orasului. Ma-
joritatea acestor axe sunt deschise
pentru depunere pânã în  noiem-
brie anul acesta”, a subliniat Ionuþ
Stroe.

„Toate aceste obiective
ºi multe altele sunt finanþabile

acum din bani europeni”
Liderul liberalilor craioveni a

solicitat public reprezentanþilor ad-
ministraþiei publice locale sã dema-
reze scrierea de proiecte pentru
acceasarea de fonduri, astfel încât
Craiova sã poatã porni reabilitarea
blocurilor (Axa prioritarã 3, masura
3.1), sã se poatã achiziþiona un
parc de maºini de transport public
electric, sã se poatã realiza siste-

me de e-ticketing pentru cãlãtori;
sã se construiascã sau sã moder-
nizeze piste pentru bicicliºti, sã se
reabiliteze infrastructura  rutierã
(pe  coridoarele  deservite  de
transport public); sã se creeze zone
ºi trasee pietonale, se pot lua bani
inclusiv pentru adoptarea de mã-
suri de reducere a traficului auto
în anumite zone (Axa prioritarã 3,
masura 3.2). „Nu în ultimul rand,
subliniez Axa prioritarã 5, mãsura
conservarea, protejarea ºi valorifi-
carea patrimoniului cultural. Sunt
265 de monumente incluse în lista
de patrimoniu cultural doar în
Municipiul Craiova. Chiar niciunul
nu are nevoie de bani pentru reabi-
litare ºi conservare? Toate aceste
obiective ºi multe altele sunt finan-
þabile acum din bani europeni, tot
ce trebuie este sã se vorbeascã mai
puþin ºi mai cumpãtat ºi sã se lu-
creze mai mult. Scrisul proiecte-
lor ºi depunerea lor n-ar trebui sa
fie o povarã prea mare pentru ac-
tuala administraþie. Înainte de a
spune ceva , trebuie sã ne gindim
la consecinte, un raspuns spontan
sau negindit poate provoca o nein-
telegere, un conflict, ceea ce va
sigur eu nu-mi doresc. Într-un dia-
log trebuie sã ºi asculþi nu doar sã
vorbeºti, pentru a produce un
schimb de informaþii util pentru
ambii, dar ºi pentru comunitate”,
a mai spus Ionuþ Stroe.

„Vina întârzierilor în deschide-
rea de noi axe aparþine la
comun ºi miniºtrilor PSD”

Dupã partea administrativã, a
urmat ºi puþinã politicã. Deputa-
tul liberal crede cã PSD este un
partid rãu intenþionat, care criticã
tot. “Înþeleg cã interesul PSD este
sã se discrediteze tot ºi sã nu se
facã nimic doar ca sã iasã prost
actuala guvernare, dar cei care
pierd în primul rând sunt craio-
venii, iar doamna Primar ar trebui
sã ºtie asta. Sunt axe deschise ºi
finanþãri disponibile. E nevoie doar
de voinþã ºi interes pentru mobili-
za aparatul tehnic al primãriei sau
firme de consultanþã sã scrie pro-
iecte. Mai mult, dacã tot am dis-
cutat mereu despre situaþia dra-
matica a cladirii Colegiului Carol,

aceasta este pe lista de monumen-
te de patrimoniu pentru care se pot
accesa fonduri europene. În plus,
în viitorul foarte apropiat (septem-
brie) se va deschide Axa priorita-
rã 10: Îmbunãtãþirea infrastructu-
rii educaþionale prin care se pot
accesa fonduri pentru toate ºco-
lile ºi liceele craiovene. Trebuie
doar sã scrie cineva aceste pro-
iecte. Eu nu o acuz pe doamna
Primar de rea voinþã ci doar cred
cã pune mai presus de interesul
comunitãþii câteva calcule politi-
ce. Este adevãrat cã accesarea
fondurilor pe noul exerciþiu buge-
tar nu este la nivelul pe care îl
speram cu toþii, dar sã nu uitãm
însã cã vina întârzierilor în des-
chiderea de noi axe aparþine la
comun ºi miniºtrilor PSD”,a con-
chis deputatul Ionuþ Stroe.

Oltenii pot astfel sã preste-
ze o activitate sesozierã, la cele
mai cunoscute reþele hoteliere
din Germania. Este vorba de
Hotel Marriott Frankfurt ºi
Block House, pentru ocuparea
cãrora se va organiza selecþie
la Braºov în data de 08 sep-
tembrie 2016. „Pentru ocupa-
rea posturilor de ospãtar, bar-
man ºi bucãtar sunt solicitate
persoane care au calificare pro-
fesionalã încheiatã ºi/sau expe-
rienþã în domeniu, precum ºi
cunoºtinþe bune de limba ger-
manã ºi englezã (nivel A2 -
B1). Pentru posturile de recep-
þioner, candidaþii trebuie sã aibã
calificare profesionalã încheiatã ºi/sau experienþã în do-
meniu, sã cunoascã sistemul de rezervare OPERA ºi sã
aibã cunotinþe de limba germanã ºi englezã, nivel C1- C2”,
se precizeazã într-un comunicat de presã al AJOFM Dolj.

Cazare ºi masã...contra cost
Angajarea se face pe o perioadã de un an, cu posibilita-

Doljenii pot lucra la Hotelul Marriott din Frankfurt
Doljenii sunt aºteptaþi sã lucreze în domeniul hotelier în Germania, unde Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea

Forþei de Muncã Dolj dispune, prin intermediul Reþelei EURES, de 34 de posturi pentru lucrãtorii calificaþi.  În
domeniul gastronomic se cautã 22 de ospãtari, doi barmani, opt  bucãtari ºi doi recepþionari.

te de prelungire a contractului
de muncã pe perioadã nede-
terminatã. Salariul oferit este
de 1500 - 2206 euro brut/lunã,
n funcþie de calificare ºi ex-
perienþa profesionalã, pentru
posturile de ospãtar ºi barman
ºi de 1500 - 2054 euro brut/
lunã, n funcþie de calificare ºi
experienþa profesionalã, pen-
tru posturile de bucãtar/com-
mis de cuisine/bucãtar grill ºi
recepþioner.  Hotel Marriott
Frankfurt asigurã cazare ºi
masã (doar n timpul progra-
mului de lucru) contra cost,
iar Block House asigurã caza-
re n primele 6 luni ºi masã pe

toatã perioada contractului de muncã (doar n timpul pro-
gramului de lucru). Persoanele cu domiciliul în judeþul
Dolj, care corespund cerinþelor posturilor oferite, trebuie
sã se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenþiei
Judeþene pentru Ocuparea Forþei de Muncã Dolj, pentru
a fi înregistrate în baza de date pentru munca în strãinãta-
te ºi pentru a primi invitaþie de participare la selecþie.
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Profet indiscutabil al mai tuturor dezas-
trelor ºi aporiilor prin care defunctul secol
al XX-lea a marcat sfârºitul modernitãþii ºi a
facilitat trecerea la postmodernitate, în ciu-
da interesului fãrã precedent pe care l-au
stârnit opera ºi destinul sãu, Friedrich Nietz-
sche a continuat sã sfideze curiozitatea mul-
tor exegeþi, fie ei filosofi de profesie, psiho-
logi ori psihanaliºti, literaþi ori sociologi. ªi
oricând de paradoxal ar pãrea, dacã exege-
za operei a atins dimensiunea unei întregi
biblioteci, biografia acestui solitar gânditor
conservã încã destule locuri obscure conti-
nuând sã potenþeze nu puþinele controverse
iscate în jurul sãu încã din timpul straniei
sale existenþe.

Un cercetãtor italian, Massimo Fini, apar-
þinând generaþiei de intelectuali afirmaþi la
începutul anilor ’60 atunci când, în Italia ºi
în Europa, a explodat ceea ce s-a numit «ca-
zul Nietzsche», a scris ºi publicat, anul aces-
ta, o biografie a filosofului, cu titlul Niet-
zsche, apãrutã la prestigioasa editurã vene-
þianã Marsilio. Fini a parcurs mai bine de
patru decenii lecturând ºi scriind despre
Nietzsche, îndeosebi în paginile unor publi-

caþii, printre care «L’Europeo», fiind, toto-
datã, autorul unei lucrãri de referinþã, La
ragione aveva torto? («Se înºelase raþiu-
nea?»), apãrutã în 1985.

Printre cele mai evidente merite ale aces-
tei ultime biografii semnate de Massimo Fini
recenzenþii au semnalat stilul cursiv, “jurna-
listic”, ce face lectura fluentã ºi captivantã.
Punctul de plecare al acestui demers pare
sã-l constituie celebra lucrare a lui Janz,Viaþa
lui Nietzsche, în trei volume, care, aºa cum
se ºtie, e mai mult o bogatã culegere de
materiale documentare decât o biografie.
Tocmai valorificând multe din aceste mate-
riale, dar ºi propriile investigaþii avansate pe
teren (biograful italian a cercetat aproape
întreaga “geografie” a existenþei nietzsche-
ene, începând cu Röcken, mica localitate în
care s-a nãscut filosoful), Fini contureazã
un traiect existenþial documentat, reconsti-
tuind un destin singular, marcat de boli, de
scandaluri, de solitudine, de misoginism, de
relaþii încã ambigue ºi azi cu propria sorã,

de “divorþuri” scandaloase (cu Wagner, în
ordine spiritualã, cu faimoasa Lou Salomé,
în plan sentimental).

Portretul ce se împlineºte la capãtul
acestui demers decantat cu întregul arse-
nal al jurnalistului ce ºtie sã se lase “mani-
pulat” doar de adevãrurile documentate pare
un “jurnal de bord” al unui destin atipic, un
personaj concurând ficþiunea dostoievskia-
nã; astfel, boala misterioasã, miopia aproa-
pe de orbire, statura de scund ºi gras, mai
curând de bondoc, lipsit de agilitate, neno-
rocos în viaþa eroticã, solitar, neînþeles de
mamã ºi de sorã, orfan de tatã la numai
cinci ani, contestat de proprii maeºtri chiar
la debutul editorial, suferind de depresiune
ºi de obsesia sinuciderii, un bãrbat anxios
care, bântuit de insomnii, abuzeazã de som-
nifere; toate acestea contribuie la institui-
rea doar a unor puþine ºi scurte perioade
de concentrare ºi de luciditate ale filosofu-
lui. “Fiºa clinicã” a lui Nietzsche este atât
de alarmantã încât un medic de astãzi nu i-

ar da nici o ºansã de supravieþuire peste
limita a câtorva luni.

ªi totuºi, autorul Genealogiei morale ºi
al Consideraþiilor inactuale a reuºit sã-ºi
învingã maladiile, fizice dar mai ales pe cele
“morale” ºi “ideologice”, însã numai pânã la
punctul la care suferinþa s-a cronicizat, iar
problema supravieþuirii a cãpãtat o altã mizã,
cea a transgresãrii onticului prin înscrierea
sa într-un orizont supra-mundan. Profet fãrã
voie al veacului al XX-lea, Nietzsche i-a
putut intui ºi anticipa tragediile, pariurile,
falsitãþile ºi mizele eronate, aporiile ºi cap-
canele în care avea sã cadã, cu umanitatea
sa cu tot, prin confuzia valorilor, submina-
rea interioritãþii din om, antamarea unor þin-
te greºite, fetiºizarea raþiunii ºi mitizarea pro-
gresului, toate constituindu-se, apoi, în tot
atâtea atribute tari ale postmodernitãþii cãre-
ia filosoful i-a putut desemna, în literã ºi în
spirit, aproape toate manifestãrile ºi conse-
cinþele de care noi încã ne mai minunãm în
descoperirea lor, nu o datã ingenuã.

Despre NietzscheDespre NietzscheDespre NietzscheDespre NietzscheDespre Nietzsche
ºi consideraþiile sale profeticeºi consideraþiile sale profeticeºi consideraþiile sale profeticeºi consideraþiile sale profeticeºi consideraþiile sale profetice

Pe parcursul acestei sãptãmâni au avut
loc mai multe întâlniri pe marginea organi-
zãrii ºi efectuãrii gãrzilor în spitale. Fãrã
însã vreun rezultat. Medicii solicitã în con-
tinuare respectarea Codului Muncii ºi plata
orelor de gardã în conformitate cu legisla-
þia în vigoare.

“Am atenþionat din timp ºi în repetate
rânduri cã, în cazul în care nu va fi regle-
mentatã de urgenþã, situaþia actualã va duce
inevitabil la perturbarea activitãþii medicale
în unitãþi sanitare publice ºi chiar la o im-
plementare neunitarã. În acest moment, atât
ºefii de secþie, cât ºi angajatorii, nu ºtiu cum
sã întocmeascã graficul de lucru pentru
gãrzi ºi, în lipsa normelor de aplicare, fie-
care procedeazã dupã propriile criterii ºi
idei. Discuþiile avute cu ministrul Sãnãtãþii,
Vlad Voiculescu, ºi ministrul Muncii, Dra-
goº Pâslaru, nu au condus cãtre o soluþie

Negocieri eºuate pentru gãrzile medicilorNegocieri eºuate pentru gãrzile medicilorNegocieri eºuate pentru gãrzile medicilorNegocieri eºuate pentru gãrzile medicilorNegocieri eºuate pentru gãrzile medicilor

ALDE cere încã odatã guvernului Cioloº sã ia mãsura
unei celule de  crizã pentru abordarea frontalã a probleme-
lor din sãnãtate. Reprezentnaþii ALDE Dolj au precizat ieri,
în cadrul unei conferinþe de prsã cã oamenii continua sã
moarã cu zile în spitale, medicii fiind la limita rãbdãrii. Si-
tuaþia nu este nouã, este aceeaºi din guvernele anterioare.
„Împingerea medicilor cãtre gesturi extreme- renunþarea la
gãrzile suplimentare- riscã sã devinã un atentat la sãnãtatea
ºi siguranþa publicã. Singurul responsabil de o asemenea
evoluþie este Guvernul Cioloº”, se precizeazã într-un co-
municat de presã. ALDE ºi-a fãcut deja o obiºnuinþã din a
critica guvernul Cioloº, dar niciodatã nu vine  cu vreo solu-
þie, nici preºedintele Alde, Cãlin Popescu Tãriceanu, când-
va premier, nu are vreo soluþie ºi nici nu a avut. Acum este
preocupat de capitatea sa de inculpat într-un dosar de co-

Celula de  crizã pentru abordarea
frontalã a problemelor din sãnãtate

rupþie ºi târât în povestea urât mirositoare a lui Sorin Ovidiu
Vântu ºi Bogdan Oltean. ALDE atrage atenþia guvernului sã
renunþe la autismul social ºi la politica datului din umeri în
relaþia cu medicii ºi sã gãseascã soluþiile pentru finantarea
corespunzatoare a gãrzilor suplimentare. „Atragem atenþia
guvernului cã este acolo sã respecte Legile în vigoare, in-
clusiv Codul muncii nu sã le încalce sau sã îndemne la
încãlcarea lor.Considerãm cã actuala situaþie este efectul
direct al migraþiei forþei de muncã din sãnãtate, generate de
mãsurile de austeritate impuse de FMI (tãierea salariilor
medicilor, închiderea de spitale, etc) în timpul guvernului
BOC. Cerem guvernului Cioloº sã nu apeleze din nou la
argumente reciclate ale FMI în perioada de tristã aminti-
re....”, mai susþine Alde în comunicatul respectiv.

MARGA BULUGEAN

Negocierile purtate între medici ºi Ministerul Sãnãtãþii nu au
ajuns la un numitor comun în problema gãrzilor, aºa cã activitatea
din spitale ar putea fi perturbatã începând de luni. Pe de-o parte
sindicaliºtii susþin cã nici ºefii de secþie, nici angajatorii, nu ºtiu
cum sã întocmeascã graficul de lucru pentru gãrzi ºi, în lipsa nor-
melor de aplicare, fiecare procedeazã dupã propriile criterii ºi idei.
Pe de altã parte, cei de la Ministerul Sãnãtãþii au precizat cã de la 1
august a.c. gãrzile suplimentare nu vor mai fi obligatorii ci efec-
tuate pe baza semnãrii unui contract cu spitalul.

pentru problema gãrzilor, în contextul
în care cele douã ministere implicate
nu dispun de niciun proiect care sã
vizeze rezolvarea acestei situaþii, ur-
mând ca pânã la sfârºitul sãptãmânii
sã fie elaborat ºi pus în dezbatere pânã
la sfârºitul acestei sãptãmâni”, susþi-
ne Ion Cotojman, preºedintele Fede-
raþiei Sindicale Hipocrat.

MS: Gãrzile suplimentare
vor fi recunoscute ca timp

de muncã prestatã
Potrivit Ministerului sãnãtãþii, de la

1 august, gãrzile suplimentare vor fi re-
cunoscute ca timp de muncã prestatã,
vor fi luate în considerare atât la vechimea
in munca, cât ºi la vechimea în specialitate.

Gãrzile suplimentare ar urma sãã fie plã-

tite cu sporuri între 25-75% pentru o gar-
dã in timpul sãptãmânii, respectiv între 50-
100% în weekend. Medicii care nu au con-
tract de muncã pe normã întreagã, ci efec-

tueazã numai gãrzi, vor avea dreptul la con-
cediu de odihnã proporþional cu timpul
muncit în gãrzi.

RADU ILICEANU
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«Din data de 4 august ºi pânã pe 4 sep-
tembrie, Filarmonica „Oltenia” invitã craio-
venii, ºi nu numai, sã redescopere oraºul alt-
fel decât parcurgându-l cu pasul. Muzica va
fi cea care va crea o stare de graþie ce va
schimba percepþia asupra unor zone binecu-
noscute ale Craiovei. Grupul coral „Allegro”
de la Liceul de Arte „Marin Sorescu”, recent
constituit sub îndrumarea prof. Florian-Geor-
ge Zamfir, va susþine o serie de cinci concer-
te în spaþii neconvenþionale», se menþioneazã
într-un comunicat de presã al instituþiei.

Grupul de tineri coriºti „Allegro” s-a
constituit, recent, într-un ansamblu came-
ral, desprins din corul mixt ce activeazã
încã de la înfiinþarea Liceului de Arte „Ma-
rin Sorescu”, înregistrând, de-a lungul
anilor, reale succese prin frecvente apari-
þii publice. Grupul coral cuprinde opt „vo-
caliºti”, solicitaþi în a susþine, sub egida
Filarmonicii „Oltenia”, seria celor cinci
concerte în spaþii neconvenþionale. Pre-
gãtirea muzicalã a formaþiei a fost asigu-

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

Sub genericul „Redescoperã oraºul în 33 de minute”, Filarmonica „Oltenia”
îi invitã pe craioveni la cinci recitaluri corale estivale, susþinute de Grupul „Alle-
gro”, format din elevi ai Liceului de Arte „Marin Sorescu”, care vor putea fi
audiate în diverse zone din centrul oraºului. Proiectul a fost iniþiat în vara anului
2013, dând acces gratuit publicului de orice vârstã ºi din orice categorie socialã
la scurte ºi accesibile programe muzicale, prezentate în aer liber.

La Galeria „Vollard”
se deschide „Salonul de varã”

La Galeria „Vollard” a Casei de
Culturã „Traian Demetrescu” va
avea loc luni, 1 august, ora 18.00,
vernisajul expoziþiei de picturã „Sa-
lonul de varã”, cu lucrãri realiza-
te de membrii Cenaclului de Arte
Vizuale „Seniori Art” din Craiova.
Expun artiºtii Lia Gaºpar, Florin
Grãdinaru, Daniel Guþã, Petronela
Milea, Benoni Mogoºeanu, Maria-
na Montegazza (care este ºi cura-
tor),Virginia Neacºu, Gabriela Rã-
dulescu, Nela Sãlcianu ºi Valentina
Þicudeanu. Despre lucrãri ºi auto-
rii lor va vorbi Magda Buce-Rãduþ.
Potrivit organizatorilor, Cenaclul
„Seniori Art” a fost înfiinþat în anul
2013, la Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”, mai întâi având doar
membri craioveni, cãrora, de anul

trecut, li s-au alãturat ºi artiºti din
alte oraºe ale þãrii.

Dupã ce, în urmã cu o sãptãmânã, a gãzduit pro-
iectul „Drawing Dialogue”, care a implicat 18 artiºti
din 11 þãri, Galeria „DalgArt” din satul doljean Dâlga,
comuna Calopãr (a doua casã pe dreapta, cum intri
dinspre Þuglui, prin pãdure!) invitã la un nou eveni-
ment. Este vorba despre vernisajul expoziþiei de foto-
grafie „Welcome to the Machine”, cu lucrãri de Al-
bert Dobrin, care va avea loc duminicã, 31 iulie, ora
19.31, curator fiind Valentin Boiangiu.

«„DalgArt” face ºi desface Maºina, un proiect de
fotografie ºi alte componente, realizat cu mare grijã ºi
importanþã de Albert Dobrin. Proiectul propune expe-
rienþa programãrii riguroase a unor chestiuni rurale
nemaipomenite pânã acum. „DalgArt” ºi Albert Do-
brin considerã cã a venit vremea ca aceste chestiuni
sã fie cunoscute unei populaþii selectate cu profesio-
nalism. Albert Dobrin e bun ºi promite mai multe în
viitor. „DalgArt” are încredere», se menþioneazã în
invitaþia organizatorilor.

Nãscut în Craiova, Albert Dobrin a absolvit Cole-

„DalgArt” ºi Albert Dobrin invitã la expoziþia
„Welcome to the Machine”

giul Naþional „Elena Cuza” ºi este student în anul al V-
lea la Universitatea de Arhitecturã „Ion Mincu” din
Bucureºti. Fotografiile lui au apãrut în publicaþii pre-
cum „Prãvãlia culturalã” (http://pravaliaculturala.ro/)
ºi „Directa” (Spania), dar ºi pe site-uri de sport.

«Deºi sezonul estival este în toi ºi mulþi dintre
cititorii noºtri sunt în vacanþe ºi concedii, am reuºit,
cu mari eforturi, sã ne arãtãm recunoºtinþa faþã de
câþiva dintre câºtigãtorii concursului pentru luna iunie.
Este vorba despre cei pe care am reuºit sã-i mai
„prindem” în Craiova. Toþi ceilalþi care se regãsesc în
lista câºtigãtorilor sunt aºteptaþi, la întoarcerea din
vacanþã, la bibliotecã. Premiile sunt nominale ºi ne-am
bucura, chiar dacã mai târziu, sã ajungã în posesia
lor», spune Lucian Dindiricã, managerul Bibliotecii
Judeþene „Alexandru ºi Aristia Aman”.

„Cititorul lunii” iunie a fost desemnatã Ileana-
Mihaela Boldiºor, iar „Cititori incorigibili” – Ioana-
Corina  Dumitraºcu, Anca Bogdan, Cici-Loredana
Lica, Viana Florea, Liliana-Ioana Stoica, Luminiþa-
Cristina Mehedinþeanu, Andrei Giura, Maria-Daniela
Truicã, Allexandru Jujea, Sebastian-Gabriel Þecu,
Daria-ªtefania Þenea, Manuel Furtunã, Maria-
Lorena Simion ºi Constanþa Goga.

Biblioteca Judeþeanã are ºi varaBiblioteca Judeþeanã are ºi varaBiblioteca Judeþeanã are ºi varaBiblioteca Judeþeanã are ºi varaBiblioteca Judeþeanã are ºi vara
„„„„„Cititori incorigibiliCititori incorigibiliCititori incorigibiliCititori incorigibiliCititori incorigibili”!”!”!”!”!

Concursul de lecturã lansat la începutul acestui an de Biblioteca
Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman” din Craiova are câºtigãtori
ºi în iunie! 14 persoane care au utilizat, luna trecutã, serviciile in-
stituþiei au fost declarate „Cititori incorigibili”, iar Ileana-Mihaela
Boldiºor a fost desemnatã „Cititorul lunii”.

Concursul „Fii tu cititorul lunii!” se adreseazã
tuturor utilizatorilor de servicii pe care le oferã
Biblioteca Judeþeanã „Alexandru ºi Aristia Aman”.
«În fiecare lunã, mai mulþi cititori fideli sunt remar-
caþi ºi premiaþi pentru interesul ºi atenþia acordate
activitãþilor de informare ºi lecturã. În vederea
desemnãrii câºtigãtorilor sunt folosite statisticile de
bibliotecã, dupã cum urmeazã: cititorul cu cele mai
multe cãrþi împrumutate sau consultate în decursul
unei luni este desemnat „Cititorul lunii”, urmând ca
trei cititori pentru fiecare compartiment – Împrumut
ºi Consultare la Sala de Lecturã – sã fie desemnaþi
„Cititori incorigibili”», se precizeazã într-un comuni-
cat de presã al bibliotecii.

De asemenea, concursul se adreseazã ºi celor
care frecventeazã filialelor bibliotecii. Astfel, câte doi
cititori pentru fiecare dintre cele patru filiale ale
bibliotecii – Brazdã, Craioviþa, Rovine ºi Valea Roºie
– sunt desemnaþi „Cititori incorigibili”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ratã de profesorul ºi dirijorul Florian-Geor-
ge Zamfir.

Îi veþi putea asculta pe tinerii muzicieni joi,
4 august – pe esplanada Complexului Miner-
va (ora 20.00); sâmbãtã, 6 august – pe es-
planada Casei Bãniei (ora 20.00); luni, 8 au-
gust – în spaþiul pietonal de la Banca Româ-
neascã (ora 20.00); miercuri, 31 august –
în curtea interioarã a Blocului 156 apartamen-
te / „Lumea Copiilor” (ora 19.00); dumini-
cã, 4 septembrie – în pãrculeþul Colegiului
Naþional „Elena Cuza” (ora 19.00).

Programul celor cinci microrecitaluri din
seria „Redescoperã oraºul în 33 de minu-
te” cuprinde creaþii din repertoriul românesc
ºi universal: Psalmul 50 ºi Cântec de dor de
Gheorghe Cucu; Now is the month of May-
ing de Thomas Morley; Fair Phillys de John
Farmer; Ain-a that good news de William L.
Dawson; Corul sclavilor din opera „Nabuc-
co” de Giuseppe Verdi; Iac’aºa de Simeon
Nicolescu; Suitã de cântece vechi din Bihor
de Francisc Hubic.

Cinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivaleCinci recitaluri corale estivale
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Autorul atentatului de la Nisa,
Mohamed Lahouaiej Bouhlel, a
fost identificat de poliþia italianã
în 2015 ca având posibile legã-
turi cu miºcarea fundamentalistã
Frãþia Muslumanã, relateazã
agenþia de ºtiri ANSA, care ci-
teazã surse neidentificate. Moha-
med Lahouaiej Bouhlel, autorul
atacului de Nisa, în urma cãruia
au decedat 84 de persoane ºi au
fost rãnite alte 308, a fost legiti-
mat în luna iunie a anului trecut
de poliþia italianã, în oraºul Ven-

Ministerul rus de
Externe: Instalarea
scutului antirachetã
american în Coreea
de Sud afecteazã
securitatea Rusiei
ºi Chinei

Decizia Selului ºi Washing-
tonului de a instala un scut
antirachetã american în
Coreea de Sud ar putea
afecta grav securitatea
strategicã a Rusiei ºi Chinei,
a comunicat Ministerul rus
de Externe. “Decizia Wa-
shingtonului de dezvoltare în
mod unilateral a unui sistem
de apãrare strategicã antira-
chetã ºi amplasarea acestui
sistem în diverse regiuni ale
globului, inclusiv în nord-
estul Asiei, va afecta în mod
negativ balanþa strategicã
internaþionalã ºi regionalã”
se mai afirmã în comunicat.
Ministerul rus de Externe a
fãcut aceste precizãri la
finalul unei conferinþe între
Rusia ºi China pe teme de
securitate în nord-estul Asiei.
Seulul ºi Washingtonul au
convenit asupra instalãrii
aºa-numitului sistem de
apãrare terestru mobil de
mare altitudine THAAD în
Coreea de Sud care ar avea
rolul de protecþie împotriva
ameninþãrilor balistice ºi
nucleare din partea Coreei de
Nord.

Refugiat sirian,
reþinut sub
suspiciunea
cã ar fi fost implicat
în atacul de la
o bisericã din Franþa

Un solicitant de azil din
Siria, care locuia la un
centru pentru azilanþi din
Franþa, a fost reþinut de
autoritãþile franceze, acesta
fiind suspectat cã ar fi fost
implicat în atentatul comis
marþi într-o bisericã din
Saint-Etienne-du-Rouvray.
Refugiat sirian, reþinut sub
suspiciunea cã ar fi fost
implicat în atacul de la o
bisericã din Franþa Pânã la
aceastã orã, autoritãþile
franceze au reþinut trei
persoane în cadrul anchetei
privind atacul terorist de la o
bisericã din localitatea Saint-
Etienne-du-Rouvray, au
declarat surse familiare cu
ancheta.Anchetatorii ar fi
gãsit fotocopia unui paºaport
sirian în casa lui Adel Kermi-
che, unul din autorii atacu-
lui, iar autoritãþile încearcã
sã afle dacã persoana care a
fost reþinutã este implicatã în
acest caz, noteazã cotidianul
Le Figaro, care citeazã o
sursã neidentificatã.

Papa Francisc a fãcut o vizitã istoricã ieri la
Auschwitz-Birkenau,fostul lagãr de concentrare
nazist,unde s-a rugat în tãcere pentru cei mai
mult de 1 milion de oameni care au murit în cel
de-al Doilea Rãzboi Mondial. Preºedintele Con-
gresului Evreiesc Mondial a elogiat vizita suve-
ranului pontif. Papa Francisc s-a plimbat sin-
gur ºi în tãcere pe pãmântul fostului lagãrul de
concentrare ºi exterminare nazist. De aseme-
nea, Papa Francisc s-a întâlnit cu supravieþui-
tori înaintaþi în vârstã ai lagãrului de concentra-
re, sãrutându-i pe obraji ºi vorbindu-le blajin.
Suvernul Pontif se afla în cea de-a treia zi a
unei vizite oficiale în Polonia, ce marcheazã
1.050 de ani de la creºtinarea polonezilor. Vizita
va dura cinci zile. Francisc
a devenit cel de-al treilea su-
veran pontif care a pãºit din-
colo de porþile principale de
la Auschwitz, pe sub de-
scrierea infamã “Arbeit
Macht Frei” (“Munca te eli-
bereazã”). Dar spre deose-
bire de predecesorii sãi ger-
mani ºi polonezi, acesta nu
a vorbit despre ororile care
s-au petrecut acolo. Suve-
ranul pontif s-a oprit sã se
roage ºi în celula subteranã
din Auschwitz a Sfântului
Maximilian Kolbe, un cãlu-
gãr polonez catolic care a
fost sanctificat dupã ce ºi-a
sacrificat viaþa pentru a o
salva pe a unui seamãn. Papa
Francisc a îngenuncheat în

Hillary Clinton a acceptat, joi
seara, nominalizarea din partea Par-
tidului Democrat pentru alegerile
prezidenþiale americane din noiem-
brie, promiþând sã facã din Statele
Unite o þarã care sã funcþioneze
pentru toatã lumea. Luptând sã fie
prima femeie nominalizatã la pre-
ºedinþia Statelor Unite, Clinton a
numit aceastã realizare “o piatrã de
hotar”. “Când orice barierã cade
în America, pentru oricine, nete-
zeºte calea pentru toatã lumea. De
aceea atunci când nu existã tava-
ne, cerul este limita”, a spus ea.
Clinton l-a descris pe contracan-
didatul sãu, Donald Trump, drept
o ameninþare la adresa Statelor

Atacul de la Nisa: Autorul masacruluiAtacul de la Nisa: Autorul masacruluiAtacul de la Nisa: Autorul masacruluiAtacul de la Nisa: Autorul masacruluiAtacul de la Nisa: Autorul masacrului
ar avea legãturi cu Frãþia Musulmanãar avea legãturi cu Frãþia Musulmanãar avea legãturi cu Frãþia Musulmanãar avea legãturi cu Frãþia Musulmanãar avea legãturi cu Frãþia Musulmanã

timiglia, potrivit unor surse nei-
dentificate. Bãrbatul, care parti-
cipa la eveniment cartitabil pen-
tru solicitanþii de azil musulmani,
a fost identificat ca fãcând parte
din asociaþia Au coeur de l’espoir.
Potrivit surselor menþionate, aso-
ciaþia are legãturi cu miºcarea
fundamentalistã Frãþia Musluma-
nã, organizaþie religioasã activã în
mai multe state din Orientul Mij-
lociu ºi care este interzisã în mai
multe þãri din zonã, fiind consi-
deratã o miºcare teroristã.

Hillary Clinton a acceptat nominalizarea
din partea Partidului Democrat

Unite, subliniind cã “un om care
poate ademeni cu un tweet nu este
un om în care putem avea încre-
dere în privinþa armelor nucleare”.
În discursul sãu, Clinton a recu-
noscut cã unii oameni nu o cunosc
încã bine. “(...) Familia din care
provin, ei bine, nimeni din familia
aceasta nu ºi-a vãzut numele pe
clãdiri mari”, a spus Clinton, fã-
când referire la Donald Trump, al
cãrui nume este inscripþionat pe
imobilele sale. Ea a spus cã mem-
brii familiei sale au construit o via-
þã mai bunã ºi un viitor mai bun
pentru copiii lor folosind orice in-
trumente pe care le aveau la îndem-
nânã ºi ce le-a dat Dumnezeu.

Papa Francisc, vizitã istoricã la Auschwitz
celula subteranã unde nu pãtrundea decât puþi-
nã luminã de la o fereastã micã. Preºedintele
Congresului Evreiesc Mondial Ronald S. Lau-
der salutã vizita suveranului pontif la Auschwitz-
Birkenau, precizând cã “este un puternic sem-
nal” împotriva urii. De asemenea, Ronald S.
Lauder îl numeºte pe suveranul Bisericii Catoli-
ce “unul dintre aliaþii cei mai importanþi în lupta
împotriva antisemitismului ºi a fanatismului re-
ligios”. Preºedintele Congresului Evreiesc Mon-
dial a fãcut o declaraþie vineri, chiar pe pãmân-
tul fostului lagãr de concentrare al naziºtilor:
“Salutãm vizita papalã. Deºi aici nu sunt pietre
de mormânt, este cel mai mare cimitir evreiesc
din lume”. “Este unul dintre cele mai înfricoºã-

toare locuri de pe planetã ºi înþelegem de ce
Papa Francis a ales sã nu rosteascã un discurs
în timpul vizitei, ci a ales sã efectueze o slujbã
privatã împreunã cu 1,000 de supravieþuitori ºi
reprezentanþi din întreaga lume, întru comemo-
rarea celor 1,1 milioane de bãrbaþi, femei ºi copii
care au fost uciºi la Auschwitz”, a declarat
Ronald S. Lauder. Preºedintele Congresului
Evreiesc Mondial a reamintit celor prezenþi cã
Auschwitz este locul nodal ce reaminteºte “con-
secinþele Rãului care este lãsat sã se propage în
lume”. “Papa Francisc este un prieten de sea-
mã al poporului evreiesc, este un om care are
dragoste de alþi oameni. Niciodatã în 2.000 de
ani relaþiile dintre catolici ºi evrei n-au fost mai

strânse”, a mai afirmat Ro-
nald S. Lauder. Referindu-se
la moartea preotului francez
Jacques Hamel în atacul te-
rorist, precum ºi la alte aten-
tate ce s-au petrecut în lume,
Lauder a declarat: “Acest
atac brutal într-o bisericã,
împotriva unui preot în vâr-
stã, a fost un ºoc pentru în-
treaga lume. Într-o lume di-
vizatã de rãu, teroare ºi haos,
trebuie sã fim uniþi. Trebuie
sã ne apãrãm unii pe alþii ºi
sã avem grijã unii de alþii, fie
cã vorbim comunitãþi reli-
gioase sau þãri. Terorismul,
fanatismul ºi intoleranþa nu
vor fi eradicate dacã nu ne
unim pentru a lupta împotri-
va acestor fenomene”.
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METEO

În mare
parte seninvineri, 29 iulie - max: 35°C - min: 21°C

$
1 EURO ...........................4,4654 ............. 44654
1 lirã sterlinã................................5,2967....................52967

1 dolar SUA.......................4,0203........40203
1 g AUR (preþ în lei)........172,4392.....1724392

Cursul pieþei valutare din 30 iulie 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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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
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Panoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - PatriaPanoramic cinematografic - Patria
Vânatorii de fantome

Ora: 15:45 (3 D)

Gen film: Acþiune, Comedie, SF

Mame bune ºi nebune

Ora:  18:00

Gen film: Comedie

Jason Bourne

Ora: 20:30

 Gen film: Acþiune, Thriller
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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.

S.C. CORIMEX
S.A. CRAIOVA

închiriazã
spaþii

ºi birouri.
Relaþii la
telefon:

0771/289.009.

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.

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

OFERTE SERVICIU
DJ - organizez
evenimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajãm meca-
nic auto. Telefon:
0765/799.173.
Angajãm maºi-
niste marochinã-
rie. Telefon: 0730/
584.449; 0722/
943.220.
Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conduce-
re: englezã înce-
pãtor, pentru a lu-
cra ca ºi persoa-
nã fizicã indepen-
dentã în Anglia –
Regiune Essex.
Cuplul lucreazã
împreunã la curã-
þenie: case, bi-
rouri, grãdini. Tri-
miteþi C.V. cu
pozã ºi numãr de
telefon la e-mail:
ploaelaurentiu-
@yahoo.com.
Cuplurile alese
vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul
drumului este su-
portat de fiecare,
fãrã alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Fotografiez, fil-
mez Full HD la
diverse eveni-
mente: nunþi, bo-
tez, majorat. Re-
laþii la telefon:
0767/674.328.
Execut zugrã-
veli, gletuieli,
montez parchet.
Garantez calita-
tea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto vi-
deo de calitate
superioarã la
preþuri avanta-
joase. Telefon:
0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dris-
tor, 24.000 Euro.
Exclus agenþii.
Telefon: 0724/
167.883.
VÂND garsonie-
rã Craiova, Braz-
dã, 26.000 Euro.
Telefon: 0766/
587.549.

APARTAMENTE
Apartament 4
decomandate
toate îmbunãtã-
þirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând aparta-
ment Brazdã 1/4
semidecoman-
dat, 3 camere, 2
balcoane, îmbu-
nãtãþit. Telefon:
0765/715.591.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã
comuna Periºor
+ anexe, apã
curentã, canali-
zare la poartã,
teren 4500 mp,
livadã cu pruni,
vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã
comuna Pieleºti,
judeþul Dolj –
1820 mp. Infor-
maþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipo-
vu cu teren 7000
mp. Telefon:
0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure
Borãscu - Gorj.
Telefon: 0723/
693.646.
Zonã centralã,
teren 760 mp, uti-
litãþi + casã demo-
labilã. Telefon:
0724/ 309.640.

Vând teren intra-
vilan 4200 m, ca-
dastru, pomi
fructiferi, vie la
10 km de Craio-
va schimb –
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0727/ 884.205
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt,
lângã pãdure. Te-
lefon: 0351/
402.056; 0744/
563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând MATIZ, cu-
loare verde, sta-
re  impecabilã,
AER condiþionat.
Telefon: 0724/
305.886.
Vând SEAT
EXEO - 2010.
Telefon: 0764/
529.339.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

sâmbãtã, 30 iulie 2016

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

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

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

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

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

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 Skoda Oc-
tavia Tour 1.6
benzina, unic pro-
prietar - de nouã,
super întreþinutã,
toate consumabi-
lele schimbate re-
cent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatricula-
tã RO; - An fa-
bricaþie: 2003;
Km: 195000; -
105 CP; Benzi-
nã; Euro 4; - Aer
Condiþionat; 6
airbag-uri; -
Geamuri Electri-
ce; Închidere
centra l izatã;
ABS; Servodi-
recþie; Xenon; -
Interior Recaro;
Preþ 2700 Euro,
negociabil. Rela-
þii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþii la telefon:
0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiu-
vele vopsite, cu
geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 bute-
lii. Telefon: 0767/
153.551.
Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.

Vând 12 (do-
uãsprezece) ta-
burele din mate-
rial melaminat.
Telefon: 0728/
911.350.
Vând macrame
bej gheme mari
ºi gheme mici.
Telefon: 0785/
959. 809.
Vând arbore mo-
tor nou Dacia
1600, arc sus-
pensie spate Da-
cia papuc 5 locuri.
Telefon: 0745/
589.825.
Vând în cimitirul
Ungureni - zona
Eroilor – parcela
G rândul 4, plaþul
4 mormânt din
beton, gard fier 3/
1,50 cu douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0740/
012.173; 0745/
601.438.
Aragaz voiaj
douã ochiuri cu
butelie, polizor
unghiular (flex) D
125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã
gropi suprapuse.
Telefon: 0251/
427.583.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cã-
rãmidã din demo-
lãri. Telefon: 0722/
943.220.

Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar
– 100 lei, 4 gropi
suprapuse Ro-
maneºti convena-
bil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã
sticlã, ghivete
baie, coº de þea-
vã pentru centrale,
cârlige jgheaburi
zincate. Telefon:
0767/153.551.
Vând þiglã EL-
PRECO verde –
700 buc. 1,5 lei /
buc. Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil
EBODA sigilat,
cutii metalice pãs-
trare armament
cartuºe, piese
Dacia noi, piei bo-
vinã ºi oaie argã-
site- vopsite, încãl-
þãminte piele mili-
tare, combinã mu-
zicalã Stereo 205,
calculator instruire
copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii
aragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
Telefon: 0251/
598.518; 0748/
233.140.

Vând cort 4 per-
soane, 2 compar-
timente ºi veran-
dã, douã araga-
ze voiaj, butelie
aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând în Iºalniþa:
pompã de udat
grãdina Kama, 4
bare cornier 70
cm lungi de 2,80
m 1 leu/kg, douã
foi tablã zincatã 2/
1 m, drujbã elec-
tricã Einºel cu lanþ
rezervã - 220 lei.
Telefon: 0770/
303.445.
Vând maºinã cu-
sut, frigider, ºifonier,
canapea, f.tolii,
scaune, bibliotecã,
aspirator, masã, sal-
tea copil. Telefon:
0770/298.240.

CUMPÃRÃRI DIVERSE
Cumpãr decizii
de compensare
prin puncte
ANRP. Telefon:
0749/316.195.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garso-
nierã Doljana.
Telefon: 0770/
413.319.
Inchiriez una ca-
merã la bloc la o
persoanã de sex
feminin cu posibi-
litãþi de platã a uti-
litãþilor zona Ma-
terna. Telefon:
0726/497.404.
MATRIMONIALE
Cãsãtorie mic
handicap 37 ani
am locuinþã do-
resc la fel mic
handicap gr.2
fãrã vicii. Telefon;
0351/409.381.

DIVERSE
Singura argin-
tãrie din Craio-
va, situatã în
Va leaVlã ic i i
(vis-a-vis de
Electrica) unde
gãsiþi bijuterii
lucrate manual,
cu argint la
schimb ºi man-
opera/obiect.
Telefon: 0351/
423.493.
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.

PIERDERI
Pierdut certificat
constatator al
P R I N T R E
NORI SRL, CUI:
34830602. Se
declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Sâmbãtã
DIGI SPORT 1
12:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele

Premiu al Germaniei, la Hockenheim: sesi-
une de antrenamente ºi calificãri / 18:30,
21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –
CFR Cluj, Dinamo – ACS Poli Timiºoara /
0:00, 5:00 – FOTBAL – Meciuri amicale –
International Champions Cup: Inter – Bay-
ern Munchen, Liverpool – Milan.

DIGI SPORT 2
11:00 – FOTBAL – Meci amical: Juven-

tus – South China Club / 17:30 – FOTBAL
Rusia – Premier League: Zenit – Lokomo-
tiv Moscova / 20:00, 22:00 – FOTBAL –
Meciuri amicale – International Champions
Cup: Celtic – Barcelona, Real Madrid –
Chelsea / 3:00 – TENIS (M) – Turneul de
la Toronto, în Canada: ziua a 6-a.

DIGI SPORT 3
14:15, 16:45, 18:15 – CURSE DE MA-

ªINI, în Germania, la Hockenheim: FIA F3
– cursa 3, GP2 Series – cursa 1, GP3 Se-
ries – cursa 1 / 19:00 – FOTBAL Belgia –
Pro League: Mouscron-Péruwelz – Ander-
lecht / 22:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Toronto, în Canada: ziua a 6-a.

DIGI SPORT 4
22:00 – FOTBAL Italia – Cupa: Lecce –

Alto Vicentino.
DOLCE SPORT 1
12:00, 15:00 – FORMULA 1 – Marele

Premiu al Germaniei, la Hockenheim: sesi-
une de antrenamente ºi calificãri / 16:40 –
CURSE DE MAªINI, în Germania, la Ho-
ckenheim: GP2 Series – cursa 1 / 18:30,

Fotbalul românesc a demonstrat,
joi searã, cã în afara unor discuþii
interminabile pe baza unor regula-
mente, verdicte ºi procese la TAS nu
poate propune mare lucru. Pandurii
ºi Viitorul au debutat în noul sezon
de Europa League (turul III prelimi-
nar), iar rezultatele au fost catastro-
fale. Pandurii a pierdut, clar, la Tur-
nu Severin, 1-3 cu israelienii de la
Maccabi Tel Aviv, ºi are ºanse infi-
me sã se mai califice în play-off.

Lucrurile au stat ºi mai rãu în ca-
zul Viitorului, echipa lui Gicã Hagi,
aflatã la primul meci din istorie în

Celelalte rezultate
AEK Larnaca (Cip) – Spartak Moscova (Rus) 1-1
FC Oleksandria (Ucr) – Hajduk Split (Cro) 0-3
Heracles Almelo (Ola) – FC Arouca (Por) 1-1
Lokomotiva Zagreb (Cro) – Vorskla Poltava (Ucr) 0-0
Zaglebie Lubin (Pol) – Sonderjyske (Dan) 1-2
Austria Viena (Aus) – Spartak Trnava (Slc) 0-1
Slavia Praga (Ceh) – Rio Ave (Por) 0-0
IFK Goteborg (Sue) – HJK Helsinki (Fin) 1-2
Torpedo Zhodino (Blr) – Rapid Viena (Aus) 0-0
FK Jelgava (Let) – Beitar Ierusalim (Isr) 1-1
OSC Lille (Fra) – FK Qabala (Azb) 1-1
Istanbul BB (Tur) – HNK Rijeka (Cro) 0-0
Birkirkara FC (Mal) – FK Krasnodar (Rus) 0-3
FC Lucerna (Elv) – Sassuolo Calcio (Ita) 1-1
Grasshopper Zurich (Elv) – Apollon Limassol (Cip) 2-1
Vojvodina Novi Sad (Srb) – Dinamo Minsk (Blr) 1-1
Panathinaikos FC (Gre) – AIK Stokholm (Sue) 1-0
Osmanlispor FK (Tur) – Nomme Kalju (Est) 1-0
KRC Genk (Bel) – Cork City (Irl) 1-0
KF Shkendija (Mac) – Mlada Boleslav (Ceh) 2-0
Hertha Berlin (Ger) – Brondby IF (Dan) 1-0
Videoton FC (Ung) – FC Midtjylland (Dan) 0-1
Aberdeen FC (Sco) – NK Maribor (Slv) 1-1
AZ Alkmaar (Ola) – PAS Giannina (Gre) 1-0
NK Domzale (Slv) – West Ham United (Ang) 2-1
St. Etienne (Fra) – AEK Atena (Gre) 0-0
Admira Wacker (Aus) – Slovan Liberec (Ceh) 1-2
Returul e programat joia viitoare.

Pandurii ºi VPandurii ºi VPandurii ºi VPandurii ºi VPandurii ºi Viitorul,iitorul,iitorul,iitorul,iitorul,
încasatoarele de serviciuîncasatoarele de serviciuîncasatoarele de serviciuîncasatoarele de serviciuîncasatoarele de serviciu
Echipa lui Hagi a sfârºit chiar umilitã, suferind cel mai drastic eºec de pe întreg tabloul

Europa,  cedând cu 0-5 în deplasa-
rea din Belgia, în faþa lui Gent. A fost
ºi scorul serii.  Trebuie menþionat,
totuºi, cã atât Maccabi, cât ºi Gent
au evoluat sezonul trecut în grupele
Ligii Campionilor, cea din urmã reu-
ºind chiar accederea în “eliminato-
riile” competiþiei, în dauna Valenciei
ºi a lui Lyon.

Dupã aceste rezultate, echipele ro-
mâneºti ajung la ºase meciuri fãrã
victorie în acest sezon al cupelor eu-
ropene, dupã CSMS Iaºi – Hajduk
Split (2-2, 1-2; tur II EL), Sparta
Praga – Steaua (1-1 prima manºã tur

III UCL), Astra – FC Co-
penhaga (1-1 prima manºã
tur III UCL).

Pandurii – Maccabi Tel
Aviv 1-3 (Herea 30 / Ben
Haim II 7, Igiebor 49, Mi-
cha 77)

Pandurii: Stanca – Ungu-
ruºan, Vasiljevic, Bunoza,
Grecu – Rãuþã, Mrzljak
(Obodo 63) – Pleaºcã (Tri-
fu 80), Voiculeþ, Herea (V.
Munteanu 62) – Hora. An-
trenor: Petre Grigoraº.

Maccabi: Rajkovic – D.
Peretz, Tibi, Filipenko, Ri-
kan – Medunjanin (E. Peretz
68), Alberman, Igiebor (It-
zhaki 79) – Micha, Sa (Ben
Bassat 75), Ben Haim II.
Antrenor: Shota Arveladze.

Gent – Viitorul 5-0 (Mitrovic
17, Koulibaly 37, 50, Depoitre 56,
Neto 67)

Gent: Rinne – Nielsen, Mitrovic,
Gershon – Foket, Kums (Schoofs
76), Neto, Saief – Matton (Milice-
vic 66) – Depoitre (Perbet 72),
Koulibaly. Antrenor: Hein Vanhae-
zebrouck.

Viitorul: Râmniceanu – Benzar,
Þiru, Carp (Casap 70), Cr. Ganea
– R. Marin, I. Filip (Hodorogea
46), Purece – Iancu (Nedelcu 46),
Chiþu, Fl. Tãnase. Antrenor. Gheor-
ghe Hagi.

Revenitã, ieri, dintr-un stagiu de pregãtire la Cheile
Grãdiºtei, SCM Craiova va disputa douã jocuri test în
acest weekend, în compania Mãgurei Cisnãdie. Partida de
astãzi va debuta la ora 17:00, iar cea de mâine la ora 11:00.

Cu aceastã ocazie vor putea fi vãzute la lucru numeroa-
sele achiziþii fãcute în acest intersezon, numindu-le aici pe
Cristina Zamfir (Corona Braºov), Valentina-Ardean Elisei
(HCM Baia Mare), Yuliya Dumanska (tot de la Baia Mare),
Jelena Trifunovic (Zagos/Turcia), Yaroslava Burlachenko
(Ardesen GSK/Turcia), Zeljka Nicolic (Ringkobing/
Danemarca), Jelena Markovic (ATH Achenheim/Franþa),
Florentina Stanciu Grecu (Vestmannaeyjar/Islanda) ºi
Yuliya Zaremba (Rapid Bucureºti).

HANDBAL (F)

SCM Craiova susþine o “dublã”
de verificare la Polivalentã

21:00 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani –
CFR Cluj, Dinamo – ACS Poli Timiºoara.

DOLCE SPORT 2
17:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã:

CSA Steaua – CSU Cluj / 20:00, 1:00 – TE-
NIS (F) – Turneul de la Montreal, în Cana-
da: semifinale.

DOLCE SPORT 3
18:15 – CURSE DE MAªINI, în Ger-

mania, la Hockenheim: GP3 Series –
cursa 1.

SPORT.RO
20:00 – SPORTURI DE CONTACT –

Superkombat World Grand Prix Mamaia.
EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Openul Mondial, în

China: semifinale / 16:30 – CICLISM – Cla-
sica San Sebastian, în Spania / 18:30 –
CURSE DE MAªINI – Seria de anduranþã
Blancpain, la Spa-Francorchamps, în Bel-
gia / 21:00 – SÃRITURI CU SCHIURILE –
Marele Premiu de varã, la Hinterzarten, în
Germania .

EUROSPORT 2
14:30 – SNOOKER – Openul Mondial,

în China: semifinale / 17:30 – CURSE DE
MAªINI – Seria de anduranþã Blancpain,
la Spa-Francorchamps, în Belgia / 19:00 –
CICLISM - Cursa femininã de la Londra,
în Regatul Unit / 22:00 – SPORTURI DE
CONTACT – Superkombat World Grand
Prix Mamaia / 5:15 – MOTOCICLISM –
Campionatul Mondial de anduranþã FIM, la
Suzuka, în Japonia.

LOOK TV
19:00 – FOTBAL Belgia – Pro League:

Mouscron-Péruwelz – Anderlecht / 21:00

– FOTBAL – Liga I: Dinamo – ACS Poli
Timiºoara.

LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: FC Botoºani

– CFR Cluj.

Duminicã
DIGI SPORT 1
15:00 – FORMULA 1 – Marele Premiu

al Germaniei, la Hockenheim: cursa / 17:30,
20:30 – FOTBAL – Liga I: Pandurii – As-
tra, Viitorul – Steaua.

DIGI SPORT 2
7:00 – FOTBAL – Meciuri amicale – In-

ternational Champions Cup: Paris SG –
Leicester / 10:15, 11:30, 12:30 – CURSE
DE MAªINI, în Germania, la Hockenheim:
GP3 Series – cursa 2, GP2 Series – cursa
2, Porsche Supercup Series / 19:00 – FOT-
BAL Belgia – Pro League: Genk – Oosten-
de / 23:00 – TENIS (M) – Turneul de la
Toronto, în Canada: ziua a 7-a.

DIGI SPORT 3
7:00 – FOTBAL – Meci amical: Atletico

Madrid – Melbourne / 21:30 – CURSE DE
MAªINI – Indycar.

DIGI SPORT 4
20:30 – CURSE DE MAªINI – Nascar,

Pennsylvania 400 – Pocono Raceway, în
SUA.

DOLCE SPORT 1
10:15, 11:30, 12:30 – CURSE DE MA-

ªINI, în Germania, la Hockenheim: GP3
Series – cursa 2, GP2 Series – cursa 2,
Porsche Supercup Series / 15:00 – FOR-
MULA 1 – Marele Premiu al Germaniei, la

Hockenheim: cursa / 17:30, 20:30 – FOT-
BAL – Liga I: Pandurii – Astra, Viitorul –
Steaua.

DOLCE SPORT 2
17:00 – RUGBY – Superliga Naþionalã:

CSM Bucureºti – CS Dinamo / 20:00 –
TENIS (F) – Turneul de la Montreal, în
Canada: finala.

EUROSPORT 1
9:00 – SNOOKER – Openul Mondial,

în China: finala / 12:30 – CURSE DE MA-
ªINI, în Germania, la Hockenheim: Por-
sche Supercup Series / 13:15 – CURSE
DE MAªINI – Seria de anduranþã Blan-
cpain, la Spa-Francorchamps, în Belgia /
14:30 – SNOOKER – Openul Mondial: fi-
nala / 19:45 – FOTBAL – Campionatul
European feminin UEFA U-19, în Slova-
cia: finala / 23:00 – FOTBAL MLS – SUA/
Canada: Seattle Sounders – Los Angeles
Galaxy.

EUROSPORT 2
14:00, 15:00 – MOTOCROS – Campio-

natul Mondial, la Lommel, în Belgia / 16:00
– CURSE DE MAªINI – Seria de andu-
ranþã Blancpain, la Spa-Francorchamps, în
Belgia / 17:45 – MOTOCROS – CM, la
Lommel / 19:00 – CICLISM – Clasica Lon-
dra – Surrey, în Regatul Unit / 21:00 –
FOTBAL MLS – SUA/Canada: Sporting
Kansas City – Portland Timbers.

TVR 3
17:00 – HANDBAL – Turneul Clusium,

la Cluj.
LOOK TV
17:30, 20:30 – FOTBAL – Liga I: Pan-

durii – Astra, Viitorul – Steaua.

LIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃLIGA EUROPA – TURUL III PRELIMINAR – PRIMA MANªÃ
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1. Dinamo 1 1 0 0 4-1 3
2. Pandurii 1 1 0 0 2-1 3
3. Gaz Metan 1 1 0 0 2-1 3
4. Viitorul 1 1 0 0 1-0 3
5. Steaua 0 0 0 0 0-0 0
6. CSMS Iaºi 0 0 0 0 0-0 0
7. Botoºani 0 0 0 0 0-0 0
8. Craiova 1 0 0 1 1-2 0
9. Voluntari 1 0 0 1 0-1 0
10. Chiajna 1 0 0 1 0-2 0
11. Astra 1 0 0 1 1-4 0
12. CFR Cluj 1 1 0 0 2-0 -3
13 Rapid 0 0 0 0 0-0 -6
14. ASA 1 0 0 1 1-2 -6

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa 2-a

Meciul CSMS Iaºi – Gaz Metan s-a jucat asearã.
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

Antrenorul Universitãþii Craiova,
Gigi Mulþescu, spune cã una din-
tre preocupãrile sale dupã eºecul
cu Pandurii a fost sã refacã mora-
lul jucãtorilor, care au pierdut un
meci pe care l-au controlat: “Du-
pã meciul cu Pandurii nu am vor-
bit nici cu familia, la ce nervi am
avut. Rezultatul a fost unul minci-
nos, dupã un joc atipic, o partidã
nebunã, în care am avut superio-
ritate confirmatã de cifrele InStat.
Am lucrat la psihicul jucãtorilor,
cred cã au înþeles ce am greºit, ºi
eu ºi ei suntem vinovaþi.  Mi-am
asumat o parte din vinã în faþa ju-
cãtorilor, formãm un colectiv viu,
putem dialoga. Iar la fiecare an-
trenament am cãutat sã corijãm
greºelile, pentru a fi mai buni de la
o etapã la alta. Ne-a lipsit norocul,
dar fãrã muncã ºi fãrã concentra-
re nu se poate. Trebuie sã forþãm

La finalul meciului de la Severin, cu Pandurii, câºti-
gat de echipa sa cu 3-1, antrenorul celor de la Maccabi
Tel Aviv, gruzinul Shota Arveladze, a rememorat me-
ciurile dintre Dinamo Tbilisi ºi Universitatea Craiova,
în primul tur al Cupei UEFA, din 1994. Atunci, forma-
þia la care activa fostul atacant care a fãcut carierã la
Ajax, Glasgow Rangers ºi Trabzonspor s-a impus cu
2-1 pe “Central” ºi cu 2-0 în capitala Georgiei. Shota
Arveladze a marcat din penalty în retur, dupã ce Giorgi
Kinkladze deschisese scorul cu un ºut de la peste 25 de
metri. În tur, Kavelaºvili a deschis scorul, Adi Pigulea a
egalat, iar Kinkladze a punctat pe final.

“Chiar m-am amintit de meciurile cu Universitatea
Craiova când am urmãrit meciul din campionat al celor
de la Pandurii, dar ºi fiindcã am aterizat acolo în drum
spre Severin. Au fost niºte confruntãri de calitate atunci.
La Dinamo Tbilisi aveam o echipã bunã, dar ºi Craiova
era un adversar puternic. Cred cã în tur am luat opþiu-
nea pentru calificare, când am câºtigat printr-un gol pe
final, dupã ce Craiova a avut ocazii de a tranºa jocul. În

Antrenorul lui Maccabi ºi-a adus aminte de meciul
cu Universitatea Craiova, din 1994

Shota Arveladze: „ªi Craiova ºi Tbilisi erau
echipe bune, dar noi am meritat calificarea”

schimb, eu am marcat în retur. Îmi amintesc cu bucu-
rie cã jucam atunci ºi de ceilalþi fraþi ai mei, care acum
lucreazã la federaþia din Georgia” a spus actualul tehni-
cian al celor de la Maccabi, care dupã meicul de joi
seara a fost cel mai solicitat la poze ºi autografe, alãturi
de fostul star de la Liverpool ºi Chelsea, Yossi Benay-
oun ºi de fiul regretatului Johann Cruyff, Jordi, general
manager la Maccabi. Shota Arveladze s-a arãtat intere-
sat ºi de starea actualã a Universitãþii, consierând cã un
oraº precum Craiova ºi suporterii din Bãnie meritã jo-
curi de cupã europeanã.

În 1994, la Dinamo Tbilisi evoluau toþi cei 3 fraþi
Arveladze: Shota, Archil ºi Revaz, primul fiind cel mai
celebru. Totodatã, formaþia gruzinã miza pe jucãtori
precum: Kinkladze, care a mai evoluat la Manchester
City sau Ajax, Kavelaºvili, fost la Manchester City,
Iaºvili, Jamarauli sau Nemsadze. Universitatea, an-
trenatã atunci de Auricã Þicleanu, avea jucãtori pre-
cum: Craioveanu, Gane, Sãndoi, Vasc, Papurã, Stân-
gã sau Adi Ungur.

Dupã ce s-a fript cu Pandurii,
antrenorul suflã ºi-n… ASA

norocul sã fie în favoarea noas-
trã”. Mulþescu a explicat evoluþiile
sub aºteptãri ale lui Bancu ºi Ivan
în meciul cu Pandurii: “Prestaþia
lui Bancu a fost influenþatã de pro-
blema medicalã pe care a avut-o,
iar Ivan nu a dat randament decât
la ultima execuþie, în rest a jucat
bine, s-a ºi vãzut cã a fost placat
pentru a putea fi oprit”.

Despre meciul cu ASA, Mulþes-
cu a declarat cã este unul pericu-
los, þinând cont cã ardelenii ºi-au
schimbat complet echipa faþã de
sezonul trecut ºi cã nu au nimic
de pierdut la Craiova: „Ne aºteap-
tã un meci periculos. Nu ºtiu dacã
mai greu decât cel cu Pandurii, dar
mai periculos. ASA Târgu Mureº
îmi aduce aminte de echipa Spor-
tul Studenþesc, cu jucãtori tineri
care nu au inhibiþii, nu au emoþii.
Vor fi preocupaþi sã închidã jocul

ºi sã iasã pe contraatac. Nu-i cu-
noaºtem prea bine”.

Mulþescu a precizat cã nu a fost
interesat de transferul lui Lucian
Sânmãrtean ºi cã mai are nevoie
de doi jucãtori pentru a face faþã
pe cele trei fronturi: campionatul,

Cupa României ºi Cupa Ligii. Pen-
tru jocul cu ASA este indisponibil
Briceag, accidentat.  În schimb, va
debuta brazilianul Gustavo Vage-
nin, despre care Mulþescu spune
cã „este un jucãtor special, are
calitãþi, dacã reuºim sã le ducem
la mãiestrie ºi rezolvãm problema
fizicã. Nu va juca mai mult de 30
de minute, maxim o reprizã”.  

Bãluþã: „Suntem obligaþi sã
câºtigãm primul meci acasã”

Mijlocaºul Alexandru Bãluþã a
declarat cã nu se aºtepta sã fie
schimbat la pauza meciului de la
Severin ºi cã, în ciuda eºecului, at-
mosfera din lot este bunã: „Trebuie
sã fim mai concreþi în faþa porþii,
suntem obligaþi sã câºtigãm, e pri-
mul meci acasã. Nu ne aºteaptã o
partidã uºoarã. Personal, vreau sã-
mi ajut echipa cât pot de mult, sã
fiu concentrat sutã la sutã. Cât pri-
veºte jocul cu Pandurii, nu mã aº-
teptam sã fiu scos la pauzã. Proba-
bil dacã aº fi înscris la ocazia avutã

alta ar fi fost soarta partidei, acum
important este sã-mi îmbunãtãþesc
jocul de la meci la meci. Atmosfera
în cadrul lotului este bunã, suntem
mobilizaþi, vom juca încrezãtori ºi
vom câºtiga. Trebuie sã vorbim mai
mult în teren. Cât priveºte ultimii
jucãtori sosiþi, ei s-au integrat repe-
de, sunt fotbaliºti de valoare, sunt
sigur cã ne vor ajuta“.

Alexandru Mateiu s-a declarat
încrezãtor cã echipa va trece peste
eºecul din prima etapã ºi îºi va în-
suºi toate punctele în partida cu
ASA: „Putem depãºi momentul
Târgu Jiu. A fost o înfrângere du-
rerorasã, trebuie sã trecem peste,
sã câºtigãm primul joc de pe teren
propriu. Luni, trebuie sã aducem
prima victorie suporterilor. Sper sã
marchez mai multe goluri faþã de
sezonul trecut. Este bine pentru
echipã cã au venit jucãtori noi, în-
trucât concurenþa este beneficã. În
ceea ce mã priveºte, doresc în pri-
mul rând sã fiu sãnãtos, sã dau ran-
dament maxim la fiecare meci ºi sã
adunãm cât mai multe puncte”.
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