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- Pe nevastã-mea o cheamã Iu-
lia pentru cã e nãscutã la Alba Iu-
lia. Pe mine, Popescule, ar trebui
sã mã cheme Drobeta, pentru cã
sunt nãscut la Severin.
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Foarte mulþi
doljeni care îºi
petrec vacanþa în
strãinãtate sau,
din varii motive,
cãlãtoresc peste
hotare în aceastã
perioadã au
solicitat
eliberarea
cardului
european de
sãnãtate. Pânã în
prezent, anul
acesta, 2.079 de
asiguraþi au cerut
ºi obþinut de la
Casa de Asigurãri
de Sãnãtate Dolj
cardul european
sau certificatul
provizoriu de
înlocuire a
cardului
european de
asigurat, din care
1.060 numai în
sezonul estival
(iunie-august).
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Acum 100 de ani:Acum 100 de ani:Acum 100 de ani:Acum 100 de ani:Acum 100 de ani:
Nu Brãtianu aNu Brãtianu aNu Brãtianu aNu Brãtianu aNu Brãtianu a
gândit impecabil,gândit impecabil,gândit impecabil,gândit impecabil,gândit impecabil,
ci aºa a decisci aºa a decisci aºa a decisci aºa a decisci aºa a decis
Istoria!Istoria!Istoria!Istoria!Istoria!

Pânã la urmã, ºi istoricul Lucian
Boia poate avea îndreptãþire când
îl citeazã, deºi o mai fac ºi alþii, pe
liderul conservator Petre P. Carp,
care spunea cã „Istoria a decis
totul”, ºi România „are atât de mult
noroc, încât nu-i mai trebuie oa-
meni politici competenþi, care sã
se ocupe de soarta þãrii”. Era o
bunã parte de adevãr în vorbele lui
Petre P. Carp. Ca o paratezã, se
pare cã ºi norocul, cu care s-a
cochetat acum 100 de ani, ne-a
cam pãrãsit.

TTTTTest cu brioest cu brioest cu brioest cu brioest cu brio
pentrupentrupentrupentrupentru
telecomenzile dintelecomenzile dintelecomenzile dintelecomenzile dintelecomenzile din
Centrul VCentrul VCentrul VCentrul VCentrul Vechi!echi!echi!echi!echi!

Sunt promisiuni cãSunt promisiuni cãSunt promisiuni cãSunt promisiuni cãSunt promisiuni cã
nu vor fi dificultãþinu vor fi dificultãþinu vor fi dificultãþinu vor fi dificultãþinu vor fi dificultãþi
în repartizareaîn repartizareaîn repartizareaîn repartizareaîn repartizarea
manuale lormanuale lormanuale lormanuale lormanuale lor

S-a tot vorbit, în ultima perioa-
dã, de deficitul de manuale pentru
anul ºcolar urmãtor. În judeþul Dolj,
cel puþin pânã acum, nu se între-
zãresc dificultãþi în repartiþie. „În
ciclul primar, clasele I – IV, sunt
peste 69.000 de manuale care vor
fi distribuite. În anii de început ºi
terminal sunt numai cãrþi noi, iar
pentru clasele a II-a ºi a III-a pro-
centul este de 12%. Repartizarea
manualelor noi revine managerilor
instituþiilor de învãþãmânt”, a pre-
cizat prof. Lavinia Elena Craio-
veanu, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj.

Doljeanul careDoljeanul careDoljeanul careDoljeanul careDoljeanul care
a lovit cu sabiaa lovit cu sabiaa lovit cu sabiaa lovit cu sabiaa lovit cu sabia
în cap un jandarm,în cap un jandarm,în cap un jandarm,în cap un jandarm,în cap un jandarm,
încã „o turã”încã „o turã”încã „o turã”încã „o turã”încã „o turã”
dupã gratiidupã gratiidupã gratiidupã gratiidupã gratii
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Familia Regalã britanicã
nu va fi prezentã la funeraliile
Reginei Ana

Familia Regalã britanicã nu va par-
ticipa la funeraliile Reginei Ana, însã
va fi reprezentatã însãrcinatul cu afa-
ceri al Ambasadei britanice ºi de con-
tele Tibor Kalnoky. “Regina Elisabeta
a II-a a Marii Britanii va fi reprezenta-
tã la funeraliile Reginei Ana de Adam
Sambrook, Însãrcinat cu afaceri al
Ambasadei britanice la Bucureºti.
Prinþul de Wales va fi reprezentat de
Contele Tibor Kalnoky”, potrivit unui
comunicat de presã emis de Ambasa-
da Marii Britanii la Bucureºti. Sicriul
cu trupul neînsufleþit al Reginei Ana a
fost depus, marþi dupã-amiazã, în Ho-
lul de Onoare al Castelului Peleº din
Sinaia ºi a rãmas aici pânã asearã, la
ora 18.30, când a fost transportat la
Sala Tronului din Palatul Regal din
Capitalã. Toate evenimentele de la
Peleº au caracter privat, publicul ºi
presa neavând acces în Holul de
Onoare pe durata ºederii sicriului la
Domeniul Regal Sinaia.

Bogdan Olteanu, dupã audieri:
Am pierdut ce aveam de
pierdut, îmi pledez nevinovãþia

Bogdan Olteanu a declarat, dupã
ce a fost audiat de procurorii antico-
rupþie în dosarul în care este arestat la
domiciliu pentru trafic de influenþã, cã
va încerca sã îºi demonstreze nevino-
vãþia întrucât a pierdut ce avea de pier-
dut. “Pentru mine ceea ce era sã se
întâmple s-a întâmplat. Am suportat
deja consecinþele ºi am pierdut ce
aveam de pierdut. De acum încolo rã-
mâne sã reuºesc sã îmi gãsesc drep-
tatea. Îmi pledez nevinovãþia, lucruri-
le vor merge înainte potrivit procedu-
rilor. Nu discutãm elementele din do-
sar”, a declarat Bogdan Olteanu dupã
audieri. Fostul viceguvernator al BNR
este acuzat de DNA cã ar fi primit un
milion de euro de la omul de afaceri
Sorin Ovidiu Vîntu pentru efectuarea
de demersuri pe lângã membrii Guver-
nului pentru numirea lui Liviu Mihaiu
în funcþia de guvernator al Deltei Du-
nãrii. Procurorii DNA au cerut aresta-
rea lui, instanþa supremã respingând
cererea ºi dispunând plasarea în arest
la domiciliu în cazul fostului preºedinte
al Camerei Deputaþilor. În aceeaºi ca-
uza a fost audiat, ieri, ºi fostul minis-
tru al Mediului, Attila Korodi. Potrivit
legii, propunerea pentru funcþia de
Guvernator al Deltei Dunãrii este fã-
cutã de Ministerul Mediului ºi este
aprobatã de Guvern.
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Procurorul ºef al DIICOT, Daniel Horodni-
ceanu, a declarat, ieri, cã în cadrul anchetei se
confirmã existenþa unui scenariu în legãturã cu
materialul difuzat de Sky News, urmând sã se
facã o conducere în teren. “La aceastã orã se
efectueazã câteva percheziþii în Mureº ºi Bistri-
þa. Au fost identificate persoanele mascate ºi
alte persoane cu care au colaborat. Au fost iden-
tificate ºi ridicate ºi armele ºi s-a descoperit
autoturismul. Se va face o conducere în teren.
Se confirmã ceea ce am preconizat, un scena-
riu care cred cã a fost pus la cale de jurnaliºtii
britanici”, a declarat procurorul ºef al DIICOT,
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Biroul Permanent al Camerei a
aprobat, ieri, solicitarea Avocatului
Poporului, atribuind instituþiei un
spaþiu în Palatul Parlamentului,
dupã ce Victor Ciorbea s-a plâns
cã sediul în care funcþioneazã este
‘’absolut impropriu’’, iar cea mai
mare parte a mansardei este ocu-
patã de porumbei. ‘’Solicitarea
Avocatului Poporului privind apro-
barea atribuirii unui spaþiu în clã-
direa Palatului Parlamentului, insti-
tuþiei Avocatului Poporului s-a
aprobat, parter ºi etaj, în B3, aºa
cum are ºi CCR ºi Consiliul Legis-
lativ’’, a declarat secretarul Came-
rei Deputaþilor Niculae Mircovici la
finalul ºedinþei Biroului Permanent.

Potrivit solicitãrii transmise de Avocatul
Poporului, Victor Ciorbea, actualul sediu al
instituþiei din Centrul istoric al Bucureºtiu-
lui ‘’este total impropriu’’ funcþionãrii Avo-
catului Poporului, ‘’instituþie cu importan-
þã majorã pentru buna funcþionare a statu-
lui de drept, asigurarea ºi funcþionarea de-

mocraþiei în România’’.
«Sediul (…) are o suprafaþã de 873 mp ºi

include subsol, parter, douã etaje ºi mansardã.
Precizãm cã subsolul ºi mansarda sunt abso-
lut improprii ºi nu pot fi utilizate în condiþii
normale; spre exemplu, la mansardã, tempe-
raturile ajung vara la peste 40 de grade Cel-

sius la umbrã, iar în timpul
iernii acestea coboarã foarte
mult, fiind necesarã folosirea
unor surse de încãlzire supli-
mentare, cum ar fi calorifere-
le electrice. Totodatã, cea mai
mare parte a mansardei o re-
prezintã podul clãdirii, care
este „ocupat” de porumbei»,
susþine Victor Ciorbea, potri-
vit sursei citate.

El mai aratã cã în scopul
obþinerii unor spaþii necesa-
re desfãºurãrii activitãþii, s-
a recurs la restrângerea spa-
þiului acordat audienþelor, s-
a desfiinþat biblioteca ºi s-a
depozitat arhiva instituþiei la

subsol, ‘’unde aerul este irespirabil’’. Avo-
catul Poporului s-a plâns Parlamentului ºi de
faptul cã adjunctul Avocatului Poporului care
coordoneazã activitatea Mecanismului Naþi-
onal de Prevenire ocupã împreunã cu unii
angajaþi ‘’o chilie’’ situatã în curtea interioa-
rã ‘’înconjuratã de diverse crâºme’’.

Ministrul Agriculturii Achim Irimescu: „Cercetarea este în colaps!
Îi anulãm datoria de 200 milioane ºi o reorganizãm!”

Cercetarea din agriculturã va fi
reorganizatã în toamnã, dupã ce,
pentru a treia oarã, ministerul de
resort a obþinut de la Guvern anu-
larea datoriilor institutelor de cer-
cetare, a anunþat ministrul Agricul-
turii, Achim Irimescu.

În septembrie, prin hotãrâre a
Executivului, cercetarea din agri-
culturã va fi reunitã într-o institu-
þie unicã ºi eficientã, a precizat
ministrul. Achim Irimescu a prezi-
dat dezbaterile de marþi referitoare
la problemele din cercetarea agri-
colã româneascã. În cadrul întâl-
nirii dintre ministru ºi cercetãtorii

ºi reprezentanþii producãtorilor au
fost prezentate soluþii de redresare
a sectorului, prin lansarea unui pro-
iect de lege pentru reorganizarea
sistemului de cercetare-dezvoltare
din agriculturã, silviculturã ºi indus-
trie alimentarã, precum ºi pentru în-
fiinþarea Agenþiei Naþionale pentru
Managementul Cercetãrii ºi Dezvol-
tãrii în Agriculturã, precum ºi mo-
dificarea ºi completarea legii privind
organizarea ºi funcþionarea ASAS
”Gheorghe Ionescu - ªiºeºti”.

„Cercetarea românã e în colaps.
Nu se mai poate aºtepta. Dacã îna-
inte de 1990 aveam 3.000 de cer-

cetãtori, acum dacã mai sunt 300,
care au salarii de 1.000 - 1.400 lei.
Cercetãtorii noºtri sunt deja vârst-
nici, sectorul nu mai e atractiv pen-
tru tineri. Aveam 30 de mii de hec-
tare de teren în cercetare, acum nu
mai sunt nici 300, datoritã legilor
retrocedãrii. Cercetarea românã nu
poate ajuta agricultorii sã depãºeas-
cã, iatã, perioade de secetã, sã gã-
seascã soluþii de soiuri rezistente.
Tehnica noastrã este mult depãºitã.
Apelãm la seminþe din afarã, iar so-
luþia gãsitã acum este sã anulãm
datoriile. Am vorbit cu premierul
Dacian Cioloº pentru anularea da-

toriei. Acum e de 200 milioane lei.
ªtiþi, este pentru a treia oarã, s-au
mai anulat de douã ori datoriile cer-
cetãrii, ale ASAS. Vom reorganiza
acest domeniu într-o instituþie cu
circa 40 de oameni pe care cel pu-
þin în septembrie o vom avea în
cadrul ministerului. Managementul
va fi asigurat prin concurs”, a de-
clarat ministrul Agriculturii Achim
Irimescu. Banii pentru noua insti-
tuþie, circa 168 milioane lei, vor veni
din contribuþia cercetãrii la buget ºi
nu numai. Cel mai probabil, oficia-
lul spune cã noua instituþie va func-
þiona cu centre regionale.

ªeful DIICOT: Se confirmã ce am preconizat,
un scenariu pus la care de jurnaliºtii britanici

Daniel Horodniceanu.
Surse judiciare au declarat pentru MEDIA-

FAX cã legãtura dintre jurnaliºtii britanici ºi
cei care apar în filmarea Sky News ar fi fost
intermediatã de Szanto Aurelian Mihai, un fre-
elancer român în vârstã de 40 de ani care s-ar
fi stabilit în Anglia în urmã cu ºapte ani, bãr-
batul fiind în prezent audiat la DIICOT. Ace-
leaºi surse precizeazã cã totul ar fi fost un sce-
nariu pus la cale de jurnaliºtii britanici, româ-
nii care apar în imagini fiind plãtiþi ºi instruiþi
în legãturã cu replicile pe care sã le spunã. De
asemenea, acestora li s-ar fi cerut sã poarte

haine de tip militar. Suspiciunile
procurorilor ar fi fost confirmate
de intermediar la audieri.

Surse din cadrul anchetei susþin
cã la jumãtatea lunii iulie, interme-
diarul Szanto Aurelian Mihai, ar fi
fost contactat de jurnaliºti Sky
News care i-au spus cã vor sã facã
un material despre traficul de arme
în Europa. Ulterior, la data de 29
iulie, acesta, împreunã cu mai mulþi
angajaþi ai postului Sky News au
ajuns Târgu Mureº. La data de 1
august au ajuns la Cluj, unde au în-
chiriat o maºinã care a fost condu-
sã de Szanto Aurelian Mihai, acesta

fiind ºi translator în cadrul materialului dar ºi
unul dintre figuranþi. La înregistrare au luat parte
ºi alþi bãrbaþi, unul dintre ei fiind finul interme-
diarului. Aceleaºi surse precizeazã cã patru dintre
arme i-ar aparþine lui Szanto Aurelian Mihai,
acestea fiind deþinute legal. Alte douã arme i-ar
aparþine finului intermediarului, fiind deþinute ºi
acestea în mod legal. Sumele pe care le-ar fi
primit participanþii sunt cuprinse între 1000 ºi
500 de euro.

Sursele menþionate spun cã jurnaliºtii ar fi
solicitat sã filmeze într-o zonã de munte, finul
intermediarului alegând un deal din localitatea
Mãriºelu din Bistriþa Nãsãud.

Procurorii DIICOT au fãcut, ieri-dimineaþã,
ºapte percheziþii la Bistriþa Nãsãud ºi Târgu
Mureº, în urma cazului difuzat de Sky News,
alte patru persoane urmând sã fie aduse la DII-
COT. Agenþia MEDIAFAX a încercat sã obþinã
un punct de vedere din partea Serviciului Ro-
mân de Informaþii, dar instituþia a refuzat sã
facã precizãri.

Filmarea difuzatã de Sky News aratã întâl-
nirea dintre doi traficanþi de arme, care ar fi
români, ºi echipa de jurnaliºti. Dupã luni de
negocieri, echipa Sky News spune cã a fost
direcþionatã cãtre o zonã izolatã din România
pentru a se întâlni cu membrii unui grup de
traficanþi de arme.
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MIRCEA CANÞÃR

Pânã la urmã, ºi istoricul Lu-
cian Boia poate avea îndreptãþire
când îl citeazã, deºi o mai fac ºi
alþii, pe liderul conservator Petre
P. Carp, care spunea cã „Istoria
a decis totul”, ºi România „are
atât de mult noroc, încât nu-i mai
trebuie oameni politici competenþi,
care sã se ocupe de soarta þãrii”.
Era o bunã parte de adevãr în vor-
bele lui Petre P. Carp. Ca o para-
tezã, se pare cã ºi norocul, cu care
s-a cochetat acum 100 de ani, ne-
a cam pãrãsit. Decizia guvernului
Brãtianu, asumatã de Regele Fer-
dinand ºi ratificatã de Consiliul de
Coroanã, de a se intra în rãzboi
de partea Antantei ºi nu a Puteri-
lor Centrale, la 14 august 1916,
pare astãzi perfect fundamentatã.
Obiectivul politic stabilit de Rege,
în proclamaþia pentru þarã, era
„Unirea românilor de pe cele douã
pãrþi ale Carpaþilor”. Numai cã
îndeplinirea obiectivului politic

impunea ofensiva în Nord, pen-
tru eliberarea Transilvaniei ºi apã-
rarea activã pe linia Dunãrii, pen-
tru descurajarea unui atac din par-
tea forþelor bulgaro-turco-germa-
ne. Lui Ionel Brãtianu ºi celor care
au gândit ca el li se datoreazã în
mare mãsurã crearea României
Mari. ªtim de acum, pânã la ca-
pãt, chiar cu detalii, cum au de-
curs lucrurile. În urmã cu 100 de
ani, nimeni nu anticipa un dezno-
dãmânt precum cel cunoscut de
acum. A declara în acel moment
rãzboi Austro-Ungariei ºi, implicit,
Germaniei, în condiþiile în care
armata rãmâna era complet nepre-
gãtitã, însemna o mare impruden-
þã. Era pur ºi simplu o rãtãcire.
Antanta a câºtigat rãzboiul, dar nu
fiindcã Brãtianu a gândit impeca-
bil în 1916, ci fiindcã aºa a decis
Istoria, doi ani mai târziu. Sã ac-
ceptãm teoretic „idealul naþional”,
în numele cãruia „s-a intrat în rãz-

boi” în august 1916, deºi cei mai
mulþi dintre români nici nu auzi-
serã de aceastã sintagmã. Întregi-
rea þãrii, în primul rând cu Tran-
silvania, apoi Bucovina, prin soli-
daritatea cu Antanta – îndeosebi
Franþa, marele reper cultural al
elitei româneºti – se înfãþiºa ca o
rãsplatã suficient de convingãtoa-
re, pentru a uita cu totul de cea-
laltã provincie româneascã, Basa-
rabia, de care nu putea fi vorba în
condiþiile alianþei cu Antanta, adi-
cã ºi cu Rusia. În imaginarul ro-
mânesc, o spune tot Lucian Boia,
Transilvania strãlucea mai mult
decât Basarabia. ªi, deºi necon-
venabilã afectiv, pare verosimilã o
asemenea tezã. Aºadar, „intrarea
în acþiune” la 1916 nu avea cum
sã urmãreascã deplinul ideal naþi-
onal, ci doar un ideal trunchiat, cu
Transilvania ºi Bucovina, dar fãrã
Basarabia. Intrarea României în
rãzboi, acum 100 de ani, ar meri-

ta rememoratã, la nivel naþional.
Istoricul de origine canadianã
Margaret MacMillan, profesor la
Oxford University, în lucrarea sa
recentã „Rãzboiul care a pus
capãt pãcii” susþine cã numai la
Verdun bãtãlia dintre Franþa ºi
Germania, pentru controlul fortã-
reþei, s-a soldat probabil cu
500.000 de morþi de partea fran-
cezã ºi 400.000 de oameni de par-
tea germanã. Pânã la 11 noiembrie
1918, au luptat 65 de milioane de
oameni ºi s-au înregistrat 8,5 mili-
oane de morþi ºi alte 8 milioane fu-
seserã luaþi prizonieri sau pur ºi
simplu dispãruserã. 21 de milioane
fuseserã rãniþi. Marele rãzboi nu a
fost vina nimãnui sau a fost vina
tuturor. ªi a început cu ambiþia
nebunã a Austro-Ungariei de a dis-
truge Serbia, în 1914, ºi decizia
Germaniei de a o susþine pânã în
pânzele albe. Sã revenim: în vara
lui 1917, armata românã reorgani-

zatã, cu sprijinului misiunii france-
ze, a reuºit sã respingã asalturile
germane, salvând teritoriul neocu-
pat al Moldovei. Este curios cum
istoricii români denunþã cu indig-
nare duritatea ocupaþiei germane ºi
nedreptatea tratatului, prin pacea
„definitivã” de la Bucureºti, în mai
1918, ocultând cã nu Puterile Cen-
trale atacaserã România, ci invers.
Faptul cã România ºi înfrântã ºi-a
alipit Bucovina, Transilvania ºi Ba-
sarabia, îi dau dreptate lui Carp:
„am avut noroc”. Dacã ar fi fost
alte cãi de urmat, acum, când ºtim
cum s-au încheiat lucrurile, alãturi
de Antanta – crearea României
Mari –, nu ne mai putem gândi. Deºi
istoricii iau în consideraþie ºi ipote-
za cã aportul României a lipsit
enorm Germaniei, pentru a obþine
victoria. Teritoriile revendicate de
România, de la cele douã imperii,
au fost plãtite însã printr-un tribut
de sânge.

Strada „C.S. Nicolãescu-Plop-
ºor” era, pânã nu demult, una din-
tre cele mai circulate din centrul
oraºului. Era foarte tranzitatã de
maºini întrucât fãcea legãtura în-
tre kilometrul zero al Craiovei ºi
zona de sud a municipiului. Dupã
amenajarea Centrului istoric,
aceasta a fost închisã, devenind ºi
ea pietonalã. Totuºi, pentru cã sunt
multe blocuri de locuinþe, dar ºi
sedii de bãnci ºi spaþii comerciale,
autoritãþile au amenajat douã par-
cãri deschise, care se aflã în spa-
tele cvartalelor de blocuri de pe
Unirii, ºi le-au pus la dispoziþia

locatarilor, în primul rând, ºi apoi
a celorlalþi ºoferi. Pentru a-ºi gãsi
un loc în respectivele parcãri, con-
ducãtorii auto au primit, aºadar,
voie sã circule, cu vitezã foarte
micã, pe aceastã stradã.
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Ieri a fost prima zi de acces în Centrul Vechi

cu ajutorul telecomenzilor, iar sistemul a tre-
cut cu bine de test. Deºi ºoferii au manevrat
telecomenzile cu oarecare neîncredere, barie-
rele s-au ridicat la fiecare comandã ºi totul a

decurs perfect. Poliþiºtii comunitari, care au
supravegheat fiecare punct de trecere pentru
a interveni la nevoie, au fost solicitaþi doar
pentru informaþii minore legate de funcþio-
narea telecomenzilor.

Cele trei strãzi cu bariere
La sfârºitul anului trecut, autori-

tãþile locale au achiziþionat patru
bariere pentru oprirea traficului în
Centrul Vechi. Investiþia s-a ridicat
la 22.000 de lei, bani de la buget,
iar barierele procurate au o lungi-
me de 4 metri, au un timp de reac-
þie de 7 secunde între deschidere ºi
închidere, ºi sunt rezistente la con-
diþii extreme de temperaturã. Aces-
tea au fost montate pe lângã strada
„C. S. Nicolãescu-Plopºor”, care,
aºa cum am spus, asigurã accesul
în douã parcãri (cea din spatele re-

staurantului Minerva ºi zona BCR),
ºi pe strãzile „Panait Moºoiu” (la
intersecþia cu strada „A.I. Cuza”)
ºi „Fraþii Buzeºti” (la intersecþia cu
strada „Mihail Kogãlniceanu”). Deºi
au fost montate din vreme, barie-
rele nu au fost activate pânã în mo-

mentul în care toþi solicitanþii (loca-
tari, comercianþi sau salariaþi ai so-
cietãþilor din zonã) nu ºi-au procu-
rat autorizaþia ºi telecomanda, aºa
cum prevede regulamentul de acces.

Emoþiile începãtorilor
Dupã aproape un an în care ac-

cesul s-a fãcut mizându-se pe su-
portul poliþiºtilor locali, ieri a fost
prima zi în care barierele ºi-au in-
trat în rol ºi au început sã fie acþi-
onate potrivit normelor de funcþi-
onare. De la primele ore ale dimi-
neþii, ºoferii au putut sã intre ºi sã
pãrãseascã strãzile menþionate mai
sus numai dupã ce au apãsat pe
unul dintre cele patru butoane care
sunt dispuse pe micuþa telecom-
andã. „Am avut emoþii cã nu o sã
se ridice bariera. Suntem obiºnuiþi
ca orice lucru mai pretenþios sã
înceapã cu mici defecþiuni ºi eram
pregãtit pentru aºa ceva, dar, spre
surprinderea mea, nu s-a întâm-
plat nimic ca sã mã punã în încur-
cãturã. Pentru cã locul meu de
muncã este chiar pe una dintre
aceste strãzi, a trebuit sã intru ºi
sã ies de mai multe ori astãzi, dar
nu am avut nici un fel de proble-
mã”, ne-a declarat, ieri, unul din-
tre ºoferii care posedã telecoman-
dã de acces în Centrul Vechi.

Poliþia Localã îi mai ghideazã
pe ºoferi câteva zile

Spre surprinderea ºoferilor, sin-
cronizarea dintre bariere ºi telecom-
enzi a funcþionat în mod corespun-
zãtor, fãrã sincope, iar poliþiºtii lo-

cali, care s-au aflat în preajma intrã-
rilor, nu au trebuit sã intervinã decât
pentru a oferi câteva mici indicaþii
de utilizare a telecomenzilor. Cea mai
„incomodã” chestiune a fost legatã
de coborârea barierei dupã trecerea
maºinii. ªoferii care treceau pentru
prima datã de bariere scãpau din
vedere sã le mai ºi închidã barierele,
aceºtia fiind ghidaþi de poliþiºtii lo-
cali sã acþioneze coborârea lor tot
din butoanele telecomenzii. „Siste-
mul cu bariere acþionate prin tele-
comandã a funcþionat foarte bine as-
tãzi (n.r. – ieri), dar noi am fost pre-
gãtiþi ºi cu echipaje de la Poliþia Lo-
calã pentru a-i putea ajuta pe oameni.
Am dat o mânã de ajutor ºoferilor ºi
a fost un lucru foarte util, motiv pen-
tru care vom mai rãmâne în stradã,
la bariere, câteva zile pânã când con-
ducãtorii auto se vor obiºnui”, a de-
clarat Tavi Mateescu, directorul Po-
liþiei Locale Craiova.

Accesul permis doar în limita
locurilor din parcare

Regulamentul de acces în Cen-
trul istoric al Craiovei spune cã

locatarii, precum ºi cei care deþin
spaþii comerciale au accesul liber
în zona veche a oraºului, cu con-
diþia sã aibã autorizaþie de acces,
eliberatã de Primãrie, ºi telecom-
andã pentru acþionarea barierelor.
Autorizaþia se elibereazã pentru fie-
care maºinã ºi nu este transmisi-
bilã, iar telecomanda se achiziþio-
neazã contracost de utilizator de
la o firmã autorizatã. Preþul este
de 150 lei ºi poate fi utilizatã pen-
tru fiecare din cele patru intrãri cu
bariere ale Centrului Vechi.

Autoritãþile locale atrag însã
atenþia celor care vor sã intre în
zona veche cã ei vor avea acces
numai dacã existã locuri disponi-
bile în parcãri, dupã cum se spe-
cificã în autorizaþia de acces. În
cazul în care nu existã un loc liber
în parcare, ºoferii nu au voie sã
staþioneze în Centrul Vechi. În pri-
vinþa comercianþilor, aceºtia au
voie sã îºi aprovizioneze magazi-
nele cu marfã doar în orarul stabi-
lit prin regulament, ºi anume dimi-
neaþa, între orele 4.00 ºi 8.30.

LAURA MOÞÎRLICHE
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Reamintim cã, pe 28 iunie a.c.,
Dan Vladu, de 38 de ani, din co-
muna doljeanã Leu, a fost arestat
preventiv pentru comiterea in-
fracþiunii de ultraj combinat cu
tentativã de omor. Procurorii Par-
chetului de pe lângã Tribunalul
Dolj au reþinut în sarcina sa fap-
tul cã, luni, 27 iunie a.c., în jurul
orei 00.30-01.00, a avut un con-
flict cu soþia sa, pe care a ame-
ninþat-o cu moartea, aceasta so-
licitând prin 112 sprijinul orga-
nelor de poliþie ºi al jandarmilor.

Echipajul mixt de poliþiºti ºi jan-
darmi a ajuns la domiciliul lui Vla-

Reprezentanþii IPJ Dolj au anun-
þat cã poliþiºti din cadrul Serviciu-

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, pe 16 iulie a.c., Cristi V., de
34 de ani, din Craiova a sesizat

Potrivit reprezentanþilor IPJ
Dolj, marþi searã, în jurul orei
19.00, poliþiºti din cadrul Poliþiei
de Frontierã Calafat l-au depistat
pe Elvis Gunici, de 26 de ani, din
municipiul Râmnicu Vâlcea, jude-
þul Vâlcea, pe numele cãruia era
emis un mandat de
arestare preventivã, fi-
ind pus în urmãrire la
nivel internaþional. Tâ-
nãrul era cãutat de
autoritãþile judiciare din
Germania pentru co-
miterea, pe teritoriul
acestei þãri, a unor in-
fracþiuni informatice.
Gunici a fost preluat de
poliþiºti din cadrul Po-
liþiei Calafat ºi predat
unei escorte a Servi-
ciului de Investigaþii
Criminale Dolj care l-a
prezentat Parchetului
de pe lângã Curtea de
Apel Craiova. Pe nu-
mele sãu a fost emisã
ordonanþã de reþinere
pentru 24 ore, urmând
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Judecãtorii Tribunalului Dolj au men-
þinut, luni, mãsura arestãrii preventive
faþã de bãrbatul de 38 de ani, din comu-
na Leu, ajuns dupã gratii pe 28 iunie a.c.
dupã ce a lovit cu sabia în cap un jan-
darm de la Gruparea de Jandarmi Mo-

bilã Craiova. Doljeanul, trimis în jude-
catã luna trecutã pentru comiterea in-
fracþiunii de ultraj combinat cu tentati-
vã de omor, a contestat hotãrârea Tri-
bunalului, contestaþia sa urmând sã se
judece la Curtea de Apel Craiova.

du, din comuna Leu, nr.56, ºi l-
au gãsit pe acesta în curte, flutu-
rând o sabie, cu care ameninþa cã
va ucide persoanele care se vor
apropia de el. Încercând sã-l imo-
bilizeze, plutonierul major Minel
Pãdureanu, de 38 de ani, de la
Gruparea de Jandarmi Mobilã Cra-
iova, a primit o loviturã cu sabia
la nivelul capului de la Vladu, ale-
gându-se cu o plagã tãiatã pentru
vindecarea cãreia a necesitat 12-
14 zile de îngrijiri medicale.

Procurorii Parchetului de pe
lângã Tribunalul Dolj au finalizat
cercetãrile, iar pe 14 iulie a.c. s-

a înregistrat la Tribunalul Dolj
dosarul în care Dan Vladu a fost
trimis în judecatã pentru ultraj
combinat cu tentativã de omor.
Dosarul este acum analizat în
procedura camerei preliminare la
Tribunalul Dolj, iar luni, 8 august
a.c., instanþa a constatat legali-
tatea mãsurii arestãrii preventive
ºi l-a menþinut pe inculpat în spa-
tele gratiilor:

„Constatã legalitatea ºi temei-
nicia mãsurii arestãrii preventi-
ve. În baza art. 207 alin. 4 din
NCPP Menþine arestarea preven-
tivã a inculpatului VLADU

DAN, mãsurã dispusã prin înche-
ierea nr. 155 din data de
28.06.2016 a Tribunalului Dolj.
În baza art. 272 alin. 3 NCPP
cheltuielile judiciare rãmân în
sarcina statului. Cu drept de con-
testaþie în termen de 48 de ore

de la pronunþare. Pronunþatã în
ºedinþa din camerã de consiliu,
azi, 08.08.2016”, se aratã în în-
cheierea de ºedinþã a instanþei.
Inculpatul a formulat contestaþie,
ce urmeazã sã se judece la Cur-
tea de Apel Craiova.
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Poliþiºtii doljeni de la Rutierã au organizat, marþi, o amplã
acþiune în judeþ, care a vizat în primul rând verificarea viabili-
tãþii drumurilor publice acolo unde sunt lucrãri în desfãºura-
re, însã nu au fost uitaþi nici ºoferii care circulã cu autoturis-
me înmatriculate în alte state. În total, au fost aplicate amenzi
de peste 24.000 lei, ºase dintre ele pe linie de sistematizare.

lui Rutier Dolj, Biroului Rutier Cra-
iova, ºi formaþiunilor rutiere din

judeþ au organizat, în cursul zilei
de marþi, 9 august a.c., o acþiune
pe drumurile naþionale ºi judeþene,
în municipii ºi oraºe, pentru veri-
ficarea stãrii de viabilitate, a mo-
dului de semnalizare ºi a legalitãþii
executãrii lucrãrilor pe drumurile
publice. De asemenea, împreunã

cu specialiºti din cadrul Registru-
lui Auto Roman (RAR), oamenii
legii au acþionat pentru depistarea
autovehiculelor sustrase ºi verifi-
carea stãrii tehnice a autovehicu-
lelor înmatriculate în alte state.

 „În cadrul acþiunii poliþiºtii au
efectuat verificãri la 18 lucrãri

executate în partea carosabilã ºi
au aplicat 48 sancþiuni contra-
venþionale, valoarea amenzilor fi-
ind de peste 24.000 lei, dintre care
24 amenzi aplicate conducãtorilor
auto înmatriculate în alte state, 6
certificate de înmatriculare fiind
retrase; 6 sancþiuni aplicate pe li-
nie de sistematizare, din care 2
pentru nerespectare termen ºi con-
diþii aviz poliþie; 3 pentru lucrãri
nesemnalizate corespunzãtor ºi o
amendã pentru lipsã echipament
protecþie personal”, ne-a declarat
subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj.

Urmãrit internaþional pentru infracþiuni
informatice în Germania, prins la Vama Calafat

sã fie prezentat Curþii de Apel Cra-
iova în vederea emiterii mandatu-
lui de arestare ºi demarãrii proce-
durilor de extrãdare, ne-a declarat
subcomisar Alin Apostol, purtãto-
rul de cuvânt al IPJ Dolj. Bãrbatul
este acum în arestul IPJ Dolj.

În arest pentru furturi din societãþi comerciale
Un tânãr de 28 de ani, din Lugoj, judeþul Timiº, a fost

reþinut de poliþiºtii craioveni, în cursul zilei de marþi,
dupã ce s-a stabilit cã a furat diverse sume de bani din mai
multe unitãþi comerciale.

faptul cã, în noaptea de 15 spre
16 iulie, prin spargerea geamului
de la o uºã de acces a unui maga-

zin, situat pe bulevardul „ªtirbei
Vodã” din Craiova, persoane ne-
cunoscute au pãtruns în interior
ºi din casa de marcat au sustras
suma de 850 lei. Poliþiºtii Secþiei
2 au demarat investigaþiile, iar prin
coroborarea probelor ºi informa-
þiilor, în cursul zilei de ieri, a fost
identificat ºi ridicat pentru audieri

pe Adrian B., de 28 de ani, din
Lugoj, judeþul Timiº.

Din investigaþii a rezultat cã
acesta este autorul. Mai mult de-
cât atât, poliþiºtii au mai stabilit
cã, în noaptea de 5 spre 6 august
a.c., tânãrul a sustras 260 lei
dintr-o frizerie din Craiova.
„Faþã de inculpat a fost pusã în
miºcare acþiunea penalã pentru
sãvârºirea a douã infracþiuni de
furt calificat ºi a fost luatã mã-
sura reþinerii pe bazã de ordo-
nanþã pentru 24 de ore, urmând
sã fie prezentat magistraþilor cu
propunere de arestare preventivã.
Poliþiºtii l-au încarcerat pe bãr-
bat în Centrul de Reþinere ºi Arest
Preventiv Dolj”, a precizat sub-
comisar Alin Apostol, purtãtorul
de cuvânt al IPJ Dolj.
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O realitate de o tristeþe iremediabilã e de
la o vreme tot mai denunþatã în contexte din-
tre cele mai diverse: cititul cãrþilor, ce-a con-
stituit probabil unul dintre suporturile fun-
damentale ale modernitãþii de la inaugurarea
epocii gutenberghiene, s-a disipat pânã în
punctul transformãrii lui într-o raritate; un
defect, o pierdere de vreme, o îndeletnicire
ieºitã din uz. Vorbesc de lectura în forma sa
impusã ºi testatã de o tradiþie secularã, cãci
cititul, ca act post-alfabetizare, nu doar cã
subzistã, dar, în formele digital-virtuale im-
puse de reþelele de socializare, e deja un mod
cu valenþele unui drog.

Fãrã a mai reitera aici un faimos adagio
cãlinescian dintr-o uitatã „cronicã a optimis-
tului” semnalând perplexitatea bãtrânei sale
gazde timiºorene din primii sãi ani de profe-
sorat liceal – Tot mai citeºti, maicã? -, am
fost surprins descoperind de curând o carte
a unei romanciere italiene de succes, Paola
Mastrocola, în care, în peste douã sute de
pagini ºi sub titlul incitant „La passione ri-
belle” („Pasiunea rebelã”), în care condiþia
precarã, ori chiar dispariþia studiului ca va-
lenþã a condiþiei noastre istorice ºi socio-
psihologice, e supusã unor ample analize ºi
evaluãri, dezvãluind consecinþe care se sub-
sumeazã crizei de naturã antropologicã in-

stalate deja în lumea de azi.
Studiul – afirmã autoarea în premisa cãr-

þii – capãtã forma unei „pasiuni rebele”·.
Întâi de toate, fiindcã dispariþia sa ameninþã
societatea noastrã, mai ales cã ºcoala ºi fa-
milia deja sunt pe cale sã se adapteze feno-
menului. Cauzele? Ori, cu cuvintele autoa-
rei, „duºmanii” acestei teribile mode ar fi
„ideologia antinoþionismului (dezinteresul
pentru deprinderea noþiunilor, conceptelor,
n. ns.), credinþa oarbã în tehnologie, hedo-
nismul societãþii de azi, pasiunea pentru nou
cu orice preþ ºi risc, cãrora le stã drept
umbrelã criza economicã.

Conceputã în formã de pamflet, cartea ar
fi putut purta ºi titlul „Elogiul studiului” ºi, în
spaþiul restrâns al acestei rubrici, mã voi re-
zuma la a cita argumentele sale în chip de
pro domo de pe coperta a patra ºi în care
miza întreagã a acestui demers capãtã forma
unui veritabil ºi necesar manifest, în favoa-
rea, fireºte, a studiului, o pledoarie de întoar-
cere la o îndeletnicire ce-a susþinut întreaga
civilizaþie umanã de-a lungul istoriei.

„Azi nu se mai studiazã. Suntem predes-
tinaþi înfrângerii. Studiul îl evocã pe Leo-
pardi care-ºi pierde tinereþea, îºi ruineazã
sãnãtatea ºi rãmâne singur ca un câine. Mai

e Pinocâchio ce vinde cãrþi ca sã meargã sã
vadã teatrul de pãpuþi. E ºcoala, adolescen-
þa cu coºuri pe faþã, truda, plictiseala, tre-
buinþa. E o umbrã care obscureazã lumea, e
o crãpãturã în zid: deterioreazã ºi întunecã
plãcuta ºi densa noastrã voinþã de a trãi în
prezent. Studiul a dispãrut din vieþile noas-
tre. ªi cu el a dispãrut plãcerea pentru lu-
crurile ce se fac fãrã ne gândi la ce anume
sunt folositoare. Lucrul cel mai incredibil e
cã nu intereseazã pe nimeni”

Cum sã nu subscrii unei astfel de diagno-
ze, amare în substanþa sa numai în aparenþã
obscurã, mai ales fiindcã, generalizat de-
acum, pericolul capãtã metaforic imaginea
unui tren care nu se mai opreºte fiindcã pare
a nu mai putea fi oprit. Dar oare suntem cu
adevãrat siguri de acest lucru? ne chestio-
neazã autoarea, nu întâmplãtor profesoarã de
aproape trei decenii într-un liceu din Torino.

ªi întreaga sa pledoarie îºi ia ca un alt,
dar nu mai puþin important suport, condiþia
umanã egal precarã de azi, cãci, cum susþi-
ne în premisa cãrþii,

„Ne-am uniformizat. Totuºi ne rezervãm
dreptul de a nu purta uniforme. Avem cu
toþii acelaºi telefon. Dar cumpãrãm huse

diferite, selectãm sonerii numai ale noastre
ºi ca fundal ne punem fotografia copiilor
(doar pe ai noºtri). Nu ne-am simþit nici-
când atât de liberi ºi de originali ºi, cu toa-
te acestea, nicicând n-am fost atât de mai
puþin liberi ºi de originali…”

Într-un cuvânt, nu mai suntem liberi sã
alegem. Ni se oferã infinite opþiuni, dar nu-
i adevãrat, fiindcã  de fapt e o singurã opþi-
une: aceea de a avea mail, celular, compu-
ter. Cãci dacã încercãm sã ne ignorãm unul
singur din aceste mijloace suntem la pãmânt:
pierdem bani, avionul, prieteni, trenuri, afa-
ceri. ªi totuºi. Persistã o întrebare: de ce nu
ne revoltãm? Cum? Printre altele, întorcân-
du-ne la… studiu. Ca la o miºcare cu ade-
vãrat victorioasã. ªi tãmãduitoare. Chiar
cãutând umbra unui pom, fie ºi imaginar,
stingând lumina ºi telefoanele, ºi televizoa-
rele, ºi toate instrumentele ce ne sustrag din
propria intimitate.

Studiul e mai eliberator. De plictisealã, de
neliniºti, de maladii, de uniformitate îndeo-
sebi. Sã fie oare o astfel de rebeliune imposi-
bilã azi. ªi mai ales mâine? Nu, poate azi ceva
mai mult, dar poate cã într-un mâine – roata
se redescoperã mereu, nu? – ar fi posibil sã
se întâmple. N-ar fi întâia oarã în istorie.

Studiul ca „pasiune rebelã”Studiul ca „pasiune rebelã”Studiul ca „pasiune rebelã”Studiul ca „pasiune rebelã”Studiul ca „pasiune rebelã”

Cardul european de asigurãri
sociale de sãnãtate reprezintã do-
cumentul care conferã titularului
asigurat dreptul la prestaþii medi-
cale necesare în cadrul unei ºederi
temporare, respectiv deplasarea în
unul dintre statele membre ale Uni-
unii Europene pentru motive turis-
tice, profesionale, familiale sau
pentru studii, pentru o perioadã de

Solicitãrile pentru cardul european
de sãnãtate s-au dublat în perioada verii

Foarte mulþi doljeni care îºi petrec vacanþa
în strãinãtate sau, din varii motive, cãlãtoresc
peste hotare în aceastã perioadã au solicitat
eliberarea cardului european de sãnãtate.
Pânã în prezent, anul acesta, 2.079 de asigu-

raþi au cerut ºi obþinut de la Casa de Asigu-
rãri de Sãnãtate Dolj cardul european sau
certificatul provizoriu de înlocuire a cardului
european de asigurat, din care 1.060 numai în
sezonul estival (iunie-august).

timp necesarã deplasãrii, dar nu
mai mult de un an, cardul fiind o
dovadã cã titularul acestuia este
asigurat în sistemul de asigurãri
sociale de sãnãtate din România.

În cazul în care circumstanþe ex-
cepþionale împiedicã asiguratul sã
obþinã cardul european înainte de
plecarea din þarã, casa de asigurãri
de sãnãtate va elibera un certificat

înlocuitor provizoriu cu o perioadã
de valabilitate stabilitã astfel încât sã
acopere perioada de timp necesarã
ºederii temporare, ce nu poate de-
pãºi un an de la data emiterii.

Cardul european poate fi utili-
zat de cãtre asiguraþii din siste-
mul de asigurãri sociale de sãnã-
tate din România numai pe terito-
riul statelor membre ale Uniunii

Europene/Spaþiului Economic
European ºi Elveþia.

Ce acte sunt necesare
Serviciile medicale acordate în

baza cardului, sunt cele prevãzute
de legislaþia fiecãrui stat ºi nu tre-
buie sã depãºeascã ceea ce este
necesar din punct de vedere me-
dical în timpul ºederii temporare.

Pentru a intra în posesia car-
dului european de sãnãtate, asi-
guraþii trebuie sã completeze o
cerere-tip ºi o declaraþie pe pro-
prie rãspundere privind venituri-
le. Aceste tipizate se gãsesc la
sediul CAS Dolj sau pot fi des-
cãrcate de pe site-ul CAS Dolj,
www.casdj.ro. La acestea se
anexeazã numai urmãtoarele do-
cumente: copie dupã buletin sau
carte de identitate. În cazul mi-
norilor sub 14 ani, în locul co-
piei dupã cartea de identitate se
va depune o copie dupã certifi-
catul de naºtere ºi o copie dupã
buletinul unuia dintre pãrinþi; do-
vada de asigurat pe ultimii cinci
ani, conform legislaþiei în vigoa-
re (adeverinþa de salariat, deci-
zie pensie, talonul de pensie, alt
act specific, dupã caz). Informaþii
privind cardul european de asi-
gurat se pot obþine de pe site-ul
CAS Dolj sau apelând tel
0251.406.232.

Numãrul solicitãrilor ar putea
sã creascã în continuare

De asemenea, în situaþia în care
asiguratul beneficiazã de servicii
medicale în baza cardului european
de sãnãtate/certificatului provizo-
riu înlocuitor, dar într-o perioadã
nu mai îndeplineºte toate condiþii-
le în baza cãrora s-a eliberat car-
dul (inclusiv plata contribuþiei de
asigurãri sociale de sãnãtate),
acesta se obligã sã suporte în to-
talitate contravaloarea serviciilor
medicale decontate din bugetul
Fondului naþional unic de asigurãri
sociale de sãnãtate ºi rambursate
instituþiei din statul membru al
Uniunii Europene unde au fost
acordate aceste servicii medicale.

Depunerea la CAS Dolj a docu-
mentelor necesare obþinerii cardului
european de sãnãtate/certificatului
provizoriu înlocuitor sau eliberarea
acestor documente se realizeazã, de
luni pânã joi, între orele 9.00 – 12.00,
la camera 23. „Este probabil, ca nu-
mãrul solicitãrilor de card european
sã creascã în continuare, datoritã
concediilor, dar nu vor fi probleme
pentru asiguraþi, programul de lucru
urmând sã fie prelungit în cazul în
care numãrul solicitanþilor o impu-
ne”, a precizat Daniela Gheorghe,
purtãtor de cuvânt al Casei de Asi-
gurãri de Sãnãtate Dolj.

RADU ILICEANU
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Grupul PPE a susþinut dintot-
deauna o abordare echilibratã în
ceea ce priveºte drepturile de au-
tor ºi considerã cã aceasta este
singura modalitate de a garanta in-
teresul creatorilor ºi al consuma-
torilor menþinând sustenabilitatea
ºi diversitatea sectoarelor creati-
ve ºi culturale europene.

Dezvoltarea rapidã a tehnolo-
giei moderne ne face, fãrã îndo-
ialã, sã ne întrebãm dacã legisla-
þia actualã în materie de drepturi
de proprietate intelectualã (DPI)
a putut cu adevãrat sã funcþione-
ze în contextul acestor evoluþii
tehnologice, precum ºi sã anali-
zãm dacã aceasta a fost restricti-
vã sau prohibitivã în raport cu
dezvoltarea tehnologicã sau cu
accesul la servicii.

Protecþia DPI, precum ºi pro-
movarea unui acces mai larg la
opere sunt pilonii utilizãrii econo-
mice a internetului ºi o condiþie
prealabilã a economiei digitale în
UE. Din ce în ce mai multe opere
protejate prin drepturi de autor
sunt disponibile în mod ilegal pe
internet fãrã autorizaþie din par-
tea titularilor drepturilor. Aceasta
constituie o problemã, dat fiind cã
sectoarele culturale ºi creative
asigurã locuri de muncã la peste
ºapte milioane de oameni ºi con-
tribuie în proporþie de 4,5 % la
PIB-ul anual al UE cu un potenþi-
al ridicat de creºtere. Acesta este
însã un sector orientat cãtre pia-
þã: în cazul în care creaþia nu ge-
nereazã venituri, sectorul nu va
fi în mãsurã sã finanþeze noi cre-
aþii. Prin urmare, este necesar sã
protejãm interesele legitime ale ti-
tularilor drepturilor pentru a asi-
gura dezvoltarea sectorului cre-
ativ. De asemenea, diversitatea
culturalã în Europa poate fi pãs-
tratã numai prin asigurarea unui
nivel ridicat de protecþie a drep-
turilor de autor, asigurând remu-
nerarea echitabilã a autorilor ºi ti-
tularilor de drepturi, ºi încurajând
investiþiile în sectoarele creative
ºi culturale.

Rolul nostru este de a face efor-
turi în vederea ajungerii la un echi-
libru care sã permitã utilizatorilor
sã acceseze servicii, dar în acelaºi
timp sã genereze suficiente avan-
taje pentru a promova diversitatea
culturalã ºi patrimoniul Europei.

Prin urmare, Grupul PPE susþi-
ne un sistem al drepturilor de au-
tor care promoveazã investiþiile,
funcþionarea eficientã a lanþurilor
de valori între autori, creatori, ar-
tiºti, producãtori, editori, ziariºti,
intermediari, furnizori de servicii,
consumatori ºi utilizatori. Obiecti-
vul ar trebui sã fie instituirea unor
sisteme de acordare de licenþe ino-
vatoare, flexibile, simplificate ºi
uºor de utilizat de cãtre consuma-
tori pentru opere protejate prin
drepturi de autor care ar trebui sã
fie ghidate de principiile libertãþii
contractuale ºi a remunerãrii echi-
tabile pentru titularii de drepturi.
Principiul teritorialitãþii, licenþele
multiteritoriale ºi paneuropene

Grupul PPE salutã angajamen-
tul Comisiei, exprimat în cadrul

Document de poziþie al Grupului PPDocument de poziþie al Grupului PPDocument de poziþie al Grupului PPDocument de poziþie al Grupului PPDocument de poziþie al Grupului PPE privind drepturile de autorE privind drepturile de autorE privind drepturile de autorE privind drepturile de autorE privind drepturile de autor
Expunere introductivã

Strategiei sale privind piaþa unicã
digitalã, de a aborda blocarea ge-
ograficã nejustificatã, deoarece
aceasta ar putea avea ca rezultat
nemulþumirea consumatorilor. Cu
toate acestea, Grupul PPE consi-
derã cã principiul teritorialitãþii ºi
valoarea creatã de drepturile ex-
clusive sunt elemente importante
pentru sectorul audiovizual pen-
tru a-ºi menþine competitivitatea
ºi a asigura sustenabilitatea finan-
þãrii acestuia, þinându-se seama de
caracteristicile ºi interesele spe-
cifice ale statelor membre mijlo-
cii ºi mai mici ºi ale pieþele mai
mici ale acestora.

În acest sens, eliminarea com-
pletã a blocãrii geografice ar pu-
tea cauza daune ireversibile sec-
torului cultural ºi audiovizual, iar
scopul urmãrit nu ar trebui sã fie
o revizuire a principiului teritoria-
litãþii. Existã un consens larg în
cadrul Grupului PPE potrivit cã-
ruia ar trebui consolidatã portabi-
litatea conþinuturilor dobândite în
mod legal ºi puse la dispoziþie în
mod legal, dar nu prin renunþarea
la principiul teritorialitãþii, deoare-
ce acest lucru ar dãuna diversitã-
þii culturale europene. În plus, þi-

nând seama de securitatea juridi-
cã, mediile multilingve ar trebui sã
poatã beneficia de disponibilitatea
unor produse audiovizuale lin-
gvistice diverse. De asemenea,
este important sã se promoveze
soluþii contractuale inovatoare,
lucru care ar permite consuma-
torilor - acolo unde este posibil -
sã cumpere filme sau muzicã din
întreaga Europã. Pentru a facilita
accesul la conþinutul online, este
nevoie de mãsuri vizând o porta-
bilitate consolidatã pentru a se
ajunge la o metodã echilibratã de
a reuni industria creativã ºi con-
sumatorii.

Grupul PPE încurajeazã, de ase-
menea, utilizarea licenþelor multi-
teritoriale ºi paneuropene în cazul
în care ar exista o piaþã, atunci
când existã cerere din partea con-
sumatorilor, dacã tehnologia este
disponibilã ºi dacã întreprinderile
pot asigura o remuneraþie echita-
bilã, subliniind, în acelaºi timp, cã
utilizarea primelor licenþe ar trebui
sã rãmânã opþionalã.
Portabilitatea

Grupul PPE este în favoarea
îmbunãtãþirii portabilitãþii conþinu-
turilor online achiziþionate în mod
legal, precum ºi sporirea posibili-

tãþilor tehnologice de a asigura
portabilitatea. Grupul conside-
rã cã principiul teritorialitãþii nu
ar trebui sã fie utilizat în mod
inutil pentru a limita portabilita-
tea conþinutului.

Portabilitatea ar trebui sã asi-
gure accesul transfrontalier se-
curizat online ºi offline la conþi-
nuturile obþinute pe cale legalã
de cãtre clienþi atunci când cã-
lãtoresc în Europa. Interopera-
bilitatea, capacitatea de a trans-
fera un format de la o platfor-
mã la alta, trebuie sã fie facilita-
tã ca una dintre mãsurile care
consolideazã accesul la bunuri
ºi servicii culturale.
Titlul de drepturi de autor

Un titlu european unic de drep-
turi de autor nu ar trebui sã fie o
soluþie unicã. Aceasta ar însemna
o limitare a libertãþii contractuale
pentru titularii de drepturi ºi o de-
valorizare a drepturilor în general.
Europa are multe medii culturale
ºi lingvistice diferite ºi, ca urma-
re, deºi este deja posibilã, acorda-
rea de licenþe transfrontaliere va
rãmâne o excepþie. Cu toate aces-
tea, salutãm studiile care evaluea-
zã fezabilitatea ºi impactul unui ti-
tlu european opþional de drepturi
de autor.

Excepþii ºi limitãri
Grupul PPE nu este în favoarea

unei armonizãri depline a excepþii-
lor ºi a limitãrilor. Excepþiile ºi li-
mitãrile rãspund aºteptãrilor ºi si-
tuaþiilor specifice care decurg din
pieþele naþionale. Ele ar trebui sã
asigure compensarea echitabilã a
autorilor, creatorilor ºi artiºtilor ºi
constituie, prin urmare, baza pen-
tru activitatea ºi ocuparea forþei de
muncã în sectorul de afaceri cul-
tural. În cazul în care soluþiile dic-
tate de piaþã nu existã deja, putem
conveni asupra unei armonizãri
atente, limitate ºi justificate în con-
tinuare, acolo unde este necesar,
de exemplu în domenii ca educa-
þia sau accesul egal pentru persoa-
nele cu handicap. Orice revizuire
a excepþiilor ºi a limitãrilor din Di-
rectiva 2001/29/CE ar trebui sã fie
în concordanþã cu principiile tes-
tului în trei etape: acestea ar trebui
sã fie limitate la cazuri speciale, ar
trebui sã nu intre în conflict cu ex-
ploatarea normalã ºi sã nu aducã
prejudicii nejustificate intereselor
legitime ale titularului dreptului.
Orice revizuire trebuie sã fie justi-
ficatã în mod corespunzãtor printr-
o analizã economicã ºi juridicã
obiectivã.

Grupul PPE recunoaºte cã noi-
le utilizãri ale conþinutului sunt po-
sibile graþie progreselor tehnologi-
ce sau noilor utilizãri ale tehnolo-
giei în circumstanþe în care se apli-
cã deja o excepþie sau o limitare.
În aceste cazuri, Grupul PPE este
în favoarea acestor noi utilizãri in-
terpretate în conformitate cu ac-
tualele excepþii sau limitãri, cu con-
diþia ca noua utilizare sã fie simila-
rã celei existente în prezent ºi sã
fie supusã testului în trei etape.
Cercetare ºi educaþie

În special în ceea ce priveºte
educaþia, piaþa internã este predo-

minantã iar licenþele transfronta-
liere sunt limitate. În ceea ce pri-
veºte acest sector, Grupul PPE
considerã cã o excepþie ar putea
fi viabilã dacã se limiteazã strict
la scopuri de cercetare ºi educa-
þionale, dacã ar fi legatã de o in-
stituþie de învãþãmânt sau de un
institut de cercetare recunoscu-
te de cãtre autoritãþile competen-
te sau care fac obiectul unui pro-
gram pedagogic.
Extragerea de conþinut

Inovarea bazatã pe cercetare
necesitã accesul la un volum din
ce în ce mai mare de conþinut
ºtiinþific, situaþie în care poate fi
necesarã utilizarea de tehnici de

extragere de text ºi de date. Gru-
pul PPE recunoaºte potenþialul pe
care îl au tehnicile de extragere de
conþinut de a contribui la progrese
în domeniul cercetãrii. Grupul PPE
susþine accesul la tehnologii gene-
rice automatizate de analizã pentru
extragerea de text ºi de date din
conþinutul achiziþionat în mod le-
gal în condiþii de acordare a licen-
þelor stabilite de cãtre piaþã, întru-
cât în prezent cererea nu justificã
o excepþie. Pãrþile interesate ar tre-
bui sã colaboreze pentru a crea ºi
a ameliora platforme uºor de utili-
zat care sã faciliteze accesul la li-
cenþele ºi materialul de extragere
de text ºi de date.
Taxa pentru copia privatã

În aceastã etapã, Grupul PPE nu
este în favoarea armonizãrii gene-
rale a taxei pentru copia privatã,
însã recunoaºte dificultãþile create
de diversele implementãri ale taxe-
lor pentru copia privatã în statele
membre care recunosc excepþia
referitoare la copia privatã. Acesta
considerã cã este importantã ex-
cepþia pentru copierea privatã care
trebuie sã funcþioneze în tandem
cu o compensaþie echitabilã a cre-
atorilor de conþinut. El solicitã Co-
misiei clarificarea definiþiei taxei

pentru copia privatã pe baza juris-
prudenþei recente a CEJ, precum
ºi o evaluare a viabilitãþii a mãsuri-
lor existente, în special în ceea ce
priveºte transparenþa.
Biblioteci ºi cãrþi electronice

Grupul PPE solicitã instituirea
unui grad mai ridicat de siguranþã
juridicã în cadrul drepturilor de
autor pentru biblioteci ºi cãrþi elec-
tronice care prevede o remunera-
þie echitabilã pentru autori ºi edi-
tori. Grupul PPE solicitã pãrþilor
interesate, precum ºi autoritãþilor
naþionale ºi europene, sã elaboreze
instrumente care sã permitã acor-
darea de licenþe pentru cãrþile elec-
tronice bibliotecilor. În acest sens,
acesta solicitã Comisiei sã evalue-
ze impactul unei posibile excepþii
care sã permitã bibliotecilor publi-
ce ºi de cercetare sã împrumute
în mod legal opere în format digi-
tal pentru uz personal, cu condiþia
unei compensaþii echitabile pentru
titularii de drepturi ºi a existenþei
unor mãsuri tehnice care sã per-
mitã un control eficace al operelor
împrumutate.
Intermediari ºi platforme

Grupul PPE este conºtient de
faptul cã deseori intermediarii reali-
zeazã profituri de pe urma unor con-
þinuturi pe care nu ei le-au creat,
profituri care nu sunt întotdeauna
împãrþite în mod echitabil cu crea-
torii în cauzã. Grupul PPE se de-
clarã în favoarea unei clarificãri a
statutului juridic ºi a rolului platfor-
melor ºi furnizorilor de conþinut,
fapt care necesitã, prin urmare, o
definire mai clarã a diferitelor tipuri
de platforme. Este în favoarea unei
reevaluãri a rãspunderii furnizorilor
de servicii în ceea ce priveºte în-
cãlcãrile dreptului de autor ºi exer-
citarea diligenþei necesare ºi a obli-
gaþiei de diligenþã pe tot parcursul
procesului de creaþie. În ceea ce pri-
veºte relaþiile dintre platforme ºi ti-
tularii de drepturi, Grupul PPE re-
cunoaºte necesitatea de a soluþiona
discrepanþa de valoare existentã.
Grupul PPE sprijinã, de asemenea,
iniþiativele care au ca scop sã îm-
bunãtãþeascã transparenþa platfor-
melor online ºi sã încurajeze mo-
toarele de cãutare sã ghideze con-
sumatorii cãtre conþinut online le-
gal. În ceea ce priveºte noile utili-
zãri ale conþinutului cultural ºi noile
modalitãþi de a crea prin utilizarea
de platforme, Grupul PPE recunoaº-
te necesitatea continuãrii dialogului
între titularii de drepturi, platforme
ºi creatorii care depind de aceste
platforme pentru a crea condiþiile unui
mediu reciproc avantajos.
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 Numele – CLAVET –  nu spu-
ne foarte multe – atunci când se
aduce în atenþie, dar poate aduce
beneficii. „Aceastã platformã va
deveni un punct de referinþã pen-
tru autoritãþile locale, în formula-
rea ºi implementarea iniþiativelor în
educaþie ºi training ºi poate con-
solida cunoºtinþele, experienþele ºi
expertizele desfãºurate de cãtre
autoritãþile locale”, a declarat prof.
Ani Drãghici, inspector respon-
sabil de programe europene, în
cadrul Inspectoratului ªcolar Ju-
deþean Dolj.

Invitaþie pentru realizareaInvitaþie pentru realizareaInvitaþie pentru realizareaInvitaþie pentru realizareaInvitaþie pentru realizarea
unei zone europene de educaþieunei zone europene de educaþieunei zone europene de educaþieunei zone europene de educaþieunei zone europene de educaþie

Inspectoratul ªcolar Judeþean Dolj, ca partener în
Proiectul „Erasmus+” CLAVET, va organiza o con-
ferinþã prin care sunt invitaþi toþi cei care pot de-
veni parteneri în reþeaua de bune practici. Este
vorba de un proiect prin care se doreºte dezvol-
tarea unei platforme pentru cooperare structuralã
între autoritãþile locale din Europa, pentru dezvol-
tarea unei zone europene de educaþie.

Educaþie în nouã limbi
de circulaþie

CLAVET este un proiect de-
dicat unui grup-þintã, reprezentat
de cei care elaboreazã politici în
educaþie ºi training, la nivel lo-
cal, implicaþi în formularea, im-
plementarea ºi monitorizarea tu-
turor subiectelor cuprinse în
acest sector. „Sustenabilitatea ºi
impactul proiectului sunt garan-
tate de scopul stabilirii reþelei per-
manente de cooperare inter-re-
gionalã ºi internaþionalã în Euro-

pa, în vederea creºterii calitãþii
procesului de educaþie. Partene-
riatul este coordonat de Universi-
tatea din Malaga (Spania) ºi reu-
neºte asociaþi din România, Cipru,

Grecia, Belgia, Italia, Turcia ºi
Croaþia. Fiºele din aceastã secþiu-
ne sunt disponibile în nouã limbi
de circulaþie ºi reunesc bune prac-

tici, lecþii învãþate ºi exemple de
politici moderne în domeniu”, a
mai menþionat Ani Drãghici.

CRISTI PÃTRU

S-a tot vorbit, în ultima perioadã, de defi-
citul de manuale pentru anul ºcolar urmãtor.
În judeþul Dolj, cel puþin pânã acum, nu se
întrezãresc dificultãþi în repartiþie. „În ciclul
primar, clasele I – IV, sunt peste 69.000 de
manuale care vor fi distribuite. În anii de în-
ceput ºi terminal sunt numai cãrþi noi, iar
pentru clasele a II-a ºia III-a procentul este
de 12%. Repartizarea manualelor noi revine

Sunt promisiuni cã nu vor fi dificultãþi
în repartizarea manualelor

managerilor instituþiilor de învãþã-
mânt, prioritate având cei care au
obþinut rezultate foarte bunã în de-
cursul anului precedent. Eu sper
ca elevii sã fi îngrijit manualele, dar,
oricum, nu vor fi probleme la de-
butul anului ºcolar. Nicio discipli-
nã nu va avea de suferit, în ceea
ce priveºte materialul didactic de
învãþare, cu atât mai mult cu cât,
pentru clasele V-X, sunt tot peste
69.000 de manuale, la toate mate-
riile. În ceea ce priveºte clasele de
final de învãþãmânt liceal (a XI-a
ºi a XII-a) sunt demersuri pentru

a rezolva ºi aceastã problemã, dupã finalizarea
licitaþiilor, noi având o cerere de peste 122.000
de manuale. Sunt convinsã cã va fi rezolvatã
ºi aceastã problemã”, a precizat prof. Lavinia
Elena Craioveanu, inspector general al In-
spectoratului ªcolar Judeþean Dolj. Drept do-
vadã, s-a ºi început distribuirea cãrþilor de în-
vãþare, dupã un grafic bine stabilit.

CRISTI PÃTRU

În perioada imediat urmãtoare, managerii
instituiilor de învãþãmânt preuniversitar vor
intra în evaluare, conform metodologiei exis-
tente. „Se va pune accent pe întreg proce-
sul de management, de la comunicare ºi pânã
la derularea proiectelor, evaluarea fiind fã-
cutã la nivelul inspectoratului, în fiºe trebuind
sã fie trecutã întreaga activitate, cu tot ceea
ce se presupune, cu note ºi calificative obþi-

Directorii intrãDirectorii intrãDirectorii intrãDirectorii intrãDirectorii intrã
în examinareîn examinareîn examinareîn examinareîn examinare

nute de-a lungul anilor. Pe 31 august va fi
afiºatã lista cu cei care au îndeplinit criterii-
le, iar, anterior, pe 16 august voi propune, în
ºedinþa Consiliului de Administraþie al ISJ
Dolj, detaºarea, în interesul învãþãmântului,
pe postul de director, a celor care pot ocupa
aceastã funcþie.

La Colegiul Naþional „Fraþii Buzeºti”, dupã
plecarea, prin detaºare, a domnului prof.
Zamfiricã Petrescu, la Colegiul Militar, o
voi propune pe doamna prof. Carmen ªte-
fãnescu, actual director adjunct, pe funcþia
de director. Voi respecta cutuma, dacã se
poate spune aºa, ca numirea pe funcþia de
adjunct sã fie fãcutã pentru cel care a deþi-
nut postul de consilier educativ, astfel cã
doamna prof.  Diana Cotescu  va fi pro-
movatã. Numirea, ºi nu numai aici, va fi fã-
cutã pe perioadã determinatã, pânã la susþi-
nerea concursurilor, dar nu mai mult de în-
cheierea anului ºcolar”, a declarat prof. La-
vinia Elena Craioveanu, inspector gene-
ral al ISJ Dolj.

CRISTI PÃTRU

O noua ediþie a evenimentului „Glo-
bal Village”, organizat de AIESEC
Craiova, va avea loc mâine, 12 august,
începând cu ora 18.00, în Mercur Center.
Peste zece culturi din întreaga lume vor
fi reprezentate de aproximativ 40 de
tineri voluntari veniþi din China, Tailan-
da, Egipt, Cehia, Taiwan, Indonezia,
Hong Kong ºi Algeria, care vor aduce în
faþa publicului preparate culinare unice,
costume, obiecte ºi melodii tradiþionale.
Tinerii sunt participanþi la proiectele
„Discover” ºi „Discover Community”,

„Global Village” – evenimentul
multiculturalitãþii, la Craiova

derulate de AIESEC Craiova.
Oricine îºi doreºte sã descopere o micã

parte din þãrile prezente este aºteptat pe
tot parcursul evenimentului. „Dacã eºti o
persoanã pasionatã de diversitate ºi
interacþiunea cu culturi diferite, atunci
acest eveniment este ideal pentru tine.
Vei putea degusta preparate culinare
tradiþionale, vei asculta ºi dansa pe
ritmuri orientale, vei admira costume
tradiþional indoneziene sau vei putea
avea conversaþii în peste zece limbi
diferite! Convinge ºi prietenii sã te

însoþeascã în aventura ta prin întreaga
lume!”, este invitaþia organizatorilor

AIESEC este o asociaþie studenþeascã
globalã, non-guvernamentalã, indepen-
dentã, non-profit, condusã de studenþi
sau proaspãt absolvenþi ai unei instituþii
de învãþãmânt superior. Este prezentã în
peste 2400 de universitãþi, 126 þãri ºi
teritorii ºi are ca scop dezvoltarea abilitã-
þilor de leadership ale membrilor sãi. În
România activeazã de 26 de ani, iar în
Craiova, de 25 de ani.

MAGDA BRATU
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MIRCEA CANÞÃR
Televiziunea rusã a insistat,

prelung, pe fizionomia lui Vladi-
mir Putin, mina fermã a acestu-
ia, în aºteptarea prelungitã – se
vorbeºte de o orã – a omologului
turc, Recep Tayyip Erdogan, în
somptuoasa sala Konstantinov
din Sankt Petersburg. Dupã
strângerea protocolarã de mâini,
preºedintele turc a definit coo-
perarea celor douã þãri ca bene-
ficã la rezolvarea „a numeroase
probleme ale regiunii”. Un com-
pliment cu o notã personalizatã,
la celeritatea unui gest al lui Vla-
dimir Putin, a avut schepsisul
sãu: „Telefonul dumneavoastrã,
imediat dupã lovitura de stat din
15 iulie a.c., m-a bucurat atât pe
mine ºi colegii mei, cât ºi popo-
rul turc”. Erdogan a prezentat
distrugerea bombardierului rus, la
24 noiembrie 2015, de un avion
de vânãtoare turc drept un com-
plot al duºmanilor sãi pentru torpilarea rela-
þiilor ruso-turce. Douã ore a durat „tete-a-
tete”-ul, succedat de alte douã ore, în for-
mat lãrgit. Componenþa celor douã delegaþii
aºezate la masã, a reflectat natura raporturi-
lor bilaterale acroºate. Din partea turcã au fost
prezenþi cinci miniºtri – afacerile de externe,
economia, energia, agricultura, transporturile
– ºi secretarul de stat Ismail Demir, de la in-
dustria apãrãrii. Din partea rusã au fost pre-
zenþi trei miniºtri – afacerile de externe, trans-
porturile ºi energia – un reprezentant special
al preºedintelui, Alexandre Levrantiev, pen-
tru reglementarea conflictului din Siria, ºi
bineînþeles, patronul Gazprom, Alexei Miller.
Potrivit Kremlinului, nici o semnãturã nu a
fost prevãzutã la acest summit. În cursul con-

ferinþei comune de presã, cei doi ºefi de stat
au confirmat o normalizare progresivã a re-
laþiilor comerciale. Vladimir Putin a autori-
zat, de mai multã vreme, cursele charter spre
Riviera turcã, asaltatã de mii de turiºti ruºi în
sezonul estival, contribuþie notabilã la eco-
nomia turcã. Embargoul la produsele alimen-
tare va fi ridicat pânã la sfârºitul anului. Re-
cep Tayyip Erdogan a reiterat, între altele, in-
teresul þãrii sale pentru gazoductul Turkish
Stream al Gazprom. Un proiect, în continua-
re cu un contur imprecis, la care Kremlinul
þine mult, Turcia fiind al doilea client strãin al
Gazprom, dupã Germania. Alt dosar nefinali-
zat în relaþiile bilaterale: proiectul centralei
nucleare Akkuyu, cu statut de investiþie stra-
tegicã, a cãrei construcþie ºi finanþare fusese-

tã asumate de grupul de stat rus
Rosatom. Discuþiile pe dosarul
sirian nu au rãzbit în spaþiul pu-
blic, ºi ceea ce se ºtie, s-a aflat
din presa rusã: existã contacte
între armata rusã ºi cea turcã,
cu obiective imediate privind
evitarea accidentelor aviatice pe
cerul Siriei. Turcia ºi Rusia au
în comun, momentan, relaþii
reci cu câmpul occidental, eco-
nomiile lor fiind fragilizate prin
izolarea creatã de tensiunile di-
plomatice. Faptul cã se vorbeºte
de o „nouã etapã” în relaþiile din-
tre cei doi ºefi de stat, are des-
tule capcane. Fiindcã pe dosa-
rul sirian, Moscova ºi Ankara,
pentru moment, au poziþii con-
tradictorii, dacã nu ireconcilia-
bile. Moscova, aliatul Teheranu-
lui, adeptul tradiþional al pro-ºii-
þilor în regiune, se ciocneºte de
Ankara care doreºte sã instale-

ze o putere sunitã în Siria, þarã cu care parta-
jeazã 822 de km de frontierã. Existã însã un
detaliu sensibil, care rãmâne un coºmar pen-
tru Vladimir Putin. Turcia este membrã NATO,
iar dispozitivul antirachetã de la Marea Nea-
grã, care are un radar instalat în Turcia, în
bandã X, a devenit o sursã de tensiune între
Moscova ºi occidentali. Turcia devine parte,
în acest contencios? Erdogan a reiterat, luni,
faptul cã occidentalii l-au abandonat la mo-
mentul tentativei de puci. Jucând la douã ca-
pete, preºedintele turc rãmâne extrem de eva-
ziv pe aceastã temã, ºi momentan aºteaptã,
declarativ, un punct de vedere al Washingto-
nului la cererea de extrãdare a lui Fethullah
Gulen, care ar fi orchestrat toatã povestea cu
lovitura de stat eºuatã.

Candidatul republican la func-
þia de preºedinte al SUA, Donald
Trump, a pãrut sã le recomande
susþinãtorilor accesului la arme de
foc sã recurgã la violenþã împotri-
va adversarei sale democrate, Hil-
lary Clinton. “Hillary vrea practic
sã abroge Al II-lea Amendament al
Constituþiei SUA. Dacã va ajunge
în poziþia de a desemna judecãtorii
(instanþei supreme - n.red), nu va
mai rãmâne nimic de fãcut. Deºi
susþinãtorilor celui de-Al II-lea
Amendament poate le va rãmâne

Polonia respinge
“imigrarea impusã”
de Uniunea Europeanã

Polonia nu va fi de acord cu
“imigrarea impusã”, potrivit
consilierului principal al
preºedintelui Andrzej Duda,
Krzysztof Szczerski.  În cadrul
unei conferinþe de presã care a
avut loc în Varºovia, Szczerski
a declarat: “Politicienii
Platformei Civice (partid
polonez), observând cum
situaþiile dramatice dirijeazã
politica Uniunii Europene pe
care ei au susþinut-o, sunt
ruºinaþi de ceea ce au afirmat ºi
au fãcut... Dacã rezultatele
alegerilor din Polonia ar fi fost
diferite am avea ºi aici aºa
numitele cartiere islamiste”.
Politica de imigrare a Poloniei
este tot mai radicalã. În
momentul în care Consiliul
Uniunii Europene a stabilit sã
distribuie pe bazã de cote
160.000 de refugiaþi extraco-
munitari ajunºi în spaþiul UE,
statul polonez a votat în
favoarea sistemului. Mai târziu,
premierul Poloniei, Beata
Szydlo, a explicat cã pericolul
reprezentat de fluxul de
imigranþi a fost “subestimat”.
În contextul atentatelor de la
Paris, Polonia a refuzat sã mai
accepte imigranþi în cadrul
sistemului Uniunii Europene de
cote obligatorii privind
distribuirea refugiaþilor.

Ducele de Westminster
a decedat

Ducele de Westminster (64 de
ani), miliardar latifundiar ºi
filantrop, a murit într-un spital
din comitatul englez Lancashire,
a anunþat familia sa, citatã de
BBC. “El a fost adus în spital de
pe proprietatea Abbeystead,
unde se îmbolnãvea des”, a mai
anunþat familia lui, fãrã a
preciza de ce boalã suferea
acesta. Familia defunctului
“solicitã respectul vieþii private
ºi înþelegere în acest moment
foarte dificil”. Ducele de
Westminster, Gerald Cavendish
Grosvenor, ºi familia sa se aflã
ocupã locul 68 pe lista miliarda-
rilor, potrivit revistei americane
Forbes, cu o avere de 10,8
miliarde de dolari. Era un
prieten al familiei regale, el a
devenit al ºaselea Duce de
Westminster în 1979. Unul dintre
cei patru copii, Hugh Grosvenor,
este moºtenitorul ducatului ºi cel
mai tânãr naº al Prinþului
George.

Cel puþin doi morþi
într-un incident armat produs
în incinta aeroportului
din Miami

Cel puþin douã persoane au
fost împuºcate mortal, ieri, într-
un incident produs în parcarea
aeroportului din oraºul
american Miami, informeazã
presa americanã. Potrivit
cotidianului Miami Herald, un
individ a deschis focul ieri în
parcarea aeroportului interna-
þional. Douã persoane au fost
ucise în incident. Poliþia
încearcã sã clarifice circum-
stanþele producerii atacului.

ceva, nu ºtiu”, a declarat Donald
Trump, conform postului CNN.
“Dar vã spun ceva - ziua în care
Hillary va ajunge sã îºi numeascã
propriii judecãtori va fi oribilã”, a
adãugat Trump. Al II-lea Amenda-
ment al Constituþiei Statelor Unite
garanteazã dreptul cetãþenilor ame-
ricani de a avea arme de foc. În
contextul numeroaselor atacuri
armate, Administraþia Barack Oba-
ma a pledat pentru limitarea acce-
sului la arme de foc, o idee susþi-
nutã ºi de Hillary Clinton, candi-

datul democrat la funcþia de pre-
ºedinte. Declaraþia controversatã a
lui Donald Trump a generat temeri,
analiºtii neºtiind dacã este o for-
mã de instigare la un act de vio-
lenþã contra lui Hillary Clinton ori
o referire la intensificarea activi-
tãþilor politice. Robby Mook, ma-
nagerul de campanie electoralã al
lui Hillary Clinton, a reacþionat:
“Este foarte simplu - ceea ce afir-
mã Trump este periculos. Un om
care vrea sã devinã preºedinte al
SUA nu ar trebui sã facã niciun
fel de sugestie privind recurgerea
la acte de violenþã”. Dar Jason
Miller, consilier pentru comunica-
re al echipei lui Donald Trump, a
explicat cã este vorba de folosi-
rea influenþei politice a susþinãto-
rilor menþinerii celui de-al II-lea
Amendament. “Se numeºte pute-
re de solidarizare - susþinãtorii
celui de-Al II-lea Amendament au
un spirit uimitor ºi sunt extrem de
uniþi, ceea ce le conferã o putere
politicã enormã. Anul acesta, vor
vota în numãr-record, dar nu cu

Hillary Clinton, ci cu Donald
Trump”, a spus el. La rândul sãu,
Mike Pence, candidatul republican
la funcþia de vicepreºedinte al
SUA, a þinut sã tempereze afir-
maþiile colegului sãu. “Cred cã
Donald Trump este foarte clar.
Hillary Clinton s-a exprimat foar-
te clar cã vrea modificarea drep-
tului cetãþenilor ce respectã legile
de a deþine arme de foc. ªi cred
cã Donald Trump spune clar cã
oamenii care se bucurã de acest
drept, cei care cred cã deþinerea
armelor de foc de cãtre cetãþenii
responsabili contribuie la menþine-
rea siguranþei în comunitãþi trebu-
ie sã fie implicaþi în procesul poli-
tic”, a explicat Mike Pence, con-
form NBC News. Întrebat de jur-
naliºti dacã afirmaþia lui Donald
Trump ar conþine vreo sugestie în
sensul recurgerii la violenþã con-
tra lui Hillary Clinton, Pence a pre-
cizat: “Sigur cã nu. Donald Trump
îndeamnã oamenii sã acþioneze în
conformitate cu propriile convin-
geri cu ocazia alegerilor”.
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Transporter: Moºtenirea

Se difuzeazã la HBO, ora 23:25

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

O luptã personalã

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

John Triton, soldat din marina
americanã, este trimis acasã,
împotriva propriei voinþe, din
rãzboiul din Irak. Are acum sufi-
cient timp pentru tânãra ºi fru-
moasa lui soþie, Kate. Planurile îi
sunt date peste cap de Rome, un
criminal fãrã scrupule care, doar
pentru cã ea se nimerise sã fie în
preajmã când ucide un poliþist, o
rãpeºte pe Kate. John va demara
propriul rãzboi în încercarea de a
salva persoana iubitã ºi de a
pune capãt atrocitãþilor sãvârºite
de Rome...

Ultima aventurã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Tânãrul Danny Madigan este un
fan înrãit al lui Jack Slater (Arnold
Schwarzenegger), cel mai popular
erou al marelui ecran. Jack este
un adevãrat supra-om care scapã
din cele mai dificile situaþii, care
pune la pãmânt o armatã de
inamici, care învinge rãul sub
orice formã s-ar ascunde el. Cu
toate acestea, eroul este total dat
peste cap când în universul lui
fictiv aterizeazã pe nepusã masã...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 11 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 De joi pânã joi
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
18:00 Lozul cel mare
18:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:00 Telejurnal
20:00 Jocurile Olimpice Rio 2016

- Filler
20:15 Jocurile Olimpice Rio 2016
00:00 Charlot la music-hall
1915
00:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
03:20 Exclusiv în România
04:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
06:00 Charlot la music-hall
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

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 Ediþie specialã
09:10 Tatã de vacanþã (R)
2002, Italia, Comedie
10:00 Spirit ºi credinþã
12:30 Sãlãºluiri în Grãdina Maicii

Domnului – Bisericani, Tarcãu,
Durãu

13:00 Ediþie specialã
13:10 Cartea cea de toate zilele
13:20 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
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 Pângãraþi, harul dintr-o
paginã de letopiseþ (R)

17:00 Ediþia de vest
18:10 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
18:20 Acasã la Majestatea Sa

Regele Mihai (R)
18:50 5 minute de istorie
19:00 Memorialul Durerii
20:10 Triunghiul Morþii
1999, România, Rãzboi
21:40 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
21:50 Ediþie specialã
22:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
06:20 Filler - Jocurile Olimpice

Rio 2016
06:30 Cap compas (R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:30 Pact matrimonial
09:00 Autorii anonimi
10:35 Cei patru fantastici:

Ascensiunea lui Silver Surfer
12:10 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
14:30 Horton
16:00 Dl Turner
18:30 Chocolate City
20:00 Un viitor mai bun
21:40 Beste Chance
23:25 Transporter: Moºtenirea
01:00 Insidious: Capitolul 3
02:35 Colecþia de arome
02:55 Cut Bank
04:30 Un Halloween mortal
06:00 Horton

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Miracolul vieþii
1995, SUA, Dramã
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 O luptã personalã
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

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

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:00 O luptã personalã (R)
2006, SUA, Acþiune, Dramã,

Thriller
02:45 Miracolul vieþii (R)
1995, SUA, Dramã
04:15 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 In asteptarea dragostei

(R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 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)

08:00 Ce spun românii (R)
09:00 La bloc (R)
11:30 Un tãtic grozav
13:30 Danseazã cu mine
16:00 La bloc
18:15 Iubitul meu se însoarã
20:30 Ultima aventurã
23:00 Lecþii de viaþã
01:00 Monstrul din Lake Placid

(R)
02:45 Cine A.M.
06:30 Ce se întâmplã doctore ?

PRO CINEMA

10:00 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 iUmor (R)
22:30 Insula iubirii
01:30 Observator (R)
02:30 Observator special (R)
03:00 iUmor (R)
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Roata norocului (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 Ostatici
2011, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Ostatici (R)
2011, SUA, Crimã, Dramã,

Thriller
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 Interviurile Cristinei

Þopescu (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
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 A doua cadere a Constan-

tinopolului
1994, România, Comedie
22:30 La TV
2015, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Iubiri secrete (R)
2011, România, Dragoste
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 La TV (R)
2015, 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 UEFA Champions

League: Dinamo Kiev - Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal SuperCupa

Europei: Real Madrid - Sevilla
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
20:30 Rezumate UEFA Euro

2016
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Fotbal UEFA Champions

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat

SPORT.RO

ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

În mare
parte seninjoi, 11 august - max: 31°C - min: 16°C

$
1 EURO ...........................4,4576 ............. 44576
1 lirã sterlinã................................5,2066....................52066

1 dolar SUA.......................3,9878........39878
1 g AUR (preþ în lei)........173,5546.....1735546

Cursul pieþei valutare din 11 august 2016 - anunþat de BNR

VALUTA

cuvântul libertãþii / 9joi, 11 august 2016 programe TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utileprograme TV / utile



VINERI - 12 august

07:00 Exclusiv în România (R)
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 Zon@
10:30 M.A.I. aproape de tine
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 Jocurile Olimpice Rio 2016
00:20 Jocurile Olimpice Rio 2016
00:30 Ochiul magic (R)
01:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
05:30 Vorbeºte corect!
05:35 Exclusiv în România (R)
06:15 Charlot, noul îngrijitor (R)
1914, SUA, Comedie, Scurt

metraj
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

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

Adrian Cioroianu
09:00 Ediþie specialã
09:10 Trandafirii sãlbatici (R)
2009, Canada, Dramã
10:00 Documentar 360°-GEO
11:00 Dincolo de moarte…

IUBIREA!… (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Cununi monahale în Munþii

Stâniºoarei-Petru Vodã ºi Paltin (R)
13:00 Ediþie specialã
13:10 Cartea cea de toate zilele
13:20 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
14:15 Teleshopping
14:30 Telejurnal TVR 2
15:30 Alexandru Tomesc în

Turneul Stradivarius Bach to
Basics

16:20 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

16:30 Fost-a odatã un schit
smerit... Mãnãstirea Secu (R)

17:00 Oltenia la zi
18:00 Ediþie specialã
18:20 Ora regelui
19:00 Memorialul Durerii
20:10 Triunghiul Morþii
1999, România, Rãzboi
21:50 Ediþie specialã
22:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
00:00 Documentar 360°-GEO
01:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
03:00 Naturã ºi aventurã (R)
03:30 Naturã ºi aventurã (R)
04:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
05:30 Pasiuni ºi cariere (R)
06:00 Documentar 360°-GEO
06:55 Imnul României

TVR 2

07:25 Dl Turner
09:55 Chocolate City
11:25 Cea mai bunã ocazie
13:10 Totul e inspiraþie
14:40 Informatorul!
16:30 Bine ai venit acasã!
17:55 Filme ºi vedete
18:30 În mijlocul furtunii
20:00 Detaºare
21:55 Garderobierul
23:45 Legãturi de familie
01:45 Pânã la capãt
03:55 Detaºare
06:00 Aproape liber

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Caleidoscop
1990, SUA, Dramã
16:00 Lecþii de viaþã
17:00 ªtirile Pro Tv
18:00 Ce spun romanii
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Supravieþuitoarea
2015, SUA, Marea Britanie,

Acþiune, Thriller
22:30 Plaja
2000, SUA, Aventuri, Dramã,

Thriller
01:00 Supravieþuitoarea (R)
2015, SUA, Marea Britanie,

Acþiune, Thriller
02:45 Plaja (R)
2000, SUA, Aventuri, Dramã,

Thriller
04:45 Apropo Tv (R)
05:45 Ce se întâmplã doctore ?

(R)
06:15 Lecþii de viaþã (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 In asteptarea dragostei

(R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 În asteptarea dragostei
18:00 Quiero amarte
19:00 Trandafirul negru
20:00 Iarna rãzbunãrii
22:00 Puterea destinului
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Iarna rãzbunãrii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:00 Dincolo de povestiri
06:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)

07:00 Aterizare forþatã (R)
08:30 Ce spun romanii (R)
09:15 La bloc (R)
12:00 A 19-a soþie
14:00 Iubitul meu se însoarã (R)
16:15 La bloc
18:30 Ptiu!
20:30 Lista clienþilor
22:30 Cronicile Casterilor:

A 16-a lunã
01:00 Lista clienþilor (R)
02:45 Cine A.M.
06:30 Doamne de poveste

PRO CINEMA

10:00 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 B.D. la munte ºi la mare
1971, România, Comedie
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Plasa de stele
22:15 Un socru de coºmar
2000, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
00:30 Accident
1976, România, Dramã
02:30 Observator special (R)
03:00 Un socru de coºmar (R)
2000, SUA, Comedie, Romantic,

Dragoste
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Pastila de râs
08:45 Adio, dar Te iubesc (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 Sabbagh în acþiune
23:00 Vacanþa Mare Best of (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:15 Sabbagh în acþiune (R)
02:15 Adio, dar Te iubesc (R)
04:00 Cu capul în nori (R)
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Interviurile Cristinei

Þopescu
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
2006, România, Comedie
16:30 Focus
17:00 La TV (R)
2015, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Extemporal la dirigenþie
1987, România, Comedie,

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

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

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

League
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester United - 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
21:30 Cupa Meseriaºilor
22:00 Fotbal UEFA Champions

League
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO

RECOMANDÃRI TV
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Informatorul!

Se difuzeazã la HBO, ora 14:40

The Informant este ecranizarea
unui roman ce prezintã unul
dintre cele mai celebre scanda-
luri industriale de la sfârºitul
secolului trecut. Damon este
Mark Whitacre, directorul diviziei
de produse biologice a ADM,
unul dintre cei mai mari producã-
tori mondiali din domeniul ali-
mentar. În 1992, Whitacre a
devenit unul dintre cei mai im-
portanþi whistleblower-i (adica
"persoanã care suflã din fluier"...

Supravieþuitoarea

Se difuzeazã la Pro Tv, ora 20:30

Nou numitã la Ambasada Ameri-
canã de la Londra într-un post
important, Kate Abbott (Milla
Jovovich) se trezeºte implicatã în
centrul unui scandal internaþio-
nal când scapã la limitã dintr-un
atac cu bombã soldat cu morþi,
dar care i se însceneazã ei.
Discreditatã ºi pãrãsitã de toþi,
Kate trebuie sã fie mereu cu un
pas înaintea autoritãþilor ºi celor
care o urmãresc sã o ucidã,
pornind, astfel, într-o misiune
solitarã pentru a-ºi spãla renu-
mele, dar ºi pentru a preveni…

Lista clienþilor

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Sam, mamã a 3 copii ºi soþie,
plus soþul ei, Rex, se confrun-
tã cu grave probleme financia-
re fiind în pericol de a fi daþi
afarã din casã. Cãutând cu
disperare un loc de muncã,
Sam se angajeazã la un salon
de masaj care îi poate oferi
salvarea. Dar este pusã sã
aleagã intre salvarea familiei
ºi demnitate ºi respectul
de sine.

sursa: cinemagia.ro
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Panoramic cinematografic - Patria - 12 augustPanoramic cinematografic - Patria - 12 augustPanoramic cinematografic - Patria - 12 augustPanoramic cinematografic - Patria - 12 augustPanoramic cinematografic - Patria - 12 august
Nu stinge lumina

Ora: 18:30

Gen film: Horror

Brigada sinucigaºilor

Ora: 18:30(3D); 21:00(3D)

Gen film: Acþiune, Crimã, Fantastic

Singuri acasã

Ora: 15:00(3D, ro); 16:30(3D)

Gen film: Animaþie, Comedie, Familie



Panoramic cinematografic - Patria - 13 augustPanoramic cinematografic - Patria - 13 augustPanoramic cinematografic - Patria - 13 augustPanoramic cinematografic - Patria - 13 augustPanoramic cinematografic - Patria - 13 august

RECOMANDÃRI TV
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Avionul cu ºerpi

Se difuzeazã la HBO, ora 02:00

Sean Jones (Nathan Phillips) se
afla într-o plimbare cu bicicleta,
prin luxurianta vegetaþie a Insu-
lelor Hawaii, când dã peste crima
vicioasã ºi brutalã a unui procu-
ror proeminent din LA, crimã
înfaptuitã de un bine cunoscut
dar eluziv gangster, Eddie Kim.
Kim sperã ca acest lucru va opri
investigaþia penalã în afacerile
lui cu droguri, santaj, prostituþie
infantilã ºi arme, dar un martor
stricã totul. Sean este acum
singura persoanã care l-a vazut...

Codul lui Da Vinci

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 20:30

De la regizorul Ron Howard,
producãtorul Brian Grazer ºi
scenaristul Akiva Goldsman,
echipa câºtigãtoare a unui Premiu
Oscar pentru filmul A Beautiful
Mind, ºi producãtorul John Calley
(nominalizat la Premiul Oscar
pentru filmul The Remains of the
Day), vine versiunea pentru
cinema a Codului lui Da Vinci,
scris de Dan Brown, unul din
romanele cele mai populare ºi
dezbãtute ale timpului nostru, cu
o distribuþie condusã de dublul
laureat al Premiului Oscar Tom
Hanks alãturi de Audrey Tautou…

Ultimatumul lui Bourne

Se difuzeazã la Antena 1,
ora   22:00

Bourne nu voia decât un lucru: sã
disparã. Dar iatã cã urma îi este
luatã iarãºi de cei care l-au trans-
format într-un spion ºi un asasin.
Dupã ce ºi-a pierdut memoria ºi
singura femeie pe care a iubit-o,
Bourne va trebui sã înfrunte o
nouã generaþie de ucigaºi profe-
sioniºti, gata de orice pentru a-l
elimina. Indiferent la atacurile lor,
el îºi continuã cãlãtoria în cãuta-
rea propriului trecut...

sursa: cinemagia.ro
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SÂMBÃTÃ - 13 august

07:00 TURNEUL NAÞIONAL
STRADIVARIUS 2015 (R)

07:50 Discover România (R)
08:00 Gãri de poveste (R)
09:00 Istorii trãite
09:50 Discover România
10:00 Ediþie specialã
16:00 Festivalul George Enescu

(R)
17:00 Discover România (R)
17:10 Ora regelui
17:50 Discover România (R)
18:00 Memorialul Durerii - o

istorie care nu se învaþã la ºcoalã
18:50 Discover România (R)
19:00 Telejurnal
20:00 Ora regelui
20:50 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã
22:00 Jocurile Olimpice Rio

2016
05:15 Maºini, teste ºi verdicte

(R)
05:45 Charlot, mutã pianul (R)
06:00 Viaþa satului (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 5 minute de istorie cu
Adrian Cioroianu

07:15 Fost-a odatã un schit
smerit... Mãnãstirea Secu

07:45 Cartea cea de toate zilele
07:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
08:00 Locuri, oameni ºi comori

(R)
08:30 Cap compas (R)
09:00 Naturã ºi sãnãtate (R)
09:30 Mic dejun cu un campion
10:20 Interzis, arestat, cenzurat
10:30 Festivalul Internaþional

George Enescu 2015
12:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
13:00 Memorialul Durerii
14:00 6 x 5’ de istorie
14:40 Ora regelui (R)
15:10 Cartea cea de toate zilele
15:20 Jocurile Olimpice Rio 2016
15:30 Jocurile Olimpice Rio 2016
19:00 Mihai I al României
20:15 Jocurile Olimpice Rio 2016
22:00 Documentar 360°-GEO
23:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
03:00 Cap compas (R)
03:30 Pescar hoinar
04:00 Jocurile Olimpice Rio 2016
05:50 Jocurile Olimpice Rio 2016
06:00 Documentar 360°-GEO

(R)
06:55 Imnul României

TVR 2

07:40 Rãzbunãtorii: Sub semnul
lui Ultron

10:00 Spioana
12:00 Garderobierul
13:50 Batman vs. Robin
15:15 Aºa se scrie istoria!
16:55 Aceasta este lumea mea
18:25 Bucureºti NonStop
20:00 De la 5 la 7
21:40 Rãzbunãtorii: Sub semnul

lui Ultron
00:00 Spioana
02:00 Avionul cu ºerpi
03:45 Filmul de la capãtul lumii
04:05 Cel mai mare ipohondru
06:00 Uriaºul meu

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:00 ªtirile Pro Tv
12:00 Rãzboiul Regelui
2016, România, Documentar
13:00 Carol I
2009, România, Documentar,

Dramã, Istoric
15:00 ªtirile Pro Tv
16:15 O noapte cu regele
2006, SUA, Dramã
17:00 ªtirile Pro Tv
19:00 ªtirile Pro Tv
20:30 Codul lui Da Vinci
2006, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
23:30 Curierul
2012, SUA, Acþiune, Crimã,

Thriller
01:30 Codul lui Da Vinci (R)
2006, SUA, Dramã, Mister,

Thriller
04:00 Rãzboiul Regelui (R)
2016, România, Documentar
05:00 O noapte cu regele (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 In asteptarea dragostei

(R)
08:00 Lecþii de viaþã
08:45 Teleshopping
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Quiero amarte (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Spune-mi cã eºti a mea
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Regina inimilor
20:00 Pana la capatul lumii
22:00 Vise de smarald
23:00 Regina
00:30 Clona (R)
01:30 Pana la capatul lumii (R)
03:15 Regina (R)
04:30 Soþ de închiriat (R)
05:00 Dincolo de povestiri (R)
06:00 Spune-mi cã eºti a mea

(R)

07:30 A 19-a soþie
09:30 Aterizare forþatã
11:15 Ultima aventurã (R)
13:45 Bunã ziua, tristeþe (R)
15:45 Lacrima diavolului
17:45 Silverado
20:30 Virus mortal
22:30 Tinereþe furatã
01:15 Lecþii de viaþã (R)
03:00 Cine A.M.
06:45 Ultima aventurã

PRO CINEMA

10:00 Film documentar

10:30 Observator

12:00 Mireasã pentru fiul meu

15:00 Observator

16:15 Mireasã pentru fiul meu

19:00 Observator

20:00 FanTastic Show

22:00 Ultimatumul lui Bourne

2007, SUA, Acþiune, Thriller

00:30 Un colþ de Rai

2011, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste

02:30 Ultimatumul lui Bourne (R)

2007, SUA, Acþiune, Thriller

06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D (R)

08:00 Teleshopping

08:45 Cei 7 ani de acasã (R)

10:00 Sport, dietã ºi o vedetã

10:30 Suleyman Magnificul

2011, Turcia, Biografic, Dramã,

Istoric

12:30 ªtirile Kanal D

13:15 Teleshopping

13:45 Cãþei la înãlþime

15:45 Mama din întâmplare

16:45 1001 de nopþi

2006, Turcia, Dramã

18:45 ªtirea zilei

19:00 ªtirile Kanal D

20:00 Asta-i România!

21:30 Ucenicul lui Avicenna

2013, Germania, Aventuri,

Dramã, Istoric

23:30 În pielea altuia

2006, Marea Britanie, Comedie,

Romantic, Dragoste

00:45 ªtirile Kanal D (R)

02:00 Asta-i România! (R)

04:00 Cu capul în nori (R)

2007, Turcia, Comedie

06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV

07:00 Teleshopping

07:30 Academia lui Horia (R)

09:30 Teleshopping

10:00 Secrete de stil

10:30 Cireºarii

12:30 Cu lumea-n cap

13:00 SOS, Sãnãtatea mea (R)

14:00 Focus

15:00 Apel de urgenþã (R)

16:00 ªantaj

1982, România, Acþiune

18:00 Focus

19:30 Cireaºa de pe tort

20:30 Rãzbunare roºie

1999, SUA, Acþiune

22:30 Un cuib de nobili

1970, Rusia, Romantic,

Dragoste

00:30 Rãzbunare roºie (R)

1999, SUA, Acþiune

02:30 ªantaj (R)

1982, România, Acþiune

04:00 Neam legat (R)

05:00 Cireaºa de pe tort (R)

05:45 Focus (R)

07:00 ªtiri Sport.ro
10:00 ProMotor
10:30 ªtiri Sport.ro
11:00 Fotbal UEFA Champions

League
13:00 ªtiri Sport.ro
14:00 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
14:30 Pimp my ride. Cel mai tare

din parcare!
15:00 Cupa Meseriaºilor
15:30 Cupa Meseriaºilor
16:00 Ora exactã în sport
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Marea Þãcãnealã
21:00 ªtiri Sport.ro
21:30 Cupa Meºeriaºilor
22:00 Local Kombat: Loveºti în

KOmãneºti!
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Superkombat: "Bãtaie în

munþi"
02:00 Rezumate UEFA Euro 2016

SPORT.RO

Cu orice preþ

Ora: 18:45

Gen film: Crimã, Dramã

Petrecerea cârnaþilor

Ora: 17:00(3D)

Gen film: Animaþie, Aventuri, Comedie

Nu stinge lumina

Ora: 15:00; 21:00

Gen film: Horror
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Anunþul tãu!
1.Informaþii generale privind con-
cedentul, în special denumirea,
codul fiscal, adresa, numãrul de
telefon, telefax ºi/sau adresa de
e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Rast, str. Dunãrii, nr.158,
judeþul Dolj, cod fiscal: 5002134,
tel. 0745.019.321, 0725.566.885,
fax: 0251.324.415, e-mail: ras-
t@cjdolj.ro. 2. Informaþii generale
privind obiectul concesiunii, în
special descrierea ºi identificarea
bunului care urmeazã sã fie con-
cesionat: Concesionare teren in-
travilan în suprafaþã de 15.85 Ha
situat în T51, P74, P74/1, P76/1,
P78/1, P221 în Comuna Rast, ju-
deþul Dolj, pe o perioadã de 49
ani. 3.Informaþii privind documen-
taþia de atribuire: de la sediul Pri-
mãriei Comunei Rast. 3.1. Moda-
litatea sau modalitãþile prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al docu-
mentaþiei de atribuire: prin solici-
tare de la sediul Primãriei Comu-
nei Rast. 3.2. Denumirea ºi adre-
sa serviciului/compartimentului
din cadrul concedentului, de la
care se poate obþine un exemplar
din documentaþia de atribuire:
Comp. Contabilitate -Primãria
Comunei Rast, str. Dunarii, nr. 158,
judeþul Dolj. 3.3.Costul ºi condi-
þiile de platã pentru obþinerea
acestui exemplar, unde este ca-
zul, potrivit prevederilor Ordonan-
þei de urgenþã a Guvernului nr.54/
2006: nu este cazul. 3.4. Data li-
mitã pentru solicitarea clarificãri-
lor: 26/08/2016, ora 14.00. 4.Infor-
maþii privind ofertele. 4.1. Data li-
mitã de depunere a ofertelor: 05/
09/2016, ora 10.00. 4.2. Adresa la

Anunþul tãu! Anunþul tãu!
care trebuie depuse ofertele:-
 Comp Contabilitate -Primãria
Comunei Rast, str. Dunãrii, nr. 158,
judeþul Dolj. 4.3. Numãrul de
exemplare în care trebuie depusã
fiecare ofertã: Oferta se depune
într-un exemplar original ºi un
exemplar copie. 5. Data ºi locul la
care se va desfãºura sedinþa pu-
blicã de deschidere a ofertelor: 06/
09/2016, ora 10.00, la Primãria Co-
munei Rast, str. Dunãrii, nr. 158,
judeþul Dolj, sala de ºedinþe. 6.
Denumirea, adresa, numãrul de
telefon, telefax ºi/sau adresa de
e-mail ale instanþei competente în
soluþionarea litigiilor apãrute ºi
termenele pentru sesizarea in-
stanþei: Tribunalul Dolj, Craiova,
str.Brestei, nr. 12, cod poºtal:
200581, judeþul Dolj, Telefon:
0251.418.612, Fax: 0251.419.851,
e-mail: tr-dolj@just.ro. 7.Data
transmiterii anunþului de licitaþie
cãtre instituþiile abilitate, în vede-
rea publicãrii: 10/08/2016.

SPORT Club Municipal Cra-
iova organizeazã concurs pen-
tru ocuparea postului con-
tractual vacant de inspector de
specialitate IA (economist)- 1
post. Condiþii de participare la
concurs: -Studii superioare, -Ve-
chime- minim 5 ani. Data ºi ora
de desfãºurare a concursului ºi
a interviului: 12.09.2016, ora
12:00- proba scrisã, 16.09.2016,
ora 12:00- interviul. Data limitã de
depunere a dosarelor este
26.08.2016, ora 16:00. Relaþii su-
plimentare la sediul clubului din
Craiova, str. Brestei nr.4, pe site-
ul clubului www.scmcraiova.ro
ºi la telefon/fax 0351.451.807.

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 cla-
sic (balet), actorie, picturã, gra-
ficã, artã cinematograficã, regie-
teatru. 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.

Unitatea Militarã 01662 Cra-
iova organizeazã concurs pen-
tru ocuparea a 2 posturi vacan-
te de personal civil contractual
– îngrijitor. Probele de concurs:
- proba scrisã, în data de
05.09.2016, între orele 10.30-
13.30; - interviul, în data de
09.09.2016, începând cu ora
09.30. Data limitã de depunere
a dosarelor: 26.08.2016, ora
15.00. Dosarele de concurs se
depun la sediul Unitãþii Militare
01662 Craiova, str. Vasile Alec-
sandri, nr. 91. Detaliile organi-
zatorice vor fi afiºate la sediul
unitãþii ºi pe pagina de internet,
la adresa: http://smg.mapn.ro/
anunturi/concursuri. Date de
contact ale secretariatului, la
telefon 0251/562828, int. 108.
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S.C. EXPERT PREV S.R.L.

EXPERIENÞA NE RECOMANDÃ

 Cele mai înalte standarde de
profesionalism
 Suntem la dispoziþia dumnea-

voastrã:
 SSM Securitate ºi Sãnãtate în

Muncã (Protecþia Muncii)
 Situaþii de Urgenþã – Preveni-

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

îmbolnãvire profesionalã
 Întocmire plan de intervenþie
 Managementul Mediului

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

CentrCentrCentrCentrCentrul Comerul Comerul Comerul Comerul Comercialcialcialcialcial
SUCPISUCPISUCPISUCPISUCPI

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

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

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

Consiliul Judeþean Dolj organizeazã în
data de 05.09.2016, ora 1000, licitaþie pu-
blicÎ în vederea închirierii a douã spaþii
libere situate unul în Centrul Medical
Brazda lui Novac (Craiova, strada Ge-
neral ªtefan Fãlcoianu nr. 1) ºi celãlalt
în Centrul Medical Calea Bucureºti (Cra-
iova, Calea Bucureºti nr. 97).

Documentaþia de licitaþie se poate ridi-
ca de la Serviciul Administrarea ºi Exploa-
tarea Domeniului Public ºi Privat al Ju-
deþului Dolj din str. Jieþului nr. 19, Craio-
va, începând cu data publicãrii anunþului.

Ofertele se depun la registratura
Consiliului Judeþean Dolj, Calea Unirii
nr. 19, Craiova, pânã la data de
05.09.2016, ora 0930.

Criteriul de atribuire este oferta cea
mai avantajoasã din punct de vedere
economic.

Informaþii suplimentare se pot obþine la
numãrul de telefon 0351/415.414;
415.415sau la Serviciul Administrarea Do-
meniului Public ºi Privat al Judeþului Dolj.

Primãria Municipiului Craiova organizeazã, la sediul central din str.
A.I. Cuza, nr. 7, concurs pentru ocuparea pe duratã nedeterminatã a postu-
lui contractual de execuþie vacant de expert local, studii superioare - 1
post, din cadrul Compartimentului Expert local pentru romi, din aparatul
de specialitate al primarului municipiului Craiova:

a) studii de specialitate: studii universitare de licenþã absolvite cu diplo-
mã, respectiv studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de
licenþã sau echivalentã;

b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupãrii postului: mini-
mum 5 ani;

c) recomandare din partea unei organizaþii nonguvernamentale locale
pentru problemele romilor;

d) cunoºtinþe operare calculator.
Concursul se organizeazã în trei etape:
- prima etapã - în perioada 26 - 29.08.2016 - selecþia dosarelor;
- a doua etapã - în data de 05.09.2016 - proba scrisã;
- a treia etapã - proba de interviu se va stabili conform art. 24 alin. 5 ºi

alin. 6 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcþiilor con-
tractuale ºi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit
din fonduri publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Criteriile generale ºi specifice, documentele necesare, precum ºi biblio-
grafia sunt afiºate la sediul instituþiei.

Dosarele de înscriere se vor depune pânã cel târziu în data de 25.08.2016,
ora 16.30, la sediul Primãriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0251/416235 interior
358, Serviciul Resurse Umane.

OFERTE SERVICIU
SC GENERAL MEEL
ELECTRIC SRL, cu
sediul în Bãicoi, judeþul
Prahova, str. C. D.
Gherea, nr. 2 BIS, an-
gajeazã electricieni cu
grad de autorizare me-
diu ºi grad de autoriza-
re înalt. Societatea
mentionatã oferã: sala-
riu atractiv, cazare, ti-
chete masã, transport.
Cei interestaþi se pot
adresa la urmãtoarele
numere de telefon sau
pot transmite cv-urile
prin e-mail: tel. Mobil
– 0740170032 - tel. Fix
- 0244262801 1a fax:
0244262801 - general-
.meel.ro@gmail.com,
- general_meel@ya-
hoo.com.

ANGAJEZ personal
fast-food olandez. Te-
lefon: 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,
botez, nuntã. Relaþii
la telefon: 0727/
757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.
Angajãm maºiniste
marochinãrie. Tele-
fon: 0730/584.449;
0722/943.220.

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

PRESTÃRI SERVICII
Fotografiez, filmez
Full HD la diverse
evenimente: nunþi,
botez, majorat. Relaþii
la telefon: 0767/
674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de ca-
litate superioarã la pre-
þuri avantajoase. Tele-
fon: 0766/359.513.

VÂNZÃRI
GARSONIERE

Vând garsonierã Bu-
cureºti, Dristor, 24.000
Euro. Exclus agenþii.
Telefon: 0724/167.883.
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ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

joi, 11 august 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENTRUL COMERCIAL SUCPI
Unora le place
sã munceascã

decât sã piardã timpul
ºi sã aºtepte

speranþa unui „job”.
Sunã la telefon 0251/

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

Cu noi vei avea
propriul „job”!

Vând garsonierã
Brazdã. Telefon:
0766/587.549.

APARTAMENTE
Apartament 4 deco-
mandate toate îmbu-
nãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.
Vând apartament în
Balº, ultracentral, etaj
1, 100 mp, 3 camere,
2 balcoane. Preþ:
33000 Euro. Telefon:
0720/813.742.

CASE
Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
0761/049.374; 0753/
626.631.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã cu-
rentã, canalizare la
poartã, teren 4500 mp,
livadã cu pruni, vie. Te-
lefon: 0765/291.623.
Vând casã Craiova,
str. Drumul Jiului 5
camere, încãlzire
centralã sau schimb
cu apartament. Tele-
fon: 0746/498.818.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.

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 Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Zonã centralã, te-
ren 760 mp, utili-
tãþi + casã demo-
labilã. Telefon:
0724/309.640.
Vând teren intravi-
lan 4200 m, ca-
dastru, pomi fruc-
tiferi, vie la 10 km
de Craiova schimb
– apartament + di-
ferenþa. 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 Re-
caro; Preþ 2700
Euro, negociabil.
Relaþii la telefon:
0765/312.168.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã, relaþii la
telefon: 0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase
plastice, 2 butelii. Te-
lefon: 0767/153.551.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, ca-
dru bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchie-
toare. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
809.908.
Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon: 0251/
416.455.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.

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 mela-
minat. Telefon:
0728/911.350.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600,
arc suspensie spa-
te Dacia papuc 5 lo-
curi. Telefon: 0745/
589.825.
Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie,
polizor unghiular
(flex) D 125 /
850W, canistre
aluminiu 20 litri noi,
loc de veci Sineas-
ca douã gropi su-
prapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.

Vând bicicletã copii
4-5 ani – 50 lei, tele-
vizor Goldstar – 100
lei, 4 gropi suprapu-
se Romaneºti con-
venabil, maºinã de
cusut Ileana. Tele-
fon. 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 meta-
lice pãstrare arma-
ment cartuºe, piese
Dacia noi, piei bovi-
nã ºi oaie argãsite-
vopsite, încãlþãminte
piele militare, combi-
nã muzicalã Stereo
205, calculator in-
struire copii. Telefon:
0735/445.339.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspira-
tor, masã, saltea co-
pil. Telefon: 0770/
298.240.

Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Negocia-
bil. Telefon: 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.

PIERDERI
Pierdut ºtampilã PFA
MIU MARINELA Cui:
33336792. Se de-
clarã nulã.
HENRY FOOD SRL
declarã pierdut cer-
tificat constatator
punct de lucru Târgu
Jiu emis de ORC
Dolj. Se declarã nul.
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Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

HANDBAL (F) – Grupa A (etapa a 3-a): România – Muntenegru xx-xx. Într-o altã partidã a grupei, Spania
a învins Brazilia cu 29-24. Norvegia ºi Angola s-au întâlnit asearã.

Clasament: 1. Brazilia 4p, 2. Angola 4p (-1 joc), 3. Spania 4p, 4. Norvegia 2p (-1 joc), 5. Muntenegru 0p,
6. România 0p. În faza urmãtoare se calificã primele patru clasate.

JOCURILE OLIMPICE DE LA RIO

La închiderea

ediþiei

Reprezentativa Spaniei, cam-
pioana europeanã ºi vicecampioa-
na olimpicã în exerciþiu, se aflã
într-o situaþie realmente delicatã,
la Rio. Ibericii, antrenaþi de italia-
nul Sergio Scariolo, omul care i-a
ghidat spre trei titluri continentale
ºi una dintre cele douã medalii olim-
pice de argint, au ajuns la douã în-
frângeri din tot atâtea meciuri în
Grupa B.

BASCHET (M)

Spania, în realã dificultateSpania, în realã dificultateSpania, în realã dificultateSpania, în realã dificultateSpania, în realã dificultate
GRUPA B: Spania – Brazilia 65-

66, Lituania – Nigeria 89-80, Ar-
gentina – Croaþia 90-82.

Clasament: 1. Argentina 4p, 2.
Lituania 4p, 3. Brazilia 3p, 4. Croa-
þia 3p, 5. Spania 2p, 6. Nigeria 2p.

Desearã/la noapte – runda a 3-
a: Brazilia – Croaþia, Nigeria – Spa-
nia, Lituania – Argentina.

GRUPA A: Serbia – Australia 80-
95, SUA – Venezuela 113-69, Fran-
þa – China 88-60.

Clasament: 1. SUA 4p, 2. Aus-
tralia 4p, 3. Serbia 3p, 4. Franþa
3p, 5. Venezuela 2p, 6. China 2p.

Asearã/azi noapte – runda a 3-
a: Serbia – Franþa, Australia – SUA,
Venezuela – China.

Merg mai departe primele patru din fiecare grupã (A1-B4, A2-B3,
B2-A3, B1-A2).

Faza grupelor, etapa a 2-a

Spaniolii au fost depãºiþi de
Croaþia ºi Brazilia, echipe care por-
neau net cu ºansa a doua. De fie-
care datã  au pierdut la limitã, 70-
72, respectiv 65-66. În meciul
contra sud-americanilor, de marþi
searã, istoria a fost scrisã cu 5
secunde ºi jumãtate înainte de fi-
nal, în urma unei recuperãri ofen-
sive cu direcþionare a mingii în
coº, de cãtre Marquinhos. Totuºi,

spaniolii au avut ºansa de a câºti-
ga meciul în ultimele secvenþe.
Sergio Llull a primit mingea, a pã-
truns în semicerc, însã nu a gãsit
plasa.

De la europeni, Paul Gasol a fost
numãrul 1, acesta trecându-ºi în
cont un double-double (13 puncte
ºi 10 recuperãri), în timp ce de
partea cealaltã a ieºit în evidenþã
Marcelo Huertas. Coordonatorul
celor de la Los Angeles Lakers a
adunat 11 puncte, sapte pase de-
cisive si trei recuperari, iar eroul
Marquinhos a contabilizat ºi el 10
puncte si cinci recuperari.

Altfel, pe spanioli îi aºteaptã
douã încleºtãri infernale, în com-
pania Lituaniei ºi Argentinei, imba-

tabile în primele douã dispute.
Pânã atunci, reprezentativa iberi-
cã va trebui însã neapãrat sã în-
vingã Nigeria (la noapte, ora 1.00),
formaþia creditatã cu ultima ºansã

la calificare din aceastã grupã. ªi
aºa, presiunea va atinge cote uria-
ºe pe umerii Spaniei, începând
chiar cu cu primul angajament al
meciului.

GRUPA A: Qatar – Franþa
20-35, Tunisia – Danemarca
23-31, Argentina – Croaþia
26-27.

Clasament: 1. Franþa 4p,
2. Danemarca 4p, 3. Qatar
2p, 4. Croaþia 2p, 5. Argenti-
na 0p, 6. Tunisia 0p.

Astãzi – runda a 3-a:
Tunisia –Qatar, Danemarca –
Croaþia, Franþa – Argentina.

Perechea formatã din Andreea
Mitu ºi Raluca Olaru a ratat, marþi
searã, calificarea în sferturile pro-
bei de dublu, dupã ce a pierdut, scor
1-6, 4-6, contra rusoaicelor Eka-
terina Makarova ºi Elena Vesnina
(favorite 7). Partida a durat o orã
ºi 18 minute.

Alte trei dispute în care au fost
implicaþi români au avut loc asearã.
Mai întâi, dupã o un succes feno-

HANDBAL (M)

Faza grupelor, etapa a 2-a

Merg mai departe primele patru din fiecare grupã (A1-B4, A2-B3,
B2-A3, B1-A2).

GRUPA B: Germania –
Polonia 32-29, Brazilia –
Slovenia 28-31, Egipt –
Suedia 26-25.

Clasament: 1. Germania
4p, 2. Slovenia 4p, 3. Egipt
2p, 4. Brazilia 2p, 5. Suedia
0p, 6. Polonia 0p.

Astãzi – runda a 3-a:
Polonia – Egipt, Brazilia –
Germania, Slovenia – Suedia.

TENIS

Mitu ºi Olaru, eliminate în optimile probei de dublu
Asearã, dupã închiderea ediþiei, perechea Florin Mergea/Horia Tecãu

a luptat pentru un loc în marea finalã
menal în faþa brazilienilor Marcelo
Melo ºi Bruno Soares, Florin Mer-
gea ºi Horia Tecãu au jucat, în se-
mifinale, cu americanii Jack Sock /
Steve Johnson. Cei doi au trecut
apoi la dublu mixt, turul I, meciuri-
le fiind Florin Mergea /Monica Ni-
culescu – David Ferrer / Carla Sua-
rez Navarro (Spania) ºi Horia Te-
cãu / Irina Begu – Lukasz Kubot /
Agnieszka Radwanska (Polonia).

Aur Argint Bronz Total
1. SUA  9    8    9   26
2. China  8    3    6   17
3. Ungaria  4    1    1    6
4. Australia  4    0    5    9
5. Rusia  3    6    3   12
6. Italia  3    4    2    9
7. Coreea S.  3    2    1    6
8. Japonia  3    1   10   14
9. Franþa  2    3    1    6
10. Thailanda  2    1    1    4
* România nu a obþinut nicio medalie.

♦Nu doar americanul Michael Phelps are deja trei
titluri olimpice la Rio. Înotãtoarea maghiarã Katinka Hos-
szu a bifat ºi ea aceeaºi performanþã. Dupã ce mai câºti-
gase probele la 400 m mixt ºi 100 m spate, “Doamna de
fier”, s-a impus ºi la 200 m mixt. Hosszu le-a devansat pe
britanica Siobhan-Marie O’Connor ºi pe americanca
Maya Dirado

♦Înotãtoarea Katie Ledecky (SUA) a cucerit ºi ea a
doua sa medalie de aur la JO, în proba de 200 m liber,
dupã victoria de la 400 m liber. Ledecky le-a depãºit pe
suedeza Sarah Sjostrom, campioanã la 100 m fluture
duminicã,  ºi pe Emma McKeon (Australia). American-
ca, medaliatã ºi cu argint la 4x100 m liber la Rio, poate
spera la tripla 200-400-800 m, performanþã care nu a mai
fost realizatã de la JO din 1968.

♦Gimnastele din SUA au câºtigat la pas concursul
pe echipe de la Rio, pãstrându-ºi astfel titlul cucerit în
urmã cu patru ani, la Londra. Americancele au depãºit
cu aproximativ opt puncte echipele Rusiei ºi Chinei.

♦Halterofila chinezoaicã Deng Wei a cucerit în stil
mare titlul olimpic la categoria 63 kg, cu un nou record
mondial, de 262 kg la total. Medalia de argint a revenit
nord-coreenei Choe Hyo-sim (248 kg), în tip ce kazaha
Karina Goriceva a câºtigat bronzul (243 kg).

♦Chinezul Shi Zhiyong a câºtigat titlul olimpic la
categoria 69 kg a turneului de haltere, cu un total de 352
kg. Campionul mondial din 2015 i-a depãºit pe turcul
Daniyar Ismayilov (351 kg) ºi pe kirghizul Izzat Artikov
(339 kg).

♦Scrimerul Park Sang-Young a devenit primul sud-
coreean campion olimpic la spadã. Deºi condus cu 14-
10 în finalã de veteranul ungur Geza Imre (41 ani), cam-
pionul mondial en-titre, Park a reuºit cinci tuºe conse-
cutiv ºi s-a impus dramatic în final, cu 15-14. Francezul

Medaliaþii zilei a 4-a Gauthier Grumier, numãrul 1 mondial ºi marele favorit al
probei, a cucerit bronzul, dupã ce a trecut în finala micã
de elveþianul Benjamin Steffen.

♦Judoka slovenã Tina Trstenjak a cucerit, marþi, au-
rul la categoria 63 kg, dupã victoria din finalã, prin ip-
pon, cu Clarisse Agbegnenou (Franþa). Medaliile de
bronz au revenit israeliencei Yerden Gerbi ºi olandezei
Anicka van Emden.

♦Rusul Hasan Halmurazev a devenit campion olim-
pic la judo, categoria 81 kg, dupã ce l-a învins în finalã
pe americanul Travis Stevens. Sergiu Toma, sportiv ori-
ginar din Republica Moldova, dar care concureazã acum
pentru Emiratele Arabe Unite, a intrat în posesia meda-
liei de bronz, ca ºi japonezul Takanori Nagase.

♦Chinezoaicele Chen Ruolin ºi Liu Huixia au cucerit
titlul la sãrituri în apã sincron de la platforma de 10 m.
Medalia de argint a fost câºtigatã de perechea malaezia-
nã Pandelela Rinong/Cheong Jun Hoong, în timp ce ca-
nadiencele Meaghan Benfeito ºi Roseline Filion ºi-au
adjudecat bronzul.

♦Trãgãtoarea greacã Anna Korakaki a câºtigat au-
rul în proba de pistol, 25 metri, dupã ce a învins-o în
finalã pe germanca Monika Karsch, cu 8-6. Korakaki a
adus prima medalie de aur a Greciei la Rio, dupã ce obþi-
nuse ºi bronzul, duminicã, în proba de pistol 10 m. Elve-
þianca Heidi Diethelm Gerber a câºtigat locul 3, dupã 8-
4 în finala micã împotriva chinezoaicei Zhang Jingjing.

♦Francezul Denis Gargaud s-a clasat primul în pro-
ba de canoe simplu a concursului de kaiac-canoe sla-
lom ºi îi succede în palmares legendarului conaþional,
Tony Estanguet, triplu campion olimpic în 2000, 2004 ºi
2012. Gargaud a fost urmat de slovacul Matej Benus ºi
de japonezul Takuya Haneda.

♦Cãlãreþul german Michael Jung a câºtigat titlul in-
dividual din cadrul concursului complet, în faþa france-
zului Astier Nicolas. Americanul Phillip Dutton a obþi-
nut medalia de bronz.

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
DIGI SPORT 1
18:30, 21:00 – FOTBAL – Cupa

Ligii, turul întâi: CFR Cluj – CS U
Craiova, FC Voluntari – Dinamo.

DIGI SPORT 2
21:45 – FOTBAL Anglia – Cupa

Ligii, prima rundã: Bristol Rovers –
Cardiff City.

DOLCE SPORT 1
18:30, 21.00 – FOTBAL – Cupa

Ligii, turul întâi: CFR Cluj – CS U
Craiova, FC Voluntari – Dinamo.

EUROSPORT 1
16:00 – CICLISM – Cursa

arcticã din Norvegia.
TVR 1
14:30, 18:30, 20:15, 0:30, 4:00

– JOCURILE OLIMPICE, la Rio
de Janeiro, în Brazilia: ziua a 6-a.

TVR 2
22:00 – JOCURILE OLIM-

PICE.
TVR 3
18:00, 2:30, 4:35 – JOCURILE

OLIMPICE.
LOOK TV
21:00 – FOTBAL – Cupa Ligii,

turul întâi: FC Voluntari –
Dinamo.

LOOK PLUS
18:30 – FOTBAL – Cupa Ligii,

turul întâi: CFR Cluj – CS U
Craiova.

Top 10 clasament pe medalii dupã 4 zile (pânã ieri dimineaþã)
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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

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 3-a

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

Universitatea Craiova debu-
teazã în Cupa Ligii la Cluj, în faþa
câºtigãtoarei Cupei României,
CFR. Dupã succesul de la Giur-
giu, Universitatea nu a mai re-
venit în Bãnie, ci a plecat spre
Ardeal, cu escalã în Bucureºti.
Gigi Mulþescu a subliniat just cã
FRF a obligat cluburile sã utili-
zeze un jucãtor under 23, dar în
acelaºi timp a programat acþiuni
ale loturilor naþionale de juniori.
Din aceastã cauzã, Craiova nu-i
poate folosi astãzi pe Screciu,
Jurj ºi Vlãdoiu, convocaþi la lo-

Cupa Ligii – optimi de finalã

FC Botoºani – CSMS Iaºi 1-0
A marcat: L. Fulop 9
Meciurile Gaz Metan – ASA, ACS Poli  - Viitorul ºi Concordia –

Pandurii s-au jucat asearã.
CFR Cluj - U Craiova, astãzi, ora 18
FC Voluntari - Dinamo, astãzi, ora 21

Paginã realizatã de COSMIN STAICU

Deþinãtoarea Ligii Campionilor, Real
Madrid, a cucerit Supercupa Europei
la fotbal, ediþia 2016, dupã ce a învins
cu 3-2, dupã prelungiri, o altã echipã
spaniolã, FC Sevilla, câºtigãtoarea
Europa League. Pe stadionul Lerken-
dal din Trondheim, Real Madrid s-a
impus în penultimul minut al prelun-
girlor, acolo unde ajunsese doar da-
troitã unei reuºite în minutul 90+3,
semnatã de Sergio Ramos, cel care
egalase în prelungiri ºi în finala Ligii
Campionilor, de acum 2 ani, cu Atleti-
co. Campioana Europei a deschis sco-
rul prin Marco Asensio (21), jucãtor
revenit de la Espanyol, cu un ºut la
vinclu, dar Sevilla a egalat pânã la pa-
uzã prin Franco Vazquez (41) ºi a trecut în avantaj în
repriza secundã, când Konoplianka (71) a transformat
un penalty acordat obþinut de Vitolo la Ramos. Acesta a
fost însã la capãtul centrãrii lui Lucas Vázquez, în pre-
lungirile primelor 90 de minute. În debutul prelungirilor,
Sevilla a rãmas în inferioritate, dupã eliminarea lui Ko-
lodziejczak. Dani Carvajal (119) a adus trofeul echipei
antrenate de Zinedine Zidane, cu un ºut cu exteriorul, la
capãtul unei acþiuni solitare prin defensiva andaluzã.

Real a fost lipsitã de Ronaldo, Pepe, Bale sau Kro-
os, iar Zidane a folosit formula: Casilla - Carvajal, Sergio
Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Lucas Vazquez,
Kovacic (73 James Rodriguez) – Morata (62 Benze-

CFR Cluj –CFR Cluj –CFR Cluj –CFR Cluj –CFR Cluj –
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUniversitatea Craiova

Stadion: „Doctor Constantin Rãdulescu”, astãzi, ora 18
CFR Cluj: Mincã - T. Lopes, Larie, A. Mureºan, Camora -  Pe-

trucci, Ruiz - Jakolis,  Al. Pãun, Nouvier, Cr. Lopez. Antrenor:
Vasile Miriuþã. Rezerve: T. Marc – Tânc, Al. Neagu, Negruþ, Hodgi-
yai, Guima, Bud.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Popov, Dumitraº, Kay, Vã-
tãjelu – Madson, Zlatinski – Mãzãrache, Gustavo, Bancu – Rambe.
Antrenor: Gigi Mulþescu. Rezerve: Calancea – Acka, Ciocotealã,
R. Petre, Mateiu, Nuno Rocha, Bãluþã.

Alb-albaºtrii joacã astãziAlb-albaºtrii joacã astãziAlb-albaºtrii joacã astãziAlb-albaºtrii joacã astãziAlb-albaºtrii joacã astãzi
în optimile Cupei Ligii, fazãîn optimile Cupei Ligii, fazãîn optimile Cupei Ligii, fazãîn optimile Cupei Ligii, fazãîn optimile Cupei Ligii, fazã
pe care nu au depãºit-o pânãpe care nu au depãºit-o pânãpe care nu au depãºit-o pânãpe care nu au depãºit-o pânãpe care nu au depãºit-o pânã
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turi, în condiþiile în care ºi Ivan
este accidentat. Naþionala U17
a României, cu Vladimir Scre-
ciu titular ºi integralist, a învins
cu 2-1 Macedonia, într-un joc-
test disputat la Mogoºoaia. Re-
prezentativa U19 a fost învinsã
de echipa similarã a Israelului cu
4-0. Sergiu Jurj a jucat în ulti-
mele 20 de minute, iar ªtefan
Vlãdoiu a bifat un sfert de orã
de joc. Mâine, echipele de juniori
ale României vor evolua din nou
în compania  Macedoniei ºi Is-
raelului. Cel mai probabil, Mul-

þescu îi va avea astãzi pe foaia
de joc pe Popescu, Petre ºi Cio-
cotealã, dintre ei urmând sã alea-
gã „juniorul” obligatoriu.

Oltenii nu-s deloc nostalgici
dupã ultima partidã în Gruia, sau
mai degrabã dupã repriza se-
cundã a acelei dispute, în care
au pierdut practic participarea
în Europa League, în penultima
etapã a play-out-ului. Dupã 0-0
la pauzã, Achim a fost eliminat
în debutul pãrþii a doua, iar gaz-
dele au marcat nu mai puþin de
4 goluri în 10 minute, tranºând
net duelul. Pentru Craiova,
Cupa Ligii n-a fost deloc o com-
petiþie agreatã, în cele douã par-
ticipãri anterioare fiind elimina-

tã încã din primul tur: acum doi
ani în Giuleºti, scor 0-1, ºi în
sezonul trecut la Ovidiu, Viito-
rul impunându-se la loviturile de
departajare.

Dacã va trece de formaþia din
Gruia, Universitatea Craiova
are un traseu accesibil în Cupa
Ligii, chiar pânã în finalã, evi-
tând pe parcurs echipe precum
Astra, Steaua sau Dinamo. Da-
cã se va califica în sferturile de

finalã, Universitatea ar întâlni,
pe teren propriu, învingãtoarea
partidei dintre Gaz Metan Me-
diaº ºi ASA Tg. Mureº. În se-
mifinale, alb-albaºtrii ar juca
împotriva uneia dintre echipele:
ACS Poli Timiºoara, Viitorul,
Concordia ºi Pandurii. Sferturi-
le de finalã sunt programate pe
7-8 septembrie, iar semifinalele
pe 21-22 decembrie, turul, ºi pe
1-2 martie 2017, returul.  

Real Madrid a câºtigat pentru a treiaReal Madrid a câºtigat pentru a treiaReal Madrid a câºtigat pentru a treiaReal Madrid a câºtigat pentru a treiaReal Madrid a câºtigat pentru a treia
oarã Supercupa Europeioarã Supercupa Europeioarã Supercupa Europeioarã Supercupa Europeioarã Supercupa Europei

ma), Isco (66 Modric), Asensio. De partea cealaltã,
Jorge Sampaoli a utilizat echipa: Sergio Rico – Dani
Pareja, Carrico (51 Rami), Kolodziejczak - Kiyotake,-
 N’Zonzi, Iborra (74 Kranevitter), F. Vazquez  - Ma-
riano, Vietto (67 Konoplyanka), Vitolo.

Real Madrid ºi-a trecut în palmares a treia Super-
cupã a Europei, dupã cele din 2002 ºi 2014. Sevilla
rãmâne cu o Supercupã câºtigatã, în 2006, deºi a mai
jucat cu acest trofeu pe masã în 2007, 2014, 2015 ºi
2016. Zidane le calcã astfel pe urme lui Johan Cru-
yff, Carlo Ancelotti ºi Pep Guardiola pe lista celor care
au cucerit Liga Campionilor ºi Supercupa Europei atât
ca jucãtori, cât ºi ca antrenori.
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