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- În campanie, Popescu spunea
sã votãm pentru un viitor mai bun
ºi am votat pentru viitorul... lui.
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În fiecare an, la data de 9
august, în întreaga lume se
sãrbãtoreºte Ziua Internaþi-
onalã a Grãdinilor Zoologice
ºi Parcurilor. Aceastã zi spe-
cialã a fost prilejul unei vizi-
te în Grãdina Zoologicã din
Craiova, o adevãratã lume în
miniaturã. Cu propriile re-
guli, tabieturi ºi mici eveni-
mente pe care locatarii ei le
trãiesc de cum se ridicã soa-
re ºi pânã apune printre co-
pacii deºi ai Parcului „Nico-
lae Romanescu”, ce adãpos-
teºte de zeci de ani aceastã
grãdinã zoologicã. Aici, leul
Dani ºi maimuþa Bangi sunt
veterani, iar o micuþã veve-
riþã, Codiþã, este cel mai nou
membru adoptat, fiind salvat
chiar de administratorul grã-
dinii. Privind dincolo de gar-
durile de protecþie ºi ascul-
tând poveºtile pe care publi-
cul vizitator nu poate auzi, ob-
servi legãtura specialã care
se creeazã între îngrijitori ºi
animalele pe care le hrãnesc
în fiecare zi. reportaj / pag. 6 ºi 7
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Mãrul discordiei în PMP Dolj
este chiar portofoliul de lider
vremelnic în teritoriu, pânã la
derularea alegerilor, ºi nicide-
cum simbolul partidului. Cum
unificarea convenitã, la nivel
central, între PMP ºi UNPR,
dupã demisia senatorului Ga-
briel Oprea ºi decizia anunþatã
a acestuia de a nu mai candida
în toamnã, pentru Parlament,
s-a validat printr-un Congres de
fuziune, þinut la 20 iulie a.c.,
de bunã seamã cã acelaºi lucru
s-a întâmplat ºi în teritoriu.
Dupã discuþii prealabile. Pe cale
de consecinþã, PMP Dolj s-a
unificat cu UNPR Dolj.

FrecventareaFrecventareaFrecventareaFrecventareaFrecventarea
grãdiniþei – cheiagrãdiniþei – cheiagrãdiniþei – cheiagrãdiniþei – cheiagrãdiniþei – cheia
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Judecãtorii Tribunalului
Bucureºti au respins, ieri
dupã-amiazã, cererea procu-
rorilor DNA – Secþia Judicia-
rã Penalã de luare a mãsurii
preventive a controlului judi-
ciar faþã de Olguþa Vasilescu,
primarul Craiovei, trimisã în
judecatã pentru infracþiuni de
corupþie ºi asimilate corupþiei.
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Ambasada României la Londra
a fãcut sesizãri în cazul Sky News
Ambasada României la Londra a anun-

þat, ieri, cã a sesizat autoritatea de regle-
mentare din domeniul comunicaþiilor din
Marea Britanie (OFCOM) ºi a trimis unele
precizãri ministerului britanic al afacerilor
externe ºi Agenþiei Naþionale pentru Infrac-
þionalitate în cazul reportajului Sky News.
“Precizãrile autoritãþilor române au fost
transmise Ministerului britanic al Afaceri-
lor Externe ºi Agenþiei Naþionale pentru In-
fracþionalitate (National Crime Agency).
Ambasada României a sesizat ºi autorita-
tea de reglementare din domeniul comuni-
caþiilor din Marea Britanie, OFCOM, referi-
tor la conþinutul acestui reportaj”, potrivit
unui comunicat de presã emis de Ambasa-
da României în Marea Britanie. Ambasada
a transmis autoritãþilor britanice cã armele
prezentate în reportaj sunt de vânãtoare ºi
cã, pânã în acest moment, nu existã date
din care sã rezulte cã armele ar proveni din
sãvârºirea infracþiunii de contrabandã, in-
formaþii rezultate din luãrile de poziþie ale
IGPR ºi DIICOT. De asemenea, informaþiile
au fost transmise ºi Sky News ca drept la
replicã. “În scrisorile transmise entitãþilor
menþionate, Ambasada a subliniat caracte-
rul imprecis, incomplet ºi incorect al infor-
maþiilor prezentate în reportajul menþionat,
care nu susþin concluziile anchetei jurna-
listice respective, ºi care sunt de naturã a
proiecta o imagine negativã a României în
rândul publicului britanic”, informeazã mi-
siunea diplomaticã a României la Londra.

Direcþia Permise de Conducere:
Sistemul informatic este funcþional
Direcþia Regim Permise de Conducere ºi

Înmatriculare a Vehiculelor informeazã cã
sistemul informatic este funcþional în toa-
tã þara de ieri-dimineaþã, dupã ce luni au
fost mai multe probleme de ordin tehnic,
potrivit unui comunicat al Ministerului
Afacerilor Interne. Luni nu s-a putut susþi-
ne proba teoreticã în vederea obþinerii per-
misului de conducere, nu s-au putut face
programãri la proba practicã, nu s-au putut
soluþiona cererile de preschimbare a permi-
sului de conducere ºi nu s-au emis autori-
zaþii de circulaþie provizorie.

În septembrie, manuale
pentru toþi elevii
Ministrul Educaþiei, Mircea Dumitru, a

declarat, ieri, la Galaþi, cã toþi elevii vor
avea manuale ºcolare în luna septembrie.
“Am încheiat discuþia cu editurile ºi sun-
tem ferm convinºi cã în septembrie vom
avea manuale pentru toþi elevii. Pentru cla-
sele a XI-a ºi a XII-a vom avea în premierã
manuale care vor fi gratuite”, a afirmat mi-
nistrul. Mircea Dumitru a participat ieri la
deschiderea Forumului Organizaþiilor Stu-
denþeºti din România, care a avut loc la
Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi ºi
la care au fost prezenþi peste 350 de stu-
denþi din 17 centre universitare din þarã.
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Peste 200 de oameni mor în România,
anual, din cauza incendiilor iar alþi aproape
600 sunt rãniþi, intervenþiile pompierilor fi-
ind destul de dificile în condiþiile în care
peste jumãtate din tehnica de stingere a
focului este mai veche de 20 de ani, aratã
datele din proiectul de consolidare a IGSU.

Pe 4 august, pe site-ul Ministerului
Afacerilor Interne (MAI) a fost pusã în
dezbatere publicã Strategia de consoli-
dare ºi dezvoltare a IGSU pentru perioa-
da 2016-2025, elaboratã în “vederea creº-
terii capacitãþii operaþionale ºi de rãs-
puns, reducerii impactului efectelor si-
tuaþiilor de urgenþã asupra comunitãþilor
ºi îmbunãtãþirii calitãþii misiunilor execu-
tate”. Mai exact, este planul de pregãtire
ºi investiþii a celor de la Inspectoratul
General pentru Situaþii de Urgenþã
(IGSU), pentru o mai bunã intervenþie în caz de
urgenþe precum incendiul din clubul Colectiv sau
accidentele aviatice din ultimii ani.

În document se aratã cã incendiile reprezintã,
potrivit datelor strânse în ultimii ºapte ani, cel
mai frecvent risc în cazul situaþiilor de urgenþã
din România, peste cele naturale, tehnologice
ori biologice. Astfel, între anii 2008-2015 numã-
rul incendiilor a crescut de la 15.500 pe an la
26.247. Datele sunt îngrijorãtoare ºi în privinþa
victimelor. În analiza celor de la IGSU se noteazã
cã, anual, în România 200 de persoane îºi pierd
viaþa din cauza incendiilor, iar numãrul rãniþilor
este între 400-600 de oameni.

Principalele cauze ale incendiilor sunt mane-

Aproximativ 1.400 de poliþiºti, jandarmi ºi pom-
pieri vor desfãºura misiuni specifice pentru asigu-
rarea mãsurilor de ordine ºi siguranþã publicã în
contextul desfãºurãrii funeraliilor Reginei Ana. Po-
trivit unui comunicat al MAI, ministrul Afacerilor
Interne, Petre Tobã, a dispus în cadrul unei ºedinþe
de lucru ca toate acþiunile structurilor MAI sã fie
coordonate unitar prin Centrul Naþional de Condu-
cere Integratã, cerând o atenþie deosebitã pentru
asigurarea deplasãrii fãrã incidente a cortegiului
funerar ºi a mãsurilor de siguranþã la locul de desfã-
ºurare a activitãþilor, inclusiv a asistenþei medicale
de urgenþã pentru participanþi.

“În acest scop au fost mobilizaþi aproximativ 1.400
de poliþiºti, jandarmi ºi pompieri care vor desfãºura
în intervalul 9-13 august a.c. misiuni specifice, fiind
disponibile ºi resurse suplimentare, pregãtite în
eventualitatea apariþiei unor situaþii deosebite. (...)
Peste 960 de poliþiºti ºi jandarmi vor asigura mãsu-
rile de ordine publicã în locurile de desfãºurare a

Procurorii din cadrul Direcþiei Na-
þionale Anticorupþie au solicitat Înal-
tei Curþi de Casaþie ºi Justiþie luarea,
pentru o duratã de 60 de zile, a mãsu-
rii preventive constând în interdicþia
iniþierii procedurilor de dizolvare ºi
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 56% din tehnica de stingere are 20 de ani vechime

vrarea “instalaþiilor electrice cu improvizaþii ori
defecþiuni (circa 26%), utilizarea focului deschis
fãrã respectarea normelor(15%), neverificarea ºi
neîntreþinerea coºurilor de fum (24% ) ºi acþiunile
intenþionate (10%)”. “Abordarea riscului de in-
cendiu este extinsã, în prezent, la situaþii specifi-
ce cum ar fi: incendiile de pãdure, incendiile care
se manifestã la clãdiri înalte ºi foarte înalte, depo-
zite ºi hale industriale, nave ºi platforme maritime
aflate în apele teritoriale, tuneluri rutiere sau fe-
roviale”, se noteazã în documentul Strategiei.

Printre problemele pe care IGSU le are în pre-
zent, cea mai gravã se referã la tehnica de inter-
venþie, datele furnizate de inspectorat arãtând cã
56% aparaturã “are o vechime în serviciu mai mare

de 20 de ani”. În acest context, punctele
slabe ale instituþiei sunt “deficitul de mij-
loace de intervenþie, lipsa unei evaluãrii
a riscurilor la nivel naþional, încadrarea
insuficientã cu personal specializat, pro-
ceduri insuficient aplicate”. Pentru dez-
voltarea IGSU se vor folosi bani de la
Ministerul Afacerilor Interne, fonduri
europene, credite externe garantate de
Guvernul României ori donaþii ºi spon-
sorizãri. Potrivit documentului, impactul
bugetar pentru primii doi ani, 2016-2018,
este de aproximativ 103 milioane euro.

Obiectivele strategiei s-au bazat ºi pe
recomandãrilor formulate de experþii Cor-
pului de Control al Prim-ministrului dupã
raportul privind intervenþia la incendiul
din Colectiv. “În contextul derulãrii eve-
nimentelor cu impact major din ultimii

ani, printre care se pot aminti prãbuºirea avionu-
lui în Munþii Apuseni, a elicopterelor SMURD, a
planorului în judeþul Braºov, explozia din judeþul
Constanþa ºi prãbuºirea construcþiei din judeþul
Ilfov care au fãcut victime în rândul personalului
de intervenþie, incendiul din clubul Colectiv ºi
accidentul cu victime multiple din municipiul Plo-
ieºti, este nevoie de adoptarea de noi mãsuri în
privinþa îmbunãtãþirii modului de prevenire ºi ac-
þiune în cazul situaþiilor de urgenþã”, se aratã în
nota de fundamentare a Strategiei.

Proiectul Strategiei de consolidare ºi dezvolta-
re a IGSU 2016-2025 poate fi consultat pe site-ul
Ministerului Afacerilor Interne, propunerile ºi su-
gestiile fiind primite pânã la data de 15 august.

DNA a cerut instanþei interzicerea dizolvãrii
sau lichidãrii societãþii Carpatica Asig SA

lichidare privind SC Carpatica Asig
SA, sau, dupã caz, suspendarea pro-
cedurilor de dizolvare ºi lichidare ini-
þiate, în situaþia în care, la data jude-
cãrii prezentei cereri, acestea proce-
duri au fost deja iniþiate.

“Prin sentinþa penalã nr. 44/F din
08.03.2016 a Curþii de Apel Bucureºti
s-a dispus condamnarea inculpatei
SC Carpatica Asig SA la plata unei
amenzi penale de 600.000 lei, precum
ºi difuzarea hotãrârii de condamnare
în mass media. Împotriva sentinþei
menþionate, inculpata a declarat apel,
cauza aflându-se în prezent pe rolul
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie. În
aceste condiþii, la data de 27 iulie
2016, Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (A.S.F) a decis, între alte-
le, declanºarea procedurii de faliment
ºi lichidarea Societãþii Carpatica Asig
SA prin procedura obiºnuitã de in-
solvenþã, emiterea solicitãrii pentru
deschiderea procedurii falimentului
Societãþii Carpatica Asig SA (urmând

a fi sesizat judecãtorul sindic din ca-
drul tribunalului competent)”, îºi
motiveazã procurorii anticorpþie so-
licitarea, într-un comunicat de presã.

În cererea adresatã Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie, procurorii aratã cã
situaþia apãrutã în urma deciziei lua-
te de Autoritatea de Supraveghere
Financiarã (ASF) creeazã riscul lichi-
dãrii ºi radierii în termen scurt a in-
culpatei persoanã juridicã, astfel în-
cât sã aceasta nu mai poatã fi trasã la
rãspundere penalã, explicã DNA.
Societatea a fost trimisã în judecatã,
ca persoanã juridicã, pentru infracþi-
uni de cumpãrare de influenþã ºi dare
de mitã, la data de 25 aprilie 2014,
cauza în care este cercetatã acum fi-
ind în faza de apel.

MAI: Aproximativ 1.400 de poliþiºti, jandarmi ºi pompieri
mobilizaþi pentru funeraliile Reginei Ana

activitãþilor (aeroport, Castelul Peleº, Palatul Regal,
Curtea de Argeº) ºi în localitãþile tranzitate de con-
voiul funerar”, precizeazã sursa citatã.

Pentru dirijarea ºi fluidizarea circulaþiei, vor fi în
stradã aproximativ 430 de poliþiºti rutieri, care vor
lua mãsuri pentru a asigura deplasarea în condiþii
de siguranþã a cortegiului funerar, inclu-
siv prin însoþirea cu echipaje pe tot tra-
seul ºi prin impunerea, acolo unde este
nevoie, de restricþii de circulaþie, infor-
meazã MAI. Pentru prevenirea eventua-
lelor situaþii de urgenþã pe tot parcursul
activitãþilor, mai ales în locurile unde este
aºteptat un numãr mare de persoane, va
fi asiguratã prezenþa echipajelor SMURD.
Poliþia de Frontierã a dispus mãsurile ne-
cesare pentru facilitarea tranzitului fron-
tierei de stat a tuturor participanþilor la
funeralii, inclusiv a demnitarilor români
ºi strãini ºi a reprezentanþilor mass-media,

precizeazã sursa citatã.
Potrivit MAI, ministrul Petre Tobã a cerut maximã

responsabilitate ºi profesionalism în gestionarea mi-
siunilor structurilor Ministerului Afacerilor Interne
desfãºurate în contextul funeraliilor regale, astfel în-
cât toate activitãþile sã decurgã fãrã incidente.
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Mãrul discordiei în PMP Dolj!Mãrul discordiei în PMP Dolj!Mãrul discordiei în PMP Dolj!Mãrul discordiei în PMP Dolj!Mãrul discordiei în PMP Dolj!
MIRCEA CANÞÃR

Mãrul discordiei în PMP Dolj
este chiar portofoliul de lider vre-
melnic în teritoriu, pânã la deru-
larea alegerilor, ºi nicidecum sim-
bolul partidului. Cum unificarea
convenitã, la nivel central, între
PMP ºi UNPR, dupã demisia se-
natorului Gabriel Oprea ºi deci-
zia anunþatã a acestuia de a nu
mai candida în toamnã, pentru
Parlament, s-a validat printr-un
Congres de fuziune, þinut la 20
iulie a.c., de bunã seamã cã ace-
laºi lucru s-a întâmplat ºi în teri-
toriu. Dupã discuþii prealabile. Pe
cale de consecinþã, PMP Dolj s-
a unificat cu UNPR Dolj. „Bi-
necuvântat” de însuºi Traian
Bãsescu, pentru funcþia de pre-
ºedinte în teritoriu al formaþiuni
rezultate, fiind deputatul Petre
Petrescu. La alegerile locale, din

luna iunie a.c., PMP Dolj, din
motive binecunoscute „la cen-
tru”, a strãlucit prin absenþã, în
timp ce ex-UNPR a fãcut o fi-
gurã modestã, necalificându-se,
de pildã, pentru Consiliul Jude-
þean Dolj, dar a obþinut, în schimb,
trei consilieri locali municipali,
inclusiv funcþia de viceprimar al
Craiovei. Ceva rezultate, dar
modeste, a obþinut ºi în teritoriu.
Toatã „construcþia” nouã pãrea
promiþãtoare, cu ºanse de luat în
seamã, demarându-se deja pre-
gãtirile de rigoare pentru prezenþa
la alegerile parlamentare, dupã
care ar urma sã se tragã linie.
Conducerea veche a UNPR Dolj
este reprezentatã de universita-
rul Gheorghe Bicã, adept al spi-
ritului UNPR, alãturi de deputa-
tul de Olt Ion Toma. Care con-

testã, devenind incomod, mãsu-
rile decise de Traian Bãsescu, cel
aflat la vârful conducerii PMP ºi
inclusiv Valeriu Steriu, actual-
mente preºedinte executiv al
PMP. Cum UNPR, în accepþiu-
nea veche, când clama interesul
naþional, s-a prãbuºit aidoma unui
castel de nisip, spiritul sãu poate
dãinui, dar atât ºi nimic mai mult.
Multe cãrþi, prost fãcute, au con-
dus la actuala stare de lucruri.
Electoratul naþionalist, lãsat or-
fan de PRM, ar fi putut fi sedus,
prin tact, de vechiul UNPR.
Ceea ce nu s-a întâmplat, fiind-
cã nici nu s-a dorit. Apoi, lui Li-
viu Dragnea nu i-au plãcut mul-
te din piruetele UNPR, unele
cam anapoda, ca de pildã vota-
rea lui MRU în Parlament, pro-
punând finalmente absorbþia une-

periºtilor pentru a înlãtura nego-
cierea pe cedarea de locuri eli-
gibile, pe listele comune, la vii-
toarele alegeri parlamentare.
Cum era ºi firesc, în spaþiul pu-
blic nu au rãzbit decât zvonuri
vagi despre ceea ce s-a întâm-
plat, dar „în interior” s-a încer-
cat tragerea covorului de sub pi-
cioare, celor pe care Traian Bã-
sescu i-a „binecuvântat”. Sigur
cã nu este o minune cereascã
sã te binecuvânteze Traian Bã-
sescu, dar în actuala fazã a lu-
crurilor nu mai era nimic de fã-
cut. Deputatul de Dolj Petre Pe-
trescu îºi pãstreazã cumpãtul ºi
gãseºte de cuviinþã cã timpul va
rezolva animozitãþile pasagere.
Numai cã timpul trece. La rân-
dul sãu, deputatul de Olt Ion
Toma, tot mai nesigur de un nou

mandat parlamentar, se doreºte
vocal, dar nu are voce. Un meci
direct al acestuia cu Traian Bã-
sescu nu numai cã îl dezavan-
tajeazã, dar îi poate fi ºi fatal.
Prin interpuºi încearcã sã lu-
creze, dar îi lipseºte ºi stilul ºi
anvergura. Adicã e perdant.
Omiþând cã listele de candidaþi
pe care se doreºte, fiindcã
asta e miza, indiscutabil, sunt
validate de centru, reciproca
nefiind posibilã. Partidul Miº-
carea Popularã se doreºte o
importantã forþã politicã, în
urma alegerilor din aceastã
toamnã. Pentru aceasta, are
nevoie, înainte de multe altele,
de conducerea validatã la Con-
gresul din iulie, ºi materializa-
rea deciziilor acesteia. Aºa
cum sunt ele.

Inspectoratul Teritorial de Mun-
cã (ITM) Doljprezintã situaþia ac-
tualã în ceea ce priveºte forþa de
muncã activã ºi înregistratã la ni-
velul Doljului. Astfel, la 1 ianuarie
2016, în teritoriu erau înregistraþi
142.719de salariaþi activi, dar, în
cea de-a VIII-a lunã a acestui an,
s-a înregistrat un plus de 3.574.
În ceea ce priveºte contractele in-
dividuale de muncãactive, se poa-
te vorbi, în acest moment, de o
creºtere de 6.747, faþã de debutul
lui 2016, totalul din prezent fiind

de 170.379. Contractele individuale
de muncã suspendate au ºi ele da-
tele statistice: pe 1 ianuarie 2016,
numãrul lor era de 6.862, iar la 1
august se înregistra un cuantum
de 5.236 de astfel de documente,
un plus pentru activitatea inspec-
torilor de muncã, care au þinut sã
verifice legalitatea. Tot în benefi-
ciul specialiºtilor ITM se înscrie
ºi ceea ce înseamnã contracte in-

Creºtere a forþei de muncã ºi controaleCreºtere a forþei de muncã ºi controaleCreºtere a forþei de muncã ºi controaleCreºtere a forþei de muncã ºi controaleCreºtere a forþei de muncã ºi controale
legislative, în judeþul Doljlegislative, în judeþul Doljlegislative, în judeþul Doljlegislative, în judeþul Doljlegislative, în judeþul Dolj

Conform statisticii, se poate vorbi despre o creºtere
a numãrului de salariaþi, în rândul angajatorilor tren-
dul ascendent fiind palpabil în toate cazurile oferite de
viaþa ºi piaþa muncii, aºa cum aratã ele la momentul
actual.  De la data de 1 august 2016, Inspectoratul
Teritorial de Muncã Dolj pune la dispoziþie tot ceea
ce se cere, din punctul de vedere statistic al situaþiei
legale în ceea ce priveºte legislaþia muncii.

dividuale de muncã
detaºate: 516 la înce-
putul lui 2016, 521 în
prezent, vorbind de
luna august. În ceea
ce priveºte Contracte-
le Colective de Mun-
cã, la 1 august 2016
figureazã 404 astfel de acte înche-
iate de angajatorii (1.055, cu un
total de 103.547 de angajaþi) care
au minimum 21 de salariaþi, în ju-
deþul Dolj, iar tabelul este mult mai

amplu: angajatori activi – 15.028
(debutul anului curent), 15.564 în
aceastã lunã.

Va urma verificarea
Sunt date strict statistice, însã

realitatea este puþin altfel. „La ni-
velul judeþului nostru, pe lângã so-
cietãþile comerciale care sunt evi-
denþiate ºi prinse în programul RE-
VISAL (registrul electronic de

evidenþã a salariaþilor – n.r.), mai
sunt cele care nu apar în astfel de
structuri, deoarece este vorba de-
spre persoane cu statut de asociat
în firme. O parte din societãþi sunt
înfiinþate ºi îºi desfãºoarã activita-
tea în acest fel, scopul fiind ocoli-
rea punerii în legalitate a obligaþii-
lor cãtre stat. Din datele noastre,
avem peste 1.000 de angajatori,
care au obligaþia de a înregistra
Contracte Colective de Muncã
(CCM), dacã au minimum 21 de
salariaþi, dar avem date prin care
mulþi eludeazã prevederile legii. De
aceea, atragem atenþia cã dema-
rarea procedurilor de negociere a
CCM revine angajatorilor . La ni-
velul judeþului Dolj, puþine au in-
trat în acest proces, acelea care
au respectat legislaþia fiind cele
tradiþionale sau care au un sindi-
cat puternic. Multe astfel de con-
tracte se pare cã sunt semnate fic-
tiv ºi au scopul de a nu fi sancþi-
onate de cãtre ITM , dar inspec-
torii noºtri vor verifica toate ac-
tele depuse ºi, atunci, când vor fi
descoperite nereguli, fiþi siguri cã
vom sancþiona abaterile de la le-
gislaþie”, a declarat  Cãtãlin Mo-
hora, ºeful Inspectoratului Teri-
torial de Muncã Dolj.

CRISTI PÃTRU

Delia Popescu, preºedinte al
Agenþiei pentru Agenda Digitalã a
României din 2014, este noul mi-
nistru al Comunicaþiilor, a anunþat,
ieri, Guvernul. ‘’Premierul Dacian
Cioloº a înaintat astãzi preºedinte-
lui României Klaus Iohannis pro-
punerea de numire în funcþia de
ministru al Comunicaþiilor ºi pen-
tru Societatea Informaþionalã a
doamnei Delia Popescu’’, a infor-
mat Executivul prin intermediul
unui comunicat de presã. Ceremo-
nia de depunere a jurãmântului de
învestiturã are loc astãzi, ora
18.00, la Palatul Cotroceni.

Delia Popescu a fost numitã pre-
ºedinte al Agenþiei pentru Agenda
Digitalã a României în 2014, în tim-
pul Guvernului Victor Ponta. An-
terior a fost vicepreºedinte al Cen-
trului Naþional de Management pen-
tru Societatea Informaþionalã, in-
stituþie subordonatã Ministerului
Comunicaþiilor ºi Societãþii Infor-
maþionale, care gestioneazã, ope-
reazã ºi dezvoltã sisteme informa-
tice destinate guvernãrii electroni-
ce (SEAP, SAET, SEN, SNEP).

Noul ministru activeazã în do-
meniul e-guvernãrii din anul 2003,

Delia Popescu, noulDelia Popescu, noulDelia Popescu, noulDelia Popescu, noulDelia Popescu, noul
ministru al Comunicaþiilorministru al Comunicaþiilorministru al Comunicaþiilorministru al Comunicaþiilorministru al Comunicaþiilor

ocupându-se de dezvoltarea ºi im-
plementarea sistemelor informati-
ce destinate furnizãrii serviciilor
publice electronice atât pentru ce-
tãþeni, cât ºi pentru mediul de afa-
ceri (Sistemul Electronic de Achi-
ziþii Publice – SEAP, Sistemul In-
formatic de Atribuire Electronicã
în transporturi – SIAE, Punctul de
Contact Unic electronic – PCUe,
Sistemul Naþional Electronic de
Platã online taxe ºi impozite –
SNEP).

În perioada 2008-2009 a fost
director al departamentului docu-
mentare tehnicã în cadrul Agenþiei
pentru Serviciile Societãþii Infor-
maþionale, instituþie publicã în
subordinea Ministerului pentru
Societatea Informaþionalã. Din
2007 pânã în 2008 a fost ºef Ser-
viciu Atribuire Electronicã în
Transporturi în cadrul Agenþiei
pentru Serviciile Societãþii Infor-
maþionale. Din 2013 este membru
în Consiliul INIS – Infrastructura
Naþionalã pentru Informaþii Spaþi-
ale privind datele spaþiale. Delia
Popescu s-a nãscut la Bucureºti în
data de 22 noiembrie 1978 ºi este
necãsãtoritã. (Mediafax)
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au
menþinut, luni, 8 august a.c., mã-
sura arestului la domiciliu faþã de
Eugen Polima, craioveanul de 37
de ani prins la începutul lunii apri-
lie încercând sã mituiascã doi po-
liþiºti cu 600 de lei: „Menþine mã-
sura arestãrii la domiciliu luatã
faþã de inculpatul Polima Eugen
prin încheierea din data de
23.05.2016 a judecãtorului de ca-
merã preliminarã din cadrul Tri-
bunalului Dolj, rãmasã definiti-
vã prin încheierea din data de
25.05.2016 a judecãtorului de ca-
merã preliminarã de la Curtea de
Apel Craiova. Respinge cererea de
înlocuire a mãsurii arestãrii la do-
miciliu, cu mãsura preventivã a
controlului judiciar, formulatã de
cãtre inculpat. În baza art. 275
alin. 3 CPP: Cheltuielile judicia-
re rãmân în sarcina statului. Cu
contestaþie în termen de 48 de ore
de la comunicare. Pronunþatã în
Camera de Consiliu din

Reamintim cã Ion Georgian
Frumuºelu, în vârstã de 30 de ani,
din comuna Doljeanã Desa, a fost
arestat pentru 30 de zile în baza
mandatului emis pe numele sãu de
Tribunalul Dolj pe 17 iulie a.c., sub
acuzaþia de loviri sau vãtãmãri ca-
uzatoare de moarte. Potrivit repre-
zentanþilor IPJ Dolj, poliþiºtii din
comuna Desa au fost anunþaþi
sâmbãtã, 16 iulie a.c., cã s-a fã-
cut autopsia în cazul lui Radu Ilea,
de 50 de ani, din localitate, gãsit
decedat la locuinþa sa, medicii le-
giºti stabilind cã moartea victimei
a fost violentã, ca urmare a unor
leziuni suferite prin lovire. În
aceste condiþii au fost anunþaþi
procurorii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj, fiind demara-
tã o anchetã pentru a se stabili cir-
cumstanþele în care victima ºi-a
pierdut viaþa.

În urma cercetãrilor efectuate

Judecãtorii Tribunalului Bucu-
reºti au respins, ieri dupã-amiazã,
cererea procurorilor DNA – Sec-
þia Judiciarã Penalã de luare a mã-
surii preventive a controlului judi-
ciar faþã de Olguþa Vasilescu, pri-
marul Craiovei, trimisã în judecatã
pentru infracþiuni de corupþie ºi
asimilate corupþiei. Procurorii fã-
cuserã aceastã solicitare instanþei
de judecatã la sfârºitul sãptãmânii
trecute, cerând ºi stabilirea, de cã-
tre instanþã, a unor mãsuri ºi obli-
gaþii în sarcina Olguþei Vasilescu,
între care ºi aceea de a nu se apro-
pia de persoane anume desemnate
de organul judiciar ºi sã nu comu-
nice cu acestea di-
rect sau indirect, pe
nici o cale.

Procurorii moti-
vau acest demers
prin faptul cã „in-
culpata Vasilescu
Lia Olguþa a postat
selectiv, pe pagina
sa dintr-o reþea de
socializare, acte din
dosarul de urmãrire
penalã, apoi i-a in-
vitat pe simpatizan-
þii sãi sã facã apre-
cieri asupra probe-
lor. Aceastã acþiune
a inculpatei a gene-
rat în mass-media, în
perioada 30.07.2016

Tribunalul Bucureºti a respins cererea
DNA de plasare sub control judiciar

a primarului Craiovei
– 31.07.2016, ample reacþii în le-
gãturã cu postãrile efectuate. În
concret, inculpata a încercat dis-
creditarea martorului denunþãtor,
publicând o fotografie a acestu-
ia ºi formulând comentarii în le-
gãturã cu credibilitatea afirmaþii-
lor acestuia. Ca urmare, martorul
a fost jignit sau ameninþat cu moar-
tea de sute de persoane care au
postat pe pagina de socializare a
inculpatei Vasilescu Lia Olguþa...”.

Se pare cã nu au fost motive -
suficiente pentru a-i convinge pe
judecãtori. Procurorii DNA pot
contesta la Curtea de Apel Bucu-
reºti hotãrârea luatã de Tribunal.

Arest prelungit pentru doljeanulArest prelungit pentru doljeanulArest prelungit pentru doljeanulArest prelungit pentru doljeanulArest prelungit pentru doljeanul
acuzat de loviri cauzatoare de moarteacuzat de loviri cauzatoare de moarteacuzat de loviri cauzatoare de moarteacuzat de loviri cauzatoare de moarteacuzat de loviri cauzatoare de moarte
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cu 600 de lei rãmâne în arest la domiciliucu 600 de lei rãmâne în arest la domiciliucu 600 de lei rãmâne în arest la domiciliucu 600 de lei rãmâne în arest la domiciliucu 600 de lei rãmâne în arest la domiciliu
Eugen Polima, ºoferul craiovean de 37

de ani arestat la începutul lunii aprilie
a.c. dupã ce a fost prins încercând sã mi-
tuiascã doi poliþiºti cu 600 de lei pentru
a scãpa de dosar penal, a fost menþinut
în arest la domiciliu. Hotãrârea a fost
luatã luni, de magistraþii Tribunalului

Dolj, care îl judecã pe bãrbat pentru dare
de mitã ºi conducere pe drumurile publi-
ce a unui vehicul neînmatriculat. El a fost
prins în trafic, la volanul unui BMW ne-
înmatriculat, iar poliþiºtii ºi-au anunþat
superiorii ºi pe ofiþerii anticorupþie când
acesta le-a oferit bani.

08.08.2016”, se aratã în
încheierea de ºedinþã a in-
stanþei.

Eugen Polima a fost
plasat în arest la domiciliu
pe 25 mai a.c., dupã ce,
cu dosarul în care a fost
trimis în judecatã de pro-
curorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj pen-
tru dare de mitã ºi condu-
cere pe drumurile publice a unui
vehicul neînmatriculat a ieºit din
camera preliminarã. Bãrbatul a pe-
trecut mai bine de o lunã în spa-
tele gratiilor. 
A ajuns dupã gratii pe 6 aprilie

Reamintim cã, potrivit IPJ Dolj,
pe 6 aprilie a.c., în jurul orei
15.00, un echipaj de poliþie rutie-
rã din cadrul Biroului Rutier Cra-
iova, care acþiona pe Calea Bucu-
reºti din municipiul Craiova, a
oprit pentru control un autoturism
BMW, la volanul cãruia a fost

identificat Eugen Polima, de 37 de
ani, din Craiova. Poliþiºtii rutieri
au constatat, în urma verificãri-
lor efectuate, cã autorizaþia de cir-
culaþie provizorie era expiratã din
2 aprilie 2016, astfel cã autoturis-
mul nu era înmatriculat în circu-
laþie. Cei doi poliþiºti, inspector de
poliþie Pupãzã Ionuþ ºi agent prin-
cipal Matei Elvis, i-au adus la cu-
noºtinþã conducãtorului auto cã pe
numele sãu vor întocmi dosar de
cercetare penalã în conformitate
cu prevederile legale, împrejura-
re în care craioveanul de 37 de

ani a încercat sã le ofere diferite
sume de bani pentru a nu i se în-
tocmi documentaþia necesarã cer-
cetãrii penale.

 „Având în vedere aceste aspec-
te poliþiºtii au informat imediat
conducerea Inspectoratului ºi Ser-
viciul Judeþean Anticorupþie Dolj,
astfel fiind organizatã prinderea în
flagrant a bãrbatului de 37 de ani
în momentul în care oferea poli-
þiºtilor 600 lei”, ne-a declarat, la
momentul respectiv, agent-ºef ad-
junct Amelia Barbu, din cadrul Bi-
roului de presã al IPJ Dolj.

Craioveanul a fost dus de poli-
þiºtii Serviciului Judeþean Antico-
rupþie la Parchetul de pe lângã Tri-
bunalul Dolj, unde a fost audiat de

procurorul de caz, care a emis pe
numele sãu ordonanþã de reþinere
pentru 24 de ore, iar pe 7 aprilie a
fost prezentat Tribunalului Dolj cu
propunere de arestare preventivã,
instanþa emiþând pe numele sãu
mandat de arestare pentru o perioa-
dã de 30 de zile pentru dare de mitã.
Cei doi poliþiºti din cadrul Biroului
Rutier Craiova, inspector de poli-
þie Pupãzã Ionuþ ºi agent principal
Matei Elvis, au fost felicitaþi de
conducerea IPJ Dolj. Anul trecut,
în judeþul Dolj au fost înregistrate
7 situaþii în care ºoferi au încercat
sã ofere mitã unor poliþiºti.

Cauza se aflã în curs de jude-
care la Tribunalul Dolj, urmãtorul
termen fiind pe 15 septembrie a.c.

Magistraþii Tribunalului Dolj au prelun-
git, luni, cu încã 30 de zile, mãsura ares-
tãrii preventive faþã de doljeanul de 30
de ani, din comuna Desa, care a bãtut un
localnic în vârstã de 50 de ani, dupã ce
s-au certat, victima decedând în locuinþa
sa. Autopsia, efectuatã pe 16 iulie a.c.,
a scos la ivealã faptul cã decesul s-a
datorat loviturilor primite, astfel cã
tânãrul este încarcerat pentru loviri sau
vãtãmãri cauzatoare de moarte. 

de echipa complexã formatã din
poliþiºti ºi procurori criminaliºti s-
a stabilit faptul cã joi, 14 iulie a.c.,
în jurul orei 15.30, victima, cu-
noscutã cu viciul alcoolului, a
avut o disputã cu Ion Georgian
Frumuºelu. Cei doi s-au certat în
stradã, în faþa locuinþei lui Ilea, iar
dupã ce victima l-a tot înjurat,
Frumuºelu l-a luat la bãtaie. Radu
Ilea a fost transportat la Spitalul
Municipal Calafat dupã altercaþie,
însã a refuzat internarea ºi a re-
venit la domiciliu, unde a murit în
noaptea de joi spre vineri.

Dupã ce au primit raportul pre-
liminar al medicilor legiºti, care au
stabilit cã existã o legãturã de ca-
uzalitate între deces ºi loviturile
primite, anchetatorii l-au reþinut pe
Frumuºelu pentru 24 de ore, sâm-
bãtã dupã-amiazã, iar duminicã a
fost arestat.

Procurorii Parchetului de pe

lângã Tribunalul Dolj continuã cer-
cetãrile în acest caz, astfel cã au
cerut instanþei prelungire mãsurii
arestãrii preventive faþã de incul-
pat. Luni, 8 august a.c., judecã-
torii de la Tribunalul Dolj au ad-
mis propunerea, astfel cã bãrba-
tul rãmâne, în continuare, în spa-
tele gratiilor:

„Admite propunerea Ministeru-
lui Public – Parchetul de pe lângã
Tribunalul Dolj. Dispune prelun-
girea arestãrii preventive a incul-
patului Frumuºelu Ion Georgian
pe o perioadã de 30 de zile, înce-
pând de la data de 16.08.2016,
pânã la data de 14.09.2016, in-
clusiv. Cheltuielile judiciare rãmân
în sarcina statului. Cu contestaþie
în termen de 48 de ore de la pro-
nunþare. Pronunþatã în ºedinþa din
Camera de Consiliu de la 08 au-
gust 2016”, se aratã în încheierea
de ºedinþã a instanþei.
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GEORGE POPESCU

Rãsfoind, cât se poate de selectiv, pre-
sa noastrã cotidianã aflatã într-o degrin-
goladã egalã, dacã nu chiar mai mare, de-
cât clasa politicã ºi societatea ale cãror
destine ingrate le deplâng, mi se întâmplã
destul de des sã dau peste câte o partiturã
a vreunui solist pe care ºi orchestra, aºa
improvizatã cum e, preferã sã-l livreze, cu
tot molozul „stilistic”, publicului. Eventual,
ºi acesta, redus la o condiþie de afon, pre-
dispus sã aplaude, cu mâinile deconectate
de la niºte presupuse reguli ale unei per-
cepþii ghidate deontologic.

Surprinzãtor sau nu, de la o vreme s-au
înmulþit partiturile unor soliste, multe din-
tre ele autopropulsate în roluri de ioane
d’arc (minusculele nu sunt întâmplãtoare!)
„cãzute” fãrã sã-ºi dea seama în roluri de…
miþe baston. Sau bastoane, de vreme ce
limbajul nu depãºeºte þãþismul de iarmaroc
mutat, cum se pare, prin coclaurile unor
redacþii în care îºi chivernisesc, cum pot,
simbriile date de niºte patroni distribuiþi în
clanuri ºi oferite la pachet cu „directivele”
de… comenzi: irefutabil mixate politic ºi,
uneori, cu pretenþii „ideologice”, nedepã-

Ioane d’arc ºi miþele bastoane mediaticeIoane d’arc ºi miþele bastoane mediaticeIoane d’arc ºi miþele bastoane mediaticeIoane d’arc ºi miþele bastoane mediaticeIoane d’arc ºi miþele bastoane mediatice
ºind bemolul lãtrãturilor.

Purã întâmplare sã dau luni dimineaþã,
pe site-ul unui cotidian cu pretenþii de „în-
dreptar” central în ale deontologiei, peste
un titlu care, cu un pic de exigenþã, ar fi
fost replicat destinatarului chiar de la ni-
velul unei gazete de perete. Titlul e aces-
ta; „Dragnea Liviu, fã puþinã liniºte ca sã
auzi ceva: tu ai uitat cã eºti doar un PSD-
ist condamnat la puºcãrile? Noi, nu”.

Doamne iartã-mã, mi-am zis, duduia
semnatarã, de care, mãrturisesc smerit,
nu ºtiam mai mult decât interferarea cu
totul accidentalã a semnãturii prin spaþiul
virtual (alias Ramona Ursu), nu prea aratã
a fi în treaba ei. Un astfel de titlu nu-l
meritã nicio compunere la vreun liceu se-
ral, e ca girafa care „nu se existã”, iar
pentru cine, mai concesiv, nu mi-ar îm-
pãrtãºi opinia, nu-mi rãmâne decât sã cau-
te ceva similar prin toatã presa, inclusiv
tabloidã, de pe meridianele Europei, la care
tocmai astfel de „însufleþiþi” jurnaliºti jurã
cã se raporteazã.

Cã altã „stilisticã” duduia asta, despre
care aflu cã are, la activ, un parcurs jur-

nalistic atât de bogat încât îi trezeºte ui-
mirea ei înseºi), nu posedã o dovedeºte
chiar trimiterea la un alt titlu anunþat într-
un interstiþiu al celui citat care sunã ast-
fel: „Tovarãºu’ Oprea, fii puþin atent aici:
eºti un hoþ la fel ca Ponta.Pu…”. ªi nu,
nu-i nicio eludare a noastrã, punctele de
suspensie se gãsesc acolo, gata sã fie com-
pletate, ad libitum, cum se zice, de cãtre
cititorul nu neapãrat can-can-ist.

ªi asta nu-i tot, fiindcã nici nu se putea
ca, pornind la drum cu o astfel de titrare,
la ce ne-am putea aºtepta dacã nu la o beº-
telealã de un mahalagism sub preþul tãrâ-
þelor, cãci mãlaiul îºi are preþul lui. Nici
vorbã adicã de vreun rest de decenþã, sub
pretextul vreunei devoalãri investigative
(documentar, aflu cã duduia e ahtiatã du-
pã…investigaþii), ori al vreunei abordãri
analitice.

Nu, incipit-ul e cât se poate de agea-
mist, duduia are ce are cu…comuniºtii,
baºca securiºtii, nimeni alþii decât „tovarã-
ºii” Dragnea, Ponta, Oprea ºi PSD-iºtii lor.
Se înþelege cã anticomuniºtii ar fi niscaiva
Blaga, Videanu, Boc, Bãsescu ori Stolojan,

unii pe care prin 89, pe când duduia Ra-
mona ºi-ar fi putut schimba pantalonaºii
scurþi cu Victoraº ori cu Liviuþã (Dragnea),
probabil cu câteva clase gimnaziale mai
sus), ãilalþii chiar erau niºte „tovarãºi”, care
pe la ºefii de vãmi, care pe la cârme de
vapoare, care prin cele mai înalte organis-
me economico-politice ale fostului regim.

Fapt e însã cã, dacã tot e vorba de ma-
fiotism ºi de afaceri necurate – cãci, aºa
cum am tot evocat în acest spaþiu decre-
tarea morþii ideologiilor de cãtre reputaþi
gânditori occidentali – mã întreb ce rela-
þie s-ar putea stabili între una( unii ºi alta),
adicã între „comuniºti” ºi jaful þãriºoarei
pe „cadavrul” cãreia jeleºte, aiuritor, du-
duca jurnalistã? Când acuzi o formaþiune
ce se pretinde de stânga dar declarã bã-
þoasã cã a antamat cele mai liberale pro-
iecte ºi programe pe principiile economiei
de piaþã acuzaþia de „comunism” e mai
mult decât atac stupid ivit din niºte frus-
trãri istericale pe care nicio stilisticã, ori-
cât de hazardatã, precum cea a exhibiþiei
editorialiste de mai sus n-o mai susþine. E
o afurisenie de o gratuitate galopantã.

Evaluarea psihosomaticã
a copiilor, în vederea în-
scrierii lor în învãþãmântul
primar, realizatã de CJRAE
Dolj, în ultimii cinci ani, a
reliefat mai multe aspecte.
„Pentru cei mici, care au
frecventat cursurile de grã-
diniþã, s-au observat mai
multe aspecte: nivel crescut
de socializare (cel puþin
mediu); un prag optim de
adaptare la nou; o bunã con-
centrare la activitatea cãre-
ia îi fac faþã; exersarea me-
moriei; buna coordonare a
mâinii, evidenþiatã prin probe/sarcini de
colorare, pentru abilitãþi în desen; utili-
zarea unui bagaj de termeni de limba
românã, inclusiv gramaticali, adecvaþi
ºi aºa mai departe.

Dar, în acelaºi timp, pentru cei care
nu au urmat învãþãmântul preºcolar, s-
au evidenþiat deficienþe: nivel scãzut de
socializare; evitarea contactului cu oa-
menii; necesitatea abordãrii centrate
exclusiv pe loc, la începutul evaluãrii,
pentru reducerea stãrii de anxietate , cu

Frecventarea grãdiniþei – cheia unui
debut ºcolar de succes

Încã din anul ºcolar 2011/2012, potrivit unei ini-
þiative a Ministerului Educaþiei Naþionale, Cen-
trele Judeþene de Resurse ºi Asistenþã Educaþi-
onalã (CJRAE) din þarã au primit ca sarcinã ºi
evaluarea psihosomaticã a copiilor, în vederea în-

scrierii lor în învãþãmântul primar (clasa pregãti-
toare ori clasa I). Subunitatea doljeanã se poate
mândri cu rezultate, în ceea ce priveºte evalua-
rea psihosomaticã, aproximativ 800 de copii fi-
ind trecuþi prin stadiile de verificare.

scopul construirii unui mediu securizant
pentru copil; bagaj minim de cuvinte, la
care se adaugã dificultãþi de vorbire, prin
folosirea expresiilor, cel puþin uzuale. S-
au constatat mai multe deficienþe, de
aceea am ºi mers pe îndrumarea celor
mici, bineînþeles având sprijinul pãrinþi-
lor, sau, dupã caz, al tutorilor legali”, a
menþionat prof. dr. Marinela Dumi-
trescu, director al CJRAE Dolj.

Evaluãri în etape
În conformitate cu ceea ce

înseamnã Calendarul înscrie-
rii în învãþãmântul primar,
pentru anul ºcolar 2016/
2017, aprobat prin Ordinul nr.
3158/15.02.2016, al Ministe-
rului Educaþiei Naþionale ºi al
Cercetãrii ªtiinþifice, în pe-
rioada de început a acestui
an s-a efectuat o evaluare a
copiilor (23 februarie – 16
martie), în unitãþi stabilite din
judeþul Dolj, iar rezultatele
sunt fãcute cunoscute. Au
fost opt centre de evaluare:
CJRAE Dolj, cu 526 de co-
pii, cu toþii primind recoman-

dãri pentru clasa pregãti-
toare, alte ºase aprobãri
fiind pentru grupa mare;
ªcoala Gimnazialã din Fi-
liaºi – 55 de înscrieri, 51
de acceptare pentru „cla-
sa 0” ºi patru pentru gru-
pa mare; ªcoala Gimnazia-
lã „C. Brãescu”din Calafat
54 de copii, cu 53 pentru
„preliminarii” ºi încã unul
pentru ultima etapã de la
grãdiniþã; Liceul Teoretic
„Mihai Viteazul” din Bãi-
leºti (total 55, cu doi pen-
tru învãþãmântul prepri-
mar); Liceul Tehnologic

„Horia Vintilã” din Segarcea, cu 23 de
candidaþi, cu toþii la „pregãtitoare”; Li-
ceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”
din Dãbuleni (23 de „promovaþi”, unul
la grupa mare); Liceul Tehnologic „Con-
stantin Nicolãescu Plopºor” din Pleniþa
(18 de prichindei, cu toþii la „pregãti-
toare”); ªcoala Gimnazialã „Nicã Bar-
bu Locusteanu”, din comuna Leu, cu
trei micuþi la „grupa mare”, pe lângã alþi
24 la „pregãtitoare”. În total, 787 de copii
au primit recomandãri, 17 dintre ei fiind
îndrumaþi spre grãdiniþã, ultimul an.

„Perioada s-a extins, cu punct final
în august, astfel cã putem vorbi ºi de-
spre o situaþie la finele lunii iulie. În total,
la sediul nostru, specialiºtii au reco-
mandat 28 de copii pentru „pregãtitoa-
re” ºi cinci pentru grãdiniþã. Cele mai
multe dosare au fost finalizate în apri-
lie (17, dintre care douã pentru ultimul
an de preprimar), în iunie fiind vorba
despre o singurã cerere, la „pregãtitoa-
re”. Vom continua aceste examinãri,
deoarece beneficiul este ºi pentru co-
pii ºi pentru pãrinþi”, a mai precizat
Marinela Dumitrescu.

CRISTI PÃTRU

Este în plinã desfãºurare prima etapã, cea a
selecþiei on-line a candidaþilor, pentru susþinerea
examenului pentru intrarea în Corpul naþional de
experþi în managementul educaþional. Deocamdatã au
fost aprobate 46 de dosare, numãrul alocat judeþului
Dolj fiind de 80. „Mai pot fi depuse dosare pânã pe
data de 10 august, acestea urmând sã intre spre
aprobare ºi, atunci când primesc acceptul, vor fi
postate în aplicaþia on-line. În zilele de 16 ºi 17
august va urma evaluarea portofoliilor depuse de cei
admiºi pe aplicaþia electronicã, comisiile constituite
la nivelul Inspectoratului ªcolar Judeþean Dolj
urmând sã îºi dea acceptul. Pe 18 august, Consiliul
de Administraþie al ISJ Dolj va valida listele, a doua
zi fiind publicate primele rezultate, eventualele
contestaþii fiind depuse între 22 – 26 august. În acest
moment, în judeþul Dolj sunt 849 de cadre didactice
care au obþinut certificatul de expert în management
educaþional”, a declarat prof.  Alexandru Dragnea,
inspector pentru managementul educaþional în
cadrul ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

Au fost aprobate 46 de dosare
pentru examenul de expert

în managementul educaþional
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Programul la Zoo începe, în fie-
care zi, la ora 7.00, când angajaþii
de noapte predau ºtafeta celor din
tura urmãtoare. Animalele sunt in-
ventariate, se verificã încuietorile
ºi se stabileºte ce este de fãcut în
ziua respectivã. Îngrijitorii sunt
împãrþiþi pe sectoare, în funcþie de
urgenþe. Unii pleacã la cosit pen-
tru a strânge hrana necesarã ani-
malelor ierbivore, iar alþii rãmân în
curte pentru a se ocupa cu mici
reparaþii, dacã este cazul.

Înainte de masã, se face curã-
þenia în padocuri, în primul rând
la animalele carnivore. Ele se în-
chid în adãposturi, iar îngrijitorul
intrã în þarcurile exterioare. Dupã
ce s-a terminat exteriorul, se dã
drumul afarã animalului. „Anima-
lul iese pentru cã este foarte cu-
rios, iar atunci se închide boxa in-
terioarã ºi se face curãþenie. Apoi
se pune hranã”, explicã adminis-
tratorul Grãdinii Zoologice, Lau-
renþiu Pãun, în timp ce se face
un tur al animalelor.

Peste 100 de kilograme
de carne, porþie zilnicã

pentru carnivore
Carnivorele sunt hrãnite cu bu-

cãþi de carne care sunt tãiate ºi
cântãrite pentru fiecare în parte.
Vorbim de o cantitate de 100 de
kilograme de carne pe zi, pe care
o mãnâncã toate animalele de aici,
fiecãruia revenindu-i, în funcþie ºi
de gabarit, o porþie de pânã la 10
kilograme.

„Animalele sunt lãsate sã-ºi
mãnânce hrana numai în interior.
Ele îºi pãstreazã comportamentul
de animal sãlbatic de a-ºi lua hra-
na ºi a o pune unde vor. Ca sã nu
iasã cu ea afarã, în cãldurã, le în-
chidem. Dupã ce ºi-au luat masa,
pot sã iasã afarã”, povesteºte ad-
ministratorul detalii din viaþa ani-
malelor de la Zoo. Între 12.00 ºi
14.00, toate animalele trebuie sã fie
hrãnite. „Foarte greu de hrãnit sunt
animalele omnivore, precum ursul,
care este foarte curios. Trebuie sã

În fiecare an, la data de 9 august,
în întreaga lume se sãrbãtoreºte
Ziua Internaþionalã a Grãdinilor
Zoologice ºi Parcurilor. Aceastã zi
specialã a fost prilejul unei vizite în
Grãdina Zoologicã din Craiova, o

adevãratã lume în miniaturã. Cu
propriile reguli, tabieturi ºi mici
evenimente pe care locatarii ei le
trãiesc de cum se ridicã soare ºi
pânã apune printre copacii deºi ai
Parcului „Nicolae Romanescu”, ce

fii foarte atent la modul în care îl
izolezi, sã te asiguri cã este bine
izolat ºi sã nu poatã sã intre peste
tine”, mai spune Laurenþiu Pãun.

Leul Dani, vedeta de la Zoo
Leul Dani este printre primele

exemplare din grãdina zoologicã.
Are aproximativ 20 de ani de când
a ajuns la Craiova. Cu coama lui

impunãtoare, este admirat deja de
generaþii întregi de vizitatori, fi-
ind una dintre atracþiile principale
ale Parcului „Nicolae Romanes-
cu”. A fost adus de mic ºi cres-
cut aici împreunã cu o leoaicã. În-
cet-încet, au apãrut ºi ceilalþi doi
lei tineri, Turi ºi Cioanta. Vecinii
lor de alãturi sunt Rocky ºi Aka,
familia de tigri.

„Nu ne putem permite sã îi lã-
sãm sã facã pui. La orice exem-
plar de feline mari, cum sunt ei,
trebuie sã dispui de spaþiu ca sã îi
creºti. La ora actualã, spaþiile din

Grãdina Zoologicã a Craiovei se
conformeazã Ordinului 1798 pri-
vind autorizarea ºi funcþionarea
grãdinilor zoologice, unde sunt
specificate clar suprafeþele care
sunt alocate unei familii de feline.
Cu cât creºte familia de feline, cu
atât trebuie sã îi mãreºti spaþiul cu
50 de metri pãtraþi, pentru fiecare
exemplar, plus suprafaþa interioa-
rã cu 10-20 de metri pãtraþi. Nu
avem aceastã posibilitate ºi atunci
li se fac anumite tratamente pen-
tru a preîntâmpina acest lucru”, ex-
plicã administratorul ce probleme
întâmpinã cu familiile de feline.

Leoaicele sunt mai agresive,
povestesc îngrijitorii, ºi se mai re-
ped la uºã când li se aduce mân-
care, pentru cã ºi în sãlbãticie ele
sunt cele care vâneazã ºi întreþin
grupul. „Nu am avut probleme
pânã acum cu ele ºi nici nu vreau
sã se întâmple. Bãieþii îºi fac ser-
viciul câte doi pe fiecare sector,
tocmai ca sã nu uite vreo uºã des-
chisã. Îngrijitorii sunt foarte ata-
ºaþi de animale, pentru cã fiecare
are sectorul lui. Sunt angajaþi care
lucreazã mai mult pe sectorul de

carnivore, ei ºtiu exact ce mân-
care le trebuie. În perioada de ca-
niculã, le-am asigurat mai multã
apã”, spun îngrijitorii.

Biju ºi urmaºii sãi
În urmã cu ani de zile, Biju ºi

familia lui de urºi locuiau în grota
sãpatã lângã debarcader. Acum,
spaþiul respectiv este dezafectat,
iar urºii au fost mutaþi alãturi de
celelalte animale, având o casã nouã
ºi mai încãpãtoare. „Urºii sunt niºte
animale cãrora le place sã se afle
la înãlþime, ca sã poatã vedea ce

se întâmplã în jurul lor. În grotã
erau foarte stresaþi, foarte agitaþi,
iar modalitatea de a le face curãþe-
nie era foarte riscantã. Îngrijitorii
se învârteau, practic, cu ursul dupã
ei în jurul acelei stânci din mijloc.
Riscau sã se trezeascã cã sare ur-
sul la ei”, explicã administratorul
de ce a fost nevoie ca urºii sã-ºi
pãrãseascã grota.

Fãrã nici o legãturã cu mutarea,
ursul cel bãtrân, pe care toatã lu-
mea îl alinta Biju, a murit de bãtrâ-
neþe cu ani în urmã. La Grãdina
Zoologicã au rãmas însã urmaºii
lui. „Sunt imprevizibili ºi foarte
curioºi. În momentul când te vãd
cu ceva în mânã, ei presupun cã ai
ceva de mâncare. Este un animal
omnivor ºi nu conteazã ce ai în
mânã – cã sunt legume, fructe sau
carne –, el vrea sã mãnânce. Nu
este indicat sã fii în preajma lui
atunci când le este foame”, le cu-
nosc deja obiceiurile îngrijitorii. Ca
ºi la alte carnivore, conturul gar-
dului are ºi un fir electric, iar aceº-
tia spun cã, de multe ori, un urs a
încercat sã îl treacã, dar a fost piº-
cat de bot ºi s-a întors. „A mai dat

ocol, a mai încercat în altã parte,
dar vãzând cã nu poate, s-a liniº-
tit. Nu avem probleme nici cu ei”,
precizeazã Laurenþiu Pãun.

Salvate de la Desa,
bezele ºi-au gãsit adãpost
O poveste interesantã o au ber-

zele care au fost adoptate la Grã-
dina Zoologicã. Toþi cei patru pui,
care convieþuiesc acum cu alte
pãsãri de baltã, au fost salvaþi dintr-
un incendiu, de la Desa. Atunci
cuibul în care se aflau pãsãrile a
fost cuprins de flãcãri.

 „Aveau ciocurile negre când au
ajuns aici, din cauza fumului, iar
acum sunt într-o stare destul de
bunã. Când vin îngrijitorii sã le dea
sã mãnânce, li se taie felii de car-
ne ca pe deget de groase. Ele vin
pe lângã tine sã primeascã hranã
ºi se vede cã nu sunt stresate. Se
înþeleg foarte bine cu raþele ºi cu
gâºtele, fiecare îºi consumã hra-
na lui”, afirmã Laurenþiu Pãun, în
timp ce un copil strecoarã câteva
fire de iarbã printre ochiurile de
sârmã ale gardului.

„Valoroase sunt toate pãsãrile ºi
fiecare este pretenþioasã în felul ei.
Pãunii, de exemplu, sunt mai greu
de reprodus pentru cã, atunci când
fac ouã, pãuniþele trebuie sã-ºi as-
cundã cuibul ºi ies cu puii direct
de acolo. Încercãm sã asigurãm
fiecãruia ce are nevoie, pentru cã
este suficient stresul pe care îl au
prin îngrãdirea libertãþii”, sunt de
pãrere îngrijitorii.

O familie de maimuþe
este aºteptatã la Zoo

Maimuþele au asigurat dintot-
deauna colþul exotic al Grãdinii
Zoologice din Craiova. Acum, în
þarcul nou ºi larg, în care au fost
pregãtite leagãne din lemn ºi roþi
vopsite, mai locuieºte doar o sin-
gurã maimuþã.

Bengi este Macac de Java ºi se
aflã aici de aproximativ 15 ani, fi-
ind adus de la fosta grãdinã din
Caracal, desfiinþatã între timp. „Am
dori sã aducem maimuþe pentru cã
cea pe care o avem noi este bãtrâ-
nã. Încercãm sã îi asigurãm tot ce
are ea nevoie, dar se vede cã este
deja bãtrânã. În urma discuþiilor pe
care le-am avut cu cei de la Fede-
raþia Grãdinilor Zoologice din Ro-
mânia – a fost în primãvarã o con-
ferinþã internaþionalã la Craiova –,
am primit asigurãri cã am tot spri-
jinul. Am discutat cu anumite grã-
dini zoologice din Ungaria ºi este
posibil – nu ºtiu în cât timp – sã
reuºim sã aducem o familie de
maimuþe, asta însemnând un mas-
cul ºi douã femele, la Craiova”.

Pentru cã este deja foarte bã-
trân, Bengi va fi transportat la o
altã grãdinã zoologicã din þarã,
unde va locui cu o altã maimuþã
din aceeaºi specie.

Veveriþa Codiþã
va avea o familie

Sãptãmâna trecutã, reprezen-
tanþii Zoo Craiova au fãcut spe-
cial o deplasare la Constanþa, de
unde au adus o veveriþã-femelã.
Aceasta este acum în carantinã,
în cabinetul doctorului veterinar,
pentru a i se face o serie de trata-
mente de deparazitãri. „O vom
aduce în volierã, lângã Codiþã,
veveriþa-mascul”, spune adminis-
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adãposteºte de zeci de ani aceastã
grãdinã zoologicã. Aici, leul Dani ºi
maimuþa Bangi sunt veterani, iar o
micuþã veveriþã, Codiþã, este cel mai
nou membru adoptat, fiind salvat
chiar de administratorul grãdinii.

Privind dincolo de gardurile de pro-
tecþie ºi ascultând poveºtile pe care
publicul vizitator nu poate auzi, ob-
servi legãtura specialã care se cre-
eazã între îngrijitori ºi animalele pe
care le hrãnesc în fiecare zi.

tratorul care are o poveste spe-
cialã. Pe Codiþã l-a gãsit lângã un
pom când abia mai miºca. „L-am
crescut efectiv la mine în buzu-
nar, l-am hrãnit cu pipeta cu lap-
te. Acum a crescut mare ºi mã-
nâncã nuci, alune, seminþe, are
cãsuþa lui. Va avea ºi el o familie
de veveriþe în curând”, povesteº-
te, zâmbind, administratorul.

În parc sunt destul de multe
veveriþe, dar, fiind crescute în sãl-
bãticie, vizitatorii nu se apropia de
ele ºi nu le pot vedea când doresc,
acesta fiind motivele pentru care
administratorul grãdinii, dupã ce s-
a consultat cu conducerea RA-
ADPFL Craiova, a luat-o în privinþa
creºterii în captivitate a unei fami-
lii de veveriþe.

În faþa volierei veveriþelor, va fi
creat un spaþiu pentru cobai, cu
tobogane ºi tot ce trebuie pentru a
fi o atracþie. Tot acolo, pentru a
completa acest spaþiu, vor fi adu-
se pãsãri exotice, papagali din di-
ferite specii. „Toate se fac în timp
ºi încercãm sã facem lucrurile
acestea pentru a demonstra cã se
poate un lucru frumos, într-un
spaþiu destul de mic. Nu suntem o
grãdinã mare, avem doar 1,5 hec-
tare, dar împãrþit cum trebuie, hec-
tarul acesta poate face sã avem
ceva frumos pentru noi ºi pentru
educaþia copiilor”, este de pãrere
Laurenþiu Pãun.

Struþii, atracþiile-gigant
ale parcului

Vizitatorii Grãdinii Zoologice s-
au ataºat ºi de familia de struþi, pe
care îngrijitorii încearcã sã îi facã
sã se simtã cât mai bine în captivi-
tate. „Struþii trãiesc pe suprafeþe
mult mai mari, iar aici le avem asi-
guratã suprafaþa minimã. Sunt
douã exemplare, mascul ºi feme-
lã, iar normal ei ar trebui sã trãias-
cã în trio-uri. De aceea, masculul
are un comportament deviant ºi o
ciuguleºte de pene pe femelã. Însã,
în crescãtorii, atunci când penele
ajung la maturitate, la femelele de
struþi ºi chiar la masculi, se vând
cãtre magazine specializate. Deci,
penele lor se regenereazã, cresc din
nou ºi nu este nici o problemã din
acest punct de vedere. Animalele,
prin natura lor, se comportã aproa-
pe ca în sãlbãticie. Masculul nos-
tru este destul de obraznic, loveº-
te cu piciorul mai rãu ca un cal.
Unui îngrijitor i-a dat câteva picioa-
re încât i-a rupt pantalonul”, le
cunosc îngrijitorii comportamen-
tul, în cele mai mici amãnunte.

Pentru cã struþul înghite uºor
orice obiect care strãluceºte, pã-
sãrile uriaºe au fost separat de vi-
zitatori. „N-am temut ca nu cum-
va vreun copil sã arunce ceva, iar
struþul sã înghitã obiectul respec-
tiv ºi sã moarã. Este foarte greu sã

facem rost de un alt struþ, este
foarte greu sã îl aduci la maturita-
te chiar dacã este crescut în capti-
vitate”, mai spune administratorul.

Cei doi struþi sunt hrãniþi cu un
amestec de grãunþe, de grâu, po-
rumb, orz ºi floarea-soarelui, ºi
vegetale – tot ceea ce înseamnã
salate ºi ierburi, dar tocate mãrunt
ºi într-o anumitã cantitate. Apã li
se asigurã cât mai des pentru cã ei
consumã destul de multã.

Amenajãrile continuã
Ca toate aceste animale sã se

simtã bine, îngrijitorii se strãdu-
iesc sã asigure un mediu cât mai
apropiat de cel cu care acestea au
fost obiºnuite în sãlbãticie. Grã-
dina Zoologicã a fost reabilitatã,
în anul 2015, cu o sumã de 2,3
milioane de lei, dintre care 25%
de la bugetul local ºi 75% de la
Ministerul Mediului, fiind create
habitate noi ºi mai încãpãtoare,
pentru a se înscrie în normele eu-
ropene de protecþie a animalelor
în captivitate. Dacã nu se fãcea
aceastã reamenajare, grãdina urma
sã se desfiinþeze.

Cele 278 de exemplare de ani-
male, din 42 de specii, au trecut
cu bine prin aceastã perioadã de
ºantier, iar acum îngrijitorii se pre-
ocupã sã le înfrumuseþeze ºi dote-
ze corespunzãtor noile spaþii.

„Pentru animalele ierbivore, do-

rim sã amenajãm hrãnitoare cu
umbrar. Aºa vrem la muflon, lamã
ºi ponei. Toate vor fi fãcute cât
mai natural, din lemn. La confe-
rinþa internaþionalã care a avut loc
aici, a fost prezent ºi cineva din
Danemarca, care se ocupã de de-
signul din interiorul grãdinilor zo-
ologice, ºi ne-a explicat cât de im-

portant este sã folosim cât mai
multe materiale naturale, lemn,
bambus, trestie, papurã. Toate
amenajãrile care sunt aici sunt fã-
cute cu bãieþii noºtri. Roþi ca sã
poatã sã se agaþe, leagãne ºi toate
amenajãrile în þarcuri depind de
noi”, spune, cu însufleþire în glas,
Laurenþiu Pãun, administratorul
care s-a ataºat foarte mult de
aceastã lume a animalelor.

Relaþia specialã
dintre îngrijitori ºi animale

De altfel, activitatea la Grãdina
Zoologicã presupune ºi o muncã
ce nu se vede. Programul aici este
non-stop, nu se terminã nici mã-
car atunci când ultimul vizitator
pãrãseºte încântat aleile parcului,
îndreptându-se spre casã.

 La ora 15.00, dupã ce s-a asi-
gurat apa ºi mâncarea tuturor ani-
malelor ºi este curãþenie peste tot,
vine bãiatul care asigurã paza ºi
securitatea pe timpul nopþii. Toate
porþile se închid ºi grãdina intrã în
regim de supraveghere strictã. „El
vede unde mai trebuie apã, dacã
animalele se comportã bine... Þine
legãtura cu mine ºi cu doctorul
veterinar în permanenþã, noi venim,
la orice orã din noapte, dacã este
nevoie, pentru a lua toate mãsurile
care se impun sã le fie bine, în pri-
mul rând, animalelor. Sâmbãta ºi
duminica sunt doi bãieþi care, de la
ora 7.00 ºi pânã la ora 15.00, nu
stau o clipã jos. Acum spaþiile s-au
modificat, sunt mai mari, altfel
concepute ºi trebuie sã le asiguri
curãþenia atât în interior, cât ºi ex-
terior”. Aºadar, în Grãdina Zoolo-
gicã nu este niciodatã pauzã, viaþa
urmându-ºi, ca peste tot, cursul ei.
Poveºtile sunt scrise însã aici de
animale ºi îngrijitorii lor.
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Moscova ºi Ankara au pus capãt neînþe-
legerilor, reîncãlzindu-ºi relaþiile, îndeosebi
dupã puciul militar ratat, din 15 iulie a.c.,
în Turcia. Întâlnirea preºedinþilor turc ºi rus
– Recep Tayyip Erdogan ºi Vladimir Putin
– de la Sankt Petersburg, de ieri, reflectã o
înþelegere mutualã, dupã ce relaþiile þãrilor
lor fuseserã cumplit deteriorate, în urma
doborârii unui bombardier rus (SU-24), la
24 noiembrie 2015, de antiaeriana turcã, la
frontiera turco-sirianã. Dar, la 27 iunie a.c.,
liderul turc, în relaþii reci cu UE, a prezen-
tat scuze Moscovei pentru distrugerea avio-
nului de vânãtoare, eveniment ce torpilase
relaþiile între cele douã þãri. Întreþinându-
se, în cursul zilei de luni, cu agenþia ofi-
cialã rusã TAS, preºedintele Recep Tayyip
Erdogan l-a numit pe omologul sãu rus
„prietenul meu Vladimir”. Rivalitãþile geo-
politice din timpul þarilor ºi imperiului oto-
man, nenumãratele rãzboaie ruso-turce din
perioada sec. XVI-XX, s-au opus mereu
apropierii acestor douã imperii. Deºi, pa-
radoxal, pe timp rãzboiului rece, când Tur-
cia era membru NATO, cele douã þãri au
devenit parteneri economici importanþi.
Conflictul sirian a reaprins tensiunile geo-
politice, Moscova susþinând regimul Bas-
har al-Assad, în timp ce Ankara s-a opus
sistematic dictatorului de la Damasc ºi a
privit cu ochi rãi angajamentul militar al lui
Vladimir Putin în Siria, începând cu sep-
tembrie anul trecut. Drept represalii la inci-
dentul cu bombardierul SU-24 distrus de
antiaeriana turcã, Moscova a dispus un set
de sacþiuni economice contra Ankarei. În-
cât, evaluarea acestora s-a ridicat la 2 mi-
liarde de dolari pe an, aproape 1,2% din
PIB. Potrivit estimãrilor ruse, sancþiunile

Hillary Clinton îl conduce în
sondaje pe Donald Trump, iar
americanii sunt pesimiºti cu pri-
vire la direcþia în care se îndreap-
tã þara lor fiind, de asemenea, ne-
mulþumiþi ºi de activitatea preºe-
dintelui Obama ºi a Congresului,
potrivit rezultatelor unui unui son-
daj de opinie, publicat de WSJ.
Publicaþia The Wall Street Jour-
nal a publicat rezultatele unui son-
daj de opinie privind alegerile pre-
zidenþiale ale Statelor Unite ºi
modul în care au perceput cetã-
þenii acestei þãri activitatea pre-
ºedintelui Barack Obama ºi a
Congresului în perioada 2009-
2016. Potrivit graficelor rezulta-
te în urma sondajului, Hillary
Clinton avea, pe data de 4 august
2016, 7 puncte procentuale

Franþa adoptã noua lege

a muncii, una dintre

cele mai controversate

din ultima perioadã
Noua lege a muncii a fost

adoptatã în Franþa, dupã
aproape cinci lui de dezbateri în
Adunarea Naþionalã, proteste
violente de stradã în Paris ºi un
guvern care a fãcut apel la
puterea constituþionalã specialã
de trei ori pentru a promulga
legea prin mecanismul legisla-
tiv. Legea a devenit oficialã
dupã ce a fost publicatã în
Monitorul de Stat ieri. Noua
reglementare va permite
business-urilor sã creascã
numãrul de ore muncite cu
salariul minim, va plafona
plãþile compensatorii ºi va
simplifca procedura de concedi-
ere pentru companii. Francois
Hollande, preºedintele Franþei,
care consider legea necesarã
eforturilor sale de a reduce rata
ºomajului, a fãcut apel la
guvern sã adopte legea prin
ordonanþã de urgenþã cât pe cât
de repede posibil. Controversele
legate de lege au venit chiar ºi
din partea partidului sãu, ceea
ce a dus ratingul preºedintelului
la un minim record.

Hillary Clinton va participa

la trei dezbateri prezidenþiale

înainte de alegeri
Echipa de campanie a

candidatei democrate la
alegerile prezidenþiale america-
ne, Hillary Clinton, a anunþat cã
aceasta va participa la trei
dezbateri programate înainte de
alegerile din data de 8 noiem-
brie. Comisia specializatã în
dezbateri prezidenþiale a stabilit
ca acestea sã aibã loc pe datele
de 26 septembrie, 9 octombrie ºi
19 octombrie. Donald Trump,
candidatul republican la aceste
alegeri, a deplâns faptul cã
douã dintre cesta date coincid
cu perioada în care are loc
campionatul de fotbal american
NFL, estimând cã acest lucru va
afecta audienþa dezbaterilor.

Noul bilanþ al victimelor

alunecãrilor de teren din

Mexic a ajuns la 45 de morþi
Aproximativ 600 de militari

ºi membri ai echipelor de
salvare, ajutaþi de câini, au
efectuat operaþiuni de cãutare a
victimelor alunecãrilor de teren
provocate de furtuna tropicalã
Earl, în urma cãreia în Mexic
au murit 45 de persoane ºi sute
au trebuit evacuate. Zona cea
mai afectatã a fost înregistratã
în munþii din nordul statului
Puebla, unde au murit 32 de
persoane, inclusiv 15 minori, ºi
aproximativ 500 de familii au
trebuit evacuate, potrivit
autoritãþilor locale. “Este vorba
despre cea mai mare cantitate
de precipitaþii înregistratã
vreodatã în aceastã zonã, ºi
anume 265,5 milimetri grosime
în 24 de ore, apoape echivalen-
tul cantitãþii de precipitaþii care
cad în mod normal într-o lunã”,
a declarat secretarul general al
Guvernului din Puebla, Diodoro
Carrasco.

economice au redus schimburile comercia-
le cu aproape 11 miliarde de dolari. Turcia
ºi Rusia sunt legate prin numeroase intere-
se economice. Ankara este al doilea client
al gigantului rus Gazprom, în urma Ger-
maniei. Anul trecut, Gazprom a livrat Tur-
ciei, 26,9 mld. metri cubi de gaze, satisfã-
când 55% din trebuinþe. Gazprom ºi so-
cietatea turcã Botas, semnaserã în decem-
brie 2014 un memorandum, prevãzând
construcþia unui al doilea gazoduct pe fun-
dul Mãrii Negre – Turkish Stream – cu o
capacitate de 63 mld. metri cubi pe an. Sus-
pendat, proiectul va fi relansat. Societãþi
turce sunt extrem de prezente în sectorul
rus de construcþii. Între Turcia ºi Rusia,

regimul fãrã vize, la un moment dat anu-
lat, a fost reluat, ºi agenþiile turistice ru-
seºti au fost din nou asaltate, Turcia rã-
mânând o destinaþie preferatã a ruºilor, adu-
când Ankarei importante resurse financia-
re. Analiºtii occidentali vorbesc de un joc
la douã capete. Ceea ce este absolut posi-
bil. „Þarul” Putin ºi „Sultanul” Erdogan,
naþionaliºti ºi autoritari, cu nostalgii nere-
primate, stau din nou faþã în faþã. Neo-
imperialismul rus îºi aratã valenþele în
apropiere, mai exact în Ucraina, iar ambi-
þiile neo-otomane ale Ankarei sunt evidente
în Orientul Mijlociu. Reapropierea celor doi
lideri europeni, cu viziuni proprii la Marea
Neagrã, este urmãritã cu îngrijorare.

avans faþã de Trump: democrata
se bucura de susþinerea a 46 la
sutã dintre cetãþenii americani, în
timp ce Trump, de susþinerea a
39 la sutã dintre aceºtia. Rezul-
tatele sondajului de opinie prezin-
tã, de asemenea, date cu privire
ce pãrere au americanii vizavi de
direcþia în care se îndreaptã þara
lor ºi modul în care se desfãºoa-
rã activitãþile Preºedinþiei ºi ale
Congresului. În ceea ce priveºte
direcþia în care s-a îndreptat þara
din perspectiva americanilor, pes-
te 60 la sutã dintre aceºtia au o
viziune pesimistã. În iunie 2009,
48,5 la sutã dintre ei considerau
cã þara urma direcþia greºitã, în
timp ce pe data de 3 august 2016,
68,5 la sutã sunt nemulþumiþi de
direcþia în care se îndreaptã þara

lor. Pe data de 3 august 2016,
doar 24 la sutã dintre americani
erau de pãrere cã Statele Unite
urmeazã calea corectã. Activita-
tea preºedintelui Barack Obama
era, în februarie 2009, apreciatã
de 61,8 la sutã dintre americani,
însã aceastã valoare a înregistrat
o scãdere pentru perioada 2010-
2014. În august 2016, doar 50,1
la sutã dintre americani îi apre-
ciau activitatea. Gradul de dez-
aprobare al cetãþenilor americani
vizavi de activitatea prezidenþi-
alã este în creºtere în perioada
2009-2016. Astfel, în februarie
2009, 19,4 la sutã dintre ameri-
cani nu erau de acord cu activi-

tatea pe care preºedintele Oba-
ma o desfãºura, aceastã valoare
fiind în creºtere pânã în august
2016, când a atins 46,7 la sutã.
Activitateaa Congresului State-
lor Unite este dezaprobatã la sca-
rã largã în perioada 2009-2016.
În februarie 2009, 63,3 la sutã
dintre americani nu erau de
acord cu activitatea Congresu-
lui, iar în iulie 2016, ei o deza-
probau în proporþie de aproxi-
mativ 80 la sutã. Pe data de 31
mai 2009, 35,1 la sutã dintre
americani erau de acord cu acti-
vitatea Congresului, în timp ce în
iulie 2016, aceastã valoarea atin-
gea doar 14,3 la sutã.
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La un an de când „Prãvãlia culturalã
îþi dã rendez-vous la Tradem!”, Casa de
Culturã „Traian Demetrescu” va organi-
za o nouã întâlnire în cadrul acestui
proiect. Dezbaterea va fi purtatã „la
tejghea”, în Salonul Medieval al institu-
þiei, mâine, 11 august, de la ora 18.00, ºi
va avea ca temã „Invidia”. Moderator al
întâlnirii va fi Cornel Mihai Ungureanu.
Intrarea este liberã.

«Cei care doresc sã participe sunt
invitaþi, de aceastã datã, sã-ºi spunã
pãrerea despre invidie. Despre rãdãcinile
ei – trufie, amor propriu, dorinþã de
ascensiune peste potenþialul real, despre
mecanisme de declanºare ºi alimentare –

Paginã realizatã de MAGDA BRATU

„„„„„InvidiaInvidiaInvidiaInvidiaInvidia”, tema dezbaterii de mâine la TRADEM”, tema dezbaterii de mâine la TRADEM”, tema dezbaterii de mâine la TRADEM”, tema dezbaterii de mâine la TRADEM”, tema dezbaterii de mâine la TRADEM
comparaþii, frustrãri, neîmpliniri, care îl
fac pe invidios sã se bucure de rãul
altuia ºi sã se întristeze de binele lui,
cãci, spune Sfântul Ciprian, „cel cu
sufletul bolnav de invidie nu gãseºte nici
o plãcere nici în mâncare, nici în bãutu-
rã, mereu suspinã, geme ºi suferã”.
Dacã vreþi sã povestiþi cum staþi cu
invidia sau doar sã ascultaþi ce spun alþii,
sunteþi aºteptaþi „la tejgheaua” Prãvãliei
culturale!», se precizeazã într-un comu-
nicat de presã al instituþiei.

Întâlnirile de la tejgheaua revistei on-
line Prãvãlia culturalã (http://pravaliacul-
turala.ro/) nu mai sunt, din august 2015,
doar virtuale, ele fiind gãzduite lunar de

Casa de Culturã „Traian Demetrescu” în
cadrul proiectului „Prãvãlia culturalã îþi dã
rendez-vous la Tradem”. La dialogurile
din Salonul Medieval, fiecare dintre cei
prezenþi îºi poate spune pãrerea despre
tema discutatã. Proiectul îºi propune
stimularea dezbaterii unor teme de interes
general, a dialogului între persoane din
generaþii diferite, cu pregãtiri ºi experienþe
diferite, participarea publicului la discuþii,
scoaterea acestuia din rolul pasiv, de
spectator, ºi transformarea lui în genera-
tor de conþinut ideatic sau cultural,
dezvoltarea potenþialului creativ prin
publicarea celor mai interesante opinii în
revista „Prãvãlia culturalã”.

Divan Film Festival este un
eveniment anual, organizat de Fun-
daþia pentru Poezie „Mircea Di-
nescu” în colaborare cu Primãria
Municipiului Craiova ºi Consiliul
Judeþean Dolj, cu sprijinul Cen-
trului Naþional al Cinematografiei
(CNC), Institutului Cultural Ro-
mân (ICR) ºi Uniunii Cineaºtilor
din România (UCIN). Cea de-a
VII-a ediþie va avea loc pe 20 ºi
21 august la Craiova ºi în perioa-
da 22-28 august în Portul Cultu-
ral Cetate din judeþul Dolj.

Potrivit organizatorilor eveni-
mentului, cu filmul de deschide-
re, „Moarte în Sarajevo” (Ser-
bia, 2016), „celebrul regizor bos-
niac deþinãtor al unui Oscar, De-
nis Tanovic, prezintã o alegorie a
Europei contemporane prin inter-
mediul poveºtii hotelului Europa,
un loc plin de anarhiºti, politruci,
cartofori, muncitori, demnitari ºi
multe alte personaje ale societãþii
moderne. La baza scenariului se
aflã una dintre piesele de teatru ale
celebrului activist politic Bernard-
Henri Lévy”.

Deschiderea celei de-a VII-a ediþii a Divanului Degustãto-
rilor de Film ºi Artã Culinarã va avea loc în Centrul Vechi al
Craiovei, sâmbãtã, 20 august, cu avanpremiera naþionalã a
filmului „Moarte în Sarajevo” / „Death in Sarajevo”, câºtigã-
tor al trofeului Ursul de Argint ºi al premiului FIPRESCI la
Berlinale 2016, proiecþia urmând a fi reluatã ºi în programul
din Portul Cultural Cetate. Unicul festival din România dedi-
cat filmului ºi bucãtãriei balcanice, Divan Film Festival se va
desfãºura în perioada 20-28 august ºi are tema „Poveºti ur-
bane din Balcani”. Programul cuprinde, pe lângã filme, ºi
concerte, adevãrate demonstraþii de virtuozitate gastronomi-
cã ºi un simpozion internaþional pe tema filmului balcanic.

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

Documentarul „Spirit balcanic”
va rula în prezenþa regizorului

Un alt film care ilustreazã tema
ediþiei de anul acesta a Divan Film
Festival, „Poveºti urbane din Bal-
cani”, este documentarul regizo-
rului german de origine turcã Fa-
tih Akin, „Vedere de pe pod: sune-
tul Istanbulului” / „Crossing the

Brigde: The Sound of Istanbul”
(Turcia, 2005), care ne poartã într-
o coloratã cãlãtorie muzicalã a ora-
ºului situat pe douã continente. De
la muzicã tradiþionalã la rock
contemporan ºi melodiile Ma-
donnei, „Sunetul Istanbulului”
e un melanj complex ºi ferme-
cãtor.

Un demers surprinzãtor,
anunþã organizatorii festivalului,
este ºi documentarul „Spirit
balcanic” / „Balkan Spirit”
(Turcia, 2013) al regizorului
Hermann Vaske, „care face o
incursiune prin lumea artisticã
balcanicã, intervievând artiºti
celebri precum Marina Abra-
movic, Angelina Jolie (care a
ales un subiect din aceastã zonã
a Europei pentru debutul ei re-
gizoral), Emir Kusturica, muzicieni
precum cei de la Baba Zula, Goran
Bregovic, sau chiar regizori ºi ac-
tori români precum Cãtãlin Mitu-
lescu ºi Ada Condeescu”. Filmul
va rula în prezenþa regizorului.

Filme româneºti în regia lui
Cristian Nemescu ºi Dan Chiºu

La 10 ani de la premierã, „Ma-

rilena de la P7” (România, 2006),
mediumetrajul independent regizat
de Cristian Nemescu, a cãrui co-
loanã sonorã a fost semnatã de
Andrei Toncu, va fi proiectat la
Divan Film Festival. Filmul spune
povestea unui adolescent dintr-un
cartier bucureºtean care decide
într-o bunã zi sã fure un troleibuz
pentru a o impresiona pe Marile-
na, o prostituatã de care s-a îndrã-
gostit.

„Bucureºti Non-Stop” (Româ-
nia, 2015), cel de-al cincilea lung-
metraj din cariera regizorului Dan
Chiºu, va fi proiectat la Divan Film
Festival în prezenþa actriþei Olim-
pia Melinte. Filmul prezintã o noap-

te din viaþa clienþilor unui magazin
non-stop aflat într-un cartier de blo-
curi din capitalã.

Douã comedii spumoase
în programul festivalului

Din programul Divan Film Fes-
tival fac parte ºi douã comedii spu-
moase care au câºtigat mai multe
premii la festivaluri europene im-

portante: „Parada” / „The Para-
de” (2011, r. Srdjan Dragojevic)
ºi „Bal-Can-Can” / „Bal-Kan-
Kan” (2005, r. Darko Mitrevski).

„Parada” vorbeºte despre ho-
mofobia din zonã într-o cheie co-
micã: niºte veterani de rãzboi din
regiune ajung sã asigure securita-
tea unei parade gay din capitala
Serbiei. Unul dintre invitaþii speciali
ai festivalului este chiar regizorul
filmului, Srdjan Dragojevic. „Bal-
Can-Can”, o comedie neagrã pli-
nã de aventuri ºi suspans, ne poar-
tã într-o cãlãtorie prin lumea inter-
lopã din Balcani, de-a lungul cãre-
ia un dezertor din armata macedo-

neanã împreunã
cu fratele lui de
sânge cautã o bu-
nicã moartã, înfã-
ºuratã într-o car-
petã furatã.

***
De asemenea,

în programul Di-
van Film Festival
se regãsesc, ca în
fiecare an, ºi filme
pentru copii:
„Dumbrava Mi-
nunatã” (Româ-
nia, 1980) ºi „Za-

rafa” (Franþa, 2012), o animaþie
care prezintã povestea adevãratã a
primei girafe a Franþei ºi a cãlãto-
riei sale pline de peripeþii, cu balo-
nul, din Egipt pânã la grãdina zoo-
logicã din Paris. Mai multe detalii
despre programul Divan Film Fes-
tival vor fi disponibile în curând pe
site-ul evenimentului, divanfil-
mfestival.ro, ºi pe https://www.fa-
cebook.com/DivanFilmFestival.
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„Moarte în Sarajevo” /
„Death in Sarajevo”

„Spirit
balcanic” /
„Balkan
Spirit”

„Vedere de pe pod:
sunetul Istanbulului” /

„Crossing the Brigde: The
Sound of Istanbul”
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1. Stimularea ocupãrii
forþei de muncã

Ocuparea forþei de muncã, o forþã
de muncã calificatã ºi spiritul antre-
prenorial sunt o prioritate pe agenda
noastrã. Solicitãm statelor membre sã
valorifice la maximum politicile naþi-
onale ºi europene ºi cadrele finan-
ciare disponibile pentru a dezvolta
economii ºi pieþe ale forþei de muncã
funcþionale ºi pentru a promova in-
vestiþii în oameni ºi în crearea de lo-
curi de muncã.

1.1 Fonduri UE
Cu bugetul sãu de 86 de miliarde

de euro, Fondul social european ºi
Iniþiativa privind ocuparea forþei de
muncã în rândul tinerilor reprezintã
instrumentele principale ale Uniunii
Europene pentru integrarea ºi rein-
tegrarea lucrãtorilor pe piaþa forþei
de muncã. Solicitãm adoptarea unor
mãsuri specifice ºi simplificate pen-
tru a spori capacitatea statelor mem-
bre de a utiliza mai bine fondurile
disponibile prin Fondul social eu-
ropean, Fondul european de dezvol-
tare regionalã, fondurile europene de
coeziune, Fondul european de ajus-
tare la globalizare ºi Iniþiativa pri-
vind ocuparea forþei de muncã în
rândul tinerilor, care sunt instrumen-
te esenþiale pentru a creºte capaci-
tatea de inserþie profesionalã a ce-
tãþenilor europeni.

1.2 Educaþie, concordanþa
competenþelor ºi formare

Acordãm prioritate investiþiilor
pentru a stimula educaþia, inclusiv
educaþia dualã, învãþarea de limbi
strãine (inclusiv limbile þãrilor înve-
cinate), formarea, uceniciile, compe-
tenþele, capacitatea de inserþie pro-
fesionalã ºi spiritul antreprenorial în
Europa, prin programe ºi platforme,
precum Erasmus+ ºi EURES, care le
oferã la milioane de cetãþeni europeni
oportunitãþi de a dobândi o experi-
enþã utilã. De asemenea, susþinem
crearea unui sistem european de for-
mare dualã pe baza bunelor practici
din acest domeniu în statele membre;
Acest lucru ar spori mobilitatea, in-
clusiv cea transfrontalierã, a forþei de
muncã a UE, care s-a dovedit a con-
tribui la creºterea economicã prin
satisfacerea cererii de forþã de mun-
cã din statele membre.

Considerãm cã este nevoie de o
mai bunã coordonare între programe-
le de învãþãmânt ºi formare ºi cerin-
þele de pe pieþele forþei de muncã, care
se aflã în continuã schimbare. Solici-
tãm Comisiei Europene ºi statelor
membre sã încurajeze formarea ºi
educaþia în domeniile STIM ºi TIC
pentru a echipa forþa de muncã ac-
tualã ºi viitoare cu competenþe digi-
tale relevante. Programele de educa-

Document de poziþie: O EuropãO EuropãO EuropãO EuropãO Europã
VVVVViziunea, valorile ºi principiile noastreiziunea, valorile ºi principiile noastreiziunea, valorile ºi principiile noastreiziunea, valorile ºi principiile noastreiziunea, valorile ºi principiile noastre

O p i n i i l e
noastre privind
societatea ºi
economia se
bazeazã pe va-
lorile creºtine
ºi pe convinge-
rea fermã cã

oamenii sunt liberi ºi cã trebuie sã constituie o
prioritate în economia socialã de piaþã. Valorile
noastre fundamentale sunt responsabilitatea, res-
pectul, solidaritatea ºi justiþia, prevãzute de pã-
rinþii fondatori ai Comunitãþilor Europene, Ro-
bert Schuman ºi Alcide de Gasperi, Jean Monnet
ºi Konrad Adenauer, care fãceau parte din fami-
lia noastrã politicã.

Credem cã modelul social european reprezin-
tã baza economiei sociale de piaþã. Dorim sã îm-

bunãtãþim ºi sã protejãm bunãstarea socialã ºi
competitivitatea, care necesitã o adaptare con-
stantã la o lume în continuã schimbare. Articolul
3 din Tratatul privind Uniunea Europeanã (TUE)
stabileºte cadrul în care competitivitatea contri-
buie la justiþia socialã ºi în care justiþia socialã
stimuleazã competitivitatea. Astfel cum prevede
articolul 9 din Tratatul privind funcþionarea Uni-
unii Europene (TFUE), considerãm cã, în defini-
rea ºi punerea în aplicare a politicilor ºi acþiuni-
lor sale, Uniunea Europeanã trebuie sã þinã în-
totdeauna seama de cerinþele sociale.

Obiectivul principal al politicii sociale este de
a le oferi cetãþenilor instrumente prin care aceº-
tia pot deveni ºi rãmâne independenþi. Politica
socialã ar trebui sã fie consideratã o investiþie
care va aduce beneficii pe termen lung, ºi anume

þie dualã ºi combinarea educaþiei cu
oportunitãþi de stagiu trebuie, de ase-
menea, sã fie încurajate. Sprijinim
programele care le oferã tinerilor
ºomeri, precum ºi generaþiei persoa-
nelor active cu vârsta de peste 50 de
ani, competenþe digitale, cum ar fi
cursurile online deschise. Metodele
educaþionale actuale trebuie sã fie
completate de cursuri practice, cum
ar fi cursuri de programare predate în
ºcoli, precum ºi cursuri tehnologice
de bazã necesare în ºcoli ºi universi-
tãþi. Considerãm cã trebuie sã dez-
voltãm, sã reþinem ºi sã atragem o
forþã de muncã productivã, talentatã
ºi înalt calificatã în þãrile europene ºi
sã creãm condiþii favorabile pentru a
preveni „exodul creierelor”.

În plus, ar trebui luate mãsuri pen-
tru a permite o mai bunã recunoaºte-
re a calificãrilor ºi a diplomelor în în-
treaga Europã, inclusiv a diplomelor
ºi a certificatelor acordate online, pre-
cum cele furnizate de MOOC, ºi vali-
darea învãþãrii non-formale, pentru a
le oferi specialiºtilor posibilitatea de
a contribui cu propriile cunoºtinþe ºi
competenþe în întreaga Europã. De
asemenea, încurajãm Comisia sã co-
ordoneze instrumentul de clasificare
europeanã a aptitudinilor, competen-
þelor, calificãrilor ºi ocupaþiilor
(ESCO) cu celelalte instrumente de
clasificare europeanã, precum CEC,
Europass, SECEFP ºi EURES, care
sunt utilizate în educaþie, formare pro-
fesionalã ºi învãþare anterioarã.

1.3 Pieþe ale forþei de muncã
favorabile incluziunii

Solicitãm luarea unor mãsuri su-
plimentare pentru a integra genera-
þia cu vârsta de peste 50 de ani pe
piaþa muncii, în mediul de afaceri,
educaþie sau formare, cu scopul de a
preveni ºomajul pe termen lung ºi ris-
cul de excluziune socialã pentru
aceastã categorie de lucrãtori ºi fa-
miliile acestora. De asemenea, inten-
þionãm sã luptãm împotriva discrimi-
nãrii bazate pe vârstã de pe piaþa for-
þei de muncã ºi sã promovãm medii
favorabile persoanelor în vârstã.

Susþinem mãsurile menite sã re-
zolve problema ºomajului de lungã
duratã, care este cauza principalã a
excluziunii sociale. În acest context,
sprijinim noua recomandare a Consi-
liului privind ºomajul de lungã dura-
tã. Solicitãm o iniþiativã de integrare,
astfel încât toate persoanele aflate în
cãutarea unui loc de muncã care nu
au fost angajate în ultimele 12 luni sã
beneficieze de o evaluare individua-
lã ºi de un acord de integrare în mun-
cã care sã permitã reintegrarea pe pia-
þa forþei de muncã înainte de a ajun-
ge la 18 luni de ºomaj.

Integrarea efectivã a refugiaþilor

ºi migranþilor legali este o sarcinã
esenþialã pentru funcþionarea Euro-
pei sociale moderne. Intenþionãm sã
utilizãm formarea educaþionalã ºi pro-
fesionalã, precum ºi stagiile de for-
mare profesionalã pentru a identifica
potenþialul persoanelor ºi a consoli-
da integrarea acestora, ca parte a
unui proces bidirecþional.

1.4 Locuri de muncã în sectorul digital
Economia ºi piaþa forþei de muncã

se schimbã ca urmare a digitalizãrii ºi
a aplicãrii mai extinse a tehnologiilor
ºi serviciilor inovatoare, adaptate,
mai productive ºi mai eficiente. Iden-
tificãm numeroase posibilitãþi pentru
lucrãtori pe piaþa digitalã ºi facem
apel la toate pãrþile interesate rele-
vante pentru a promova crearea de
noi locuri de muncã în sectorul digi-
tal din Europa. Marea coaliþie pentru
locuri de muncã în sectorul digital,
creatã împreunã cu sectorul privat,
este încurajatoare. De asemenea, în-
curajãm punerea în aplicare a strate-
giilor care urmãresc reducerea deca-
lajului digital ºi promovarea accesu-
lui egal la noile tehnologii ale infor-
maþiei ºi comunicãrii, în special pen-
tru persoanele expuse riscului de sã-
rãcie ºi de excluziune socialã.

1.5 Spiritul antreprenorial
Trebuie sã dezvoltãm o culturã

mai puternicã a antreprenoriatului,
inclusiv în sectorul de producþie,
în întreprinderile familiale, IMM-uri
ºi microîntreprinderi, încurajând
spiritul antreprenorial, precum ºi
cunoºtinþele, competenþele ºi ati-
tudinile aferente. Prin urmare, sus-
þinem iniþiative precum „planul Jun-
cker”, microfinanþarea ºi alte meca-
nisme ale UE, precum ºi acordarea
de sprijin profesioniºtilor indepen-
denþi. Considerãm cã societãþile ºi
întreprinderile, indiferent de mãri-
mea lor, sunt vectorii principali ai
creºterii ºi ai locurilor de muncã ºi
ar trebui, prin urmare, sã beneficie-
ze de un mediu accesibil ºi compe-
titiv, de acces la finanþare, permi-
þându-le sã genereze ºi sã creeze
cu uºurinþã locuri de muncã. Spriji-
nim transferarea sarcinii fiscale
dinspre forþa de muncã cãtre un sis-
tem cuprinzãtor de impozitare la ni-
veluri diferenþiate. Ar trebui acor-
datã mai multã atenþie trecerii de la
impozitele directe la impozitele in-
directe. Susþinem ferm dezvoltarea
unor modele fiscale ºi a unor pro-
ceduri simplificate de conformitate
fiscalã care sã favorizeze IMM-uri-
le, antreprenorii, microîntreprinde-
rile ºi întreprinderile nou-înfiinþate.

2. Consolidarea coeziunii
sociale ºi a investiþiilor sociale
pentru cetãþenii europeni

Convergenþa socialã ascenden-
tã este o condiþie prealabilã pentru
o Europã socialã, modernã ºi suste-
nabilã, rezistentã în faþa provocãri-
lor economice ºi sociale actuale. Ea
este esenþialã pentru asigurarea
unor condiþii favorabile pentru fa-
miliile care trãiesc în Europa, pentru
crearea de locuri de muncã, pentru
îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã
ºi a nivelului de trai ºi pentru asigu-
rarea unei protecþii sociale adecva-
te, precum ºi a progresului social
într-o economie socialã de piaþã ex-
trem de competitivã. Considerãm cã
este necesarã o convergenþã socia-
lã ascendentã pentru a garanta o
creºtere economicã durabilã. Pentru
a atinge obiectivele Strategiei UE
2020, aceastã convergenþã necesitã
un cadru legislativ ºi de politicã
echitabil ºi eficient, precum ºi poli-
tici fiscale responsabile în toate re-
giunile europene.

2.1 Veniturile ºi salariile în Europa
Considerãm cã toþi cetãþenii ºi toa-

te familiile din Europa ar trebui sã
aibã dreptul la un venit sau la un spri-
jin care sã le permitã sã îºi acopere
cheltuielile de întreþinere. Evaluarea
nevoilor cetãþenilor UE reprezintã
primul pas cãtre o justiþie socialã ºi o
demografie sustenabilã. Mecanisme-
le de asistenþã socialã trebuie sã ga-
ranteze stoparea dependenþei socia-
le ºi sã constituie un stimulent pen-
tru educaþie sau pentru intrarea pe
piaþa forþei de muncã.

Toþi lucrãtorii europeni ar trebui
sã aibã dreptul la salarii care sã le
permitã sã aibã o viaþã decentã. Este
îngrijorãtor faptul cã 8,9 % din lucrã-
torii europeni sunt în prezent expuºi
riscului de sãrãcie. Solicitãm elabo-
rarea ºi aplicarea unor mãsuri corec-
tive eficiente. Aceste mãsuri ar tre-
bui sã fie elaborate la nivelul statelor
membre, cu respectarea obiceiurilor,
a tradiþiilor ºi a posibilitãþilor buge-
tare din fiecare stat, þinând seama ºi
de realitãþile socioeconomice, precum
ºi de opiniile partenerilor sociali, a
beneficiarilor ºi a altor pãrþi interesa-
te. Considerãm cã o piaþã dinamicã a
muncii este esenþialã pentru a asigu-
ra salarii mai mari ºi protecþie socialã
pentru toþi cetãþenii.

2.2 Combaterea sãrãciei
Grupul PPE nu doreºte sã margi-

nalizeze nicio categorie a societãþii

noastre. Peste 3,8 miliarde EUR sunt
alocaþi Fondului de ajutor european
destinat celor mai defavorizate per-
soane (FEAD) pentru perioada 2014-
2020. Prin urmare, invitãm toate pãr-
þile interesate sã foloseascã fonduri-
le disponibile pentru a reduce riscul
de sãrãcie în modul cel mai eficace.
Într-o primã etapã, solicitãm adopta-
rea de mãsuri pentru a oferi primul
ajutor persoanelor sãrace, urmate de
mãsuri de sprijin personalizate care
sã conducã la o viaþã autonomã ºi
decentã, prin incluziunea lor pe piaþa
muncii. De asemenea, considerãm cã
ar trebui acordatã o mai mare impor-
tanþã activitãþilor organizate de bise-
ricã în acest domeniu, pentru a per-
mite punerea în aplicare a contribu-
þiilor lor eficace ºi importante.

Nu ar trebui sã uitãm persoanele
în vârstã, în special femeile. Femeile
în vârstã sunt deosebit de expuse ris-
cului de sãrãcie, în special din cauza
decalajelor foarte mari de pensii între
femei ºi bãrbaþi. Prin urmare, încura-
jãm statele membre sã introducã mã-
suri specifice, precum credite pentru
perioadele de îngrijire, pensii ºi pen-
sii de urmaº minime, precum ºi sã facã
schimb de bune practici în acest do-
meniu.

Invitãm Comisia Europeanã ºi sta-
tele membre sã adapteze instrumen-
tele existente pentru a identifica mai
bine gospodãriile fãrã persoane ocu-
pate, îmbunãtãþind integrarea socia-
lã ºi ºansele de angajare ale acesto-
ra. Aceste instrumente, împreunã cu
bunele practici existente la nivelul
statelor membre, ar constitui, de ase-
menea, un instrument important de
reducere a sãrãciei în rândul copiilor
din Europa.

Credem în potenþialul economiei
sociale ºi „solidare” de a aborda o
serie de chestiuni societale într-un
mod eficace din punctul de vedere al
costurilor ºi inovator. Prin urmare,
sugerãm Comisiei sã dea un nou im-
puls investiþiilor sociale.

2.3 Echilibru între viaþa de familie
ºi viaþa profesionalã

Considerãm cã, pentru o mai
bunã reconciliere a vieþii profesio-
nale cu viaþa de familie, este nece-
sarã o infrastructurã de îngrijire a
copiilor de proximitate în toate sta-
tele membre ale UE. De asemenea,
solicitãm îmbunãtãþirea accesibilitã-
þii serviciilor de îngrijire pentru pã-
rinþi, familii ºi persoanele aflate în
dificultate. Sprijinim angajatorii care
sunt sensibili la aceste dificultãþi ºi
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socialã ºi modernãsocialã ºi modernãsocialã ºi modernãsocialã ºi modernãsocialã ºi modernã
cetãþeni autonomi ºi independenþi, ºi prin care
se vor evita costuri legate de dependenþa pe ter-
men lung de ajutorul de stat.

Considerãm cã extremismul ºi populismul tre-
buie eliminate din cadrul UE ºi din regiunile afla-
te în crizã, pentru a le oferi persoanelor per-
spective reale în þãrile lor de origine. Piaþa uni-
cã reprezintã una dintre principalele temelii ale
Uniunii, iar buna funcþionare a acesteia consti-
tuie baza pentru redresarea economicã în Euro-
pa. În acest context, mobilitatea forþei de mun-
cã este deosebit de importantã ca sursã de com-
petitivitate europeanã.

La fel ca în alte domenii (de la legislaþia din
domeniul mediului pânã la piaþa unicã ºi Pac-
tul de stabilitate ºi de creºtere), insistãm asu-
pra aplicãrii ºi respectãrii depline ºi coerente a
normelor UE ºi naþionale, inclusiv a acorduri-
lor colective, de cãtre toate pãrþile interesate
relevante. Respectarea legilor este o condiþie

prealabilã pentru o piaþã unicã echitabilã ºi care
funcþioneazã bine.

Suntem convinºi cã economia noastrã socialã
de piaþã este strâns legatã de un dialog social efi-
cient. În acest sens, sprijinim angajamentul Co-
misiei Europene ºi al preºedintelui acesteia de a
relansa dialogul social european. Subliniem, de
asemenea, cã dialogul social, în conformitate cu
articolele 9 ºi 152 din Tratatul privind funcþiona-
rea Uniunii Europene, trebuie luat în considera-
re în definirea ºi punerea în aplicare a politicilor
la nivelul UE. Capacitatea partenerilor sociali de
a participa la un dialog social veritabil este esen-
þialã pentru a crea un echilibru între competiti-
vitate ºi echitate, contribuind astfel la contura-
rea politicilor sociale moderne ºi echilibrate ale
UE, care sã reflecte nevoile angajaþilor ºi ale an-
gajatorilor. Pentru a consolida democraþia parti-
cipativã, Grupul PPE încurajeazã dialogul social
prin utilizarea de mijloace online.

cautã modalitãþi de a lua în conside-
rare aceste probleme conexe, astfel
încât sã aducã beneficii organizaþiei,
dar, mai important, sã le permitã an-
gajaþilor sã ajungã la un echilibru
mai bun între viaþa profesionalã ºi
viaþa privatã. Recunoaºtem rolul
crucial al mamelor ºi taþilor în socie-
tatea noastrã ºi, de asemenea, salu-
tãm ºi sprijinim iniþiativa anunþatã
de Comisie de a promova o mai mare
participare a femeilor pe piaþa mun-
cii prin cãutarea unor soluþii pentru
obstacolele din calea unui echilibru
mai bun între viaþa profesionalã ºi
viaþa privatã, în beneficiul persoa-
nelor/familiilor ºi întreprinderilor.

Recunoaºtem importanþa servi-
ciilor de îngrijire a copiilor ºi a altor
membri ai familiei care au nevoie de
aceste servicii. Sprijinim toate mã-
surile adoptate la nivelul statelor
membre care recunosc valoarea
muncii neretribuite din activitãþile
de îngrijire ºi considerãm cã aceas-
tã muncã ar trebui sã fie recunoscu-
tã în sistemele de pensii, reducând,
astfel, disparitatea la nivelul pensii-
lor între femei ºi bãrbaþi.

Îmbãtrânirea în condiþii de sãnã-
tate pe toatã durata vieþii trebuie sã
devinã, începând din copilãrie, un
concept de bazã în elaborarea politi-
cii, pentru a îmbunãtãþi calitatea vie-
þii la bãtrâneþe. Acesta ar trebui sã
includã standarde înalte de sãnãtate
ºi siguranþã la locul de muncã, pe tot
parcursul vieþii profesionale.

3. Un cadru politic
ºi legislativ solid

Respectãm tratatele care, în con-
formitate cu principiul subsidiaritã-
þii, conferã Uniunii Europene (în te-
meiul articolelor 151-161 din TFUE)
dreptul de a susþine ºi completa acti-
vitãþile statelor membre în domeniul
protecþiei securitãþii ºi sãnãtãþii lu-
crãtorilor, condiþiilor de muncã, se-
curitãþii sociale ºi protecþiei sociale,
informãrii ºi consultãrii lucrãtorilor,
incluziunii persoanelor dezavantaja-
te ºi integrãrii resortisanþilor þãrilor
terþe în situaþie de ºedere legalã pe
teritoriul Uniunii.

Considerãm cã dreptul european
al muncii ºi dreptul social european
trebuie sã stabileascã standarde so-
ciale minime în întreaga Europã, asi-
gurând, astfel, condiþii de concuren-
þã echitabile pentru toþi cetãþenii UE
ºi toate întreprinderile europene,
consolidând coeziunea socialã ºi te-
ritorialã în Europa, inclusiv în regiu-

nile ultraperiferice. Cu toate aces-
tea, suntem conºtienþi cã legislaþia
europeanã trebuie sã garanteze un
echilibru între nevoile diferitelor
state membre, sectoare, drepturi ale
lucrãtorilor ºi ale cetãþenilor. Orice
introducere a unor noi norme la ni-
vel european trebuie sã fie justifica-
te, proporþionale ºi bazate pe eva-
luãri aprofundate, sprijinite de do-
vezi, ºi pe respectarea obiceiurilor
ºi tradiþiilor naþionale.

Suntem în favoarea punerii în
aplicare a unor reforme ale pieþei
forþei de muncã care sã încurajeze
integrarea pe piaþa forþei de muncã
a persoanelor care sunt în cãutarea
unui loc de muncã, îmbunãtãþind fle-
xibilitatea internã ºi externã pentru
angajatori ºi oferind lucrãtorilor pro-
tecþie socialã sigurã ºi sustenabilã.
Astfel de reforme ar trebui sã asigu-
re un echilibru între standardele am-
biþioase privind protecþia lucrãtori-
lor ºi sporirea ºanselor de reinserþie
profesionalã.

Europa trebuie sã acþioneze în mod
eficient, evitând, în acelaºi timp, sã
facã promisiuni goale. Grupul PPE
solicitã crearea unei agende pentru
o reglementare inteligentã, care sã
faciliteze respectarea ºi punerea în
aplicare corespunzãtoare a legislaþiei
sociale a UE ºi care sã garanteze cã
fondurile ajung la destinatarii potri-
viþi. Subliniem cã dialogul social rã-
mâne o componentã esenþialã a eco-
nomiei sociale de piaþã, pe tot par-
cursul procesului de reglementare in-
teligentã, în conformitate cu artico-
lele 9 ºi 152 din TFUE.

Aceastã agendã ar trebui sã fie
cuprinzãtoare ºi legatã în mod direct
de procesul semestrului european.
Aceasta ar trebui sã consolideze ana-
lizarea ºi definirea în comun a strate-
giilor, atât sociale, cât ºi economice,
ale statelor membre, subliniind nece-
sitatea reconcilierii acestor criterii.

Recunoaºtem cã includerea indi-
catorilor de ocupare a forþei de mun-
cã în procedura privind dezechilibre-
le macroeconomice reflectã într-o mai
mare mãsurã evoluþiile sociale ºi cele
în materie de ocupare a forþei de mun-
cã în procesul semestrului european.
Sprijinim ideea de a oferi acestor in-
dicatori acelaºi statut ca al celorlalþi
indicatori principali, pentru a putea
fi utilizaþi în cercetãri aprofundate cu
scopul de a îmbunãtãþi, dacã este
necesar, rezultatele politicilor socia-
le ºi de ocupare a forþei de muncã
prin reforme structurale adecvate.

3.1 Protecþia socialã a lucrãtorilor
Grupul PPE sprijinã politicile de

protecþie socialã eficace ºi respon-
sabile, bazate pe drepturi ºi obliga-
þii. Statele membre ar trebui sã asi-
gure protecþia socialã a lucrãtorilor
în ceea ce priveºte pensiile, prevã-
zând pensii publice suficiente pen-
tru a menþine un nivel de trai decent
ºi a oferi protecþie împotriva sãrã-
ciei la bãtrâneþe, promovând, de ase-
menea, drept acoperire suplimenta-
rã, scheme de pensii complementa-
re legate de contractele de muncã.
În conformitate cu principiul subsi-
diaritãþii, statele membre ar trebui sã
îºi asume responsabilitatea deplinã
pentru organizarea sistemelor lor de
pensii, precum ºi pentru decizia asu-
pra rolului fiecãruia dintre pilonii
sistemului de pensii din fiecare stat
membru. Cu toate acestea, este ne-
cesarã crearea unui sistem european
de evidenþã a pensiilor.

Având în vedere creºterea spe-
ranþei de viaþã în toate statele mem-
bre ale UE, care este în creºtere, în
medie, cu 2,5 ani la fiecare 10 ani,
precum ºi schimbãrile demografice
din Europa, solicitãm statelor mem-
bre sã punã în aplicare de urgenþã
schimbãrile structurale necesare,
inclusiv sistemele de pensii, pentru
a asigura securitatea socialã suste-
nabilã pentru toþi ºi solidaritatea în-
tre generaþii.

Sprijinim contractele pe termen
lung ca formã de contract standard,
care poate fi stimulatã prin mãsuri
adecvate. Locurile de muncã cu frac-
þiune de normã, munca temporarã,
munca sezonierã ºi alte forme de con-
tracte sunt, de asemenea, necesare
pentru a permite o varietate de dis-
poziþii contractuale pentru întreprin-
deri ºi lucrãtori. Cu toate acestea,
solicitãm luarea de mãsuri care sã
garanteze cã orice tip de contract ofe-
rit unui lucrãtor corespunde angaja-
mentului ºi responsabilitãþilor sale ºi
nu este o chestiune de abuz sau spe-
culaþii. Considerãm cã diversitatea,
flexibilitatea ºi securitatea sunt foar-
te importante atât pentru angajaþi, cât
ºi pentru angajatori.

Sprijinim mãsurile de combatere a
muncii nedeclarate sub toate forme-
le sale, precum ºi raporturile de mun-
cã precare. Pentru noi, locurile de
muncã precare reprezintã locuri de
muncã care nu respectã standardele
europene ºi naþionale, în special în
ceea ce priveºte sãnãtatea ºi securi-
tatea la locul de muncã ºi/sau care
nu furnizeazã resurse suficiente pen-

tru o viaþã decentã ºi o protecþie so-
cialã adecvatã.

Solicitãm o serie de norme sim-
plificate ºi mai eficiente în materie
de sãnãtate ºi de siguranþã la locul
de muncã ºi creºterea capacitãþii
IMM-urilor ºi a microîntreprinderi-
lor de a pune în aplicare mãsuri efec-
tive ºi eficiente de prevenire a ris-
curilor, astfel cum este prevãzut de
legislaþia europeanã ºi naþionalã,
respectând în acelaºi timp drepturi-
le lucrãtorilor. Insistãm asupra fap-
tului cã angajaþii care au locuri de
muncã de nouã generaþie au dreptul
la o protecþie adecvatã în materie de
sãnãtate ºi securitate, adaptatã la
noile circumstanþe, cum ar fi stre-
sul, surmenajul sau bolile musculo-
scheletice. Dorim, de asemenea, sã
profitãm de ocazia oferitã de digita-
lizarea locurilor de muncã pentru a
crea acorduri sigure ºi flexibile pri-
vind timpul de lucru pentru îmbu-
nãtãþirea echilibrului între viaþa pro-
fesionalã ºi cea privatã.

3.2 Egalitatea de ºanse
Ne angajãm cu fermitate sã îm-

bunãtãþim incluziunea pieþei euro-
pene a muncii ºi, prin urmare, spriji-
nim mãsurile care sunt în favoarea
eliminãrii lacunelor din legislaþia eu-
ropeanã privind combaterea discri-
minãrii din domeniul ocupãrii forþei
de muncã, în special în ceea ce pri-
veºte persoanele cu handicap. În
plus, susþinem punerea în aplicare,
fãrã întârziere, a Directivei 2000/78/
CE a Consiliului privind egalitatea
de tratament în ceea ce priveºte în-
cadrarea în muncã ºi ocuparea for-
þei de muncã.

Grupul PPE sprijinã cu fermita-
te egalitatea deplinã între bãrbaþi
ºi femei în ceea ce priveºte salarii-
le ºi pensiile, precum ºi în ceea ce
priveºte evoluþia carierei, în fieca-
re stat membru. Solicitãm luarea
unor mãsuri specifice care sã vize-
ze creºterea ratei ocupãrii forþei de
muncã în rândul femeilor pentru a
combate disparitatea persistentã
de gen de 11,5 % în ceea ce pri-
veºte ocuparea forþei de muncã ºi
pentru a utiliza la potenþialul ma-
xim competenþele ºi abilitãþile fe-
meilor pe piaþa forþei de muncã.

3.3 Mobilitatea lucrãtorilor
Mobilitatea este o sursã de com-

petitivitate pe piaþa unicã. Nu ne pu-
tem abate de la un principiu funda-
mental al UE, cum este libera circu-
laþie. Prin urmare, susþinem libera cir-
culaþie a lucrãtorilor ºi mobilitatea
reglementatã prin norme clare ale UE
privind coordonarea sistemelor de
securitate socialã. În acelaºi timp,
nu trebuie sã tolerãm niciun fel de
abuz, fraudã sau nerespectare a le-
gislaþiei UE în vigoare.

Solicitãm statelor membre sã asi-
gure condiþii de concurenþã echita-
bile în Uniunea Europeanã. În acest
sens, solicitãm un plan de acþiune
pentru a elimina deficienþele identi-
ficate în normele actuale, pentru a

combate dumpingul social din ca-
drul practicilor sociale ilegale ºi pen-
tru a aplica controale eficiente. Soli-
citãm statelor membre sã creeze un
ghiºeu unic, precum ºi un site inter-
net naþional unic, pentru informarea,
consilierea ºi sprijinirea lucrãtorilor
transfrontalieri cu privire la conse-
cinþele fiscale ºi de securitate socialã
care rezultã din activitatea retribui-
tã într-un alt stat membru.

Abuzul ºi frauda pot fi abordate
doar în cazul în care UE ºi legiuito-
rul naþional prevãd un cadru juridic
eficace, adecvat, bazat pe coopera-
re reciprocã ºi a cãrui respectare
poate fi asiguratã, în timp ce statele
membre trebuie sã îmbunãtãþeascã
controalele ºi sã se asigure cã aces-
tea sunt proporþionale, justificate ºi
nediscriminatorii. Cu toate acestea,
lupta legitimã ºi legalã împotriva
fraudei nu trebuie sã fie folositã
drept pretext pentru a pune în dis-
cuþie dispoziþiile tratatelor, inclusiv
principiul liberei circulaþii a persoa-
nelor ºi a serviciilor prin care cetã-
þenii din alte state membre ale UE
trebuie sã fie trataþi în mod egal ca
ºi cetãþenii statului membru gazdã.

Salutãm planurile Comisiei de a
identifica ºi a remedia deficienþele
în coordonarea dreptului bãnesc mi-
nim în materie de securitate socialã
în întreaga Europã, prin adaptarea
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 ºi
punerea în aplicare a Regulamentu-
lui (CE) nr. 987/2009 privind coor-
donarea sistemelor de securitate
socialã. Nu trebuie sã permitem ca
legislaþia privind coordonarea sis-
temelor de securitate socialã sã fie
adaptatã pentru a fi folositã drept
instrument de concurenþã neloialã.

Suntem conºtienþi de faptul cã
existã încã probleme legate de pu-
nerea în aplicare a Directivei privind
detaºarea lucrãtorilor. În acest con-
text, pentru a preveni abuzurile, so-
licitãm statelor membre sã punã în
aplicare la timp Directiva privind
detaºarea lucrãtorilor ºi sã realize-
ze o analizã a impactului punerii în
aplicare a acesteia. Comisia a anun-
þat publicarea pachetului privind
mobilitatea forþei de muncã, inclu-
siv o revizuire specificã a Directi-
vei privind detaºarea lucrãtorilor.
Insistãm asupra faptului cã, în ca-
zul în care acest proces începe, tre-
buie sã abordeze numai elemente
necesare care nu au fost încã rezol-
vate, pentru a asigura un tratament
echitabil al lucrãtorilor ºi condiþii
competitive egale pentru întreprin-
deri. Directiva revizuitã trebuie sã
faciliteze în continuare libertatea de
a presta servicii. Orice mãsuri pro-
puse trebuie sã fie clare, proporþio-
nale, nediscriminatorii ºi justifica-
te ºi sã respecte mecanismele dife-
rite de stabilire a salariilor din sta-
tele membre. Solicitãm o mai bunã
cooperare transfrontalierã între
serviciile de inspecþie responsabi-
le ºi un schimb electronic de infor-
maþii ºi date cu scopul de a efectua
controale mai stricte care sã com-
batã ºi sã previnã abuzurile.
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METEO

În mare
parte seninmiercuri, 10 august - max: 32°C - min: 17°C

$
1 EURO ...........................4,4578 ............. 44578
1 lirã sterlinã................................5,2202....................52202

1 dolar SUA.......................4,0206........40206
1 g AUR (preþ în lei)........172,3592.....1723592

Cursul pieþei valutare din 10 august 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

MIERCURI - 10 august

07:00 Exclusiv în România
07:50 Vorbeºte corect!
07:55 Sporturi
08:00 Telejurnal matinal
08:45 Sport
09:00 Necazuri de puºtoaicã
2000, Canada, SUA, Comedie,

Dramã, Familie
10:00 Fãrã etichetã
11:00 Jocurile Olimpice Rio 2016

(R)
12:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
13:00 Telejurnal
14:00 Jurnal Olimpic
14:30 Jocurile Olimpice Rio

2016
19:00 Telejurnal
20:00 Ochiul magic
20:30 Jocurile Olimpice Rio

2016 - Filler
20:40 Jocurile Olimpice Rio

2016
00:30 Charlot lucrãtor la bancã
01:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
06:30 Teleshopping

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie
08:55 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
09:00 Tatã de vacanþã (R)
2002, Italia, Comedie
10:00 Ediþie specialã
11:00 Dincolo de moarte…

IUBIREA!…
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Pângãraþi, harul dintr-o

paginã de letopiseþ
13:00 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
13:10 Cartea cea de toate zilele
13:20 Tatã de vacanþã
2002, Italia, Comedie
14:15 Teleshopping
14:30 Telejurnal TVR 2
15:30 Alexandru Tomesc în

Turneul Stradivarius Bach to
Basics. redifuzare

16:20  5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

16:30 Oglinda cerului-Bistriþa
nemþeanã

17:00 Impact
18:00 Ediþie specialã
19:00 Memorialul Durerii
20:00 Ediþie specialã
21:00 Rugãciunea din zid
22:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
00:00 Cartea cea de toate zilele
00:10 Jocurile Olimpice Rio 2016

- Filler
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
01:30 Interzis, arestat, cenzurat
01:40 Jocurile Olimpice Rio 2016

- Filler
01:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
03:30 A doua emigrare
04:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:50 Sã uiþi Parisul
09:30 Viaþa secretã a lui Marilyn

Monroe
12:25 Rodencia ºi dintele
13:50 Pe platourile de filmare
14:20 Pact matrimonial
15:50 Autorii anonimi
17:25 Cei patru fantastici:

Ascensiunea lui Silver Surfer
19:00 Jucãtorii
19:30 Directori adjuncþi
20:00 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
22:20 În acea noapte
23:20 Întâmplarea
00:50 Lupii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Secrete
1992, SUA
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Las fierbinþi
2012, România, Comedie
21:30 Norbit
2007, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
23:30 ªtirile Pro Tv
00:00 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 Las fierbinþi (R)
2012, România, Comedie
02:00 Norbit (R)
2007, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
03:30 Arena bucãtarilor (R)
04:00 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 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Pânã la capãtul lumii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Pânã la capãtul lumii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pânã la capãtul lumii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:30 Ce se întâmplã doctore?
06:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)

07:00 Ce spun românii (R)
08:00 Africa viselor mele (R)
10:45 La bloc (R)
13:00 Maestrul despãrþirilor (R)
14:45 Iepuraºul casei (R)
16:45 La bloc
19:00 Aterizare forþatã
20:30 A Seduction in Travis

County
22:30 Cabana din pãdure
00:30 A Seduction in Travis

County (R)
02:30 Cine A.M.
06:00 Bunã ziua, tristeþe (R)

PRO CINEMA

09:00 Mireasã pentru fiul meu
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 Splash! Vedete la apã
00:00 Insula iubirii
02:30 Revizie tehnicã
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Cei 7 ani de acasã (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 Bahar: Viaþã furatã
2014, Turcia, Dramã
22:00 Roata norocului (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Bahar: Viaþã furatã (R)
2014, Turcia, Dramã
03:15 Pastila de râs (R)
04:00 Cu capul în nori (R)
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 SOS, Sãnãtatea mea (R)
08:45 Focus din inima României

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
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 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Pericol extrem
1996, Canada, Acþiune
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Pericol extrem (R)
1996, Canada, Acþiune
03:30 Cireaºa de pe tort (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
12:00 ªtiri Sport.ro
12:10 Ora exactã în sport
13:00 Fotbal SuperCupa

Europei: Real Madrid - Sevilla
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Roma - CFR Cluj
17:30 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Dã-i bãtaie! Local Kombat
20:00 Rezumate UEFA Euro 2016
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal SuperCupa

Europei: Real Madrid - Sevilla
00:00 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Lupii

Se difuzeazã la HBO, ora 00:50

Povestea îl are în centru pe ado-
lescentul Cayden Richards, un
fericit al sorþii: este cãpitanul
echipei de fotbal a ºcolii, are cele
mai bune note ºi cea mai frumoasã
prietenã. Însã, într-o noapte bles-
tematã totul se schimbã. Pãrinþii îi
sunt omorâþi cu sãlbãticie, iar el
constatã terifiat cã începe sã se
transforme într-un lup. Panicat,
fuge, hotãrât sã afle ce i se întâm-
plã. Ajunge astfel într-un orãºel
ciudat, izolat, numit Lupine Ridge...

Norbit

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 21:30

"Numele meu este Norbit Albert
Rice ºi am fost orfan..." Aºa
începe povestea lui Norbit
(Eddie Murphy), care a fost
crescut de Dl. Wong (Eddie
Murphy) la restaurantul ºi
orfelinatul Golden Wonton.
Acolo, Norbit ºi-a întâlnit sufle-
tul pereche, adorabila Kate
(Thandie Newton). Cei doi au
devenit inseparabili - ºi lucurile
au ramas aºa pânã când Kate a
fost adoptatã ºi l-a parasit pe
Norbit pentru a-ºi începe noua
viaþã...

Cabana din pãdure

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   22:30

Mai mulþi tineri ajung plini de
entuziasm într-o cabanã din
pãdure. Sunt convinºi cã vor
petrece un weekend de milioa-
ne, cu muzicã ºi bãuturã din
plin, dar ceva cu totul ºi cu
totul ieºit din comun li se va
întâmpla...
Cu:
Chris Hemsworth, Anna Hutchi-
son, Jesse Williams, Kristen
Connolly

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.

Anunþul tãu!
ªcoala Popularã de Arte ºi

Meserii Cornetti Craiova, cu se-
diul în strada Jieþului nr. 19, pri-
meºte înscrieri pentru anul ºco-
lar 2016 – 2017 în perioada 22
august - 2 septembrie 2016, la
urmãtoarele discipline: canto
clasic, muzicã uºoarã,  muzicã
popularã, pian, vioarã, chitarã,
orgã, acordeon, instrumente de
suflat (saxofon), dans clasic
(balet), actorie, picturã, graficã,
artã cinematograficã, regie-te-
atru. Examenul de admitere, în
anul I, se va desfãºura în pe-
rioada 5 – 9 septembrie 2016.
Relaþii la telefon 0251 – 413371;
între orele 09,00 – 15,00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

POPA Laurenþiu Constantin
anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a
acordului de mediu pentru pro-
iectul „Construcþie anexã-atelier
reparaþii ºi întreþinere autovehi-
cule (autoturisme) intrare în le-
galitate” propus a fi amplasat în
Mun. Bãileºti, str. General Iancu
Ghenescu, nr. 85, jud. Dolj. In-
formaþiile privind proiectul pro-
pus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediu-
lui Dolj, Craiova, str. Petru Rareº,
nr. 1 ºi la sediul: Mun. Bãileºti,
str. General Iancu Ghenescu,
nr. 85, jud.Dolj, în zilele de luni
pânã joi, între orele 8.00-16.30
ºi vineri între orele 8.00-14.00.
Observaþiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Dolj,
Craiova, Str. Petru Rareº, nr. 1,
fax: 0251.419.035, email: office-
@apmdj.anpm.ro.

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.

POSTLICEALA  ECOLOGICÃ „SF. ªTEFAN”=
=   POSTLICEALA   MEDICALÃ   EUROPEANÃ
(AUTORIZATÃ  +  ACREDITATÃ  + ATESTATÃ)

ªCOLARIZEAZÃ  PENTRU ROMÂNIA ªI  EUROPA:
         Asistenþi  Medicali  Generaliºti – A.M.G.
         Asistenþi  Medicali  de  Farmacie – A.M.F.
     CONDIÞII  SPECIFICE  ºi  NOUTÃÞI:
-Se pot asigura locuri de muncã din timpul scola-

rizãrii (ex. în Germania, limba se invaþã în 3 ani, în
þarã sau în practica din Germania),

-Se face practicã ºi în alte þãri (ex. în acest an,  în
Spania, la Valencia, cu 30 de elevi),

-Taxa de ºcolarizare realã: 2300 lei  la AMF ºi
2500 lei la AMG (pentru toate cheltuileile norma-
le, inclusiv plata practicii în spitale),

-Taxa se plãteºte în 6 rate ºi se poate reduce
prin burse,

-Avem bazã materialã completã, profesori de spe-
cialitate ºi un renume  obþinut în cei 17 ani de acti-
vitate, cu peste 2750 de absolvenþi.

==============================================================
       Înscrierile se fac de luni pânã vineri, între

10: 00  ºi  18:00, la  sediul nostru din clãdirea “B”
a ªcolii “Elena Farago”,  fosta  Scoala  nr. 34 din
Craioviþa, lângã PECO pe Calea Severinului.

 www.scoalaecologica.ro + paginile de  FACEBOOK,
Tel. 0251.420534

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.

OFERTE SERVICIU
SC GENERAL
MEEL ELECTRIC
SRL, cu sediul în
Bãicoi, judeþul Pra-
hova, str. C. D. Ghe-
rea, nr. 2 BIS, anga-
jeazã electricieni cu
grad de autorizare
mediu ºi grad de au-
torizare înalt. Socie-
tatea mentionatã
oferã: salariu atrac-
tiv, cazare, tichete
masã, transport. Cei
interestaþi se pot
adresa la urmãtoare-
le numere de telefon
sau pot transmite cv-
urile prin e-mail: tel.
Mobil – 0740170032
- tel. Fix -
0244262801 1a fax:
0244262801 - gene-
ral.meel.ro@gmail-
.com,  - general_me-
el@yahoo.com.
ANGAJEZ perso-
nal fast-food olan-
dez. Telefon: 0763/
175.855.
Caut menajerã pen-
tru curãþenie aparta-
ment, o zi / sãptãmâ-
nã, vârsta peste 55
ani. Telefon: 0727/
226.367.

DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.
Cãutãm cuplu cu vâr-
sta 23-33 ani, permis
conducere: englezã
începãtor, pentru a
lucra ca ºi persoanã
fizicã independentã în
Anglia – Regiune
Essex. Cuplul lucrea-
zã împreunã la curã-
þenie: case, birouri,
grãdini. Trimiteþi C.V.
cu pozã ºi numãr de
telefon la e-mail: ploa-
elaurentiu@yahoo.-
com. Cuplurile alese
vor primi pe email-ul
lor toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare, fãrã
alte costuri.

PRESTÃRI SERVICII
Filmãri foto video de
calitate superioarã la
preþuri avantajoase.
Telefon: 0766/359.513.
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Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Re-
laþii la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez
parchet. Garantez
calitatea. Telefon:
0755/010.296.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã
Bucureºti, Dristor,
24.000 Euro. Exclus
agenþii. Telefon:
0724/167.883.
Vând garsonierã
Brazdã.Telefon:
0766/ 587.549.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament
în Balº, ultracen-
tral, etaj 1, 100 mp,
3 camere, 2 bal-
coane. Preþ: 33000
Euro. Telefon:
0720/813.742.

CASE
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna
Periºor + anexe,
apã curentã, cana-
lizare la poartã, te-
ren 4500 mp, livadã
cu pruni, vie. Tele-
fon: 0765/291.623.
Vând casã Craio-
va, str. Drumul Jiu-
lui 5 camere, încãl-
zire centralã sau
schimb cu aparta-
ment. Telefon:
0746/498.818.

Vând teren casã
comuna Pieleºti,
judeþul Dolj –
1820 mp. Infor-
maþii. Telefon:
0723/447.493.
Vând casã Catar-
giu, teren 400 mp
sau schimb. Tele-
fon: 0761/049.374;
0753/626.631.
Casã mare  cu toa-
te utilitãþile super-
îmbunãtãþitã în co-
muna Lipovu cu te-
ren 7000 mp. Tele-
fon: 0742/450.724.

TERENURI
Vând pãdure Bo-
rãscu - Gorj. Tele-
fon: 0723/693.646.
Zonã centralã, te-
ren 760 mp, utilitãþi
+ casã demolabi-
lã. Telefon: 0724/
309.640.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, cadas-
tru, pomi fructiferi,
vie la 10 km de Cra-
iova schimb –
apartament + dife-
renþa. Telefon:
0727/884.205.
Vând 400 ºi 1500
mp Bãile Govora,
toate utilitãþile, îm-
prejmuit, asfalt, lân-
gã pãdure. Telefon:
0351/402.056;
0744/563.640.

AUTO
ROMÂNEªTI

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

STRÃINE
Vând Skoda Octavia
Tour 1.6 benzina,
unic proprietar - de
nouã, super întreþi-
nutã, toate consu-
mabilele schimbate
recent, fãrã nici un
defect. Telefon:
0766/632.388.
Vand Seat Leon 1.6.
Înmatriculatã RO; -
An fabricaþie: 2003;
Km: 195000; - 105
CP; Benzinã; Euro
4; - Aer Condiþionat;
6 airbag-uri; - Gea-
muri Electrice; Închi-
dere centralizatã;
ABS; Servodirecþie;
Xenon; - Interior
Recaro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, rela-
þii la telefon: 0764/
779.702; 0767/
453.030.
Vând bicicletã
damã, giurgiuvele
vopsite, cu gea-
muri, presã hidra-
ulicã mase plastice,
2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aº-
chietoare. Preþ ne-
gociabil. Telefon:
0351/ 809.908.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/ 416.455
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.
Vând 12 (douãs-
prezece) taburele
din material melami-
nat. Telefon: 0728/
911.350.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600,
arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5
locuri. Telefon:
0745/589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 / 850W,
canistre aluminiu 20
litri noi, loc de veci
Sineasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.

Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti conve-
nabil, maºinã de cu-
sut Ileana. Telefon.
0729/977.036.
Cadã baie fibrã sti-
clã, ghivete baie, coº
de þeavã pentru cen-
trale, cârlige jghea-
buri zincate. Telefon:
0767/153.551.
Telefon mobil EBO-
DA sigilat, cutii me-
talice pãstrare ar-
mament cartuºe,
piese  Dacia noi, piei
bovinã ºi oaie argã-
site- vopsite, încãl-
þãminte piele milita-
re, combinã muzi-
calã Stereo 205,
calculator instruire
copii. Telefon: 0735/
445.339.

Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, cana-
pea, fotolii, scaune, bi-
bliotecã, aspirator,
masã, saltea copil. Te-
lefon: 0770/298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu
ºinã imitaþie, dimen-
siunile 1x0,50 m, bu-
telii aragaz voiaj 5
litri. Negociabil. Tele-
fon: 0251/598.518;
0748/233.140.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.

DIVERSE
Singura argintãrie
din Craiova, situatã în
ValeaVlãicii (vis-a-vis
de Electrica) unde
gãsiþi bijuterii lucrate
manual, cu argint la
schimb ºi manopera/
obiect. Telefon:
0351/423.493.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

Dupã “ºocul” din debut, cu An-
gola (19-23), România a fost strivitã,
realmente, de gazda Brazilia, scor 13-
26, luni searã. Dacã prima reprizã ar
putea fi catalogatã doar una modes-
tã, în actul secund handbalistele noas-
tre au arãtat cu adevãrat groaznic, ne-
reuºind sã puncteze decât de patru
ori, faþã de cele 12 goluri încasate, unul
dintre ele chiar din partea goalkeeper-
ului Barbara Arenhart. Trebuie menþi-
onat ºi faptul cã sud-americancele au
evoluat încã din minutul 17 fãrã cãpi-
tanul Eduarda Amorim, echipiera lui
Gyor fiind eliminatã dupã un fault la
Melinda Geiger.

Ca de obicei, Cristina Neagu a fost
cea mai bunã realizatoare din rândul
tricolorelor, cu 6 goluri. Au mai mar-
cat Oana Manea (2), Melinda Geiger
(2), Valentina Ardean-Elisei (1), Laura
Chiper (1) ºi Patricia Vizitiu (1).

Din tabãra adversã a strãlucit pes-
te toate Ana Paula Rodrigues! Fosta

Din rãu în mai rãu

România, înfrângere horror cu BraziliaRomânia, înfrângere horror cu BraziliaRomânia, înfrângere horror cu BraziliaRomânia, înfrângere horror cu BraziliaRomânia, înfrângere horror cu Brazilia
Pentru handbalistele tricolore urmeazã, astãzi  (17:30, TVR 1), meciul cu cealaltã mare decepþie,
Muntenegru, contra cãreia, dacã vor sã mai spere la “eliminatorii”, trebuie mãcar sã nu piardã

jucãtoare a celor de la CSM Bucureºti
a punctat de 8 ori ºi a contribuit la
multe alte reuºite ale echipei.

Bulatovic & compania,
executate ºi ele de Angola

Aºadar, România va întâlni, astãzi,
Muntenegru, formaþie care, dupã un
insucces cu Spania, a izbutit, la rându-i,
contra-performanþa de a se împiedica
de “cenuºãreasa” Angola, scor 25-27,
ieri dimineaþã. ªi asta în contextul în care
Katarina Bulatovic ºi colegele sale bã-
teau reprezentativa africanã la 10 goluri
distanþã (38-28), în decembrie, în opti-
mile Campionatului Mondial.

România ºi Muntenegru s-au califi-
cat braþ la braþ la Rio, termininând pe
primele douã poziþii, la egalitate de
puncte, turneul preolimpic din Dane-
marca, din luna martie. A mai participat
Uruguayul, iar dupã ce au strâns maxi-
mum de puncte în primele douã parti-
de, jucãtoarele lui Ryde rivalele din fos-

ta Iugoslavie au remizat.
Revenind la grupa noastrã de la

Olimpiadã, Norvegia a trecut cu 27-24
de Spania, în primul meci din cadrul
etapei a doua.

Clasamentul în Grupa A se prezin-
tã astfel: 1. Brazilia 4p, 2. Angola 4p, 3.
Spania 2p, 4. Norvegia 2p, 5. Munte-
negru 0p, 6. România 0p.

În afarã de România – Muntenegru,
astãzi se mai joacã Brazilia – Spania
(15:30) ºi Norvegia – Angola (22:40).

În cealaltã grupã, luni s-au jucat par-
tidele: Coreea de Sud – Suedia 28-31,
Franþa – Rusia 25-26, Argentina – Olan-
da 18-26. Clasament: 1. Suedia 4p, 2.
Rusia 4p, 3. Franþa 2p, 4. Olanda 2p, 5.
Coreea S. 0p, 6. Argentian 0p. Progra-
mul zilei: Rusia – Suedia (20:40), Olan-
da – Coreea S. (1:50), Franþa – Argenti-
na (3:50).

În faza urmãtoare se calificã primele
patru clasate din fiecare grupã, jucân-
du-se încruciºat, 1A-4B, 2A-3B, 2B-3A
ºi 1B-4A.

Monica Niculescu (56 WTA) s-a retras din
proba de simplu, luni, înaintea meciului din turul al
doilea cu rusoaica Svetlana Kuzneþova (8 WTA), a
anunþat Federaþia Internaþionalã de Tenis (ITF).
Niculescu a acuzat o accidentare la spate, potrivit
sursei menþionate.

Monica Niculescu a resimþit dureri la spate la
turneul de la Montreal, a cãrui finalã de dublu a jucat-
o alãturi de Simona Halep. Monica era o variantã
pentru proba de dublu mixt, alãturi de Florin Mergea.

Altfel, perechea Andreea Mitu / Raluca Olaru a
întâlnit asearã tandemul rus Elena Vesnina /
Ekaterina Makarova (favorite 7) – într-un meci din
optimi, ora, iar Florin Mergea ºi Horia Tecãu
(favoriþi 5) pe brazilienii Bruno Soares ºi Marcelo
Melo, în sferturile de finalã.

Corina Cãprioriu a ratat medalia
de bronz la categoria 57 kg, luni,
dupã ce a fost învinsã, în meciul
decisiv, de portugheza Telma Mon-
teiro. Vicecampioana olimpicã de la
Londra a fost surprinsã dupã 35 de
secunde de Monteiro, care a reuºit
un yuko. Lusitana, la adãpostul
acestui avantaj, a fãcut un meci
obstrucþionist, iar Cãprioriu nu a
reuºit sã gãseascã o breºã în apã-
rarea ei. În semifinale, Cãprioriu ce-
dase, în prelungiri, în faþa brazilien-
cei Rafaela Silva – viitoarea cam-
pioanã. Anterior, românca le  învin-
se pe kosovara Nora Gjakova ºi pe taiwaneza
Lien Chen-Ling. Cãprioriu a reuºit, totuºi, cea
mai bunã clasare de pânã acum a unui sportiv

Tenis: Monica Niculescu s-a retras
din proba de simplu

Judo: Corina Cãprioriu a ratat bronzul

român la Jocurile de la Rio. România mai are
un reprezentant în concursul de judo la Rio,
pe Daniel Natea (+100 kg).

♦ Înotãtoarea ungarã Katinka Hosszu (27 de ani) a câºti-
gat a doua sa medalie de aur la Rio. S-a impus ºi la 100 de
metri spate, dupã triumful de la 400 m mixt. Hosszu le-a depã-
ºit pe Kathleen Baker (SUA), Kylie Masse (Canada) ºi Fu
Yanhui (China), care ºi-au împãrþit locul 3.
♦La 100 m bras feminin s-a impus americanca Lilly King.

Rusoaica Iulia Efimova, calificatã în ultima clipã la Jocurile
de la Rio, dupã scandalul de dopaj cu care s-a confruntat
þara sa, a luat argintul, iar Katie Meilie (SUA), bronzul.
♦Chinezul Sun Yang a cucerit titlul olimpic la 200 m liber, la

douã zile dupã medalia de argint obþinutã la 400 m liber. Sun
i-a devansat pe sud-africanul Chad Le Clos, campionul olim-
pic en-titre la 200 m fluture, ºi pe americanul Connor Dwyer.
♦Scrimera rusã Iana Egorian (22 de ani) a cucerit titlul

olimpic în proba individualã de sabie, dupã o victorie drama-
ticã în finalã, 15-14, contra compatrioatei Sofia Velikaia, cam-
pioana lumii în 2015 ºi numãrul 1 mondial. Medalia de bronz
a fost câºtigat de ucraineanca Olga Harlan, care a învins-o
cu 15-10, în finala micã, pe franþuzoaica Manon Brunet.
♦Japonezul Shohei Ono (24 de ani) a cucerit aurul la judo,

la categoria 73 kg, dupã ce s-a impus în finalã, prin ippon, în
faþa azerului Rustam Orujov. Georgianul Laºa ªavdatuaºvili
ºi belgianul Dirk van Tichelt au intrat în posesia medaliilor
de bronz.
♦Niponii au câºtigat ºi concursul masculin de gimnasticã

artisticã pe echipe, primul aur olimpic la aceastã probã dupã
12 ani ºi al ºaptelea din istorie. Rusia ºi China, campioana
olimpicã din 2008 ºi 2012, au completat podiumul.
♦Judoka Rafaela Silva (24 ani) a adus Braziliei prima me-

dalie de aur la JO, dupã ce a învins-o în finala categoriei 57
de kilograme pe mongola Sumiya Dorjsuren, numãrul 1 mon-
dial, printr-un waza-ari. Japoneza Kaori Matsumoto, cam-
pioana olimpicã din 2012 ºi campioanã mondialã în 2015 ºi

Medaliaþii zilei a treia portugheza Telma Monteiro au câºtigat bronzul, iar Corina
Cãprioriu a încheiat pe locul 5.
♦Thailandeza Sukanya Srisurat a cucerit aurul în concur-

sul de haltere, la categoria 58 kg. A doua a fost compatrioata
Pimsiri Sirikaew, iar taiwaneza Hsing-Chun Kuo ºi-a adjude-
cat bronzul.
♦Halterofilul columbian Oscar Figueroa a devenit cam-

pion olimpic la categoria 62 kg, la patru ani dupã ce a cuce-
rit medalia de argint la Londra. Figueroa (33 de ani) fusese
condamnat cu ceva timp în urmã la 16 luni de închisoare
pentru un furt de autoturism, care i-a perturbat pregãtirea.
Medalia de argint a revenit indonezianului Eko Yuli Ira-
wan, în timp ce kazahul Farhad Harki a intrat în posesia
bronzului.
♦Naþionala femininã a Australiei de rugby în 7 a câºtigat

titlul olimpic dupã ce s-a impus în finalã contra Noii Zeelan-
de, cu 24-17. Locul 3 i-a revenit Canadei, care învins Marea
Britanie cu 33-10 în finala micã.
♦Chinezii Chen Aisen ºi Lin Yue au devenit campion olim-

pici la sãrituri în apã sincron de la trambulina de 10 m. Cei doi
au adus al doilea aur þãrii lor în aceastã disciplinã, dupã titlul
cucerit de Wu Minxia ºi Shi Tingmao, la 3 m feminin. Chen ºi
Lin i-au depãºit pe americanii David Boudia ºi Steele Joh-
nson, în timp ce medaliile de bronz au revenit britanicilor
Tom Daley ºi Daniel Goodfellow.
♦Tiristul croat Josip Glasnovic a cucerit titlul olimpic la

trap (talere) dupã ce l-a învins în actul decisiv, cu 4-3, pe
italianul Giovanni Peliello. Britanicul Edward Ling a câºtigat
bronzul dupã ce l-a învins pe cehul David Kostelecky, me-
daliat cu aur la Beijing în 2008, cu 13-9.
♦Tot în proba de tir, italianul Niccolo Campriani a obþinut

medalia de aur în proba de puºcã aer comprimat, 10 m. Pe
podium au mai urcat ucraineanul Serghei ºi rusul Vladimir
Maslennikov, în timp ce românul Alin Moldoveanu, cam-
pion olimpic în 2012 la Londra, nu a acces în finalã, dupã ce
a ocupat locul 19 în calificãri.

DIGI SPORT 1
16:30, 19:00, 21:30 – FOTBAL –

Cupa Ligii, turul I: Gaz Metan Me-
diaº – ASA Tg. Mureº, ACS Poli Ti-
miºoara – Viitorul, Concordia Chiaj-
na – Pandurii.

DIGI SPORT 2
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa

Ligii, prima rundã: Luton Town –
Aston Villa.

DIGI SPORT 3
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa

Ligii, prima rundã: Fleetwood Town
– Leeds United.

DOLCE SPORT 1
16:30, 19:00, 21:30 – FOTBAL –

Cupa Ligii, turul I: Gaz Metan Me-
diaº – ASA Tg. Mureº, ACS Poli
Timiºoara – Viitorul, Concordia

Aur Argint Bronz Total
1. SUA  5    7    7   19
2. China  5    3    5   13
3. Australia  4    0    3    7
4. Italia  3    4    2    9
5. Japonia  3    0    7   10
6. Ungaria  3    0    0    3
7. Rusia  2    5    3   10
8. Coreea S.  2    2    1    5
9. Thailanda  2    1    1    4
10. Marea Br.  1    1    2    4
* România nu a obþinut nicio medalie.

 SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Chiajna – Pandurii.

TVR 1
14:30, 21:00, 1:00 – JOCURILE

OLIMPICE, la Rio de Janeiro, în Bra-
zilia: ziua a 5-a.

TVR 2
22.00, 0:30, 1:50, 4:00 – JOCURILE

OLIMPICE.
TVR 3

15:30, 18:45, 23:00, 4:35 – JOCU-
RILE OLIMPICE.

LOOK TV
16:30, 21:30 – FOTBAL – Cupa

Ligii, turul I: Gaz Metan Mediaº –
ASA Tg. Mureº, Concordia Chiajna
– Pandurii.

LOOK PLUS
19:00 – FOTBAL – Cupa Ligii, tu-

rul I: ACS Poli Timiºoara – Viitorul.

Top 10 clasament pe medalii dupã primele trei zile (pânã ieri dimineaþã)

JOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIOJOCURILE OLIMPICE DE LA RIO



Pase scurte, pase lungi

Isprava Craiovei, în deplasare,
pe terenul campioanei en-titre, As-
tra Ploieºti, a fost una deplin agrea-
bilã, dar într-un fel anunþatã. De
precedentele evoluþii, incluzând
chiar deznodãmântul partidei inau-
gurale cu Pandurii Târgu Jiu de la
Turnu Severin, dar ºi amicalele din
stagiul de pregãtire. Cu Gigi Mul-
þescu pe banca tehnicã, tânãra echi-
pã a Craiovei dovedeºte pânã acum,
paradoxal pe o insuportabilã cani-
culã, un plus de determinare, dar ºi
de rigoare tacticã. ªi chiar o plãcu-
tã geometrie a traseelor balonului,
în fazele de construcþie ºi atac. Gigi
Mulþescu rãmâne un adept al jocu-
lui deschis, meticulos elaborat ºi
verticalizat, aºa cum el însuºi l-a
practicat. ªi a fost, chiar mare fot-
balist, cu o fastã perioadã, la Dina-
mo Bucureºti (1979 - 1985), dupã
“ucenicia”, ca senior, din Valea Jiu-
lui. Apropiat ca stil de joc lui Auri-
cã Beldeanu, din varii motive, Gigi
Mulþescu va strânge doar 15 se-
lecþii, între 1974 ºi 1983, la echipa
naþionalã. Existã însã un sezon
competiþional, în cariera lui fotba-
listicã, când a strãlucit de-a drep-
tul, ca un star, ajungând cu Dina-
mo Bucureºti în semifinalele Cu-
pei Campionilor Europeni (C1).
Adicã între primele patru echipe ale

Mircea Canþãr

Europei. Eram în toamna anului
1983. Craiova atinsese semifinale-
le Cupei UEFA, iar Steaua ºi Di-
namo, prin oficialii lor vanituoºi,
doreau sã o imite. Dinamo câºti-
gase campionatul intern. Deºi lua-
se Cupa României, Craiova va par-
ticipa doar în Cupa UEFA ºi nu în
Cupa Cupelor, s-a spus dintr-o
proastã comunicare a FRF cu
UEFA, ºi nu va trece de primul tur
cu Hajduk Split (1-0; 0-1 d.l.p.).
Dinamo în schimb, dupã Kuusysi
Lahti (Finlanda), în turul doi al CCE
se va ciocni cu deþinãtoarea trofeu-
lui - ºi datoritã lui Nicolae Rainea -
cu S.V. Hamburg. 3-0 la 19 octom-
brie 1983, pe stadionul 23 august,
în faþa a 70.000 de spectatori, cu
Augustin (min. 29), Gigi Mulþescu
(min. 62) ºi Orac (min. 79), mar-
catori. Ei bine, în acea searã, an-
trenorul Craiovei, de acum, a tri-
mis un trasor de la 35 de metri, care
l-a nãucit pe portarul Stern. La re-
tur, pe 2 noiembrie 1983, pe Ham-
burg Volksparkstadium, 3-2 pentru
gazde, dupã ce au condus cu 3-0,
remontând, la un moment dat, re-
zultatul din tur. Din nou, Gigi Mul-
þescu, mai întâi dupã o pasã lumi-
noasã pentru Þãlnar (min. 86), când
“Þânþarul” a ºi înscris, apoi, 3 mi-
nute mai târziu (min. 89) a lãmurit
definitiv lucrurile, îngropând echi-
pa lui Ernst Happel cu Kaltz, Ma-

gath, Hieronymus, Wutke ºi Von
Hessen în distribuþie. Happel, care
venise cu Fayenoord la Arad, unde
UTA îi zisese de bine, avea motive
sã fie furios pe români. Cornel
Dinu, în cartea sa de memorii -
“Zâmbind din iarbã” (Ed. Minerva
2008), descrie pregãtirile dublei
partide, la nivelul Departamentului

Securitãþii Statului. Miza era una
deosebitã. În sferturi, Dinamo Bu-
cureºti va trece de Dinamo
Minsk, dar se va opri în semifi-
nale, cu Liverpool, echipã care pe
atunci avea un singur strãin,
portarul sud-african Grobbelar.
Când Cornel Dinu va fi numit
antrenor în locul lui Nae Nicuºor

ºi-l va lua pe Gigi Mulþescu se-
cund, acesta rãmânând ºi jucãtor.
“Procurorul” avea ochi, ºi nu lua
pe oricine lângã el. Nu era deloc
un colaborator comod. La 65 de
ani, Gigi Mulþescu încearcã la Cra-
iova o construcþie de echipã, dupã
ce a umblat pe la atâtea, ºi poate
va reuºi. Sprijinul nostru îl are.
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1. Dinamo 3 2 1 0 6-2 7
2. Pandurii 3 2 1 0 5-2 7
3. Voluntari 3 2 0 1 8-3 6
4. CSMS Iaºi 2 2 0 0 6-1 6
5. Steaua 2 2 0 0 4-1 6
6. Craiova 3 2 0 1 5-4 6
7. Gaz Metan 3 2 0 1 5-5 6
8. Botoºani 2 1 0 1 5-5 3
9. Viitorul 3 1 0 2 3-5 3
10. Astra 3 0 1 2 2-6 1
11. Chiajna 3 0 0 3 0-7 0
12. CFR Cluj 3 1 1 1 3-3 -2
13. ASA 3 0 0 3 2-7 -6
14. ACS Poli 2 0 0 2 2-5     -14
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Liga I – etapa a 3-a

FC Voluntari – FC Botoºani 4-2
Au marcat: Spahija 6, Ivanovici 7, 32, Novac 49 / Fulop 30, 78.
ASA – CSMS Iaºi 0-3
Au marcat: Bole 16, And. Cristea 35, Târºã 43.
Astra – „U” Craiova 1-2
Au marcat: D. Niculae 29 / Nuno Rocha 17, Mãzãrache 45.
Steaua – Chiajna 1-0
A marcat: V. Achim 78.
Gaz Metan – Viitorul 2-1
Au marcat: Al. Muntean 17, Llulaku 85 / Þâru 73.
ACS Poli – Pandurii 1-3
Au marcat: Elek 53 / Þucudean 31, Obodo 76, V. Munteanu 90.
CFR Cluj – Dinamo 0-0

Meciul cu Iaºiul ar putea fi printre ultimele pe care
Universitatea Craiova le joacã în Bãnie, fiindcã tele-
viziunile insistã sã difuzeze meciurile alb-albaºtrilor
la ore în care rating-ul este mai ridicat, iar pe “Ex-
tensiv” nu se poate juca în nocturnã. Liga Profesio-
nistã de Fotbal nu are nicio obiecþie ca ªtiinþa sã rã-
mânã în Parcul Romanescu, însã presiunea vine din
partea posturilor tv, care achitã peste 30 de milioane
de euro pe sezon pentru drepturile de difuzare ale
partidelor. ªi cum Craiova face cel mai mare rating
din Liga I, dupã Steaua ºi Dinamo, în condiþiile în
care au cam dispãrut din primul eºalon echipele cu
tradiþie, televiziunile încearcã sã-ºi promoveze pro-
dusul achiziþionat în prime-time.

Stadionul “Ion Oblemenco” este în construcþie ºi
anul acesta nu va putea gãzdui meciuri, iar “Extensi-
vul” nu are nocturnã, aºa încât Universitatea ar fi ne-
voitã sã se “refugieze” la Severin sau Piteºti, deºi în
discuþie intrã chiar ºi Bucureºti sau Giurgiu. Severi-
nul, aflat la 100 de kilometri distanþã de Craiova, gãz-

Dinamo - Hamburg 3-0

Pleacã Universitatea din Bãnie?Pleacã Universitatea din Bãnie?Pleacã Universitatea din Bãnie?Pleacã Universitatea din Bãnie?Pleacã Universitatea din Bãnie?
Alb-albaºtrii ar
putea juca
meciurile de
acasã la Severin,
Piteºti sau
Bucureºti,
deoarece
televiziunile
insistã sã joace
în prim-time

duieºte partidele de pe teren propriu ale celor de la
Pandurii, iar la Piteºti (120 de km de Bãnie) a jucat
Steaua în sezonul trecut, alte arene cu nocturnã nefi-
ind mai aproape de Craiova. Ar mai exista varianta
amplasãrii unei nocturne mobile pe “Extensiv”, însã
costurile sunt destul de mari ºi conducerea grupãrii
din Bãnie se teme cã ar putea apãrea probleme la func-
þionarea acesteia ºi implicit riscul pierderii meciurilor
cu 3-0. “Nu ºtiu ce vom face dacã vom fi obligaþi sã
plecãm din Craiova, probabil vom opta pentru Seve-
rin” a spus Gigi Mulþescu.

Municipalitatea, prin contractul de asociere pe care-
l are cu Universitatea Craiova, pune la dispoziþie sta-
dionul pentru meciuri ºi terenuri de antrenament, însã
dacã televiziunile vor insista sã programeze Universi-
tatea la ore de maximã audienþã, nu existã soluþie

Ieri s-a stabilit programul etapelor a 5-a ºi a 6-a din
Liga I. Alb-albaºtrii vor juca la Timiºoara, cu ACS
Poli, luni, 22 august, de la ora 21, cu Viitorul, pe teren
propriu, se va juca sâmbãtã, 27 august, de la ora 18.30.
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