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- E bine, Popescule, cã Guver-
nul încã nu ne-a pus sã plãtim cãl-
dura de-afarã.

interne / 2

actualitate / 3

eveniment / 4

Distracþie din
plin la una dintre
cele mai
frumoase plaje,
cea de la Cetate.
Dunãrea de o
limpezime rarã,
grãtarele
sfârâind în
pãdurea din
apropiere ºi
nisipiul fierbinte
au fost tot atâtea
motive ca
oamenii sã vinã
cu mic, cu mare
la relaxare.
Skijet-urile ºi
mersul cu
schiurile pe apã
au fost o altã
atracþie, pe care
cei tineri ºi-au
permis-o spre
deliciul multora.
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EmblematiciiEmblematiciiEmblematiciiEmblematiciiEmblematicii
Michelle ºiMichelle ºiMichelle ºiMichelle ºiMichelle ºi
Barack Obama!Barack Obama!Barack Obama!Barack Obama!Barack Obama!

Cu doar 6 luni înainte de pã-
rãsirea Casei Albe, Michelle ºi
Barack Obama au avut fiecare
câte un discurs de referinþã la
Convenþia naþionalã democra-
þilor de învestiturã de la Phila-
delphia, pentru susþinerea de-
plinã a ex-secretarului de stat
Hillary Clinton. A fost un ade-
vãrat recital, vibrant, dar ºi de-
a dreptul elevat, fiindcã pledoa-
ria primei doamne a SUA s-a în-
gemãnat inspirat cu apelul lui
Barack Obama, cald ºi articu-
lat, nuanþat ºi persuasiv. Bun
ºi Bernie Sanders, aclamat de
suporterii sãi.

87 de doljeni87 de doljeni87 de doljeni87 de doljeni87 de doljeni
au ajuns laau ajuns laau ajuns laau ajuns laau ajuns la
Urgenþã,Urgenþã,Urgenþã,Urgenþã,Urgenþã,
în ultimul an,în ultimul an,în ultimul an,în ultimul an,în ultimul an,
din cauzadin cauzadin cauzadin cauzadin cauza
drogurilordrogurilordrogurilordrogurilordrogurilor

În ultimii ani s-a constatat
o creºtere a cererii de
droguri, îndeosebi în rândul
copiilor, adolescenþilor ºi
tinerilor. Numai în perioada
iulie 2015 – iunie a.c., 87 de
persoane au avut nevoie de
asistenþã medicalã în unitã-
þile de primiri urgenþe din
judeþul Dolj.

ControaleControaleControaleControaleControale
în târguriîn târguriîn târguriîn târguriîn târguri
pentrupentrupentrupentrupentru
prevenireaprevenireaprevenireaprevenireaprevenirea
furturilorfurturilorfurturilorfurturilorfurturilor
de lemnede lemnede lemnede lemnede lemne
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Bãsescu, despre dosarul
lui Bogdan Olteanu: Instituþiile
au aflat de banii scoºi
în Bulgaria, dar nu ºtiau
ce s-a fãcut cu ei

Fostul preºedinte Traian
Bãsescu a declarat sâmbãtã
seara, la România TV, referitor la
dosarul lui Bogdan Olteanu, cã
în timpul mandatului a primit
informaþii de la instituþiile
statului privind banii scoºi în
Bulgaria, dar cã nu se cunoºtea
destinaþia lor, dosarul fiind
finalizat probabil dupã un
denunþ. “Instituþiile statului au
aflat, dar nu ºtiau ce s-a fãcut cu
ei. Se pare cã s-a cumpãrat
numirea lui Liviu Mihaiu, postul
de guvernator al Deltei”, a
afirmat Bãsescu. El a mai arãtat
cã probabil procurorii au fãcut
legãtura cu banii scoºi în
Bulgaria în urma unui denunþ,
precizând cã în opinia sa þinta în
dosar este Bogdan Olteanu, care
a primit banii.

Fostul preºedinte a declarat
cã Direcþia Naþionalã Anticorup-
þie nu a fãcut spectacol cu
arestarea lui Bogdan Olteanu
pentru cã dosarul este fãcut bine.
“Bogdan Olteanu a fãcut
greºeala sã anunþe în calitate de
preºedinte al Camerei Deputaþi-
lor cine e guvernator cu douã zile
înainte”, a subliniat fostul
preºedinte.

În ceea ce priveºte posibilita-
tea ca Cãlin Popescu Tãriceanu
sã fi primit mitã pentru numirea
lui Liviu Mihaiu ca guvernator al
Deltei, Bãsescu a susþinut cã nu
crede în aceastã variantã pentru
cã preºedintele Senatului “e un
om cu bani” ºi pentru cã nu este
“omul care sã condiþioneze o
numire pe bani”.

Bogdan Olteanu este suspectat
de procurorii anticorupþie cã a
fãcut trafic de influenþã pentru
numirea guvernatorului Deltei
Dunãrii, dupã ce ar fi primit bani
de la omul de afaceri Sorin Ovidiu
Vîntu în acest sens. Astfel, cei doi
s-ar fi înþeles ca în schimbul
demersurilor efectuate de Bogdan
Olteanu “pe lângã membrii
guvernului pentru a determina
numirea lui Liviu Mihaiu pe
postul de guvernator, Sorin Ovidiu
Vântu urma sã îi dea un milion de
euro ºi sprijin electoral, constând
în servicii de marketing ºi
consultanþã”, susþin procurorii.
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Premierul Dacian Cioloº va merge
într-o nouã vizitã în Germania, agenda
externã din urmãtoarea perioadã cu-
prinzând ºi o vizitã la Chiºinãu, au spus
sâmbãtã, pentru MEDIAFAX, surse
guvernamentale, adãugând cã în Ro-
mânia sunt aºteptaþi vicepreºedintele
Comisiei Europene ºi premierul polo-
nez.

La începutul lunii septembrie, ºeful
Executivului va merge din nou în vizi-
tã în Germania, unde se va întâlni cu
autoritãþile unor landuri importante.
Deplasarea din septembrie are o pro-
nunþatã componentã economicã, fiind
consacratã întâlnirilor cu potenþiali in-
vestitori germani în România.

În cursul mandatului sãu, premie-
rul a mai fost de douã ori în vizitã ofi-
cialã în Germania, în ianuarie anul
acesta ºi la jumãtatea lunii mai. În
ambele ocazii, Cioloº a avut întreve-
deri cu cancelarul Angela Merkel. De
asemenea, prim-ministrul s-a întâlnit
ºi cu preºedintele Germaniei, în luna iunie,
când Joachim Gauck a fãcut o vizitã de stat în
România. Atunci, Cioloº l-a informat pe pre-
ºedintele german despre intenþia sa de a efec-
tua în septembrie o vizitã în landurile Bavaria,
Badern-Wurtemberg ºi Westfalia ºi Renania de
Nord, “pentru extinderea cooperãrii economi-
ce bilaterale”. Germania este primul partener
comercial al României ºi al treilea investitor
strãin în România.

La sfârºitul lui august – începutul lui sep-
tembrie, ºeful guvernului va merge la Chiºinãu,
în condiþiile în care pe 24 august va fi transfe-
ratã primã tranºã din Acordul privind asistenþa
financiarã rambursabilã între România ºi Re-

Administraþia Naþionalã de Me-
teorologie (ANM) a emis o averti-
zare cod portocaliu de caniculã.
Meteorologii avertizeazã cã, astãzi
dupã-amiazã, judeþele Dolj, Olt,
Teleorman, Giurgiu, Cãlãraºi, Ia-
lomiþa ºi Ilfov, inclusiv municipiul
Bucureºti, se vor atinge local ma-
xime termice de 38 de grade, iar
izolat se vor înregistra valori în ju-
rul a 39 de grade ºi, pe arii extinse,
disconfortul termic va fi deosebit
de accentuat. De aceea, Adminis-
traþia Naþionalã de Meteorologie

Sute de foºti parlamentari îºi vor
încasa pensiile speciale începând
din 1 august, o astfel de pensie
ajungând la aproximativ 1.550 de
lei pentru un mandat încheiat, 3.100
de lei pentru cei cu douã mandate
ºi 4.600 de lei pentru cei cu trei.
Fondurile alocate pentru 2016 în
proiectul de rectificare bugetarã
sunt de 20 de milioane de lei.

Deputaþii ºi senatorii beneficia-
zã de indemnizaþia pentru limitã de
vârstã de la data la care li se acor-
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Vicepreºedintele Comisiei Europene vine la Bucureºti

publica Moldova. Acest document a fost sem-
nat la Chiºinãu, în 7 octombrie 2015, valoarea
asistenþei financiare fiind de 60 de milioane de
euro. România a condiþionat acordarea spriji-
nului financiar de mãsurile concrete de refor-
mã care vor fi luate de guvernul de la Chiºinãu
ºi a transmis autoritãþilor moldovene o listã de
mãsuri la care trebuie sã procedeze. Cioloº s-a
întâlnit cu omologul moldovean la Bucureºti în
luna ianuarie ºi cu preºedintele Moldovei Nico-
lae Timofti în luna februarie, când acesta a fã-
cut o vizitã oficialã în România.

Premierul se va întâlni la sfârºitul acestei luni,
la Suceava, cu premierul polonez Beata Szyd-
³o, întrevederea vizând “coordonarea pe teme

europene de actualitate”, au preci-
zat, pentru MEDIAFAX, sursele ci-
tate. ªi premierul slovac Robert
Fico, a cãrui þarã deþine preºedinþia
rotativã a Uniunii Europene va veni
la Bucureºti la sfârºitul lunii august.

Unul dintre cei ºapte vicepreºe-
dinþi ai Comisiei Europene, Jyrki
Kaitanen va veni în vizitã în Româ-
nia, unde se va întâlni cu premierul
Cioloº, la începutul lui septembrie.
În actualul Executiv comunitar, co-
misarul european Kaitanen deþine
portofoliul ocupãrii forþei de mun-
cã, creºterii economice, investiþiilor
ºi competitivitãþii. Este “foarte pro-
babil” ca în timpul acestei vizite sã
se semneze “contractul pentru ga-
zoductul BRUA”, au mai spus sur-
sele citate.

Comitetul de Coordonare CEF-
Energie (Connecting Europe Faci-
lity- Energy), din cadrul Comisiei
Europene a validat, pe 19 ianuarie

anul acesta, finanþarea cu 179 milioane de euro
a lucrãrilor ce urmeazã sã fie efectuate de
Transgaz la sistemul naþional de transport a
gazelor naturale românesc în vederea dezvol-
tãrii unei conducte care va face legãtura din-
tre Bulgaria ºi Austria via România ºi Ungaria
(proiectul de interconectare Bulgaria – Româ-
nia – Ungaria – Austria (BRUA) – faza 1, anunþa
la începutul anului Ministerul Energiei. „Rele-
vanþa aparte a proiectelor energetice comune,
în special coridorul BRUA (Bulgaria-România-
Ungaria-Austria)”, a fost ºi unul dintre sub-
iectele discutate de preºedintele Iohannis cu
preºedintele bulgar Rosen Plevneliev în luna
iunie, la Sofia.

Foºtii parlamentari primesc pensii speciale începând
cu 1 august: 20 milioane de lei pentru 2016

dã drepturile de pensie pentru li-
mitã de vârstã, dar nu mai devre-
me de data încetãrii mandatului
aflat în derulare. Pentru mandate
incomplete, indemnizaþia pentru li-
mitã de vârstã se calculeazã pro-
porþional cu perioada de mandat
efectiv exercitatã, dar nu mai pu-
þin de un mandat de activitate par-
lamentarã.

Pe perioada exercitãrii unui nou
mandat, plata indemnizaþiei pentru
limitã de vârstã se suspendã, ur-

mând a fi reluatã, la încetarea aces-
tuia, în cuantumul recalculat prin
valorificarea perioadei de mandate
exercitat dupã suspendare.

Nu beneficiazã de indemniza-
þia pentru limitã de vârstã deputa-
þii ºi senatorii care au fost con-
damnaþi definitiv pentru comite-
rea, în calitate de deputat sau se-
nator, a unei infracþiuni de corup-
þie prevãzutã la art. 289 - 291 din
Legea Codului Penal.

Preºedintele Klaus Iohannis a

promulgat în decembrie 2015 le-
gea pentru completarea Statutului
deputaþilor ºi senatorilor, care in-
troduce pensiile speciale pentru
parlamentari, act normativ care a
fost reexaminat de Parlament. Pre-
ºedintele nu mai putea respinge
proiectul de lege, singura cale de
atac ar fi fost doar contestarea
acesteia la Curtea Constituþionalã,
însã ºeful statului anunþase cã nu
va recurge la acest instrument con-
stituþional.

Atenþionare ANM: Cod portocaliu de caniculã în sudul þãrii
Temperaturile ating astãzi 39 de grade Celsius

(ANM) a emis o avertizare cod
portocaliu de caniculã.

Pe de altã parte, “începând din
seara de luni, 1 august, instabilita-
tea atmosfericã se va accentua, la
început îndeosebi în vestul þãrii ºi
în zona montanã, iar marþi, 2 au-
gust, în majoritatea regiunilor. Vor
fi averse însoþite de frecvente des-
cãrcãri electrice, intensificãri ale
vântului ce pot lua ºi aspect de vi-
jelie, iar pe arii restrânse se vor
cumula cantitãþi de apã mai însem-
nate ºi va cãdea grindinã”.
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La terenurile administrate de SCDA ªim-
nic se atenteazã în continuare. Nu cu ela-
nul de acum câþiva ani, intrat cumva în ador-
mire, când atleþii imobiliari lucrau cu fre-
nezie la lumina zilei, ci mai discret, dar de
acþionat se acþioneazã. În faþa unei stãri
nevralgice de lucruri, ca urmare a respin-
gerii cererilor SCDA ªimnic de rectificare
cãrþi funciare ºi anulare acte subsecvente
emise pe terenul domeniului public al sta-
tului, administrat de SCDA ªimnic, Acade-
mia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheor-
ghe Ionescu Siseºti” a dat urmãtorul co-
municat: „Terenul pe care îl administraþi (...)
conform legislaþiei în vigoare, aparþine do-
meniului public al statului ºi se aflã în po-
sesia ºi administrarea SCDA ªimnic. În
sensul celor arãtate, existã hotãrâri judecã-
toreºti irevocabile, care statueazã cu pute-
re de lucru judecat cã terenul aparþine do-
meniului public al statului ºi este adminis-
trat de staþiune. Terenul pe care îl adminis-
traþi nu a fost niciodatã dezafectat din do-
meniul public, nu a ieºit niciodatã din pose-
sia staþiunii, fiind exploatat în permanenþã
de staþiune. Urmare a soluþiilor definitive

pronunþate în acþiunile de rectificare cãrþi
funciare ºi anulare acte subsecvente pro-
movate de staþiune, în prezent existã ur-
mãtoarea stare de fapt referitoare la terenul
în litigiu: aparþine domeniului public al sta-
tului, se aflã în administrarea ºi posesia sta-
þiunii, conform legislaþiei în vigoare, dar
face ºi obiectul unui contract de vânzare-
cumpãrare, apreciat ca valabil, având în
vedere buna credinþã a cumpãrãtorilor, con-
form unei hotãrâri judecãtoreºti. Aºadar,
asupra terenului în litigiu existã la acest
moment douã titluri de proprietate: al sta-
tului român ºi al cumpãrãtorului de bunã
credinþã. Competenþa stabilirii titlului mai
bine caracterizat aparþine doar instanþelor
judecãtoreºti ºi se poate exercita în cadrul
unei acþiuni în revendicare promovatã de
cãtre proprietarul neposesor, în speþã cum-
pãrãtorul de bunã credinþã. Având în vede-
re cã nu existã nici un act oficial prin care
terenul sã fi ieºit din posesia SCDA ªimnic
(protocol de predare-preluare) în calitate de
administrator al terenurilor în cauzã, rãs-
punzãtoare de respectarea regimului juri-
dic al terenului rãmâne SCDA ªimnic. Doar

o hotãrâre judecãtoreascã definitivã prin
care SCDA ªimnic ar fi obligatã sã lase te-
renul în liniºtitã ºi deplinã posesie cumpã-
rãtorilor de bunã credinþã ar fi în mãsurã
sã înlãture rãspunderea staþiunii”. Acest lu-

cru se spune într-o adresã semnatã de pre-
ºedintele Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Sil-
vice „Gheorghe Ionescu Siseºti” prof. univ.
dr. Gheorghe Sin, remisã SCDA ªimnic.

M. ALEXANDRU

Conform celor mai recente stu-
dii realizate atât în rândul popula-
þiei ºcolare, cât ºi în rândul celei
generale, în România, canabisul
este cel mai consumat drog, în
special printre tineri. Pentru prima
oarã în întreaga perioadã de moni-
torizare, canabisul este pe acelaºi
loc cu heroina în ceea ce priveºte
cererea de tratament ca urmare a
consumului de droguri. De aseme-
nea, ºi în ceea ce priveºte piaþa
drogurilor, se remarcã o creºtere
a cantitãþii de canabis – masã ver-
de recoltatã, în timp ce numãrul
capturilor la nivel stradal creºte în
fiecare an.

Apãrute pe piaþa drogurilor din
România în 2009, substanþele noi
cu proprietãþi psihoactive (SNPP)
au cunoscut o perioadã de consum
maxim în anul 2010. În urma mã-
surilor legislative ºi de control lua-
te de autoritãþi, coroborate cu o
informare mai bunã în rândul po-
pulaþiei generale asupra riscurilor
generate de acest tip de consum,
pe baza datelor furnizate din mo-
nitorizarea altor indicatori (urgen-
þe medicale datorate consumului de
droguri, admiterea la tratament), în
anul 2013 s-a înregistrat o scãde-
re a interesului pentru consumul
acestor substanþe. În anul 2014,
s-au observat, însã, uºoare creº-
teri ale acestui tip de consum, vi-
zibile atât în cererea la tratament
pentru consum de droguri, cât ºi

87 de doljeni au ajuns la Urgenþã,
în ultimul an, din cauza drogurilor

În ultimii ani s-a constatat o creº-
tere a cererii de droguri, îndeosebi
în rândul copiilor, adolescenþilor ºi
tinerilor. Numai în perioada iulie

2015 – iunie a.c., 87 de persoane
au avut nevoie de asistenþã medi-
calã în unitãþile de primiri urgenþe
din judeþul Dolj.

în numãrul urgenþelor medicale.

Acþiunile de prevenire
a consumului de droguri

sunt esenþiale
În aceste condiþii sunt necesare

acþiuni de prevenire a consumului
de droguri, prin antrenarea elevi-
lor în activitãþi prin care sã-ºi ex-
prime, prin diverse forme, opiniile

ºi atitudinile faþã de tutun, alcool
sau droguri. Centrul Regional de
Prevenire, Evaluare ºi Consiliere
Antidrog Craiova – structurã cu
centre judeþene în Dolj, Gorj, Me-
hedinþi ºi Olt – a avut, în ultimul
an, activitate intensã.

Creºterea nivelului de informa-
re, educare ºi conºtientizare a po-
pulaþiei ºcolare în vederea neînce-
perii consumului de droguri, pre-
cum ºi pentru evitarea transformã-
rii consumului experimental ºi oca-
zional în consum regulat, în ca-
drul programelor ºcolare, extra-
ºcolare ºi de petrecere a timpului
liber, au fost concretizate prin im-

plementarea a 10 proiecte ºi 2 pro-
grame de prevenire a consumului
de tutun, alcool, droguri ºi NSP în
mediile preºcolar, primar, gimna-
zial ºi liceal iniþiate de cãtre CPE-
CA Dolj, ISJ Dolj prin unitãþile de
învãþãmânt implicate, DSP Dolj,
IJJ Dolj, IPJ Dolj, Asociaþia Euro-
protector România, Alianþa Inter-
naþionalã Antidrog – Filiala Oltenia
ºi Organizaþia Salvaþi Copiii. În
cadrul acestora au avut loc 277 ac-
tivitãþi la care au participat 195
preºcolari, 3.293 elevi din cicluri-
le de învãþãmânt primar, gimnazial
ºi liceal, 250 pãrinþi ºi 130 cadre
didactice.

Trei programe naþionale
implementate în Dolj

La nivel local au fost implemen-
tate trei programe naþionale.  În ca-
drul proiectului „Sã ºtii mai multe,
sã fii mai bun!”, realizat cu sprijinul
ISJ Dolj, având ºi alþi colaboratori
precum Biblioteca Judeþeanã „Ale-
xandru ºi Aristia Aman” Craiova, au
avut loc 12 activitãþi la care au par-
ticipat 3.765 de elevi, 21 de cadre
didactice ºi 2 profesori voluntari ai
CPECA Dolj;  „Mesajul meu anti-
drog” – ediþia a XIII-a, proiect de
tradiþie al Agenþiei Naþionale Antidrog
orientat pe activitãþi de petrecere a
timpului liber (culturale, artistice ºi
sportive), ca alternativã sãnãtoasã la
consumul de tutun, alcool, droguri
ºi NSP. Prin cele 21 de activitãþi de
promovare au fost informaþi 565 de
elevi ºi profesori. Au fost înscrise
59 de lucrãri realizate de 80 de elevi
din 12 unitãþi ºcolare. Au fost acor-
date 24 de premii pentru lucrãrile
elevilor, dintre care 8 au obþinut lo-
cul I, iar lucrãrile lor au fost trans-
mise la Agenþia Naþionalã Antidrog
pentru realizarea jurizãrii în cadrul
etapei naþionale. Urmare procesului
centralizat de jurizare judeþul Dolj,
prin elevii sãi, a obþinut 3 premii na-
þionale (un loc1, un loc2 ºi un loc3).

În „Sãptãmâna prevenirii crimi-
nalitãþii“ au fost desfãºurate patru
activitãþi în colaborare cu IPJ Dolj,
BCCO Craiova ºi Asociaþia Alianþa
Internaþionalã Antidrog – Regiunea
SV Oltenia la CNP „ªtefan Velo-
van” , CN „Carol I”, CN „Elena
Cuza” ºi LT Transporturi Cãi Fera-
te Craiova, la care au participat 195
de elevi de liceu.

  RADU ILICEANU
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Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, în cursul zilei de sâmbãtã,
poliþiºti din cadrul Serviciului de
Ordine Publicã, Poliþia oraºului
Bechet ºi jandarmi ai I.J.J. Dolj, în
colaborare cu reprezentanþi din
cadrul Gãrzii Forestiere Râmnicu
Vâlcea, au efectuat o acþiune de
control în târgul de sãptãmâna din
oraºul Bechet ºi din comuna Bra-
tovoeºti. Activitãþile au urmãrit pre-
venirea ºi combaterea  infracþiuni-
lor de tãiere ilegalã ºi sustragere de
material lemnos, astfel cã în urma
controalelor desfãºurate au fost
constatate ºi aplicate opt sancþiuni
contravenþionale, valoarea amenzi-
lor fiind de peste 25.000 lei.

În plus, au fost întocmite ºi douã
dosare de cercetare penalã. Astfel,
în târgul de sãptãmânã din Bechet a
fost depistat R. G. din comuna Be-
revoeºti, judeþul Argeº, transportând
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Judecãtorii Tribunalului Dolj i-au
respins, Vasilicãi Vîrban, femeia de
64 de ani din Calafat suspectatã cã
ºi-a omorât soþul în bãtaie, solicita-
rea de înlocuire a arestãrii preventi-
ve cu mãsura arestului la domiciliu,
aceasta fiind menþinutã dupã gra-
tii: „Menþine mãsura arestãrii pre-
ventive faþã de inculpata Vîrban
Vasilica, ca fiind legalã ºi temeini-
cã. Respinge cererea de înlocuire a
mãsurii arestãrii preventive cu mã-
sura arestului la domiciliu. În te-
meiul art. 275 alin. 3 C.p.p. chel-
tuielile judiciare rãmân în sarcina
statului. Cu drept de contestaþie în
termen de 48 ore de la comunicare,

Prin activitãþile desfãºurate po-
liþiºtii îºi propun sã aducã în aten-
þia cetãþenilor importanþa propriei
atitudini în reducerea riscului de a
cãdea victime spãrgãtorilor de lo-
cuinþe, dupã cum anunþã reprezen-
tanþii Inspectoratului de Poliþie Ju-
deþean Dolj. Oamenii legii au acþi-
onat în zona Calea Bucureºti, pe
strãzile Pãuniþei, Drumul Munteni-
lor, Stejarului, Pescãruºului, Dru-
mul Apelor, Eustaþiu Stoenescu,
Tehnicii, unde au distribuit materi-
ale suport ale campaniei  ºi au fã-

La sediul Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã „Oltenia” al ju-
deþului Dolj are loc, astãzi, o festi-
vitate organizatã cu prilejul avansã-
rii în grad, la termen, a unui numãr
de 93 de cadre militare, dintre care
4 ofiþeri ºi 89 subofiþeri. Activitãþile
vor debuta cu ridicarea Drapelului
pe catarg ºi intonarea Imnului Naþi-
onal, în prezenþa întregului perso-

Arest menþinut pentru doljeancaArest menþinut pentru doljeancaArest menþinut pentru doljeancaArest menþinut pentru doljeancaArest menþinut pentru doljeanca
suspectatã cã ºi-a ucis soþulsuspectatã cã ºi-a ucis soþulsuspectatã cã ºi-a ucis soþulsuspectatã cã ºi-a ucis soþulsuspectatã cã ºi-a ucis soþul

Magistraþii Tribunalului Dolj au menþi-
nut mãsura arestãrii preventive faþã de fe-
meia de 64 de ani, din Calafat, suspectatã
cã ºi-a omorât soþul în bãtaie, la începu-
tul lunii octombrie 2015, respingându-i

solicitarea de a fi plasatã în arest la domi-
ciliu. Urmãtorul termen al dosarului în
care inculpata este judecatã pentru omor
asupra unui membru de familie a fost sta-
bilit pentru 12 septembrie a.c.

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

cu privire la menþinerea mãsurii
arestãrii preventive faþã de incul-
pata Vîrban Vasilica. Pronunþatã în
ºedinþa publicã de la 27 iulie
2016”, se aratã în încheierea de
ºedinþã a instanþei. Femeia a con-
testat hotãrârea Tribunalului, con-
testaþia ei urmând sã se judece mâi-
ne, la Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã femeia a fost re-
þinutã pentru 24 de ore pe 7 oc-
tombrie 2015, în jurul orei 6.00,
fiind suspectatã cã ºi-a omorât
bãrbatul în bãtaie. Potrivit procu-
rorilor Parchetului de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, în noaptea de luni
spre marþi (5/6 octombrie), Vasili-

ca Vîrban a solicitat o ambulanþã
la domiciliul sãu din municipiul
Calafat, susþinând cã soþul sãu,
Mihai Sergiu Vîrban, de 69 de ani,
s-a întors bãtut de la cârciumã.
Medicii l-au gãsit mort când au
ajuns ºi bãtut rãu, stabilindu-se cã
avea multiple fracturi costale ºi un
traumatism de coloanã vertebralã.
Anchetatorii au luat-o la întrebãri
pe soþia bãrbatului, care a susþinut
sus ºi tare cã acesta s-a întors bã-
tut acasã, însã potrivit anchetato-
rilor, leziunile suferite de bãrbat nu
îi permiteau acestuia sã se depla-
seze, astfel cã a ajuns dupã gratii
pentru omor.

Procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj au finalizat cer-
cetãrile în acest caz ºi au dispus
trimiterea în judecatã, în stare de
arest preventiv a femeii, dosarul

înregistrându-se pe 27 ianuarie a.c.
pe rolul Tribunalului Dolj. La
sfârºitul lunii martie cauza a ieºit
din camera preliminarã ºi a înce-
put judecarea procesului.

AAAAAvansãri în grad la ISU Doljvansãri în grad la ISU Doljvansãri în grad la ISU Doljvansãri în grad la ISU Doljvansãri în grad la ISU Dolj
nal al unitãþii, iar dupã primirea ra-
portului ºi darea onorului, inspec-
torul ºef al ISU Dolj, col. Constan-
tin Florea, va da citire ordinelor de
înaintare în grad. Conducerea uni-
tãþii felicitã toate cadrele militare
pentru modul exemplar în care ºi-
au îndeplinit atribuþiile de serviciu
pe timpul misiunilor, dupã cum au
anunþat reprezentanþii ISU Dolj.

cu un autoturism 6,90 m.c. lemn
de foc, specia fag, cu aviz de înso-
þire completat cu încãlcarea dispo-
ziþiilor legale. Cel în cauzã a fost
sancþionat contravenþional conform
Legii nr. 171/2010 cu amendã în

valoare de 5.000 lei, iar materialul
lemnos a fost confiscat ºi lãsat în
custodia Ocolului Silvic Dãbuleni,
dupã cum a precizat agent-ºef ad-
junct Amelia Barbu din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Acþiuni pentru prevenirea furturilor de locuinþe în Craiova
Þinând seama cã este perioada vacanþelor ºi a concediilor,

poliþiºti din cadrul Secþiei 3 Poliþie Craiova au organizat, la
acest sfârºit de sãptãmânã, o serie de activitãþi de informare
a cetãþenilor, activitãþi ce se înscriu în Campania „Neglijenþa –
invitaþie deschisã la furt” destinatã prevenirii infracþiunilor
de furt din locuinþã.

cut recomandãri cetãþenilor cu pri-
vire la comportamentul pe care tre-
buie sã-l adopte.

Recomandãrile Poliþiei Române
pentru prevenirea furturilor din lo-
cuinþe ar fi sã þineþi uºa de acces în
locuinþã încuiatã permanent, chiar ºi
atunci când sunteþi acasã. Pentru
securitatea locuinþei, îmbinaþi mijloa-
cele mecanice cu cele  electronice;
alegeþi încuietori prevãzute cu chei
ce nu pot fi multiplicate uºor; dacã
locuiþi la parter, etajul 1 sau ultimul
etaj, asiguraþi-vã ferestrele prin mon-

tarea unor gratii metalice sau un sis-
tem antiefracþie; nu permiteþi acce-
sul în locuinþã persoanelor care vin
sã prezinte diverse „promoþii”, în
scop caritabil sau pentru sondaje de
opinie; nu oferiþi informaþii necunos-
cuþilor despre bunurile pe care le
deþineþi sau despre vecini, nici mã-
car celor care susþin cã sunt repre-
zentanþii unor instituþii; nu comuni-
caþi date despre plecarea de acasã
pentru o perioadã mai lungã în con-
vorbirile cu alte persoane sau pe re-
þele de socializare. Discutaþi aceste
aspecte doar cu cei în care aveþi în-
credere, care pot sã vinã zilnic sã vã
ridice corespondenþa ºi sã lase im-
presia de casã locuitã ºi nu postaþi
pe site-urile de socializare imagini din
care sã reiasã cã deþineþi în casã bu-
nuri de valoare!
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Emblematicii Michelle ºi Barack Obama!Emblematicii Michelle ºi Barack Obama!Emblematicii Michelle ºi Barack Obama!Emblematicii Michelle ºi Barack Obama!Emblematicii Michelle ºi Barack Obama!
MIRCEA CANÞÃR

Cu doar 6 luni înainte de pãrã-
sirea Casei Albe, Michelle ºi Ba-
rack Obama au avut fiecare câte
un discurs de referinþã la Conven-
þia democraþilor de învestiturã de
la Philadelphia, pentru susþinerea
deplinã a ex-secretarului de stat
Hillary Clinton. A fost un adevãrat
recital, vibrant, dar ºi de-a drep-
tul elevat, fiindcã pledoaria primei
doamne a SUA s-a îngemãnat in-
spirat cu apelul lui Barack Oba-
ma, cald ºi articulat, nuanþat ºi
persuasiv. Numitorul comun ar fi
tonul discursurilor amintite, care
au insistat în egalã mãsurã pe no-
þiunile de speranþã ºi unitate aflate
în ADN-ul americanilor. Dovadã
cã, judecând dupã sondajele ime-
diate, tonul acestora, iradiind în-
credere ºi optimism justificat, a
prins mai mult decât cel alarmist
ºi populist al contracandidatului
republican, exprimat la Cleveland.
Fireºte, este vorba de strategii de
campanie opuse ºi, lucru ºtiut, fie-

care candidat are în spatele sãu
experþi de calibru în comunicare.
Spuneam, ºi se poate verifica,
Michelle ºi Barack Obama au avut
discursuri deplin îngrijite, atent
calibrate, de mare reverberaþie.
Rafinate, menite sã reaminteascã
tuturor, nu doar de preºedintele
SUA ºi prima doamnã, ci ºi de
apartenenþa lor la lumea intelec-
tualã americanã. Barack Obama
terminã bine cele douã mandate
de preºedinte al SUA. Potrivit son-
dajelor. Ne-a readus aminte, într-
un fel, de bestseller-ul sãu, „În-
drãzneala de a spera” (Ed. RAO,
2008), când avocatul, profesorul
universitar, cercetãtorul în istorie
ºi natura umanã, dar ºi senatorul
de Illinois, din Congresul SUA,
aspira la cea  mai mare demnitate:
funcþia de preºedinte. Ce bine ar
fi fost dacã inclusiv colaboratorii
sãi apropiaþi i-ar fi citit cu atenþie
cartea, expresia unei erudiþii no-
tabile, dar ºi a unei performanþe

profesionale, în care se arãta si-
gur de sine, bine documentat,
modest, fãrã ostentaþie, bine edu-
cat, cordial, aºezat corect între
gravitate ºi umor, bine orientat în
plan geopolitic. Convins cã „dupã
ce sunt îndepãrtate toate însu-
ºirile funcþiei – titlurile, perso-
nalul din subordine, regulile de
securitate – preºedintele ºi cei
din jurul sãu sunt la fel ca oa-
menii obiºnuiþi, stãpâniþi de
acelaºi amestec de virtuþi ºi vi-
cii, nesiguranþã ºi rãni de mul-
te ori uitate”. ªi aºa cum nu se
pot legifera bunele maniere, ace-
laºi lucru e valabil ºi pentru com-
petenþã. Citându-l, în 2008 pe Ro-
nald Reagan, „Guvernul nu este
soluþia problemelor noastre,
Guvernul este problema”, Ba-
rack Obama, cu convingeri deja
distilate, reamintea o discuþie cu
senatorul republican C. Byrd, de-
canul de vârstã al Senatului, ales
în 1958 (a decedat la 92 de ani,

dupã ce timp de 57 de ani fusese
congresman) ca fost membru al
Ku Klux Klanului, ºi dupã ce viaþa
sa fusese o luptã între impulsuri
opuse, într-un amestec de întu-
neric ºi luminã, va spune: „Am un
singur regret, nesãbuinþa tine-
reþii”. La care Barack Obama,
copleºit, având în vedere diferen-
þa de vârstã, dar ºi experienþa de
viaþã, a rostit în cele din urmã:

„Toþi avem regrete, domnule se-
nator. Ne rugãm la ca sfârºit mila
lui Dumnezeu sã coboare asupra
noastrã”. Ar cam trebui pus punct,
fiindcã restul este retoricã adormitoa-
re. Politica este, pânã la urmã, ceea
ce sunt oamenii care o practicã, o
slujesc sau se slujesc de ea. Barack
Obama ºi Michelle Obama, prin strã-
lucirea lor retoricã, au stârnit valuri
de simpatie, zilele trecute.

Peste 31.000 de persoane din 34
de þãri ºi regiuni europene au fost
intervievate în cadrul Eurobarome-
trului pentru primãvara anului 2016.
Sondajul a fost realizat în perioada
21-31 mai 2016. Aproximativ 48%
dintre aceºtia au declarat cã imi-

Românii: Terorismul ºi imigraþia, principalele probleme cu care se confruntã UE
Imigraþia ºi terorismul sunt principale probleme cu care se confruntã UE, în opinia cetãþeni-

lor români, cu mult înaintea situaþiei economice ºi a nivelului criminalitãþii, aratã datele celui
mai recent Eurobarometru, publicat în luna iulie de Comisia Europeanã.

graþia este una dintre cele mai im-
portante probleme cu care se con-
fruntã Uniunea Europeanã în acest
moment, în scãdere cu 10% com-
parativ cu sondajul de opinie simi-
lar din toamna anului 2015.

Imigraþia a fost indicatã ca fiind

cea mai importantã problemã pen-
tru UE în 20 de state membre, cele
mai mari procente fiind înregistra-
te în Estonia (73%), Danemarca
(71%), dar ºi Republica Cehã, Le-
tonia, Ungaria (cu 67% fiecare).
În România, 42% dintre respon-
denþi au afirmat cã imigraþia este
cea mai importantã problemã cu
care se confruntã UE.

Terorismul este a douã cea mai
importantã sursã de preocupare
pentru cetãþenii UE, fiind indicatã
ca o problemã foarte importantã cu
care se confruntã UE de 39% din
respondenþi, în creºtere cu 14%
faþã de sondajul anterior, care a fost
efectuat la momentul atacurilor de
la Paris din noiembrie.

Terorismul a fost citat ca fiind
una dintre cele mai importante pro-
bleme pentru UE de respondenþii
toate statele membre, cu excepþia
Greciei, iar cele mai mari procente
au fost înregistrate în Irlanda ºi
Cipru (cu 50% fiecare), România
(49%), Croaþia (48%) ºi Luxem-

burg (47%).
În Franþa, þara care a fost sce-

na celor mai multe atacuri în ulti-
mele luni, 39% din respondenti au
declarat ca terorismul este cea mai
importantã problemã. În Turcia,
unde de asemenea au avut loc re-
cent o serie de atacuri teroriste,
70% dintre respondenþi au citat
terorismul ca fiind una dintre prin-
cipalele probleme ale þãrii lor.

La nivel naþional, românii rãmân
preocupaþi de starea sistemului sa-
nitar ºi de asistenþã socialã (37%),

ºomaj (25%) ºi inflaþie (24%).
Cât priveºte imaginea Uniunii

Europene, 34% dintre respondenþi
au declarat cã au o imagine poziti-
vã, în timp ce 27% au indicat o
imagine negativã.

În România, 42% dintre
respondenþi au indicat o imagine
pozitivã în ceea ce priveºte UE, în
scãdere cu 15% faþã de sondajul
anterior, în timp ce 14% au afir-
mat cã au o percepþie negativã, în
creºtere cu 5%. (Mediafax)

Federaþia Asociaþiilor de Români din Diaspora (FADERE) i-a tri-
mis o scrisoare deschisã preºedintelui Klaus Iohannis, în care îi
cere sã intervinã pentru “a asigura suficiente secþii de vot” la alege-
rile parlamentare din aceastã toamnã. Doar 3.613 români din strãi-
nãtate au cerut înscrierea în Registrul Electoral pentru alegerile par-
lamentare din toamnã, potrivit ultimei comunicãri fãcute de Autori-
tatea Electoralã Permanentã pe data de 25 iulie. Dintre aceºtia, 2.913
menþioneazã opþiunea pentru votul prin corespondenþã, iar 700 pentru
votul în secþiile de votare.

“Modificãrile aduse legii electorale au creat mari probleme pen-
tru românii din diaspora. Conform noilor prevederi, pot fi înfiinþate
secþii de votare doar în Misiunile Consulare ºi acolo unde cel puþin
100 de români au cerut în mod expres acest lucru. Pânã în acest
moment nu sunt semnale cã s-ar fi strâns în vreun loc mai mult de
astfel de 100 de cereri pentru a se putea înfiinþa vreo secþie de vot.

Premierul Dacian Cioloº a declarat,
pe 20 iulie, cã este îngrijorat din cauza
numãrului scãzut de persoane din
diaspora înscrise în Registrul electo-
ral. “Am câteva îngrijorãri, pentru cã
sunt extrem de puþini oameni înscriºi
în acel Registru Electoral prevãzut
pentru diaspora, care este un element
esenþial fãrã de care, aºa cum e scrisã
legislaþia acum, din pãcate nu putem
organiza secþii de votare decât pe baza
înscrierilor în acel registru”, a afirmat
primul-ministru. Guvernul a anunþat,
ulterior, cã la mijlocul lunii august
urmeazã sã punã în dezbatere publicã
un proiect de Ordonanþã de Urgenþã
care sã modifice legea electoralã dupã
care vor fi organizate alegerile parla-
mentare din toamnã.

Românii din diaspora îi cer lui Klaus Iohannis sã intervinã
pentru a asigura suficiente secþii de vot la parlamentare

Prin urmare, în þãrile unde existã comunitãþi mari de români vor fi
de cel puþin 4 ori mai puþine secþii de vot decât în 2014”, se aratã în
scrisoare.

“Vã rugãm sã interveniþi ºi împreunã cu Guvernul României sã
asiguraþi suficiente secþii de vot. Nu credeam vreodatã cã va fi
posibil sã retrãim batjocura la care am fost supuºi în 2014. Dar se
pare cã cele mai negre coºmaruri se adeveresc ºi cã situaþia va fi de
câteva ori mai umilitoare”, aratã românii din diaspora.  ”De aseme-
nea, observãm pe zi ce trece o strategie tot mai evidentã de demo-
nizare, jignire ºi insulare a Diasporei pentru opþiunile sale politice.
Afirmãm rãspicat cã nu milioanele de români din afarã graniþelor
sunt vinovaþi pentru necunoaºterea ultimelor modificãri legislative,
ci guvernanþii care erau obligaþi sã gãseascã cele mai bune strategii
de informare a lor ºi care au cheltuit cu inconºtientã bugete apre-
ciabile în acest scop”, mai spun semnatarii scrisorii.
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De asemenea absolvenþii care într-o pe-
rioadã de 60 de zile de la data absolvirii nu
au reuºit sã se încadreze în muncã potrivit
pregãtirii profesionale ºi sunt înregistraþi la
agenþia judeþeanã pentru ocuparea forþei de
muncã pot beneficia de indemnizaþia de
ºomaj. Procedura de înregistrare în eviden-
þele A.J.O.F.M. Dolj ºi solicitare a indemni-
zaþiei de ºomaj în cazul absolvenþilor  pre-
supune parcurgerea a doua etape. Prima eta-
pã constã în înscrierea ca persoanã aflatã

„Precizãm cã specialiºtii în
structuri de rezistenþã ne-au expli-
cat cã efectul realizãrii a douã lu-
crãri distincte la aceeaºi clãdire, la
aceeaºi fundaþie, la aceiaºi pereþi
de susþinere  va fi acela de distru-
gere a structurii de rezistenþa a clã-
dirii ºi nici pe departe acela al con-
solidãrii ºi reabilitãrii acesteia. Ast-
fel, avem de a face cu o fundaþie
continua dar care va fi ruptã în
douã, cu pereþi de rezistenþã con-
tinui, dar care vor fi rupþi în douã,
cu planºee ºi învelitoare unice care
nu pot fi consolidate pe felii dar
care vor fi rupte în douã”, a decla-
rat senatorul liberal.

   Parlamentarul doljean a mai
subliniat faptul cã potrivit raportu-
lui aprobat de primarul Craiovei

Aleºii locali ai ALDE Dolj (pri-
mari, viceprimari, consilieri mu-
nicipali, consilieri orãºeneºti, con-
silieri comunali) s-au reunit într-
o ºedinþã comunã pentru a se con-
stitui într-o structurã care va func-
þiona în interiorul ALDE. Princi-
palele obiective ale acestei LIGI
sunt: o relaþie între aleºii locali
ALDE ºi alegãtori; transparenþã în
activitatea aleºilor ALDE; promo-
varea unitarã a politicilor publice
/ de administraþie localã, conform
proiectului politic ºi programului
de guvernare, propuse de ALDE;
transmiterea cãtre conducerea ju-
deþeanã a ALDE a problemelor din
comunitãþile pe care le reprezintã;
organizarea unor reuniuni pe pro-
bleme specifice ale administraþiei

Alde Dolj a înfiinþatAlde Dolj a înfiinþatAlde Dolj a înfiinþatAlde Dolj a înfiinþatAlde Dolj a înfiinþat
o ligã a aleºilor localio ligã a aleºilor localio ligã a aleºilor localio ligã a aleºilor localio ligã a aleºilor locali

publice locale doljene; acordarea
de sprijin si consultanþã  reprezen-
tanþilor ALDE Dolj în administra-
þia publicã localã ºi nu în ultimul
rând, organizarea de activitãþi spe-
cifice de pregãtire ºi perfecþiona-
re în domeniul administraþiei pu-
blice locale pentru aleºii locali ai
ALDE DOLJ ºi pentru potenþialii
candidaþi ALDE Dolj la funcþii în
administraþia publicã localã. Pri-
mul preºedinte al Ligii Aleºilor
Locali ALDE Dolj a fost ales Tuþa
Marius Cristian, tânãrul primar
ALDE al comunei Bucovãþ.
Aceastã ligã se întruneºte trimes-
trial sau de câte ori este necesar,
la iniþiativa Biroului Permanent al
ALDE Dolj sau a Biroului Execu-
tiv Judeþean al Ligii.

Solicitarea  indemnizaþiei de ºomaj în cazul absolvenþilorSolicitarea  indemnizaþiei de ºomaj în cazul absolvenþilorSolicitarea  indemnizaþiei de ºomaj în cazul absolvenþilorSolicitarea  indemnizaþiei de ºomaj în cazul absolvenþilorSolicitarea  indemnizaþiei de ºomaj în cazul absolvenþilor
Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt promoþia 2016 pot beneficia de

servicii gratuite de ocupare, informare, consiliere profesionalã ºi mediere
pentru identificarea unui loc de muncã, formare profesionalã gratuitã,
precum ºi de facilitãþi financiare, dacã se înregistreazã la agenþiile locale
ori la alþi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forþei
de muncã, acreditaþi în condiþiile legii.

în cãutarea unui loc de muncã. „Înregis-
trarea ca persoanã aflatã în cãutarea unui
loc de muncã se poate face în termen de
maximum 60 de zile de la data absolvirii stu-
diilor, fiind o etapã prealabilã ºi obligatorie
în vederea obþinerii ulterioare a indemniza-
þiei de ºomaj. Absolvenþii care nu se înregis-
treazã în termen de 60 zile de la data absol-
virii pierd dreptul de a beneficia de indemni-
zaþia de ºomaj, însã se pot înregistra pentru
a putea beneficia de serviciile gratuite de in-

formare ºi consiliere pro-
fesionalã, mediere pentru
identificarea unui loc de
muncã, formare profesio-
nalã gratuitã”, se precizea-
zã într-un comunicat de
presã al AJOFM Dolj.
Indemnizaþia de ºomaj
poate fi solicitatã
în cel mult 12 luni
de la data absolvirii

Absolvenþii de liceu
promoþia 2016 care au
promovat la toate disci-
plinele, indiferent dacã
au promovat sau nu exa-
menul de bacalaureat  se

pot înregistra în evidenþele AJOFM
Dolj pânã pe data de 1 august a.c. Ele-
vii care nu au situaþia ºcolarã încheia-
tã se pot înregistra în evidenþele
AJOFM Dolj în termen de 60 zile de la
data promovãrii examenului de cori-
genþã (data înscrisã în adeverinþa eli-
beratã de instituþia de învãþãmânt). A
doua etapã constã în solicitarea  in-
demnizaþiei de ºomaj în cazul absol-
venþilor este posibilã dupã expirarea
termenului de 60 zile de la data absol-
virii prevãzut de lege pentru a se înca-
dra în muncã potrivit pregãtirii profe-
sionale. Indemnizaþia de ºomaj se acor-
dã pe baza unei cereri completatã ºi
semnatã de absolvent. Indemnizaþia de
ºomaj poate fi solicitatã în cel mult 12
luni de la data absolvirii. Aceasta se
acorda absolvenþilor o singura data
pentru fiecare formã de învãþãmânt ab-
solvitã, pe o perioada de 6 luni, iar
cuantumul este de 250 lei / lunã.
Servicii pentru stimularea ocupãrii
forþei de muncã

Absolvenþii care beneficiazã de indem-
nizaþie de ºomaj  au o serie de obligaþii.
Sã se prezinte lunar, pe baza programã-
rii sau ori de câte ori sunt solicitaþi, la
agenþia pentru ocuparea forþei de muncã la
care sunt înregistraþi pentru a primi sprijin
în vederea încadrãrii în muncã. Pe de altã
parte, sã comunice în termen de 3 zile agenþiei
orice modificare a condiþiilor care au con-
dus la acordarea drepturilor ( inclusiv admi-
terea într-o formã de învãþãmânt). Sã parti-
cipe la serviciile pentru stimularea ocupãrii

forþei de muncã  ºi de formare profesionalã
oferite de agenþie. Sã caute activ un loc de
muncã ºi nu în ultimul rând, sã înºtiinþeze
în scris agenþia cu privire la apariþia stãrii de
incapacitate temporarã de muncã, numele
medicului prescriptor ºi unitatea în care
funcþioneazã acesta în termen de 24 ore de
la data acordãrii concediului medical.

Senatorul Mãrinicã Dincã:
«Primarul municipiului Craiova sã îºi asume

public demolarea Colegiului „Carol I”!»
Senatorul Mãrinicã Dincã

a precizat vineri, în cadrul
unei conferinþe de presã, cã
în ºedinþa de Consiliu Local
din luna iulie 2016 primarul
municipiului Craiova a
propus împotriva recoman-
dãrilor din expertiza tehnicã
ruperea clãdirii principale a
Colegiului Naþional „Carol
I” în douã pãrþi distincte.
Mai precis, a propus douã
lucrãri distincte de reabilita-
re ºi consolidare la aceeaºi
clãdire, care are aceeaºi
fundaþie, acelaºi acoperiº
aceiaºi pereþi de susþinere.

denumit: Raport privind aprobarea
documentaþiei de avizare a lucrãri-
lor de intervenþie pentru obiectivul
de investiþii “Reabilitarea ºi conso-
lidarea corpului central Colegiul
Naþional Carol I ºi Opera Roma-
nã” la pagina 2 aliniatul 2 este pre-
zentat punctul de vedere  al exper-
tului  Hackico Desing SRL contrar
propunerii primarului. «În acest
alineat se aratã cã “În aprilie 2016
Hackico Desing SRL a refãcut ex-
pertiza tehnicã ºi memoriul tehnic
faza DALI, prezentând 2 variante
de deviz minimal si maximal atât
pe total cât si pe fiecare obiectiv in
parte. Deºi valoarea contractului
pentru reabilitarea si consolidarea
Operei Romane este de sub
5.000.000 euro, opinia proiectan-

tului a fost cã nu se pot realiza douã
documentaþii distincte pentru liceul
Carol I ºi Opera Romanã», a mai
subliniat senatorul liberal.

Marinicã Dincã mai spune cã în
aceste condiþii în care proiectantul
aratã cã nu avizeazã aceastã solu-
þie, „primarul încalcã cu bunã ºtiin-
þã aceastã recomandare tehnica i
îºi asumã integral o soluþie tehnicã
neconformã care nu va duce la
consolidare ci la demolarea liceu-
lui Carol I, cât si la cheltuirea unor
sume importante pentru aceasta
demolare. Pentru acest motiv, pri-
marul Craiovei trebuie sã îºi dea
demisia înainte sã apuce sã distru-
gã un monument istoric ºi sã punã
în pericol viaþa copiilor ºi profeso-
rilor liceului”.
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Prim-vicepreºedinte al PNL Dolj,
senator Mario Ovidiu Oprea, a ie-
ºit, ieri, într-o conferinþã de presã,
în care a arãtat scrisorile pe care
urmeazã sã le adreseze astãzi direc-
torului interimar al Companiei Naþi-
onale de Autostrãzi ºi Drumuri Na-
þionale din România, Cãtãlin Homor,
dar ºi premierului Dacian Cioloº.

 „Mâine (n.r. – astãzi) doresc sã
transmit directorului interimar al
CNADNR o scrisoare prin care sã
solicit punctul de vedere al institu-

În topul partidelor datoare la
RAAPPS se regãsesc Partidul
Ecologist din România, cu o da-
torie de 992.857 lei, PNL, cu o
datorie de 754.612 lei, PMP, care
are de dat 285.081,46 lei ºi PSD
– 174.644,28 lei. Pe listã mai fi-
gureazã Blocul Unitãþii Naþionale
– 12.327,63 lei, Frontul Demnitã-
þii ºi Identitãþii Naþionale – 35,67
lei, PPDD – 1598 lei, PPU – 12.897
lei ºi PRU – 35.046 lei. Valoarea
totalã a datoriilor partidelor la re-

Partidele sunt datoare la RAAPPS cu peste douã milioane de leiPartidele sunt datoare la RAAPPS cu peste douã milioane de leiPartidele sunt datoare la RAAPPS cu peste douã milioane de leiPartidele sunt datoare la RAAPPS cu peste douã milioane de leiPartidele sunt datoare la RAAPPS cu peste douã milioane de lei
Partidele sunt datoare la RAAPPS (Regia Autonomã

Administraþia Patrimoniului Protocolului de Stat) cu peste
douã milioane de lei, cel mai mult având de achitat PER,
respectiv 992.857 lei, reiese din lista debitorilor la aceastã
regie aflaþi în spaþiu la 31.05.2016 cu încasãri la 18.07.2016,
publicatã vineri seara de Guvern.

gie este de 2.278.660 lei.
Pe lista datornicilor apar ºi 35

de asociaþii, care au acumulat da-
torii de 2.412.520 lei. Printre da-
tornici se regãsesc Institutul de
Studii Liberale (923.420 lei) ºi In-
stitutul de Studii Populare (183.593
lei). Tot la capitolul organizaþii non-
guvernamentale, dar la capitolul
fundaþii, suma totalã datoratã re-
giei este de peste un milion de lei,
mai exact 1.052.730 lei.

Un capitol aparte în lista dator-

nicilor îl reprezintã instituþiile,
printre care ºi RADET, care a
acumulat datorii de 62.278 lei, dar
ºi SGG. Societãþile comerciale, 92
la numãr, au acumulat datorii de
23.346.507 lei, cele mai mari fi-
ind ale Network Press Concept
(peste 11,4 milioane de lei) ºi ale
Companiei Naþionale a Imprimerii-
lor Coresi (peste 9,3 milioane de
lei). ªi Ambasada Elenã este datoare
la RAAPPS cu 27.393 lei, fiind sin-
gura ambasadã nominalizatã.

O listã aparte publicatã de Gu-
vern se referã la debitorii care nu
se mai aflã în spaþii, dar au rãmas
cu datorii. Printre acestea se nu-
mãrã PSD – Organizaþia munici-
piului Bucureºti, cu o datorie de
2.004.679,97 lei. Datoria totalã a
acestor partide este de 4.619.940

lei. Lista organizaþiilor nonguver-
namentale care nu mai funcþionea-
zã în spaþiile RAAPPS, dar sunt
debitoare, se regãsesc 136 de aso-
ciaþii ºi fundaþii, cu o datorie tota-

lã de 18.608.745 lei. Societãþii
care au plecat din spaþiile RA-
APPS, 283 la numãr, care au acu-
mulat datorii în valoare de
71.067.238 lei. (Mediafax)

Mario Oprea i se adreseazã lui CioloºMario Oprea i se adreseazã lui CioloºMario Oprea i se adreseazã lui CioloºMario Oprea i se adreseazã lui CioloºMario Oprea i se adreseazã lui Cioloº
cu privire la Centura de Sud a Craioveicu privire la Centura de Sud a Craioveicu privire la Centura de Sud a Craioveicu privire la Centura de Sud a Craioveicu privire la Centura de Sud a Craiovei

Senatorul PNL de Dolj Mario Ovidiu
Oprea va adresa astãzi o scrisoare deschisã
directorului interimar al CNADNR, Cãtãlin
Homor, dar ºi premierului Dacian Cioloº, cu
privire la Centura de Sud a Craiovei. Parla-

mentarul doljean cere lãmuriri despre sta-
diul acestei investiþii ºi termenul concret de
finalizare a infrastructurii ocolitoare, atrã-
gând atenþia cã este vorba de o lucrare pe
bani europeni, cu mari probleme tehnice.

þiei. Doresc sã îmi comunice care
este stadiul demersurilor pentru
reluarea procesului de achiziþie a
serviciilor de supervizare, doresc
sã se foloseascã pârghiile legale de
care dispunem pentru a se lua mã-
suri pentru chemarea în instanþã a
constructorului dacã au fost încãl-
cate clauzele contractuale. Nere-
gulile acestea nu pot fi trecute cu
vedere. Am fãcut o scrisoare care
îi este adresatã ºi primului-minis-
tru al României, în aceeaºi calitate

de reprezentant al judeþului Dolj în
Senat. Îi propun domniei sale sã
îºi aplece atenþia asupra gãsirii unei
soluþii pentru finalizarea lucrãrilor,
pentru cã este un obiectiv prioritar
ºi trebuie sã se transforme dintr-
un eºec într-o importantã realizare
ºi, bineînþeles, pentru a se evita re-
turnarea fondurilor europene, lu-
cruri de nedorit”, a precizat sena-
torul liberal.
„Au fost descoperite crãpãturi”

Înainte ca Centura de Sud a
Craiovei sã fie datã în funcþiune,
pe o lungime de 500 de metri, au
fost descoperite crãpãturi care fã-
ceau nefuncþionalã traversarea,
susþine politicianul liberal.
„CNADNR a solicitat un punct de
vedere constructorului, care, la
rândul sãu, a solicitat punct de ve-
dere proiectantului, acesta din
urmã a cerut o expertizã. Rezulta-
tul acelei expertize nu cred este
fãcut cunoscut oficial pânã în
acest moment, dar s-ar pãrea cã a
fost folosit un pãmânt neconform.
La acest lucru s-a adãugat faptul
cã inginerul de ºantier refuzã sã
mai prelungeascã contractul ºi am
rãmas ºi fãrã supervizarea acestui
obiectiv”.
„Are foarte multã argilã
în compoziþie”

Nicolae Giugea, preºedintele
PNL Dolj, a susþinut, la rândul lui,
cã respectiva centurã se aseamã-
nã cu drumul Craiova – Calafat,
având foarte multã argilã în com-
poziþie. „Eu nu sunt de specialita-
te, sunt inginer, dar am dat un exa-
men la ºtiinþa solului, la pedologie.
Am vãzut cã balastrul folosit aco-
lo conþine foarte multã argilã. Pot

spune de pe acum exact ce se în-
tâmplã pe Craiova – Calafat. Când
este secetã, argila se deshidratea-
zã ºi se contractã, iar când vine un
sezon ploios are capacitatea de a-
ºi mãri de foarte mult volumul.
Niciodatã nu vor fi niºte drumuri
stabile. Un exemplu naþional, au-
tostrada Piteºti-Bucureºti, care nici-
odatã nu va fi la standardele pe care
trebuie sã le îndeplineascã pentru
cã fundaþia este în apã. A fost cea
mai ieftinã soluþie ºi vedem con-
secinþele: în permanenþã este în
lucru. Centura de Sud a Craiovei
ºi Craiova –Calafat nu sunt pe apã,
sunt pe ceva ºi mai interesant, sunt
pe un strat de argilã”, a adãugat
Nicolae Giugea.
O investiþie de 12 milioane
de euro

Potrivit lui Mario Oprea, centu-
ra de Sud a Craiovei, care face le-
gãtura între drumurile naþionale
Craiova – Caracal ºi Craiova – Pi-
teºti, trebuie finalizatã din douã
motive. Pe de o parte, pentru cã
este un obiectiv pe care statul ro-
mân l-a angajat în faþa investitoru-
lui Ford ca fiind o lucrare de in-
frastructurã deosebit de importan-
tã. „A început în 2012, dar nu este
finalizat pânã acum, el avea ca ter-

men sfârºitul anului trecut cu o
perioadã asumatã de 2 ani de în-
târziere”, a arãtat Mario Oprea.

Pe de altã parte, Centura de Sud
trebuie terminatã deoarece, fiind
un proiect pe fonduri europene,
existã riscul returnãrii banilor. „Pro-
blema cea mai grea este cã acest
obiectiv valoreazã 12 milioane de
euro ºi douã treimi din aceastã
sumã sunt fonduri europene. Dacã
pânã azi nu este datã în funcþiune,
asta înseamnã cã aceste fonduri
europene trebuie returnate”, a
punctat Mario Oprea.

Nicolae Giugea a povestit cã un
japonez a avut curiozitatea de a
cronometra timpii care se parcurg
pe drumul Craiova – Bucureºti ºi a
ajuns la concluzia cã „este o nebu-
nie, o aberaþie”. „Craiova meritã
mai mult, Craiova ºi Oltenia sunt
izolate din punct de vedere econo-
mic din cauza lipsei unei infrastruc-
turi moderne de transport. Este
neglijatã complet sub acest aspect
ºi dezvoltarea economicã, în acest
moment, este indisolubil, insepa-
rabil de dezvoltarea infrastructurii
de transport. Nu vine într-o zonã
în care transportul nu este cores-
punzãtor”, a spus preºedintele PNL
Dolj, Nicolae Giugea.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Prin tulburii ani ’80, revenit de la un co-
locviu poetic internaþional desfãºurat la Ge-
nova, Marin Sorescu îmi dãruia unul din cele
mai controversate volume ale marelui poet
Mario Luzi, perdant al Nobelului, în 1997,
în favoarea conaþionalului Dario Fo. Volu-
mul, din 1971, cu titlul parcã mai potrivit
unei cãrþi de studii socio-.politice – Nel fuo-
co della controversia („În focul disputei”) –
m-a confiscat imediat ºi am început sã tra-
duc convins cã puþine erau ºansele sã fie
editat în acea vreme.

Totuºi, am reuºit, cu complicitatea ace-
luiaºi Marin Sorescu, sã strecor în colþul
unei pagini a revistei „Ramuri”, urmãtorul
scurt poem, ce încheia cartea, de unde ºi
titlul cu impact conclusiv ºi cu trimitere la

semnificaþia unei „fabule” în chip de diatri-
bã contra derapajelor dictatorial-totalizatoa-
re de toate culorile, vremurile ºi latitudinile
geografice.

Îl republic cu sentimentul cã, dacã e ade-
vãratã butada cu „reinventarea roþii”, se cu-
vine ca un astfel de act poetic de un civism
exemplar sosit de la un poet ce s-a declarat
de-a lungul întregii sale existenþei nonoge-
nare un „neangajat politic” sã indice mai bine
decât conjuncturale autoevaluãri, deseori pur
retorice, rolul ºi locul esenþiale al intelectua-
lului în Cetate ºi în Lume.

MARIO LUZI: POST-SCRIPTUM
La Granada, în gulagul siberian, la Ostia*

—
o dovadã superfluã, o mãrturie preordo-

natã
încã într-o disputã neîncheiatã
o pecete de necombãtut – ei** i se cere
depozitarã bolnavã
de mãsurã ºi artã
pe cînd ies poetul ºi asasinul
unul ºi celãlalt din metaforã
ºi pornesc cãtre însîngeratul pact
fiecare sigur pe sine, fiecare de partea sa.

RESTITUIRI
Poezia acuzatoare a derapajelor IstorieiPoezia acuzatoare a derapajelor IstorieiPoezia acuzatoare a derapajelor IstorieiPoezia acuzatoare a derapajelor IstorieiPoezia acuzatoare a derapajelor Istoriei

Note
* Invocarea celor trei locuri trimite la
  destinele tragice ale poeþilor Federico

Garcia Lorca, Boris Pasternak ºi Pier Paolo
Pasolini.

(n.tr.)
**Ea, aici, trimite la strãvechea împãrã-

teascã a Georgiei pre-ruseºti conlocutoarea
autorului în întreg volumul „Nel fuoco della
controversia”, urmare ºi efect al unei vizite
a poetului în ex-republica sovieticã prilejuitã
de un festival internaþional de poezie.

La Simpozionul de sculpturã participã
ºase sculptori: Antonis Myrodias (Grecia),
Chiu Tai-Yang (Taiwan), Katt Latika (India),
Nicolae Fleissig (Franþa), Panaite Chifu ºi
Vlad Ciobanu (România), ultimul fiind ºi cu-
ratorul simpozionului. Materialul cu care vor

La Filarmonicii „Oltenia” va avea loc
mâine, 2 august, de la ora 19.30, un
concert organizat în parteneriat cu Asocia-
þia Interculturalã Româno-Coreeanã. Sub
conducerea muzicalã a dirijorului Jinwon
Lee se vor afla Nowon Youth Chamber
Orchestra ºi Chunan Youth Chamber
Orchestra. Programul va cuprinde Uvertu-
ra operei „Ruslan ºi Ludmila” de Mihail
Glinka; Geuriun Geumgang-san („Missing
the Geumgang Mountain”) de Youngsub

Concert simfonic susþinut de artiºti
coreeni, mâine-searã, la Filarmonicã

Choi; „Arirang” – cântec tradiþional
coreean; Conga del fuego nuevo ºi Danzon
No. 2 de Arturo Marquez; „Can-can” din
opera „Orfeu în infern” de Jacques
Offenbach; Simfonia nr. 41 în Do major,
K. 551, „Jupiter” (partea I: Allegro
vivace) de Wolfgang Amadeus Mozart;
„What’s wrong with my age” – cântec
tradiþional coreean de Jung Kisu. Accesul
publicului la concert va fi liber.

MAGDA BRATU

Peste 10.000 de oameni au donat prin
SMS pentru „Cuminþenia Pãmântului”
Peste 10.000 de oameni au donat prin SMS pentru “Cuminþenia Pãmântului”, a anunþat

ministrul Culturii, Corina ªuteu. «Scrieþi „brâncusi” la 8833 ºi contribuiþi cu 2 euro la
subscripþia naþionalã pentru achiziþionarea „Cuminþeniei Pãmântului”», a scris Corina ªuteu
pe Facebook. Pe 22 iulie, ministrul Culturii a anunþat cã se poate dona ºi prin SMS pentru
achiziþia “Cuminþeniei Pãmântului”.

Campania de colectã naþionalã “Brâncuºi e al meu” are ca þintã strângerea sumei de 6
milioane de euro din donaþii publice pânã la sfârºitul lui septembrie. Acestei sume i se adaugã
5 milioane de euro alo- cate de Guvern, pentru
ca opera lui Brâncuºi sã intre în proprietatea
statului, dupã achiziþi- onarea de la proprieta-
rii sãi actuali.

Existã mai multe modalitãþi prin care ro-
mânii pot dona pentru achiziþia operei: printr-
un SMS la numãrul 8833, cu textul “bran-
cusi”, direct prin inter- mediul site-ului campa-
niei, www.brancu- siealmeu.ro, prin inter-
mediul celui mai mare retailer online din Ro-
mânia, eMag, unde ro- mânii pot cumpãra vir-
tual, pe www.emag- .ro, “Cuminþenia Pã-
mântului”, donând ast- fel în conturile campa-
niei pentru achiziþia operei lui Constantin Brâncuºi; virând lei, euro ºi dolari, prin transfer
bancar sau prin depunere de numerar, în conturile deschise pe numele Ministerului Culturii
de cãtre bãncile comerciale. Conturile sunt disponibile pe site-ul www.brancusiealmeu.ro.

Se deschide Simpozionul Internaþional de Sculpturã de la Târgu JiuSe deschide Simpozionul Internaþional de Sculpturã de la Târgu JiuSe deschide Simpozionul Internaþional de Sculpturã de la Târgu JiuSe deschide Simpozionul Internaþional de Sculpturã de la Târgu JiuSe deschide Simpozionul Internaþional de Sculpturã de la Târgu Jiu
Astãzi debuteazã Simpozionul Internaþional de Sculpturã de la
Târgu Jiu, prima dintre cele douã secþiuni ale „Atelierului

Brâncuºi”, urmând ca a doua, Tabãra Internaþionalã de Picturã de
la Rânca, sã înceapã pe 22 august. Deschiderea oficialã este

anunþatã la ora 13.00, în Parcul central, care adãposteºte celebrul
Ansamblu sculptural realizat de Constantin Brâncuºi la Târgu

Jiu. Pe 31 august vor avea loc festivitatea de dezvelire a lucrãri-
lor de sculpturã, vernisajul expoziþiei de picturã ºi închiderea

oficialã a simpozionului la Galeriile Municipale de Artã.

lucra artiºtii este andezitul.
La Tabãra Internaþionalã de Picturã de la

Rânca, care se va desfãºura în staþiunea mon-
tanã Rânca, de unde începe spectaculoasa
ºosea Transalpina, participã pictorii Anita
Monoscalco (Italia), Lena Khvichia (Lituania),

Florin Gheorghiu, Maria Ba-
lea, Sorin Iosub ºi TAJO
(România). Curatorul taberei
este Vasile Fuiorea, preºedin-
tele Filialei Târgu Jiu a UAP
România. Deschiderea ofi-
cialã a taberei va avea loc pe
22 august, la Galeriile Muni-
cipale de Artã.

Aceste evenimente se in-
tegreazã în strategia Institu-
tul Cultural Român, prin
care se aduce în atenþia opi-
niei publice naþionale ºi in-
ternaþionale un eveniment
major: 140 de ani de la naº-

terea lui Constantin Brâncuºi.
Centrul de Cercetare, Documentare ºi

Promovare „Constantin Brâncuºi” ºi Insti-
tutul Cultural Român au încheiat un parte-
neriat în vederea derulãrii comune a unui
program de activitãþi care a început în fe-

bruarie cu Colocviile „Brâncuºi”. Programul
se continuã cu „Atelierele Brâncuºi” ºi cu
„Caravana Brâncuºi”. Caravana a presupus
un ciclu expoziþional fotografic intitulat
„Brâncuºi la el acasã”, început în martie la
Târgu Jiu  (Muzeul Judeþean) ºi continuat la
Craiova (Muzeul de Artã), Budapesta (sediul
ICR), Viena (sediul ICR), München (sediul
ICR). Caravana va atinge punctul terminus
în decembrie, la Paris (sediul ICR), în þara
adoptivã a artistului. Cele douã instituþii par-
tenere vor decerna ºi Premiul „Brâncuºi”.
Distincþia va fi acordatã unei personalitãþi cul-
turale, din þarã sau din strãinãtate, care adu-
ce o contribuþie remarcabilã în cercetarea
operei ºi vieþii lui Constantin Brâncuºi.

Evenimentul este organizat de Centrul de
Cercetare, Documentare ºi Promovare
„Constantin Brâncuºi”, Institutul Cultural
Român, Consiliul Local ºi Primãria Munici-
piului Târgu Jiu, în parteneriat cu Uniunea
Artiºtilor Plastici din România.
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O comunã dintre cele mai bo-
gate ale Doljului, Cetate este în to-
pul distracþiilor din sezonul estival.
La mai puþin de 75 km de Craiova,
comuna mãrginitã la sud de flu-
viul Dunãrea oferã ºi în aceastã
varã ºansa de a petrece clipe de
neuitat. Circa 80 de umbreluþe
acoperite cu stuf, sute de ºezlon-
guri, nisipul fin ºi apa prietenoasã
a Dunãrii au atras în ultimele zile
tot mai mulþi oameni.

Plaja atrage ca un magnet
Amenajatã încã de acum câþi-

va ani, prin iniþiativa primarului
Marin Duþã, plaja din Cetate s-a
transformat de-a lungul timpului
într-o veritabilã „Mamaia” a Olte-
niei. Cei ce au ajuns pentru prima
datã aici se întreabã cât este tari-
ful de folosire a plajei, dar aºa ceva
nu existã. Închirierea unui ºezlong
se poate face la costul, aproape
modic, de 5 lei, indiferent de du-

Paginã realizatã de VALENTIN CEAUªESCU
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Distracþie din plin la una dintre cele
mai frumoase plaje, cea de la Ceta-
te. Dunãrea de o limpezime rarã, grã-
tarele sfârâind în pãdurea din apro-
piere ºi nisipiul fierbinte au fost tot

atâtea motive ca oamenii sã vinã cu
mic, cu mare la relaxare. Skijet-uri-
le ºi mersul cu schiurile pe apã au
fost o altã atracþie, pe care cei tineri
ºi-au permis-o spre deliciul multora.

ratã. Cei care cunosc bine plajele
Dunãrii spun cã nici la intrare în
Calafat, la Baºcov, nu sunt con-
diþii mai bune decât la Cetate. Pri-
vind peste Dunãre se pot zãri case
bulgãreºti, al cãror dig de apãrare
este vizibil ºi el cu ochiul liber.
Vecinii noºtri de peste Dunãre, ce-
i drept, în numãr mai scãzut, se
bucurau de fluviul albastru.

Comunã cu o istorie bogatã
Cetate este o localitate în jude-

þul Dolj, în lunca Dunãrii, la limita
dintre judeþele Mehedinþi ºi Dolj, pe
DN 56 Calafat – Drobeta-Turnu
Severin, la km 25 ºi DJ Craiova –
Cetate la km 72.

În lucrarea sa „Cãlãtorind pe
Dunãre ºi în Bulgaria”, Dimitrie
Bolintineanu spune despre comu-
na Cetate cã este „aºezatã pe deal,
între douã rovine, ca o micã fortã-
reaþã” ºi cã a fost â„martorã a rãz-
boiului ruso-turc din perioada 1827

– 1829”. Cu toate acestea, urmele
unei mai vechi civilizaþii geto-da-
cice au fost descoperite cu ocazia
unor sãpãturi arheologice efectua-
te în sud-vestul comunei. Prima
atestare cartograficã dateazã din se-
colul al XVI-lea.

Pe asfalt, pânã jos la Dunãre
Noile investiþii în comuna Ce-

tate sunt acum modernizãrile de
drumuri. Plecând dinspre sediul
Primãriei înspre nord, alte douã
strãzi au fost acoperite cu piatrã,
urmând a fi turnat asfaltul. Pen-
tru toþi cei care ajung în dreptului
Primãriei de aici, calea de acces
spre plajã este reprezentatã de o
ºosea recent reabilitatã prin asfal-
tare, care duce pânã la prima în-
tâlnire cu þãrmul dunãrean.

Dupã numerele de înmatricula-
re ale autovehiculelor parcate în
aceste zile la marginea pãdurii ne
putem da seama cã foarte mulþi

dintre cei ce vin la plajã sunt din
judeþele învecinate, dar ºi localnici
ce au plecat în urmã cu mulþi ani
prin alte þãri, pentru a-ºi câºtiga un
trai mai bun, etalându-ºi acum
maºini deosebite.

Când este bine promovatã
Pânã la plajã, vizitatorii pot ad-

mira conacul boierului Barbu Dru-
gã, fost mare proprietar de pãmânt
din zonã, denumit de localnici
„Castelul lui Drugã”. Construcþie
ce îmbinã stilurile gotic ºi baroc,
foarte bogat ornamentatã cu vechi-
le coloane îmbrãcate în trandafiri.
Mai jos, se poate poposi la Portul
Cultural Cetate, locaþie unde zeci
de autovehicule cu numere de în-
matriculare din mai toatã þarã pu-
teau fi vãzute în aceastã varã,
semn al unei bune promovãrii a
comunei Cetate.

Aici, pânã în anul 1959, a func-
þionat un port cerealier, dezafectat
ulterior ºi folosit în continuare pânã
în 1978 ca unitate militarã de grã-
niceri, care apoi a fost ºi ea muta-
tã ºi a funcþionat într-un imobil si-
tuat la hotarul dintre satele Moreni
ºi Fântâna Banului.

Ideal pentru pescari
Amenajarea turisticã a Lacului

Rãþãrie, prin accesarea de fonduri
europene, vine sã întregeascã vi-
ziunea conducerii administraþiei
locale în promovarea Cetãþii. ªi nu

este singura locaþie de agrement.
Recent, a fost datã în folosinþã
„Balta lui Pãstorel”. Aici se poate
pescui cu maximum 4 lansete obli-
gatoriu, dotate cu câte un singur
ac ºi plumb sau momitor pierdut.
Se va putea reþine crapul prins,
dacã are între 1 ºi 4 kg.

În localitatea Cetate, vecinã cu
Bulgaria ºi la doar câþiva kilometri
de graniþa sârbeascã, se spune cã
ºi ei, cocoºii, cântã în trei limbi
– sârbã, bulgarã ºi românã. Aºa
cã, pentru poetul Mircea Dines-
cu, ideea unui port cultural mul-
tinaþional amenajat aici s-a potri-
vit ca o mãnuºã. „Cuptoarele pen-
tru ars ceramica sunt concurate
de cuptoarele în care se frig
berbecii de la ferma poetului
cãzut în doaga agriculturii, iar
tiradele aprinse ale autorilor
strãini invitaþi la colocvii sunt
stinse cu vinuri nobile din pro-
ducþia proprie. Pãstrând pro-
porþiile, dupã negustorul de
sclavi Rimbaud, negustorul de
vin Dinescu pare un dulce copil.
Aºa cã nu vã sfiiþi ºi cãlcaþi-i pra-
gul casei. Vã asigur cã la toate eve-
nimentele ºi întâmplãrile artistice
de la Cetate vor participa, cum au
participat ºi pânã acum, pãdurile
din jur, Dunãrea, vrãbiile ºi ciorile
– mari amatoare de culturã”, pre-
cizeazã Mircea Dinescu, despre
Portul Cultural Cetate, pe pagina
sa de promovare.
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Aproximativ 7.000 de militari ºi poliþiºti
au înconjurat ºi blocat temporar baza aeria-
nã de la Incirlik, folositã de forþele NATO
pentru operaþiunile împotriva Stat Islamic,
pe fondul zvonurilor din presã privind o nouã
tentativã de loviturã de stat. Ministrul turc
pentru Afaceri Europen, Omer Celik, a anun-
þat pe reþelele sociale cã operaþiunea a fost
doar o mãsura generalã de securitate , adãu-
gând nu au fost depistate probleme acolo.
Poliþia a comunicat cã operaþiunea a durat
douã ore ºi jumãtate. Pe de altã parte, coti-
dianul turc Hurriyet relateazã cã operaþiunea
s-a asemãnat cu acþiunile militare din timpul
recentei tentative de loviturã de stat din Tur-
cia, de pe 15 iulie. Potrivit cotidianului Hur-
riyet, poliþia ar fi primit informaþii care indi-
cau pregãtirea unei noi tentative de loviturã
de stat. În altã ordine de idei, preºedintele
Recep Tayyip Erdogan anunþat, sâmbãtã sea-
ra, o serie de modificãri în structura organi-
zatoricã a forþelor armate ale Turciei, care
au rolul de a întãri controlul guvernului de la
Ankara. Introduse în urma tentativei de lo-
vitura de stat din 15 iulie, schimbãrile includ
subordonarea directã a armatei, marinei ºi
forþelor aeriene în faþa Ministerului Apãrãrii,

Atac armat în oraºul
american Austin, soldat
cu cel puþin un deces

Cel puþin o persoanã a decedat ºi
mai multe au fost rãnite, într-un
atac armat care a avut loc dumini-
cã în zona centralã a oraºului
Austin, capitala statului american
Texas, au anunþat autoritãþile,
potrivit site-ului postului de televi-
ziune CNN. O femeie în vârstã de
aproximativ 30 de ani ar fi fost
împuºcatã mortal, iar mai multe
au fost rãnite ºi transportate la
spital pentru îngrijiri. Poliþia a
anunþat cã a fost vorba de douã
incidente separate. Autoritãþile
îndeamnau ieri locuitorii oraºului
sã evite zona afectatã.

Un apropiat
al unuia dintre autorii
atentatului
de la o biserica
din Franþa,
arestat înainte de atac

Un apropiat al unuia dintre cei
doi tineri care au comis un atac
într-o bisericã din nordul Franþei a
fost arestat la Geneva ºi predat
autoritãþilor din Franþa, cu câteva
zile înainte producerea atacului,
scrie presa francezã ºi elveþianã.
Acesta ar fi încercat sã cãlãtoreascã
anul trecut în Siria, împreunã cu
Adel Kermiche, unul dintre autorii
atentatului de la o biserica din
nordul Franþei, soldat cu moartea
unui ostatic ºi rãnirea gravã a
altuia, iar teroriºtii au fost împuº-
caþi mortal de forþele speciale.
Atacul a fost revendicat de reþeaua
teroristã Stat Islamic. Cei doi ar fi
încercat sã ajungã în Siria, însã au
fost întorºi din drum în Turcia.
Potrivit unei surse citate de agenþia
de ºtiri AFP, “nimic nu sugereazã
cã (tânãrul) a fost în vreun fel
implicat” în atacul efectuat într-o
bisericã din Franþa pe 26 iulie.

Un balon cu aer
cu 16 persoane la bord
s-a prãbuºit în Texas

Un balon cu aer ce transporta 16
persoane a luat foc ºi s-a prãbuºit
în statul american Texa iar toþi cei
aflaþi la bod au murit. Autoritãþile
au anunþat cã nu ar exista supra-
vieþuitori în cazul accidentului,
anchetatorii încearcã acum sã afle
numãrul exact ºi identitatea victi-
melor. Lynn Lunsford, un oficial
al Administraþiei Federale pentru
Aviaþie, a declarat cã accidentul a
avut loc sâmbãtã dimineaþã, la ora
localã 7:40, în apropiere de Loc-
khart, Texas. Lunsford a declarat
cã erau cel puþin 16 persoane la
bordul balonului. Autoritãþile au
deschis o anchetã pentru a stabili
circumstanþele accidentului.

Lovitura de stat eºuatã din Turcia are
urmãri ºi în lumea fotbalului, unde mai
mulþi oficiali ai Federaþiei de specialitate
din aceastã þaraã, dar ºi întreg staff-ul
selecþionerului Fatih Terim sunt anche-
taþi pentru a se vedea dacã au legãturã cu
organizaþia lui Fethullah Gulen. Dupã ce
presa internaþionalã a informat cã fosta
legendã a fotbalului turc Hakan Sukur ris-
cã patru ani de închisoare pentru cã ar fi
un simpatizant al lui Fethullah Gulen,

Oficiali ai Federaþiei de Fotbal din Turcia
sunt anchetaþi dupã lovitura de stat eºuatã

acum autoritãþile de la Ankara extind an-
cheta la nivelul întregii Federaþii de Fot-
bal. Potrivit celor de la haberler.com, ofi-
ciali ai Federaþiei Turce de Fotbal, întreg
staff-ul selecþionerului Fatih Terim ºi toþi
arbitrii sunt anchetaþi de poliþie pentru a
se stabili cu exactitate dacã au legãturã
cu Fetullahçý Terör Örgütü, organizaþia
lui Fethullah Gulen, omul despre care
autoritãþile de la Ankara susþin cã s-ar afla
în spatele loviturii de stat eºuate. Surse

din cadrul Poliþiei au declarat cã un grup
format din 7-8 arbitri a ridicat pânã acum
suspiciuni: “Încercãm sã curãþãm cele
mai importante instituþii de membrii or-
ganizaþiei lui Gulen. Trebuie sã facem
curat în propria curte. Acum sunt anche-
taþi arbitrii, iar 7-8 persoane sunt suspec-
te”. Încercarea de loviturã de stat în Tur-
cia a avut loc la jumãtatea acestei luni,
însã a eºuat, preºedintele Recep Tayyip
Erdogan rãmânând în funcþie.

Baza de la Incirlik, blocatã temporar pe fondulBaza de la Incirlik, blocatã temporar pe fondulBaza de la Incirlik, blocatã temporar pe fondulBaza de la Incirlik, blocatã temporar pe fondulBaza de la Incirlik, blocatã temporar pe fondul
zvonurilor privind o nouã tentativã de loviturã de statzvonurilor privind o nouã tentativã de loviturã de statzvonurilor privind o nouã tentativã de loviturã de statzvonurilor privind o nouã tentativã de loviturã de statzvonurilor privind o nouã tentativã de loviturã de stat

dar ºi înlocuirea ºcolilor militare cu o uni-
versitate naþionalã de apãrare. Într-un inter-
viu pentru postul de televiziune ATV, Erdo-
gan a sugerat, de asemenea, cã Statul Major
General ºi Agenþia Naþionalã de Informaþii,
serviciul de spionaj al Turciei, ar urma sã
rãspund direct în faþa preºedinþiei, dar a adã-
ugat cã acest lucru urmeazã sã fie discutat
cu liderii opoziþiei. ªcolile militare vor fi în-
chise ºi înlocuite cu o universitate de apã-
rare naþionalã, care ar include academii de
armatã, forþe aeriane ºi navale, iar o acade-
mie de jandarmerie ar urma sã fie
înfiinþatã. Administrarea spitale-
lor militare va fi transferatã cã-
tre Ministerului Sanatatii, a mai
declarat Erdogan. Alþi 1.389 de
membri ai forþelor armate tuce au
fost demiºi ºi au fost introduse
noi mãsuri cu rolul de a preveni
inflitrarea susþinãtorilor organiza-
þiei clericului Fetullah Gulen în
aparatul de stat, potrivit unui de-
cret publicat ieri în Monitorul Ofi-
cial al Turciei. Decretul prevede
excluderea din forþele armate a
membrilor corpului militar care

constituie ameninþãri la adresa securitãþii na-
þionale sau sunt simpatizanþi ai organizaþiei
teroriste Fetullah. Printre militarii excluºi se
numãrã colonelul Ali Yazici, fostul consilier
al preºedintelui Erdogan; locotenent-colo-
nelul Levent Turkkan, fost consilier al ªefu-
lui Statului Major General ºi colonelul Tev-
fik Gok, care a servit ca asistent executiv
al ministrului Apãrarii. Anterior, autoritãþile
turce au demis 1.648 de militari, inclusiv
149 de generali ºi amirali. Decretul a con-
firmat ºi o serie de mãsuri anunþate recent
de preºedintele Erdogan, între care trece-
rea forþelor de uscat, aeriene ºi navale în
subordinea directã a Ministerului Apãrãrii
ºi închiderea tututor ºcolilor militare, care
vor fi înlocuite cu Universitatea Naþionalã
de Apãrare, ce se va afla sub coordonarea
Ministerului Apãrãrii. Starea de urgenþã a
fost declaratã în Turcia pe data de 20 iulie,
la doar câteva zile dupã o tentativã de lovi-
turã de stat, când o facþiune a armatei tur-
ce a încercat sã înlãture Administraþia Re-
cep Tayyip Erdogan pe 15 iulie, Ankara atri-
buind tentativa de loviturã de stat simpati-
zanþilor clericului musulman Fehtullah Gu-
len, aflat în Statele Unite.
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METEO

În mare
parte seninsâmbãtã, 30 iulie - max: 37°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 1 august 2016 - anunþat de BNR
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Glumã mortalã 3

Se difuzeazã la HBO,
ora 23:55

Câþiva tineri pasionaþi de
curse de maºini pornesc spre
competiþia Road Rally 1000 cu
gândul de a participa. Alegând
o rutã pustie drept scurtãturã,
tinerii realizeazã cã au pe
urme un maniac, aflat la vola-
nul unui camion, care-i hãrþu-
ieºte fãrã a-ºi ascunde inten-
þiile criminale.

Soldaþii destinului

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

Un bancher de pe Wall Street,
un geniu în calculatoare, un
mogul rus în industria aluminiu-
lui, un comerciant de arme ºi
fondatorul unei companii de
telefonie mobilã sunt în cautare
de aventuri. Aceºti oameni sunt
bogaþi, dar cautã noi provocãri
ºi vor sã experimenteze adre-
nalina rãzboiului pe o insulã
îndepãrtatã. Încã de la început
lucrurile merg prost. Jocul
devine serios ºi mortal de
îndatã ce ajung pe þãrmul
insulei...

Rãzbunare cu stil

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora  20:30

Harry, un curator de artã, cautã
sã se rãzbune pe ºeful sãu, într-
o manierã surprinzãtoare: va
încerca sã îl convingã sã cumpe-
re un tablou fals de Monet. Are
însã nevoie de ajutorul unei
femei frumoase, dispusã sã fie
momeala. Nicole (Cameron Diaz)
pare sã fie candidata perfectã,
dar Harry devine rapid fermecat
de ea, astfel încât planul sãu
este pus în pericol...

LUNI - 1 august

07:00 Toate pânzele sus! (R)
1977, România, Aventuri
07:55 Sporturi
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 D-ra Charlot
09:35 Drumul spre glorie
11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Descãlecaþi în Carpaþi
13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Garantat 100%
17:55 Gãri de poveste
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Olimpicii României
22:05 Sporturi
22:10 Adio, tovarãºi
23:10 Pe urmele lui Cezanne
2009, Italia, Comedie
01:10 Exclusiv în România
01:55 Telejurnal
02:45 Gãri de poveste
03:35 Descãlecaþi în Carpaþi
04:00 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:25 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Mic dejun cu un campion
09:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Jocurile Olimpice Rio 2016
12:30 Televiziunea, dragostea

mea
13:20 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
15:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:55 Sporturi
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora e ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:10 Dincolo de moarte…

IUBIREA!… - teatru
20:10 Cafeneaua - teatru
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:40 Dincolo de viitor
23:10 Locuri, oameni ºi comori
23:40 Replay
01:10 Europa 360°
01:40 Drumul lui Leºe
02:30 Cap compas
03:00 La fix
03:50 5 minute de istorie

TVR 2

08:10 S-a nãscut o stea
10:30 Revolta lui Atlas: Partea I
12:05 Revolta lui Atlas: Partea

a II-a
14:00 Lucas, spaima furnicilor
15:30 Cel mai mare ipohondru
17:20 Pe platourile de filmare -

XIII, Ep. 31
17:50 Pânã la capãt
20:00 În acea noapte
21:00 Jucãtorii
21:30 Directori adjuncþi
22:00 Dezastrul din San

Andreas
23:55 Glumã mortalã 3
01:30 Cazul Novack
03:00 Întâmplarea

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Amintiri
1996, SUA, Dramã, Romantic,

Dragoste
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
2016, Turcia, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Soldaþii destinului
2012, Rusia, SUA, Acþiune,

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

Dramã, Mister, Thriller
01:00 Soldaþii destinului (R)
2012, Rusia, SUA, Acþiune,

Aventuri
02:45 Amintiri (R)
1996, SUA, Dramã, Romantic,

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

PRO TV

ACASÃ
07:00 In asteptarea dragostei

(R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Regina inimilor (R)
11:30  Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Pana la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pânã la capãtul lumii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmplã, doctore?

07:00 Apropo Tv
08:00 Privind în urmã (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Robbersonii ºi poliþia (R)
14:15 Laguna albastrã (R)
16:30 La bloc
18:45 Banditul din Zhobe
20:30 Rãzbunare cu stil
22:15 Îngropat în trecut
23:45 Vinovat ºi victimã (R)
02:00 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Declaraþie de dragoste
(R)

1985, România, Romantic,
Dragoste

10:55 Teleshopping
11:15 Mireasã pentru fiul meu
13:00 Observator
14:00 Mireasã pentru fiul meu
16:00 Observator
17:00 Poftiþi pe la noi!
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 iUmor
22:30 Insula iubirii
00:30 iUmor (R)
02:30 Observator (R)
03:15 Insula iubirii (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Se strigã darul (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 Ne vedem la tribunal (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Iancu Jianul, zapciul (R)
1980, România, Acþiune, Dramã,

Istoric
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea gãteºte mai

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

bine
20:30 Apel de urgenþã
21:30 Cred în mine
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Conspiraþia
1999, SUA, Acþiune, Crimã,

Rãzboi, Thriller
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Apel de urgenþã (R)
03:30 Killer Karaoke (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

League: Barcelona - Chelsea
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Euro

2016
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal UEFA Champions

League: Dinamo Kiev – Steaua
21:00 Gala Kickboxing
22:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Rezumate UEFA Euro

2016
01:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
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: 18:00 (3D)

Gen film: Acþiune, Comedie, SF

Mame bune ºi nebune

Ora:  20:30

Gen film: Comedie

Jason Bourne

Ora: 15:45

 Gen film: Acþiune, Thriller

RECOMANDÃRI TV
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Supravieþuitorul

Se difuzeazã la HBO, ora 21:00

Inspirat din relatarea unuia
dintre membrii unei echipe Navy
SEAL, Marcus Luttrell, despre o
misiune care a eºuat în mod
tragic, Lone Survivor îi are în
centru pe Luttrell (Mark Wah-
lberg) ºi pe echipa sa (printre
care Taylor Kitsch, Emile Hirsch
ºi Ben Foster), surprinþi de o
ambuscadã a talibanilor în Af-
ghanistan, în 2005. Dupã un
schimb prelungit de focuri ºi o
urmãrire pe jos, cei mai mulþi
membri ai echipei sunt omorâþi...

Inamicul statului

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Robert Clayton Dean (Will Smith)
este un avocat sârguincios, un
tatã devotat ºi un soþ cum nu se
poate mai iubitor. Viaþa tânãrului
avocat, dornic de afirmare va lua
însã o întorsãturã foarte ciudatã,
în momentul în care se trezeºte
în posesia unei casete în care
este înregistratã moartea unui
important senator. Din acest
moment identitatea sa îi este
furatã de un ºef al Agentiei naþio-
nale de Securitate, Thomas Brian
Reynolds (John Voight), care
intenþioneaza sã se foloseascã
de el...

Zathura - O aventurã
spaþialã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   12:15

ZATHURA: O Aventurã Spaþialã
este povestea a doi fraþi certãreþi
care sunt împinºi în cel mai
îndepãrtat ºi întunecat loc din
spaþiul cosmic în timp ce se
jucau un joc misterios, pe care îl
descoperiserã în pivniþã casei.
Acum ei trebuie sã depãºeascã
diferendele lor ºi sã lucreze
împreunã pentru a termina jocul,
altfel vor fi închiºi în spaþiul
extraterestru...

MARÞI - 1 august

07:00 Olimpicii României
07:55 Sporturi
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Jocurile Olimpice Rio

2016
09:00 Adio, tovarãºi
10:00 Gãri de poveste
11:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Din tainele pãsãrilor
13:00 EURO polis
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Nocturne
17:55 Dosar România
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Jocurile Olimpice Rio

2016
21:00 Meteo
21:10 Olimpicii României
22:05 Sporturi
22:10 Adio, tovarãºi
23:15 Mereu cu tine
1956
01:00 Exclusiv în România
01:50 Vorbeºte corect!
02:00 Revizie tehnicã
06:00 În grãdina Danei
06:25 Teleshopping

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie
08:55 Sporturi
09:00 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 La fix
12:00 Telejurnal TVR 2
12:25 Jocurile Olimpice Rio

2016
12:30 Televiziunea, dragostea

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

2016
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:55 Sporturi
17:00 Actual pe 2
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
19:10 Dincolo de moarte…

IUBIREA!…
20:10 Adevãruri ascunse
1997, SUA, Dramã, Thriller
21:50 Sporturi
21:55 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
22:40 Ultimul rege
2009, Dramã, Istoric
00:10 Poveºti de istorie
00:40 Televiziunea, dragostea

mea
01:40 5 minute de istorie

TVR 2

07:30 Cel mai mare ipohondru
09:15 Dezastrul din San

Andreas
11:10 Spune orice...
12:50 Horton
14:15 Lumea vãzutã de Ion B.
15:20 Bucureºti NonStop
16:50 Why I Did (Not) Eat My

Father
18:30 Aceasta este lumea mea
20:00 Poveºti de groazã
21:00 Supravieþuitorul
23:00 Avionul cu ºerpi
00:45 Un Halloween mortal
02:15 Ultimele zile în Vietnam

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Lecþii de viaþã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Strãinul
1994, SUA, Dramã
16:00 Ce spun românii
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Iarna rãzbunãrii
2016, Turcia, Dramã
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Inamicul statului
1998, SUA, Thriller
00:00 ªtirile Pro Tv
00:30 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:30 Inamicul statului (R)
1998, SUA, Thriller
03:30 Arena bucãtarilor (R)
04:15 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 In asteptarea dragostei

(R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Pânã 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 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capatul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pânã la capatul lumii  (R)

07:15 Banditul din Zhobe (R)
08:45 Ce spun românii (R)
09:45 La bloc (R)
12:15 Zathura - O aventurã

spaþialã (R)
14:15 Rãzbunare cu stil (R)
16:00 La bloc
18:15 Abracadabra
20:30 Regele asasinilor
22:45 Generatia X
01:15 Regele asasinilor
03:15 Cine A.M.

PRO CINEMA

09:00 Poftiþi pe la noi! (R)

10:55 Teleshopping

11:15 Mireasã pentru fiul meu

13:00 Observator

14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator

17:00 Poftiþi pe la noi!

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 iUmor

22:30 Insula iubirii

01:30 Observator (R)

02:30 Observator special (R)

03:00 iUmor (R)

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Asta-i România! (R)
10:00 Teleshopping
10:30 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
16:00 Teleshopping
16:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
18:45 ªtirea zilei
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Furtunã pe Bosfor
2014, Turcia, Dramã
23:00 Ne vedem la tribunal (R)
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Furtunã pe Bosfor (R)
2014, Turcia, Dramã
04:15 Te vreau lângã mine (R)
06:00 Teleshopping

KANAL D

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

(R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
16:00 Cronica netului
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Academia lui Horia
22:00 Jurnalul unui burlac
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Jaful perfect
2003, SUA, Acþiune, Thriller
02:00 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
02:45 Academia lui Horia (R)
04:00 Jurnalul unui burlac (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

League: Dinamo Kiev – Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
16:00 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Euro

2016
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester United –
CFR Cluj

21:00 ªtiri Sport.ro. Ora exactã
în sport

22:00 Gala Kickboxing
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Rezumate UEFA Euro

2016
01:30 Gala Kickboxing
03:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

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

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

anunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programulanunţă programul
de lucrde lucrde lucrde lucrde lucruuuuu:::::

LLLLLuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vuni - Vineriineriineriineriineri
9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,9.00 - 20.00,

Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 1Sâmbătă 9.00 - 188888.00,.00,.00,.00,.00,
Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 1Duminică 9.00 - 188888.00..00..00..00..00.

Anunþul tãu! CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

ANIVERSÃRI
BOGDAN ºi
ERIC nepoþi, îm-
preunã cu pãrin-
þii lor ureazã “ La
Mulþi Ani!” celei
mai iubite bunici,
ANI MUSTAFA.
Mulþi ani cu sãnã-
tate ºi viaþã lun-
gã împreunã, cu
ocazia aniversã-
rii cãsãtoriei pen-
tru GIGI ºi ANI
MUSTAFA. Vã iu-
besc ºi vã mulþu-
mesc. Nepoþii ºi
copii.

OFERTE SERVICIU
DJ - organizez eve-
nimente pentru
onomasticã, cunu-
nie, botez, nuntã.
Relaþii la telefon:
0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon:
0765/799.173.
Angajãm maºinis-
te marochinãrie.
Telefon: 0730/
584.449; 0722/
943.220.

Cãutãm cuplu cu
vârsta 23-33 ani,
permis conducere:
englezã începãtor,
pentru a lucra ca ºi
persoanã fizicã in-
dependentã în An-
glia – Regiune Es-
sex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la cu-
rãþenie: case, bi-
rouri, grãdini. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelau-
rentiu@yahoo.-
com. Cuplurile ale-
se vor primi pe
email-ul lor toate
detaliile. Preþul dru-
mului este suportat
de fiecare, fãrã alte
costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
e v e n i m e n t e :
nunþi, botez, majo-
rat. Relaþii la telefon:
0767/674.328.
Tapiþer la domici-
liu. Telefon: 0768/
623.964; 0351/
416.198.

Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.
Filmãri foto video
de calitate supe-
rioarã la preþuri
avantajoase. Te-
lefon: 0766/
359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Ex-
clus agenþii. Telefon:
0724/167.883.
VÂND garsonierã
Craiova, Brazdã,
26.000 Euro. Tele-
fon: 0766/587.549.

APARTAMENTE
Apartament 4
decomandate
toate îmbunãtãþi-
rile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
Brazdã 1/4 semi-
decomandat, 3
camere, 2 balcoa-
ne, îmbunãtãþit.
Telefon: 0765/
715.591.

În urma licitaþiilor organi-
zate în data de 22.07.2016 ºi
25.07.2016, R.A.A.D.P.F.L.Cra-
iova vã face cunoscuþi câºti-
gãtorii pentru urmãtoarele
spaþii: str. Unirii nr.31, câºtigã-
tor - GRIGORE AURELIA; str.
Piaþa Gãrii, Bl. V, parter, câºti-
gãtor - S.C. IULMISS ONE SRL;
str. Simion Bãrnuþiu, nr. 36 (fost
nr.34) , câºtigãtor -ASOCIAÞIA
CULTURALÃ “AMON”.

Primãria Iºalniþa, prin S.C.
Salubritate Craiova S.R.L., va
efectua, în perioada 08.08.2016-
15.08.2016, lucrãri de derati-
zare pe raza localitãþii Iºalni-
þa, folosindu-se substanþele
din grupa a treia de toxicitate
Jade Pastã ºi Jade Grain, avi-
zate de cãtre Ministerul Sãnã-
tãþii. Persoanele ce intrã în
contact cu substanþele res-
pective vor folosi ca antidot
Vitamina K, sub supraveghe-
rea unui cadru medical.

CASE
Vând (schimb)
casã locuibilã co-
muna Periºor +
anexe, apã curen-
tã, canalizare la
poartã, teren 4500
mp, livadã cu
pruni, vie. Telefon:
0765/291.623.
Vând teren casã
comuna Pieleºti, ju-
deþul Dolj – 1820
mp. Informaþii. Tele-
fon: 0723/447.493.
Casã mare  cu
toate utilitãþile su-
per-îmbunãtãþitã
în comuna Lipovu
cu teren 7000 mp.
Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Vând teren in-
travilan 4200 m,
cadastru, pomi
fructiferi, vie la
10 km de Craio-
va schimb –
apartament + di-
ferenþa. Telefon:
0727/ 884.205.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

luni, 1 august 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:

Zonã centralã,  te-
ren 760 mp, utilitãþi
+ casã demolabi-
lã. Telefon: 0724/
309.640.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octa-
via Tour 1.6 benzi-
na, unic proprietar
- de nouã, super
întreþinutã, toate
consumabilele
schimbate recent,
fãrã nici un defect.
Telefon: 0766/
632.388.
Vând SEAT EXEO
- 2010. Telefon:
0764/529.339.
Vand Seat Leon
1.6. Înmatriculatã
RO; - An fabricaþie:
2003; Km: 195000;
- 105 CP; Benzinã;
Euro 4; - Aer Con-
diþionat; 6 airbag-uri;
- Geamuri Electrice;
Închidere centrali-
zatã; ABS; Servodi-
recþie; Xenon; - In-
terior Recaro; Preþ
2700 Euro, nego-
ciabil. Relaþii la tele-
fon: 0765/312.168.

Vând MATIZ, cu-
loare verde, sta-
re  impecabilã,
AER condiþionat.
Telefon: 0724/
305.886.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, re-
laþii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuve-
le vopsite, cu
geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând 12 ( douãs-
prezece) taburele
din material mela-
minat. 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, canistre alu-
miniu 20 litri noi, loc
de veci Sineasca
douã gropi supra-
puse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbo-
lia, cãpriori ºi cãrã-
midã din demolãri.
Telefon: 0722/
943.220.
Vând bicicletã co-
pii 4-5 ani – 50 lei,
televizor Goldstar –
100 lei, 4 gropi su-
prapuse Roma-
neºti convenabil,
maºinã de cusut
Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie,
coº de þeavã pen-
tru centrale, cârlige
jgheaburi zincate.
Telefon: 0767/
153.551.
Vând þiglã ELPRE-
CO verde – 700
buc. 1,5 lei / buc.
Telefon: 0761/
401.270.
Telefon mobil
EBODA sigilat, cu-
tii metalice pãstra-
re armament cartu-
ºe, piese  Dacia
noi, piei bovinã ºi
oaie argãsite- vop-
site, încãlþãminte
piele militare, com-
binã muzicalã Ste-
reo 205, calculator
instruire copii. Tele-
fon: 0735/445.339.

Vând cort 4 per-
soane, 2 compar-
timente ºi veran-
dã, douã aragaze
voiaj, butelie ara-
gaz. 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, ºifo-
nier, canapea,
f.tolii, scaune, bi-
bliotecã, aspira-
tor, masã, saltea
copil. Telefon:
0770/298.240.

Vând cuier mare.
Telefon: 0742/
884.839.
Vând cãrucior
din lemn cu roa-
te cu ºinã imita-
þie, dimensiunile
1x0,50 m, bute-
lii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil.
Telefon: 0251/
598.518; 0748/
233.140.
CUMPÃRÃRI DIVERSE

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

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.

Închiriez garsonie-
rã Doljana. Telefon:
0770/413.319.
MATRIMONIALE
Cãsãtorie mic
handicap 37 ani
am locuinþã do-
resc la fel mic han-
dicap gr.2 fãrã vicii.
Telefon; 0351/
409.381.

DIVERSE
Singura argintã-
rie din Craiova,
situatã în Valea-
Vlãicii (vis-a-vis
de Electrica)
unde gãsiþi biju-
terii lucrate ma-
nual, cu argint la
schimb ºi mano-
pera/obiect. Te-
lefon: 0351/
423.493.
Caut depanator
maºinã de scris.
Telefon: 0251/
415.586.



În weekend-ul tocmai
încheiat, SCM Craiova a
disputat primele amicale ale
acestei veri, izbutind sã treacã
în douã rânduri, pe propriul
parchet de la Polivalentã, de
Mãgura Cisnãdie, echipã în
faþa cãreia va debuta ºi în noua
ediþie de campionat.

În primul joc, de sâmbãtã,
fetele lui Bogdan Burcea au
obþinut o victorie cu 30-26
(17-14). Cea mai bunã realiza-
toare din tabãra alb-albastrã a
fost Cristina Zamfir, jucãtoarea
venitã în acest intersezon de la
Corona Braºov reuºind 6
goluri. Ea a fost urmatã în
topul marcatoarelor de Alexan-
dra Andrei, Zeljka Nikolic
(ambele cu câte 5), Daniela
Bãbeanu (4), Carmen ªelaru,
Ana Maria Apipie (ambele câte
3), Andreea Ianaºi (2), Yuliya
Zaremba ºi Jelena Trifunovic
(câte 1). Au înscris practic
toate jucãtoarele de câmp
utilizate, iar între buturi au stat
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

“Nu pot sã spun prea multe dupã aceste jocuri. Ne lipsesc jucãtoare de
bazã, însã am încercat sã legãm cât mai bine relaþiile de joc. Încercãm sã
construim o parte din echipã, pânã când va fi toatã lumea prezentã. Apre-
ciez atitudinea bunã a fetelor ºi disponibilitatea la efort. Jucãtoarele de
Mãgura Cisnãdie au un joc foarte dur, au componente cu experienþã ºi
joacã la intimidare. Consider cã diferenþa dintre cele douã echipe este mare
º va trebui sã ne impunem în prima etapã. Dorinþa mea este sã câºtigãm
toate meciurile de acasã ºi apoi sã adunãm cât mai multe puncte din depla-
sare. Important va fi sã prestãm un handbal plãcut ochiului ºi sã avem o
atitudine cât mai bunã.”

Bogdan Burcea, antrenor SCM Craiova.
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“Am început bine perioada de pre-
gãtire, cu douã victorii, însã mai avem
multe de pus la punct, este normal,
pentru cã au venit multe fete noi. Spe-
rãm ca pânã începe campionatul sã
fim în cea mai bunã formã. În fiecare
partidã vom intra cu gândul sã câºti-
gãm ºi sperãm ca la finalul campiona-
tului sã avem cât mai multe puncte.”

Cristina Zamfir, jucãtoare
S.C.M. Craiova.

Mirela Paºca, Yuliya Dumanska
ºi Florentina Stanciu-Grecu.

Ieri, în a doua confruntare,
a fost un scor ºi mai clar, 32-
25 (13-13). Zamfir a fost din
nou principala marcatoare, cu
10 goluri, însoþitã, în ordine,
de Nikolic (6), Apipie (5),
Ianaºi, ªelaru (câte 3), Trifu-
novic (2), Bãbeanu, Andrei ºi
Zaremba (câte 1).

În finalul primei reprize,
Alexandra Andrei s-a acciden-
tat ºi a fost transportatã la
Spitalul de urgenþã pentru mai
multe investigaþii.

Nu au evoluat deloc în
aceastã dublã Valentina Ardean
Elisei ºi franþuzoiaca Laurisa
Landre, prezente la loturile
naþionale în perspectiva
participãrii la Jocurile Olimpi-
ce. Pe de altã parte, clubul din
Bãnie a renunþat la muntene-
greanca Jelena Markovic,
adusã în aceastã varã dintr-o
ligã inferiaorã din Franþa, de la
ATH Achenheim.

CS Universitatea II Craiova a
câºtigat, scor 3-2, un meci de ve-
rificare susþinut, sâmbãtã, pe baza
de la Aeroport, în compania cam-

MECIURI AMICALE

Universitatea II bate
campioana din Vâlcea

pioanei judeþului Vâlcea, CS ªiri-
neasa, formaþie care în urmã cu
ceva mai bine de o lunã promova
în ultimul eºalon naþional (Liga a

III-a), dupã o dublã de baraj cu
Tractorul Cetate (5-4 la general).

Alb-albaºtrii au început mai
bine ºi au deschis scorul în mi-
nutul 14, prin Popescu, în urma
unei acþiuni create de Burlacu.
Acelaºi Popescu, revenit dupã
împrumutul la Turnu Mãgurele,
a fãcut 2-0 (‘40), însã n-a rã-
mas aºa pânã la pauzã, vizitatorii
revenind la un deficit minim gra-
þie unei lovituri de pedeapsã trans-
formate de Sãraru (‘42). La ju-
mãtatea pãrþii secunde (‘67), vâl-
cenii aveau chiar sã egaleze,
printr-un gol semnat de Neacºu.
Rezultatul final a fost stabilit de
Jurj, în minutul 85.

Corneliu Papurã, a început par-
tida în formula: Vlad – Marcu,
Cioinac, ªtefan (Luicã 38), Sima
– Hodea, Buzan, Dinu – Geani-
mu, Popescu, Burlacu.

În partea a doua, echipa trimisã
pe gazon de tehnicianul craiovean
a arãtat astfel: Dicã – Andrei, Lui-
cã, Cioinac, Borneci – Rodeanu,
Cojocaru, Enache – Ionescu (Câr-
lig 65), Jurj, Topalã.

Podariul,
eºec cu satelitul
Pandurilor

De asemenea sâmbãtã, ACS
Podari, aflatã în cantonament în

Serbia, a jucat, la Donji Milanovac,
un amical cu Pandurii II Târgu Jiu.
Meciul s-a încheiat cu victoria
gorjenilor, scor 2-0. Formula fo-
lositã de antrenorul Florin ªoavã a
fost urmãtoarea: Mecea – Ciocâr-
lã, Avram, Vulpe, R. Bogdan –
Raicea, D. Stancu, N. Nicolae,
Fieraru – Bãlan, Matei. Au mai
intrat Filip, Dumangiu, Velica, Al.
Stancu, Furtunã, I. Sârmon. Nu
au fost folosiþi, deoarece au acu-
zat unele probleme medicale, Licã
ºi Bozgan. Pentru podãreni urma-
zã un alt test miercuri, în compa-
nia gazdelor de la Dunav Prahovo.
Revenirea acasã este programatã
pentru ziua de vineri.

Florin Mergea ºi Horia Tecãu
au pierdut, sâmbãtã, meciul cu
dublul croato-brazilian Ivan Dodig/
Marcelo Melo, scor 4-6, 3-6, în
semifinalele turneului de Masters
Series de la Toronto, Canada, dis-
putat pe hard ºi dotat cu premii
totale de 4.691.730 de dolari.

Partida a durat o orã ºi 11 mi-
nute, iar tandemul Dodig/Melo nu
ºi-a pierdut niciodatã serviciul,
reuºind trei break-uri. Românii nu
au avut o zi bunã la serviciu, înre-
gistrând doi aºi ºi ºase duble gre-
ºeli. De-a dreptul rãu au stat lu-
crurile pe serviciul 2, Mergea ºi

DIGI SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craio-

va – ASA Tg. Mureº, Concordia Chiajna – FC
Voluntari / 3:30 – FOTBAL – Meci amical: FC
Liverpool – AS Roma.

DOLCE SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Liga I: CS U Craio-

va – ASA Tg. Mureº, Concordia Chiajna – FC
Voluntari.

SPORT.RO
21:00 – SPORTURI DE CONTACT – Galã

Kickboxing/Box: “Lupta Capitala”.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Liga I: Concordia Chiaj-

na – FC Voluntari.
LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Liga I: CS U Craiova –

ASA Tg. Mureº.

SPORT LA TV, ASTÃZI –
TRANSMISII ÎN DIRECT

Mergea ºi Tecãu au ratat calificarea
în finala turneului de la Toronto

Tecãu încheind cu un procentaj de
doar 39 la sutã.

Pentru parcursul de la Toron-
to, tenismenii noºtri vor primi 360
de puncte în clasamentul ATP ºi
un cec în valoare de 59.510 de
dolari.

Mergea (locul 16 în clasamen-
tul ATP) ºi Tecãu (poziþia 11 ATP)
au câºtigat un singur trofeu îm-
preunã în acest an, pe zgura de la
Bucureºti. Cei doi vor face pere-
che ºi în proba de dublu la Jocuri-
le Olimpice de la Rio de Janeiro,
competiþie ce va lua startul în 5
august.
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1. Dinamo 2 2 0 0 6-2 6
2. CSMS Iaºi 1 1 0 0 3-1 3
3. Botoºani 1 1 0 0 3-1 3
4. Pandurii 1 1 0 0 2-1 3
5. Viitorul 1 1 0 0 1-0 3
6. Gaz Metan 2 1 0 1 3-4 3
7. Steaua 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 2 1 0 1 3-3 -3
13. ASA 1 0 0 1 1-2 -6
14. ACS Poli 1 0 0 1 1-2 -14

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa 2-a

CSMS Iaºi – Gaz Metan 3-1
Au marcat: Þigãnaºu 5, Bole 81, And. Cristea 90 / Axente 34.
FC Botoºani – CFR Cluj 3-1
Au marcat: Matulevicius 40, Fulop 48, Muºat 80 / Jakolis 19.
Dinamo –ACS Poli 2-1
Au marcat: Rotariu 27, 37 / Scutaru 48.
Meciurile Pandurii – Astra ºi Viitorul – Steaua s-au jucat asearã.
“U” Craiova – ASA, astãzi, ora 18.30
Concordia – FC Voluntari, astãzi, ora 21

Dupã ce Universitatea a ratat
startul sezonului, cedând la Seve-
rin în derby-ul Olteniei, cu Pandu-
rii, Gigi Mulþescu nu are decât va-

rianta victoriei astãzi, contra uneia
dintre cele mai slabe echipe din
Liga I, dacã antrenorul nu vrea sã
repete încã o datã experienþele de
la celelalte echipe pe care le-a con-
dus, în mandate scurte. Þinând
cont de schimbãrile din vara aceas-
ta ºi de handicapul de 6 puncte cu
care porneºte, ASA Tg. Mureº este
una dintre candidatele la retrogra-
dare. Practic, faþã de campionatul
trecut, la ASA au mai rãmas porta-
rii Stãncioiu ºi Viciu ºi jucãtorii de
câmp Matei, Mureºan ºi Ciolacu,
iar singurul transfer remarcabil, pe
lângã aducerea antrenorului italian
Dario Bonetti, este revenirea lui
Ianis Zicu. De partea cealaltã.
Mulþescu nu-l poate folosi astãzi
pe Briceag, accidentat, dar suprin-
zãtoare este opþiunea de rezervã a
antrenorului, bulgarul Popov, în
condiþiiile în care Dumitraº este
abia a patra opþiune, fiind devan-
sat chiar ºi de juniorul Vlãdoiu.
Apropo de acesta, Mulþescu pare
cã nu ºi-a învãþat încã toþi elevii,
el considerând cã Vlãdoiu a debu-
tat deja pentru Universitatea în ul-
tima etapã a campionatului trecut,

Universitatea este obligatã sã câºtigeUniversitatea este obligatã sã câºtigeUniversitatea este obligatã sã câºtigeUniversitatea este obligatã sã câºtigeUniversitatea este obligatã sã câºtige
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Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –Universitatea Craiova –
ASA Tg. MureºASA Tg. MureºASA Tg. MureºASA Tg. MureºASA Tg. Mureº

Astãzi, ora 18.30, stadion: „Extensiv”
Universitatea Craiova: Calancea – Popov, Acka, Kay, Vãtãjelu –

Mateiu, Zlatinski – Ivan, Nuno Rocha, Bancu – Rambe. Antrenor:
Gigi Mulþescu. Rezerve: L. Popescu – Dumitraº, Madson, Gustavo,
Bãluþã, R. Petre, Mãzãrache.

ASA Tg. Mureº: Stãncioiu - G. Matei, Dobrosavlevici, Cordoº, S.
Bucur – G. Mureºan - Oct. Ursu, Candrea, E. Dicã, Borza - Zicu.
Antrenor: Dario Bonetti. Rezerve: Viciu -  Feketics, Hamed, Kuku,
Andre, Ioniþã, Ciolacu.

Bilete: 5 lei (peluzã), 10 lei (tribuna a II-a), 15 lei (tribuna I), 25
de lei (tribuna 0).

când, de fapt, pe postul de fundaº
dreapta fusese folosit atunci Ro-
bert Petre. Mulþescu spune cã ASA
este un adversar periculos deoa-

rece nu are ce pierde ºi este încã o
enigmã pentru adversari: „Ne aº-
teaptã un meci periculos. Nu ºtiu
dacã mai greu decât cel cu Pan-
durii, dar mai periculos. ASA Târ-
gu Mureº îmi aduce aminte de
echipa Sportul Studenþesc, cu ju-
cãtori tineri care nu au inhibiþii, nu
au emoþii. Vor fi preocupaþi sã în-
chidã jocul ºi sã iasã pe contraa-
tac. Nu-i cunoaºtem prea bine”.

Alex Bãluþã ºi-a exprimat ºi el
pãrerea despre debutul ªtiinþei pe
teren propriu în noul campionat,
considerând cã victoria este obliga-
torie: „Trebuie sã fim mai concreþi
în faþa porþii, suntem obligaþi sã câº-
tigãm, e primul meci acasã. Nu ne
aºteaptã o partidã uºoarã. Personal,
vreau sã-mi ajut echipa cât pot de
mult, sã fiu concentrat sutã la sutã,
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”.

La Universitatea ar putea debu-
ta ºi brazilianul Gustavo, foarte lã-
udat pentru calitãþile sale, însã

Mulþescu spune cã, deocamdatã,
mijlocaºul de 24 de ani nu poate
juca mai mult de 30-45 de minute.
Cotele de la casele de pariuri indi-
cã net statutul de favoritã pe care-
l are Craiova astãzi, cu o cotã de
1,4 pentru victorie în timp ce un
succes al oaspeþilor este conside-
rat o mare surprizã, fiind rãsplãtit
cu o cotã de 9 la 1, pentru remizã
pariul având cota 4 la 1.

Mulþescu are o victorie
contra lui Bonetti

Gigi Mulþescu ºi Dario Bonetti
se vor duela pentru a doua oarã în
campionatul României, preceden-
ta disputã având loc în septembrie
2012, în Astra - Dinamo 1-0 (vic-
torie Gigi Mulþescu). De aseme-
nea, tehnicianul oltenilor are pal-
mares pozitiv ºi în confruntãrile din
toate competiþiile cu ASA, forma-
þie pe care a întâlnit-o de cinci ori,
trei victorii ºi douã înfrângeri.

ªtiinþa a avut evoluþii bune în
campionat pe teren propriu în 2016,
an în care a înregistrat ºapte victo-
rii, o remizã ºi doar o înfrângere pe
„Extensiv”, acel 0-1 cu CFR, în
februarie. De partea cealaltã, în ace-
eaºi perioadã, mureºenii au scos
doar un punct din cele ºase jocuri
disputate din postura de vizitatori.
Cele douã echipe s-au întâlnit în Liga
1 Orange de patru ori, fiecare reu-
ºind sã-ºi treacã în cont câte o vic-
torie. Întâia confruntare a avut loc
pe 28 septembrie 2014, 1-0 la Cra-
iova, gol înscris de Pablo Brandan,
cel care a transformat penalty-ul
scos de Curelea. Ardelenii ºi-au luat
revanºa pe 11 aprilie 2015, când s-
au impus pe „Trans-Sil” cu scorul
de 2-1 (Zicu, NDoye / Herghele-
giu) ºi au oprit seria de 19 meciuri
consecutive fãrã înfrângere înregis-
tratã de olteni în campionat, cea mai
lungã din istoria „alb-albaºtrilor”. În
stagiunea precedentã, acestea s-au
aflat faþã-n faþã numai în sezonul
regulat, unde au remizat în ambele
partide, 0-0 la Tg Mureº ºi 1-1 în

Bãnie (marcatori Ramiro Costa -
autogol, respectiv Filip Jazvic).
Universitatea ºi ASA au fãcut parte
în ediþia 2013-2014 din aceeaºi se-
rie în liga a doua, în care s-au întâl-
nit de patru ori: o victorie craiove-
nii, douã succese ardelenii ºi o re-
mizã. La finalul sezonului, oltenii au
terminat pe prima poziþie, în timp
ce mureºenii s-au clasat pe 2.

Felix Grigore nu vede Craiova
în play-off

Fostul conducãtor al Universitã-
þii, Felix Grigore s-a declarat foarte
surprins cã echipa din Bãnie nu l-a
ofertat pe Lucian Sânmãrtean, în

condiþiile în care acesta era liber de
contract ºi nici nu cerea un salariu
foarte mare (6.000 de euro lunar îi
achitã Pandurii). „M-a surprins fap-
tul cã Universitatea Craiova nu i-a
fãcut o ofertã lui Sânmãrtean, mai
ales cã nu poate efectua achiziþii
decât de jucãtori liberi de contract”
a spus Grigore la sport.ro. Antre-
norul alb-albaºtrilor, Gigi Mulþescu,
a declarat cã Sânmãrtean nu a fost
dorit în Bãnie. Felix Grigore nu vede
nici în acest sezon Craiova în play-
off: „Universitatea are 11-12 jucã-
tori buni, dar atât, nu are lot. Faþã
de echipele care au fost anul trecut
în play-off, se vor mai lupta pentru
un loc în Top 6 Iaºiul ºi CFR Cluj”.
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