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OFF-uri de GABRIEL
BRATU-MIB

actualitate / 3

- Cu pensia asta uºoarã pe care
o am, viaþa, Popescule, e din ce
în ce mai grea.
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Datoritã vecinãtãþii cu
Craiova a sutelor de
agenþi economici cu
sediul pe raza sa adminis-
trativã, dar mai ales a
spiritului antreprenorial
al lui Valericã Pupãzã,
exersat cu atâtea rezulta-
te în aproape patru
mandate la conducerea
primãriei, Cârcea s-a
transformat, pe zi ce
trece, într-o veritabilã
localitate modernã, la
stadiul cãreia mulþi edili
sperã sã-ºi ridice obºtea.
Principalele obiective al
administraþiei de aici, pe
termen scurt, sunt
lucrãrile de canalizare ºi
introducerea apei potabi-
le, cum este cazul zonei
Banu Mãrãcine ºi Fãcãi,
cu finanþare proprie;
asfaltarea tuturor acelor
drumuri, unde s-au
încheiat investiþiile în apã
curentã ºi canalizare ºi
continuarea lucrãrilor de
reparaþii la Liceul Tehno-
logic „Constantin Iancu-
lescu”, ce-ºi aºteaptã,
peste mai puþin de o
lunã, elevii.
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De la istorici ºtim destule
detalii despre simbolistica zilei
de 23 august 1944, marcatã de
o loviturã de stat, orchestratã
de Regele Mihai I, împreunã
cu Iuliu Maniu, I. C. Brãtia-
nu, Constantin Titel Petrescu,
Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi mai
mulþi ofiþeri superiori, menitã
sã ducã la o schimbare „la vâr-
ful decizional” ºi implicit scoa-
terea României din rãzboi. O
menþiune: istoria nu este o
ºtiinþã exactã, dar ºi Regele
Mihai I ºi mareºalul Ion Anto-
nescu, în abordãri concrete di-
ferite, au vrut, neîndoielnic,
binele României.

Arest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungitArest prelungit
pentru doljeanulpentru doljeanulpentru doljeanulpentru doljeanulpentru doljeanul
care ºi-a împuºcatcare ºi-a împuºcatcare ºi-a împuºcatcare ºi-a împuºcatcare ºi-a împuºcat
un consãtean cuun consãtean cuun consãtean cuun consãtean cuun consãtean cu
arma de vânãtoarearma de vânãtoarearma de vânãtoarearma de vânãtoarearma de vânãtoare
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Poveºtile noastre,Poveºtile noastre,Poveºtile noastre,Poveºtile noastre,Poveºtile noastre,
povestea Craioveipovestea Craioveipovestea Craioveipovestea Craioveipovestea Craiovei
cu scriitorulcu scriitorulcu scriitorulcu scriitorulcu scriitorul
FlorinFlorinFlorinFlorinFlorin
LogreLogreLogreLogreLogreºººººteanuteanuteanuteanuteanu

Rio ºi OlimpulRio ºi OlimpulRio ºi OlimpulRio ºi OlimpulRio ºi Olimpul
abandonatabandonatabandonatabandonatabandonat

Cum ideea JO s-a ivit, cum
se ºtie, în descendenþa anti-
cei Elade, acum la finalul aces-
tei ediþii încheiate ieri-dimi-
neaþã printr-un fastuos carna-
val pe somptuosul stadion
Maracanà, ceea ce rãmâne de
evaluat este dacã va urma un
„abandon” al miticului Olimp.
Mai precis, o investiþie de
peste 10 miliarde de dolari
care riscã sã rãmânã de izbe-
liºte. Oricum, „zeii”, adicã
miile de sportivi de pe toate
continentele, au plecat, unii
aureolaþi de succes, alþii cu
dezolarea învinºilor.



2 / cuvântul libertãþii marþi, 23 august 2016actualitateactualitateactualitateactualitateactualitate

EDITOR:

S.C. ED PRESS COM S.R.L.
Redacþia ºi administraþia:

200733 Craiova, str. Nicolãescu Plopºor nr. 22A,
TEL/FAX 0251/41.41.41; 41.24.57.

Numãr de înmatriculare la Registrul Comerþului:
J16/1410/2005; ISSN 1220-9538

SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITÃÞII
SR EN ISO 9001:2012

CERTIFICAT NR. 406/C/2012
Societate cu capital integral privat.

Cod fiscal: RO 17758027
Email: mediafax@mail.cvlpress.ro

Internet: www.cvlpress.ro
REDACTOR-ªEF:
MIRCEA CANÞÃR

Prim-redactor-ºef adjunct:
MAGDA BRATU

Redactor-ºef adjunct:
MARGA BULUGEAN

DEPARTAMENTE:
Actualitate: Laura Moþîrliche, Radu Iliceanu, Valentin Ceauºescu

Eveniment: Carmen Zuican
Economie / Politicã: Marga Bulugean

Educaþie: Cristi Pãtru
Culturã: Magda Bratu

Sport: Marius Cîrstov, Cosmin Staicu
Fotoreporter: Tibi Bologh

Secretariat:  0251.412.457
Publicitate:  0251.412.552
Redacþia:  0251.412.613

Responsabilitate juridicã pentru conþinutul articolului aparþine
autorului. De asemenea, în cazul unor agenþii de presã ºi
personalitãþi citate, responsabilitatea juridicã le aparþine.

Guvernul negociazã
data alegerilor cu liderii politici
ºi înclinã spre 11 decembrie

Reprezentanþii Guvernu-
lui poartã negocieri cu
liderii partidelor politice
pentru stabilirea de comun
acord a datei organizãrii
alegerilor parlamentare, au
declarat pentru MEDIA-
FAX surse politice, Execu-
tivul înclinând spre 11
decembrie. “Guvernul a
propus douã variante
pentru organizarea alegeri-
lor parlamentare, 4 ºi 11
decembrie, cu accent pe 11
decembrie, deoarece pe 4
este prea devreme faþã de
1 Decembrie, de zilele
libere. S-au purtat ºi se
poartã în continuare nego-
cieri cu reprezentanþii
partidelor politice”, au
declarat pentru MEDIA-
FAX surse politice. Potrivit
surselor citate, Executivul
intenþioneazã sã emitã cât
mai repede Hotãrârea de
Guvern pentru stabilirea
datei alegerilor parlamenta-
re, deoarece proiectul de
ordonanþã de urgenþã
pentru suplimentarea
numãrului secþiilor de
votare pentru românii din
strãinãtate conþine termene
exprese care se raporteazã
la data alegerilor. “Pot fi
organizate, cu acordul
autoritãþilor din þara res-
pectivã, secþii de votare ºi
în alte localitãþi decât cele
în care îºi au sediul misiu-
nile diplomatice sau oficiile
consulare. Ministerul
Afacerilor Externe propune
Autoritãþii Electorale
Permanente înfiinþarea
acestor secþii în termen de
15 zile de la anunþarea datei
alegerilor”, se aratã în
proiectul de OUG, supus
dezbaterii publice.

“S-a dispus prelungirea manda-
tului de arestare preventivã pentru
30 de zile. Am formulat contesta-
þie. Urmeazã sã vedem motivele
care au stat la baza acestei decizii.
Dupã ce vom vedea încheierea
motivatã, vom formula contesta-
þia în scris. Bogdan Olteanu se sim-
te foarte stresat de faptul cã nu îºi
poate exercita dreptul la apãrare în
condiþii în stare de libertate. Fiind
în arest preventiv, este cât se poa-
te de evident cã nu se poate de-
plasa, nu poate procura ºi produ-
ce acte. Situaþia lui este evidentã.
Este într-o stare de bulversare
emoþionalã. Starea de arest pre-
ventiv nu îi poate da un confort
psihic sau emoþional, dar e una
confortul ºi alta dreptul la apãra-
re. Nu a avut nimic de obiectat
asupra condiþiilor din detenþie,
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Magistraþii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie au
decis prelungirea mãsurii arestului preventiv în cazul
fostului viceguvernator BNR, Bogdan Olteanu, cu încã
30 de zile, decizia nefiind definitivã, dar executorie.
Avocatul fostului viceguvernator BNR a anunþat cã a
atacat deja decizia Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie.

deºi nu sunt cele mai bune”, a
declarat Constantin Durgheu, avo-
catul lui Bogdan Olteanu.

 Apãrãtorul a precizat, în in-
stanþã, cã va depune o notã de
probe la DNA ºi va cere atât în-
scrisuri cât ºi audieri de martori
ºi confruntãri.Magistraþii Înaltei
Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ)
trebuiau sã judece, vineri, cere-
rea Direcþiei Naþionale Anticorupþie
de prelungire a arestului preven-
tiv pentru fostul viceguvernator
BNR, Bogdan Olteanu. Avocatul
acestuia a cerut însã amânarea ca-
uzei pentru luni, iar instanþa su-
premã a încuviinþat-o.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justi-
þie a decis, pe 12 august, arestarea
preventivã a fostului viceguverna-
tor BNR pentru o perioadã de 16
zile. Olteanu a fost iniþial plasat în

arest la domiciliu, timp de 14 zile.
“Toate zilele pânã la finalizarea
acestui dosar vor fi apãsãtoare ºi
grele ºi aºtept ca acest dosar sã se
finalizeze. Eu îmi pledez nevino-
vãþia ºi voi aduce argumente în
favoarea nevinovãþiei pentru toate
întrebãrile care îmi vor fi puse”, a
declarat Bogdan Olteanu atunci, la
finalul ºedinþei de judecatã.

Bogdan Olteanu 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 Gu-
vernului pentru numirea lui Liviu
Mihaiu în funcþia de guvernator
al Deltei Dunãrii. Potrivit legii,
propunerea pentru funcþia de Gu-
vernator al Deltei Dunãrii este fã-
cutã de Ministerul Mediului ºi este
aprobatã de Guvern.
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“Numele Ponta este un sinonim
pentru mitoman! Rar avem parte sã
aflãm definiþia mitomanului în poli-
ticã. Victor Ponta a afirmat, nici mai
mult nici mai puþin, cã, la alegerile
prezidenþiale din 2014, s-au format

Traian Bãsescu, în conflict cu Victor Ponta pentru acuzaþia
cã românii au stat de 3-4 ori la coadã la votul din 2014
Fostul preºedinte Traian Bãsescu a declarat luni cã Victor

Ponta este “un mitoman, gata sã acuze mincinos sute de mii
de români de înºelãtorie” ºi vrea “sã-ºi construiascã un viitor
în politicã, cum ºi-a construit ºi trecutul, adicã pe minciunã”.

cozi pentru cã românii din strãinã-
tate s-au aºezat la coadã de 3-4 ori
pentru a crea impresia falsã cã nu
pot vota. Pe mine, aceastã afirma-
þie mã convinge cã acest mitoman,
gata sã acuze mincinos sute de mii

de români de înºelãtorie, vrea sã îºi
construiascã un viitor în politicã la
fel cum ºi-a construit ºi trecutul,
adicã prin minciunã”, a declarat
preºedintele PMP, Traian Bãsescu
pe Facebook.

Fostul premier Victor Ponta a
susþinut, duminicã seara, cã la ulti-
mele alegeri prezidenþiale unii cetã-
þeni români din afara þãrii se aºezau
de mai multe ori la rând pentru a

forma cozi ºi pentru a fi arãtaþi la
televizor. “Îmi pare rãu pentru ace-
le cozi, pe care însã ulterior am aflat
cã nu le-am fãcut eu, ci cei care se
aºezau de douã ori, de trei ori, de
patru ori la rând, ca sã fie cozi, sã
se arate la televizor”, a susþinut
Ponta la RTV. Ponta a mai spus cã
la alegerile din 2014 au fost înfiinþa-
te la fel de multe secþii de votare câte
au fost ºi la alegerile anterioare

Universitatea Naþionalã de Apãrare “Carol I” vrea menþine-
rea titlului de doctor ministrului de Interne, Petre Tobã,
potrivit raportului transmis de membrii instituþiei cãtre
Ministerul Educaþiei, în document arãtându-se cã “cercetarea
ºtiinþificã a lui Petre Tobã a fost utilã”.

Potrivit adresei transmisã în luna
iunie, de cãtre Universitatea de
Apãrare “Carol I”, ministerului
Educaþiei, ”instituþia, în callitate de
IOSUD (n.r: instituþia organizatoa-
re de studii universitare de docto-
rat), a analizat conþinutul tezei,
constatând cã acest demers ºtiin-
þific este încã de actualitate, iar
cercetarea ºtiinþificã desfãºuratã în
calitate de doctorand a domnului
Petre Tobã a fost utilã, cãutând sã
identifice modalitãþile de acþiune în
domeniul cooperãrii poliþieneºti in-
ternaþionale, fapt ce se poate con-
stata concret prin multitudinea de
proiecte implementate de Poliþia
Românã alãturi de organisme in-
ternaþionale, privind urmãrirea
transfrontalierã, schimbul de per-
sonal ºi de informaþii dar ºi dota-
rea cu tehnicã permanentã pentru
susþinerea acestor proiecte”.

Comisia de Eticã din cadrul in-
stituþiei a propus, în baza celor
constatate, “menþinerea titlului de

doctor acordat domnului Petre
Tobã, prin ordinul 5223/
29.08.2011”. Cazul ministrului de
Interne, Petre Tobã, se aflã în
analizã la Consiliul Naþional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor
si Certificatelor Universitare
(CNATDCU), instituþia urmând
sã se pronunþe în viitorul apro-
piat legat de suspiciunile de pla-
giat. Ministrul de Interne, Petre
Tobã, care a condus Poliþia Ro-
mânã în ultimii trei ani pânã la
numirea în Cabinetul Cioloº, se
aflã pe lista cu demnitari suspec-
taþi cã ºi-au plagiat tezele de doc-
torat, existând suspiciuni cã peste
250 din cele 390 de pagini ale
tezei de doctorat a acestuia ar fi
fost copiate din diverse lucrãri.

Consiliul Naþional de Eticã
(CNE), care urma sã decidã dacã
teza lui Petre Tobã a fost sau nu
plagiatã, a fost revocat de minis-
trul Educaþiei, Adrian Curaj, la în-
ceputul lunii decembrie 2015.
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MIRCEA CANÞÃR
De la istorici ºtim destule deta-

lii despre simbolistica zilei de 23
august 1944, marcatã de o lovitu-
rã de stat, orchestratã de Regele
Mihai I, împreunã cu Iuliu Maniu,
I. C. Brãtianu, Constantin Titel
Petrescu, Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi
mai mulþi ofiþeri superiori, menitã
sã ducã la o schimbare „la vârful
decizional” ºi implicit scoaterea
României din rãzboi. O menþiune:
istoria nu este o ºtiinþã exactã, dar
ºi Regele Mihai I ºi mareºalul Ion
Antonescu, în abordãri concrete
diferite, au vrut, neîndoielnic, bi-
nele României. Ce a rezultat prin
actul de la 23 august 1944 ºtim:
arestarea mareºalului Ion Antones-
cu, care dãduse ordin cu o zi îna-
inte trupelor române sã se retragã
pe linia fortificatã Focºani-Nãmo-
loasa-Brãila, pentru a opri înain-
tarea armatei sovietice, stabiliza-
rea frontului urmând a constitui
„un atu” pentru negociere ºi în-
cheierea armistiþiului. Inclusiv
ministrul de externe, Mihai Anto-
nescu, informase ministrul pleni-

poteniar al Turciei la Bucureºti, cã
guvernul era decis sã semneze
armistiþiul cu trupele aliate. De-
vansarea datei loviturii de stat,
dupã ce fusese reconfirmatã ziua
de 26 august, a fost impusã de
agenda imprevizibilã a mareºalu-
lui Ion Antonescu. În seara zilei
de 23 august, ora 22, se transmi-
tea deja proclamaþia cititã de Re-
gele Mihai, al cãrui text fusese
convenit ºi aprobat, cu multe zile
în urmã, de liderii Blocului Naþio-
nal Democrat. În memoriile lor
colaboratorii mareºalului au sus-
þinut, fãrã echivoc, cã acesta era
ferm hotãrât sã comunice Regele
încheierea armistiþiului. Practic,
din seara zilei de 23 august 1944,
România s-a aflat în stare de rãz-
boi atât cu Germania, cât ºi cu
Uniunea Sovieticã, iar statutul ei
internaþional devenise extrem de
confuz. Pentru aliaþi, România era
un stat inamic, iar Armata Roºie
va trece, în absenþa rezistenþei pe
linia Focºani-Nãmoloasa, la ocu-
parea þãrii, dezarmând ºi captu-

rând dupã „joncþiune” peste 6.000
de ofiþeri, 6.000 de subofiþeri ºi
150.000 de soldaþi. Când Româ-
nia va semna Convenþia de Armis-
tiþiu, câteva zile mai târziu, la 12
septembrie 1944, la Moscova, va
fi obligatã la plata a 300 milioane
dolari despãgubiri de rãzboi (în
produse), menþinerea frontierei
româno-sovietice, aºa cum fuse-
se stabilitã în 1940, reprimind în
schimb Transilvana, „sau a celei
mai mare parte din ea”, sub re-
zerva recunoaºterii acestei situaþii
prin tratatele de pace. Mai exact
arbitrajul de la Viena era conside-
rat nul ºi neavenit. Armata urma
sã participe pe frontul de Vest cu
12 divizii de infanterie, iar la Bu-
cureºti o altã comisie de control
(sovieticã) monitoriza respectarea
celor convenite. Multe controver-
se, oricum, încã stãruie. Pentru
Germania, cea mai mare loviturã
a fost pierderea câmpurilor petro-
liere de la Ploieºti. Din discuþiile
repetate ale lui Churchill cu Sta-
lin, inclusiv despre documentul

sãu „obraznic”, cunoscut
drept „acordul de procentaj”,
ºtim cã în vagã negociere s-
a aflat Grecia, apoi Polonia,
ºi niciodatã... România. Sta-
lin pãstra ceea ce dobândea,
adicã ocuparea de Armata
Roºie a unui teritoriu, ducea
automat la impunerea unui
guvern „prieten cu Uniunea
Sovieticã”. Oricât s-ar nega
sau substitui rolul comuniº-
tilor în actul de la 23 august 1944,
acesta a contat în complotul de la
Palatul Regal. Rãmâne însã în dis-
cuþie „misterul telegramei de la
Stockholm” (Ed. Humanitas,
2012), cartea lui Neagu Djuvara,
în care acesta, diplomat de carierã
fiind, povesteºte cã în dimineaþa
zilei de 23 august 1944 – s-a spus
– cã ar fi sosit la Bucureºti o tele-
gramã de la Alexandra Kollontai,
ambasadorul URSS la Stockholm,
prin care mareºalul Ion Antones-
cu, era anunþat cã guvernul sovie-
tic ar fi acceptat încheierea armis-
tiþiului. Neagu Djuvara susþine cã

telegrama nu a existat. Este punctul
lui de vedere. Ceea ce avantajeazã de-
cizia luatã de Regele Mihai I ºi liderii
politici menþionaþi. Condiþiile de armi-
tiþiu negociate la Stockholm cu ruºii
erau mult mai avantajoase pentru Ro-
mânia, faþã de cele de la Cairo, fiind-
cã implicau ºi recunoaºterea anexãrii
Basarabiei ºi Bucovinei de Nord de
cãtre Rusia. În opinia lui Neagu Dju-
vara, unul din puþinii martori ai acelor
evenimente, este complet nejustificat
admirat ºi glorificat fostul conducã-
tor al statului. Concluzia lui Djuvara:
Ion Antonescu nu dorea decât sã tem-
porizeze evoluþia lucrurilor.

Europarlamentarul Victor Negrescu face un
apel la autoritãþile de la Bucureºti sã urgenteze
deschiderea dialogului privind planul pentru Ro-
mânia, în contextul devansãrii cu 6 luni a datei în
care România va prelua preºedinþia rotativã a UE,
subliniind faptul cã grupul de iniþiativã Coaliþia
România 2019 a fost lansat încã din anul 2015,
tocmai pentru a sprijini demersurile þãrii noastre.
„Preluarea de cãtre România, în 2019, a preºe-
dinþiei rotative UE va fi un moment istoric esenþi-
al, un moment pentru care trebuie sã fim cât mai
bine pregãtiþi. Dorim ca lucrurile sã se întâmple
cât mai transparent, dincolo de interese persona-

“Sprijinirea inovãrii, ca sursã de
creºtere economicã ºi de creare de
locuri de muncã, este pilonul cen-
tral al programului Orizont 2020.
Oferim astfel companiilor de top
inovatoare, un sprijin important în
cursa cãtre desfacerea pe piaþã a
propriilor produse, prin furnizarea
unui acces rapid la fonduri euro-
pene în valoare de 32 de milioane

”Cale rapidã cãtre inovare””Cale rapidã cãtre inovare””Cale rapidã cãtre inovare””Cale rapidã cãtre inovare””Cale rapidã cãtre inovare”
Proiectul ”Energie rece” (Cold Energy), dez-

voltat în colaborare cu firma româneascã Agri-
cola Pagnan SRL, este unul dintre cele 15 pro-
iecte inovatoare aprobate recent de Comisia
Europeanã. Scopul lui este de a produce ºi co-
mercializa un sistem de refrigerare inovator
brevetat, ce ar permite utilizatorilor sã econo-
miseascã între 30% ºi 50% din consumul de
energie. Finanþarea UE acordatã proiectului se
ridicã la peste 2,4 milioane de euro.

de euro”, a declarat comisarul eu-
ropean Carlos Moedas, responsa-
bil pentru cercetare, ºtiinþã ºi ino-
vare, la anunþarea rezultatelor. Cele
15 proiecte au fost selectate în
cadrul celei de-a cincea ediþii a -
Schemei ”Cale rapidã cãtre inova-
re” (Fast Track to Innovation -
FTI). Ele reunesc 70 de partene-
ri din 19 þãri.

1446 propuneri
de la lansarea proiectului

Proiectele acoperã varii domeni
de activitate, cum ar fi tehnologia
necesarã pentru elaborarea de ma-
teriale compozite pentru aeronave
sau cea pebazã de electrozi de
plumb pentru bolile cardiace, ro-
boþii destinaþi utilizãrii în podgorii,

faþadele de sticlã prefabricate du-
rabile sau un nou tratament pentru
boala arterialã perifericã. Tema-pi-
lot FTI a fost lansatã în ianuarie
2015. În cea de-a cincea rundã au
fost depuse, pânã la data-limitã de
1 iunie 2016, 280 de propuneri de
proiecte, ce implicau 1.194 de par-
teneri. Numãrul total de propuneri
primite de la lansarea programului

a ajuns astfel la 1.446. Au fost se-
lectate pentru finanþare 77 dintre
ele, totalizând aproape 166,5 mili-
oane de euro. Aproape jumãtate
dintre participanþii la proiecte
(44%) sunt întreprinderi mici ºi
mijlocii (IMM-uri). Urmãtoarea, ºi
ultima, rundã este programatã pen-
tru 25 octombrie 2016.

MARGA BULUGEAN

„Preluarea de cãtre România a preºedinþiei rotative
UE va fi un moment istoric esenþial”

le sau politice, iar cât mai mulþi actori sã fie im-
plicaþi în acest proces. Devansarea cu 6 luni tre-
buie luatã cât mai în serios de cãtre autoritãþile
centrale, mai ales în condiþiile în care, pânã în
acest moment, nu am vãzut sã existe vreo iniþia-
tivã concretã sau vreun plan de parcurs din par-
tea Guvernului în acest sens. Noi suntem des-
chiºi dialogului ºi sperãm ca acesta sã înceapã
cât mai rapid, deoarece avem multe lucruri de
fãcut pentru un mandat al României de care sã
fim cu toþii mândri”, a declarat Victor Negrescu,
co-fondator al Coaliþiei România 2019.

MARGA BULUGEAN
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Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au admis propunerea procurorilor
de la Parchetul d epe lângã Tribu-
nalul Dolj ºi au prelungit cu încã
30 de zile arestarea preventivã a
tânãrului de 23 de ani din Segar-
cea, care luna trecutã ºi-a împuº-
cat un consãtean cu o armã de
vânãtoare: „Admite propunerea
Ministerului Public – Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj. Dispu-
ne arestarea preventivã a inculpa-
tului Brebenoiu Adrian Ionuþ, pe

Judecãtorii de la Tribunalul Dolj
au respins, sâmbãtã, 20 august
a.c., contestaþia formulatã de Lu-
can Ionuþ împotriva hotãrârii Ju-
decãtoriei Bãileºti prin care a fost
arestat preventiv pentru 30 de zile:
„Respinge contestaþia formulatã
de inculpatul contestator LUCAN
IONUÞ, împotriva încheierii nr.
11/18.08.2016 pronunþatã de Ju-

Poliþiºtii rutieri craioveni, spri-
jiniþi de „mascaþi” ai Serviciului
de Acþiuni Speciale din cadrul IPJ
Dolj, au desfãºurat, în perioada
15 – 21 august a.c.,în munici-
piul Craiova, o acþiune care a avut
drept scop verificarea legalitãþii
circulaþiei pe drumurile publice a
autovehiculelor înmatriculate în
strãinãtate. În cadrul acþiunii,
poliþiºtii au verificat peste 900 de
autovehiule ºi au constatat douã
fapte de naturã penalã, reprezen-

Autovehiculele înmatriculate
în alte state verificate de poliþiºti

tând infracþiuni la regimul circu-
laþiei, precum ºi alte 148 de de
abateri de naturã contravenþiona-
lã pentru sancþionarea cãrora au
aplicat amenzi în valoare de pes-
te 31.000 lei. De asemena, poli-
þiºtii rutieri au reþinut în vederea
suspendãrii dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile
publice 3 de permise de condu-
cere ºi au retras 8 certificate de
înmatriculare, dupã cum a anun-
þat IPJ Dolj.

Contestaþie respinsã pentru doljeanulContestaþie respinsã pentru doljeanulContestaþie respinsã pentru doljeanulContestaþie respinsã pentru doljeanulContestaþie respinsã pentru doljeanul
acuzat de cinci infracþiuniacuzat de cinci infracþiuniacuzat de cinci infracþiuniacuzat de cinci infracþiuniacuzat de cinci infracþiuni

Tânãrul doljean de 23 de ani arestat preventiv în cursul
zilei de joi pentru comiterea a cinci infracþiuni „dintr-un foc”,
respectiv conducere fãrã permis, refuz recoltare probe biologi-
ce, tulburarea ordinii ºi liniºtii publice, distrugere ºi lovire ºi
alte violenþe va rãmâne în spatele gratiilor cel puþin pânã la
expirarea mandatului. Tribunalul Dolj i-a respins, sâmbãtã,
contestaþia formulatã împotriva mãsurii dispuse împotriva sa
de Judecãtoria Bãileºti.

decãtoria Bãileºti în dosarul nr.
2664/183/2016. În baza art. 275
alin. 2 Cod Procedurã Penalã,
Obligã inculpatul contestator Lu-
can Ionuþ la plata sumei de 50 lei
cu titlu de cheltuieli judiciare în
favoarea statului. Definitivã. Pro-
nunþatã în Camera de Consiliu,
20.08.2015”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã a instanþei.

Reamintim cã, mier-
curi, 17 august a.c., în
jurul orei 10.30, poliþiº-
tii Postului de Poliþie Ne-
goi au fost sesizaþi cu
privire la faptul cã, pe
strada Livezilor din co-
munã, s-a produs un
accident de circulaþie
soldat cu pagube mate-
riale. Poliþiºtii s-au de-
plasat la locul indicat,

unde au constatat faptul cã Ionuþ
Lucan, de 23 de ani, din comuna
Urzicuþa, Dolj a condus un auto-
turism Volkswagen înmatriculat în
Bulgaria ºi a lovit din spate un alt
autovehicul, marca Citroen, con-
dus de Mihai C., de 47 de ani, din
comuna Negoi. Dupã impact, Io-
nuþ Lucan l-a agresat fizic pe celã-
lalt conducãtor auto, tulburând or-
dinea ºi liniºtea publicã. Tânãrul era
supãrat cã ºoferul Citroenului din
faþa sa a frânat brusc, iar el n-a
mai avut timp sã opreascã maºina.
La sosirea echipajului de poliþie, tâ-
nãrul a continuat sã se manifeste
violent chiar ºi la adresa poliþiºti-
lor, aceºtia fiind nevoiþi sã-l imobi-
lizeze ºi sã-l încãtuºeze. „Persoa-
na în cauzã a fost condusã la se-
diul Secþiei 8 Poliþie Ruralã Rast,
unde au fost întocmite acte pre-
mergãtoare sub aspectul sãvârºirii
infracþiunilor de conducere fãrã
permis, refuz recoltare probe biolo-
gice, tulburarea ordinii ºi liniºtii
publice, distrugere  ºi lovire ºi alte
violente, fiind reþinut pentru 24 ore,
ºi introdus în arestul IPJ Dolj”, ne-
a declarat purtãtorul de cuvânt al
IPJ Dolj, subcomisar Alin Apostol.

Arest prelungit pentru doljeanul care ºi-a împuºcatArest prelungit pentru doljeanul care ºi-a împuºcatArest prelungit pentru doljeanul care ºi-a împuºcatArest prelungit pentru doljeanul care ºi-a împuºcatArest prelungit pentru doljeanul care ºi-a împuºcat
un consãtean cu arma de vânãtoareun consãtean cu arma de vânãtoareun consãtean cu arma de vânãtoareun consãtean cu arma de vânãtoareun consãtean cu arma de vânãtoare

Judecãtorii Tribunalului Dolj au pre-
lungit, cu încã 30 de zile, arestarea pre-
ventivã a tânãrului de 23 de ani, din ora-
ºul Segarcea, ajuns dupã gratii luna tre-
cutã, pentru tentativã de omor ºi neres-

pectarea regimului armelor ºi muniþiilor.
Anchetatorii au stabilit cã tânãrul, cu o
armã de vânãtoare deþinutã ilegal, l-a
împuºcat pe un localnic de 49 de ani, cu
care era în certuri de mai mulþi ani.

o duratã de 30 zile începând cu
data de 19 august 2016 ºi pânã la
data de 17 septembrie 2016, in-
clusiv. În baza art. 275 alin. 3
Cpp, cheltuielile judiciare avan-
sate de stat rãmân în sarcina aces-
tuia. Cu drept de contestaþie în ter-
men de 48 de ore de la pronunþa-
re. Pronunþatã în ºedinþa din Ca-
mera de Consiliu, azi,
19.08.2016”, se aratã în încheie-
rea de ºedinþã instanþei. Inculpatul
a contestat mãsura, contestaþia sa

urmând sã se judece joi, 25 august
a.c. la Curtea de Apel Craiova.

Reamintim cã, poliþiºtii ºi pro-
curorii Parchetului de pe lângã
Tribunalul Dolj au fost anunþaþi pe
20 iulie a.c., în jurul prânzului,
despre un eveniment soldat cu rã-
nirea gravã, prin împuºcare, a unui
bãrbat din oraºul Segarcea. Echi-
pa de cercetare condusã de un pro-
curor criminalist de la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Dolj a ajuns la
faþa locului, fiind demarate cerce-

tãrile pentru stabilirea
circumstanþelor în
care s-a petrecut fap-
ta. Astfel, potrivit an-
chetatorilor, s-a sta-
bilit cã, între autor,
Adrian Ionuþ Brebe-
noiu, de 23 de ani, din
localitate ºi Paul Li-
can, de 49 de ani, tot
din Segarcea, exista o
stare conflictualã mai
veche. În anul 2011,
fiul lui Paul Lican a
rãmas fãrã un ochi,
dupã ce Brebenoiu l-
ar fi lovit cu o piatrã
lansatã cu praºtia, în
timpul unei altercaþii
în care au fost impli-
caþi mai mulþi tineri,
de ambele pãrþi, dupã
cum au precizat re-

prezentanþii Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Brebenoiu a
fost arestat ºi condamnat în acest
caz la 1 an de închisoare cu exe-
cutare, fiind eliberat condiþionat în
aprilie 2012, însã între el ºi Paul
Lican a rãmas starea de tensiune,
astfel cã, deseori au fost vãzuþi
certându-se ºi înjurându-se reci-
proc. Ceea ce s-a întâmplat ºi
miercuri, 20 iulie a.c.. Cei doi s-
au certat din nou, în faþa locuinþei
lui Lican, s-au ameninþat, iar Bre-
benoiu s-a dus acasã, ºi-a luat puº-
ca, a revenit ºi a tras în Paul Li-
can, apoi a fugit, abandonând arma
într-o grãdinã. Martorii au chemat
ambulanþa, bãrbatul rãnit fiind adus
la Spitalul Clinic Judeþean de Ur-
genþã Craiova, unde a intrat de ur-
genþã în operaþie, întrucât starea
sa era destul de gravã. Oamenii legii
l-au depistat ºi pe Brebenoiu, iar
în cursul serii au reuºit sã gãseas-

cã ºi arma, stabilindu-se cã era o
puºcã artizanalã de vânãtoare, pe
care nu o deþinea legal. Medicii le-
giºti au stabilit cã leziunile suferite
de victimã au fost de naturã sã-i
punã viaþa în primejdie, astfel cã
tânãrul a ajuns dupã gratii. „Pe
numele tânãrului a fost deschis
dosar penal sub aspectul comiterii
infracþiunilor de tentativã de
omor ºi nerespectarea regimului
armelor ºi muniþiilor. A fost adus
la Parchetul de pe lângã Tribuna-
lul Dolj, a fost audiat, iar pe nu-
mele sãu a fost emisã, miercuri
seara, ordonanþã de reþinere pe o
perioadã de 24 de ore”, ne-a de-
clarat, la momentul respectiv, pro-
curor Magda Bãdescu, purtãtorul
de cuvânt al Parchetului de pe lân-
gã Tribunalul Dolj. Adrian Ionuþ
Brebenoiu a ajuns în arestul IPJ
Dolj, iar pe 21 iulie a fost arestat
pe o perioadã de 30 de zile.
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Cum ideea JO s-a ivit, cum se ºtie, în
descendenþa anticei Elade, acum la finalul
acestei ediþii încheiate ieri-dimineaþã printr-
un fastuos carnaval pe somptuosul stadion
Maracanà, ceea ce rãmâne de evaluat este
dacã va urma un „abandon” al miticului
Olimp. Mai precis, o investiþie de peste 10
miliarde de dolari care riscã sã rãmânã de
izbeliºte.

Oricum, „zeii”, adicã miile de sportivi de
pe toate continentele, au plecat, unii aureo-
laþi de succes, alþii cu dezolarea învinºilor.
Cu excepþia ediþiei de la Moscova din 1980,
însã din cu totul alte raþiuni, cea abia în-
cheiatã din Brazilia s-a numãrat printre cele
precedate ºi însoþite de un lung ºir de difi-
denþe: deloc politice, deºi contextul intern
le-ar fi putut suscita, ci eminamente orga-
nizatorice. S-a spus încã de la desemnarea,
în 2009, a metropolei din golful oceanic
luat, din eroare, drept fluviu (de unde nu-
mele de Rio) drept gazdã e acestei ediþii cã
decizia ar fi fost cam hazardatã, însã, in-
vestind douã miliarde de dolari, CO a so-
cotit atunci cã America de Sud merita din
plin un astfel de gest.

Ieri, la închidere, organizatorii au rãsu-
flaþi uºuraþi. Nu doar ei, ci ºi mai toatã lu-
mea implicatã, de la oficiali ai federaþiilor

Rio ºi Olimpul abandonatRio ºi Olimpul abandonatRio ºi Olimpul abandonatRio ºi Olimpul abandonatRio ºi Olimpul abandonat
naþionale la sportivi, de la jurnaliºti la spec-
tatorii-turiºti, chiar dacã în privinþa aces-
tora motivele de insatisfacþie n-au fost de-
loc puþine. ªi poate cel mai intrigant dintre
toate a fost imposibilitatea de a fi parte la
multe dintre competiþii, îndeosebi fiindcã,
prin proiect (distanþele mari ale locaþiilor
unor întreceri ºi lipsa mijloacelor de trans-
port) ºi prin excesiva vigilenþã a autoritãþi-
lor, tribunele ºi, în general, spaþiile compe-
titive au rãmas deseori aproape goale. Poa-
te printre insuccese ar trebui menþionatã ºi
slaba participare a localnicilor, fie din mo-
tive pecuniare (preþul deloc accesibil al bi-
letelor, o probabilã explicaþie a afacerilor cu
ele în care au fost implicaþi ºi înalþi oficiali
ai CO) ori „de securitate”, teama cã din
favelele sãrace s-ar fi putut strecura nu-
meroºi „criminali”, mai ales adolescenþi ori
chiar copii deprinºi cu violenþa.

Într-un final, deci, Brazilia, cu un preºe-
dinte ºi un guvern interimare, acuzând o
crizã economicã ºi socialã ce-a readus-o
în faze istorice anterioare boomului din epo-
ca Lulla, s-a descurcat. Aceasta era, ieri,
concluzia media internaþionale care n-au
trecut cu vederea multele sincope, deraieri,
momente critice survenite de-a lungul ce-
lor 18 zile ale competiþiei.

În acelaºi context, ca un fel de semnal
adresat forului olimpic internaþional, n-au
lipsit, din „inventar”, nici raportãrile la alte
ediþii: cele de la Sydney ºi Londra, cam-
pioane pentru nivelul culturii sportive puse
în joc, Pekin, pentru dimensiunea gigan-
tescã pe care orgoliul regimului comunist
a oferit-o, Atena care ºi-a depãºit, dintr-
un altfel de orgoliu (ca origine istoricã a
Olimpiadelor moderne) propriile-i posibi-
litãþi etc. ªi e vorba doar de ediþiile din
mileniul în care am intrat.

Desigur, o Olimpiadã nu va fi evaluatã
doar prin prisma logisticii, precare, cum s-
a constatat, ci ºi prin performanþele sporti-
ve, recorduri absolute, prin tensiunea ce-a
caracterizat întrecerile, mai toate , dar mai
ales cele zise „populare” (fotbalul, voleiul,
handbalul, cu povara de glorie a gazdelor),
ca ºi prin momentele emoþionante oferite
fie de despãrþirea de câþiva dintre „zei” olim-
piani (Michael Phelps ºi Usain Bolt, spre
exemplu), fie de câteva singulare cazuri ale
unor sportivi sosiþi din zone de rãzboi ºi de
mizerie pe care nu s-au sfiit sã le sfideze ºi
chiar sã le denunþe. Iar din aceastã perspec-
tivã, cea de la Rio va intra cu siguranþã ºi
ea în istorie.

Douã instigatoare necunoscute rãmân

acum de descifrat. Ce se va alege de spaþii-
le construite ºi amenajate ce-au înghiþit ci-
fre investiþionale prea mari pentru o þarã în
crizã? Vor fi capabile autoritãþile, sub girul
crizei – de data aceasta politice –, sã le va-
lorifice mãcar cât sã mai amorseze din „baia”
de neliniºti ce-au însoþit ediþia?

ªi, poate încã ºi mai important, experi-
enþa sau experimentul de la Rio se va con-
stitui într-un reper de exigenþã din partea
CO în desemnarea viitoarelor ediþii? Mai
precis, cea din 2024, disputatã între Paris
ºi Roma, dat fiind cã varianta cu Los An-
geles deja vehiculatã în anumite cercuri nu
poate fi luatã în calcul de vreme ce a gãz-
duit deja douã ediþii. Iar dacã pentru Paris e
evocatã o dimensiune simbolicã, Roma pare
mai aproape de reuºitã, prin determinarea
guvernului Renzi, dar ºubrezitã de ezitãrile
deja publice ale noilor autoritãþi locale.

Cât despre noi, românii, rãmâne cum
am vorbit: fie îl exilãm pe…Meºterul Ma-
nole, un Sisif aruncat de pe Olimpul nos-
tru legendar, fie îi recrutãm ºi-i bãgãm într-
un program de pregãtire pe politicieni, gu-
vernanþi ºi aleºi, ca sã ne reprezinte peste
patru-opt ani, fiindcã, o ºtim cu toþii, se
dovedesc adevãraþi campioni numai în
competiþiile electorale.

De mai mulþi ani, sistemul sa-
nitar are de suferit de pe urma de-
ficitului de personal. Este nevoie
de medici de toate specialitãþile,
asistenþi medicali, îngrijitoare ºi
infirmiere. Numai în ultimul an,
zeci de cadre medicale din jude-
þul Dolj, atât asistenþi medicali, cât
ºi medici, au îngroºat rândurile
celor care au plecat peste hotare
dupã ce în þarã nu ºi-au gãsit un
loc de muncã.

Deficit de personal la SpitalulDeficit de personal la SpitalulDeficit de personal la SpitalulDeficit de personal la SpitalulDeficit de personal la Spitalul
Judeþean din CraiovaJudeþean din CraiovaJudeþean din CraiovaJudeþean din CraiovaJudeþean din Craiova

Cadrele medicale se plâng cã au ajuns sã munceascã
pânã la epuizare din cauza deficitului de personal ce se
resimte în toate spitalele din þarã. La Spitalul Judeþean din
Craiova este nevoie urgentã de medici oncologi, neurochi-
rurgi, de specialiºti în chirurgie vascularã ºi chirurgie
plasticã. Nu doar doctorii sunt însã prea puþini, ci ºi infir-
mierele, îngrijitoarele ºi brancardierii, asta în condiþiile în
care bolnavii sunt tot mai mulþi. Se ajunge astfel la situaþii
în care o asistentã medicalã ºi o infirmierã au în grijã, pe o
turã de noapte, nu mai puþin de 70 de pacienþi.

„În ultimii ani s-au tot pensio-
nat din salariaþii Spitalului Judeþean,
indiferent cã a fost vorba de me-
dici, asistente sau personal auxili-
ar. Alþii au plecat în strãinãtate.
Locurile au rãmas neacoperite pen-
tru cã nu s-au mai fãcut angajãri.
Posturi de asistent medical, spre
exemplu, nu s-au mai scos la con-
curs din 2009. Deficitul este mare
ºi în cazul cadrelor medicale, dar
ºi la personalul auxiliar. Sunt oa-

meni care muncesc pânã la epui-
zate. Acolo unde sunt necesare
ºapte asistente pe turã avem douã,
iar în perioada cu concedii rãmâ-
ne doar una, care are în grijã 70
de paturi. Vorbim totuºi de un spi-
tal în care se efectueazã foarte
multe intervenþii chirurgicale”, a
precizat Ion Cotojman, preºedin-
tele Federaþiei Sindicale Hipocrat.
Un medic la 330 de persoane

În judeþul Dolj, 2.000 medici ar
trebui sã aibã în grijã o populaþie
de 660.000 de locuitori, ceea ce
înseamnã cã, teoretic, fiecãrui
doctor doljean îi revin aproxima-
tiv 330 de persoane. Printre sec-
þiile care ar mai avea nevoie de
medici se regãsesc cele de neuro-
chirurgie, oncologie, chirurgie vas-
cularã sau cardiologie.

Din 2007 pânã în prezent, pes-
te 18.000 de medici ºi 50.000 de
asistenþi medicali au pãrãsit siste-
mul sanitar românesc pentru a pro-
fesa în spitalele din strãinãtate.
Aproximativ 3% dintre doctorii
români ºi 5-10% dintre asistente
emigreazã în fiecare an, iar cele mai
frecvente destinaþii sunt Italia,
Franþa, Spania, Marea Britanie ºi
þãrile din nordul Europei. În plus,
statul român a pierdut ºi foarte
mulþi bani. Pentru formarea unui
medic timp de ºase ani, statul chel-
tuieºte aproximativ 30.000 de lei,
iar pentru specializarea acestuia,
încã 21.000 de lei, în total aproxi-
mativ 51.000 de lei în total. ªi mai
îngrijorãtor este însã faptul cã s-a

coborât sub pragul critic de 40.000
de medici cu liberã practicã.

România a oferit în ultimii 10
ani medici ºi cadre medicale în
valoare de 600 de milioane de euro.
Aºa se face cã sunt zone în þarã
total neacoperite din punctul de
vedere a existenþei medicului. Iar
în spaþiul rural sunt cele mai mari
probleme în ceea ce priveºte lipsa
personalului sanitar. ªcolile de
medicinã din România scot apro-
ximativ 3.000-3.500 de absolvenþi
pe an ºi anual pleacã din þarã aproa-
pe 3.000. Alarmantã este situaþia
din spitale, unde existã un deficit
major de medici, în cazul unor
specialitãþi importante precum ATI,
chirurgie toracicã sau cardiovas-
cularã, radioterapie sau geriatrie.
Media europeanã, opt medici
la mia de locuitori

În Uniunea Europeanã, numã-
rul doctorilor la mia de locuitori
varia de la 6,2 doctori în Grecia,
4,9 în Austria ºi 4,4 în Lituania, la

2,5 în România ºi Slovenia ºi 2,2
în Polonia, dupã cum aratã un ra-
port al Organizaþiei pentru Coope-
rare ºi Dezvoltare Economicã
(OECD) ºi al Comisiei Europene.
În ceea ce priveºte asistentele,
media europeanã este de opt la
1.000 de locuitori, conform date-
lor din 2012. În Danemarca, sunt
15,4 asistente la mia de locuitori,
în Finlanda – 14,1, iar în Irlanda –
12,6. România se situeazã ºi la
acest capitol printre codaºe cu 5,8
asistente la 1.000 de locuitori.

Cele mai multe consultaþii anuale
raportat la numãrul de locuitori se
înregistreazã în Ungaria, Slovacia,
Cehia ºi Germania, România aflân-
du-se pe locul 19 în UE.

În România se înregistreazã cele
mai mici cheltuieli pe cap de locui-
tor pentru sãnãtate, în timp ce nu-
mãrul investigaþiilor RMN ºi CT,
precum ºi al mamografiilor, este cel
mai mic din UE, potrivit unui raport
al OECD ºi al Comisiei Europene.

RADU ILICEANU
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Dacã nu cea mai plinã de vita-
litate, atunci una dintre cele mai
dinamice localitãþi ale Doljului. Aºa
se poate descrie în câteva cuvin-
te comuna Cârcea. Situatã la ve-
cinãtatea municipiului Craiova, a
împrumutat, an de an, parcã, rit-
mul de dezvoltare specific unor
mari localitãþi. Ce-i drept, exper-
tiza a aproximativ patru mandate
în funcþii de conducere în admi-
nistraþia publicã localã au picat
ca o mãnuºã lui Valericã Pupãzã.
Provocãrile actuale, schimbãrile
permanente în viaþa socialã, ti-
nereþea ºi ancorarea în realitãþile
economice ºi politice ale Dolju-
lui, toate acestea au fãcut ca edi-
lul sã-ºi plieze experienþa acumu-
latã pe o dezvoltare tot mai ridi-
catã a localitãþii.

Lucrurile nu sunt deloc simple,
dupã cum ne mãrturiseºte prima-
rul din Cârcea. Nevoile cetãþeni-
lor sunt din ce în ce mai rafinate,
mai bine definite ºi mai fireºti, de
vreme ce foarte mulþi dintre ei
provin din Craiova.

„Orice primar cred cã vrea sã realizeze ceva pentru comu-
nitate. Trebuie sã începi cu probleme elementare de infras-
tructurã – iluminat public, pietruirea drumurilor, canalizarea
– ºi, abia apoi, abordarea unor proiecte cu finanþare europea-
nã considerabilã. Conteazã foarte mult cum te implici în co-
lectarea taxelor ºi impozitelor locale ºi cum organizezi buge-
tul ºi nevoile comunitãþii, trebuind sã fi foarte realist în alcã-
tuirea unui plan de venituri ºi cheltuieli”, Valericã Pupãzã.

În Cârcea, transformãrile edilitareÎn Cârcea, transformãrile edilitareÎn Cârcea, transformãrile edilitareÎn Cârcea, transformãrile edilitareÎn Cârcea, transformãrile edilitare
continuã, an de ancontinuã, an de ancontinuã, an de ancontinuã, an de ancontinuã, an de an

Datoritã vecinãtãþii cu Craiova a sutelor de
agenþi economici cu sediul pe raza sa admi-
nistrativã, dar mai ales a spiritului antrepre-
norial al lui Valericã Pupãzã, exersat cu atâ-
tea rezultate în aproape patru mandate la con-
ducerea primãriei, Cârcea s-a transformat, pe
zi ce trece, într-o veritabilã localitate moder-
nã, la stadiul cãreia mulþi edili sperã sã-ºi ri-
dice obºtea. Principalele obiective al adminis-

traþiei de aici, pe termen scurt, sunt lucrãrile
de canalizare ºi introducerea apei potabile,
cum este cazul zonei Banu Mãrãcine ºi Fã-
cãi, cu finanþare proprie; asfaltarea tuturor
acelor drumuri, unde s-au încheiat investiþiile
în apã curentã ºi canalizare ºi continuarea lu-
crãrilor de reparaþii la Liceul Tehnologic
„Constantin Ianculescu”, ce-ºi aºteaptã, peste
mai puþin de o lunã, elevii.

ªantiere în lucru
Cum orice civilizaþie se mã-

soarã, dupã o mai veche apre-
ciere, în cantitãþile de apã ºi sã-
pun consumate, Cârcea continuã
cu aceeaºi convingere proiecte-
le de infrastructurã localã. „În
zona Banu Mãrãcine ºi în car-
tierul de la Fãcãi avem în deru-
lare lucrãrile la sistemele de ali-
mentare cu apã ºi canalizare.
Termenul de execuþie este 30
septembrie a.c. Sursa de finan-
þare o reprezintã fondurile loca-
le. Trebuie menþionat cã proiec-
tul a început în septembrie 2015.
Primãria Cârcea intenþioneazã
ca, acolo unde au fost introdu-
se utilitãþile, sã asfalteze. De pre-
cizat cã, în satul Cârcea suntem
în licitaþie pentru proiectul de
amenajare a drumurilor”, ne-a
precizat Valericã Pupãzã, pri-
marul comunei Cârcea.

Alte proiecte ale edilului pri-
vesc cartierul de locuinþe de la
Pelendava, Metro ºi Satul de Va-

canþã. Aici urmeazã sã se punã
în aplicare Masterplanul faza a
doua, în valoare de 3 milioane
de euro, fonduri europene. Lu-
crãrile se estimeazã cã vor în-
cepe spre sfârºitul anului în
curs. Sã mai precizãm cã, pre-
þul unui mc de apã rece este de
doar 3,00 lei.
Se emit, anual, peste 300
de autorizaþii de construire

Avantajele celor care doresc sã
se stabileascã în Cârcea, fie ca
persoanã fizicã, fie juridicã, sunt
diverse. Proximitatea principale-
lor cãi de comunicaþie, inclusiv
a Aeroportului Internaþional Cra-
iova, forþã de muncã calificatã,
utilitãþi precum apã, canalizare,
gaze naturale – la care chiar ºi
unele oraºe din Dolj încã mai vi-
seazã – sunt câteva dintre argu-
mentele pe care administraþia lo-
calã le prezintã oricui se aratã
interesat de comuna Cârcea.

„De la an la an, localitatea
noastrã este într-o dezvoltare
permanentã. Este o veritabilã con-
curenþã ºi între localnici, cu ade-
vãrat buni gospodari. Mai ales cã
se ridicã, iatã, noi cartiere. Pu-
tem menþiona cã, anual, emitem
peste 300 de autorizaþii de con-
struire”, ne-a declarat primarul
Valericã Pupãzã.
Agenþii economici, sursa de
bazã a bugetului local

Conducerea primãriei Cârcea
nu ezitã sã scoatã în evidenþã cã
potenþialul sãu de dezvoltare este
superior altor localitãþi, graþie
numãrului mare de agenþi eco-
nomici, ce-ºi au sediul social pe
raza sa administrativ-teritorialã.
„Sunt firme care au tot fãcut

angajãri aici, în localitate. În sep-
tembrie, anul acesta, o firmã
englezeascã va recruta personal,
oferind peste 100 de locuri de
muncã, în industria de cablaje
auto. Pe raza localitãþii noastre
activeazã, în prezent, peste 250
de agenþi economici. Avem o
colectare de aproape 100% a
taxelor ºi impozitelor. Trebuie
precizat cã, 15% din venituri
sunt asigurate de la persoanele
fizice ºi restul de 85% de la per-

soanele juridice. Aºadar, un bu-
get rezonabil, care ne permite,
an de an, sã prioritizãm investi-
þiile ºi sã le ducem la bun sfâr-
ºit, în termenele stabilite”, a mai
punctat Valericã Pupãzã.

Gata de începerea anului ºcolar
La mai puþin de o lunã de des-

chiderea noului an ºcolar, singura
unitate de învãþãmânt din comu-
nã, Liceul Tehnologic „Constantin
Ianculescu”, este pregãtitã sã-ºi
primeascã elevii în condiþii foarte
bune. „La aceastã orã, sunt puse
la punct toate detaliile în ceea ce
priveºte buna funcþionare a unitã-
þii de învãþãmânt. Am comasat, aici,
toate formele de învãþãmânt, de la
grãdiniþã pânã la liceu ºi ºcoalã pro-
fesionalã, inclusiv forma de învã-
þãmânt seral, dar aici mai multe
detalii vã poate da conducerea li-
ceului. Ca un punct de reper pen-
tru viitor, ne gândim, fiind prins ºi
în Strategia de Dezvoltare Localã,
pânã în 2020, ºi la reabilitarea can-
tinei ºcolare, acolo unde am dori
sã iniþiem un Centru de «After
School». Este benefic atât pãrinþi-
lor, cât ºi copiilor”, a spus prima-
rul comunei Cârcea.

„Aºa dupã cum vedeþi, suntem
pregãtiþi pentru începutul anul
ºcolar ºi, dacã ar fi dupã noi, am
putea sã debutãm pe 1 septem-
brie. Avem toate autorizaþiile, in-
clusiv cea sanitarã, obþinute. În
procesul educaþional, sunt înscriºi
peste 200 de elevi, de la grãdiniþã
pânã la liceu, ºcoalã profesionalã
ºi învãþãmânt la forma seralã”, ne-
a precizat prof. Dorel Lupu, di-
rectorul Liceului Tehnologic
„Constantin Ianculescu”.
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Colegiul Naþional Pedagogic
”ªtefan Velovan” din Craiova
anunþã înfiinþarea unei clase a
V-a cu program intensiv de
predare a limbii engleze pentru
anul ºcolar 2016-2017.

Înscrierea elevilor în clasa a
V-a englezã intensiv se face pe
baza susþinerii ºi promovãrii
unui test de aptitudini ºi cunoº-
tinþe de limbã englezã.

Înscrierile se fac la secreta-
riatul Colegiului Naþional Peda-
gogic ”ªtefan Velovan” Craio-
va, în perioada  16 august – 25
august 2016. Testul se va or-
ganiza în data de 30 august
2016. Proba scrisã se va des-
fãºura în intervalul 9.00-10.00.
Elevii vor fi prezenþi în salã cu
30 minute înainte. Proba oralã
va începe la ora 11.00 con-
form planificãrii afiºate cu o zi
înaintea probei. Afiºarea rezul-
tatelor se va face în data de 30

O NOUÃ CLASÃ A V-A ENGLEZÃ INTENSIV
LA COLEGIUL NAÞIONAL PEDAGOGIC ”ªTEFAN VELOVAN”

august 2016, iar contestaþiile se
depun la secretariatul  Colegiul
Naþional Pedagogic ”ªtefan
Velovan” Craiova a doua zi dupã
afiºarea rezultatelor, în interva-
lul 9.00-11.00.

În cadrul Colegiului Naþi-
onal Pedagogic ”ªtefan Velo-
van” toate clasele cu program
intensiv de predare a limbii
engleze studiazã în tura I,
dimineaþa.

Momentele liturgice au încu-
nunat astfel încheierea lucrãrilor
de consolidare ºi renovare înce-
pute aici în luna iunie 2015, lu-
crãri executate cu sprijinul eno-
riaºilor în frunte cu preotul pa-
roh Constantin Constantin ºi su-
portate financiar de dl. Gheorghe
Constantinescu din Bucureºti, fiu
al satului Frãþila. Biserica, monu-
ment istoric ridicat iniþial din
lemn în anul 1794, a suferit de-a
lungul anilor mai multe refaceri
ºi renovãri, ultima, ºi cea mai
amplã, vizând refacerea din te-
melie a tuturor componentelor
sfântului locaº, inclusiv a curþii
interioare ºi construirea unei noi
clopotniþe.

 IPS Irineu a resfinþit IPS Irineu a resfinþit IPS Irineu a resfinþit IPS Irineu a resfinþit IPS Irineu a resfinþit
Biserica „SfântulBiserica „SfântulBiserica „SfântulBiserica „SfântulBiserica „Sfântul

Dimitrie” din FrãþilaDimitrie” din FrãþilaDimitrie” din FrãþilaDimitrie” din FrãþilaDimitrie” din Frãþila
Credincioºii din localitatea Frãþila, comuna Bul-

zeºti, judeþul Dolj, au trãit duminicã 21 august,
bucuria resfinþirii bisericii parohiale ce poartã hra-
mul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâto-
rul de Mir. La ceas de aleasã sãrbãtoare, slujba
de resfinþire a fost sãvârºitã de cãtre Înaltprea-
sfinþitul Pãrinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei ºi
Mitropolitul Olteniei, împreunã cu un sobor de
preoþi ºi diaconi.

Pentru sesiunea de toamnã,
s-au înscris, în Dolj, 1.252 de
candidaþi, la BAC-ul de toamnã,
823 fiind din seria curentã, 429
din cele anterioare. La nivel
naþional, se poate spune de
42.261 de tineri, cu 27.848
provenind din promoþia  acestui
an. „Pentru prima probã, s-a
constatat un numãr de 164 de
neprezentaþi ºi, din pãcate, a
mai fost eliminat un candidat,
provenind din anii anteriori, care
avea asupra sa tehnicã audio,
pentru încercarea de fraudare.
Nu s-a putut face nimic, astfel
cã a fost scos din examen.
Miercuri, va avea loc proba
obligatorie, unde sunt înscriºi
peste 750 de elevi, ponderea
cea mai mare fiind la matemati-
cã (cca. 700). De asemenea,
pentru proba la alegere, sunt
mai mult 800 de cereri, cele mai

ÎPS Irineu: „Dacã am fi curaþi
sufleteºte nu am avea teamã”

În cuvântul adresat credincio-
ºilor la finalul slujbei euharistice,
Mitropolitul Olteniei a dezvoltat
câteva din învãþãturile desprinse din
textul evanghelic duminical despre
potolirea furtunii ºi umblarea pe
mare. „La cererea sa ºi la porunca
Mântuitorului, Sfântul Apostol Pe-
tru a pãºit pe valurile mãrii cu în-
credere ºi credinþã. Nu merge însã
prea mult deoarece credinþa lui nu
este suficient de maturã, este ºovã-
ielnicã ºi îi induce teama de valuri-
le agitate ale mãrii. Aºa precum ºi
firea noastrã este marcatã deseori
de teamã, de fricã, pentru cã în noi

încã sãlãºluieºte pãcatul ce produ-
ce asemenea sentimente. Dacã am
fi curaþi sufleteºte nu am avea ase-
menea stãri de teamã, uitaþi-vã la
copiii mici, care, curaþi fiind, nu
au fricã de nimic.Textul Evanghe-
liei din aceastã duminicã se adre-
seazã fiecãruia dintre noi, pentru
cã toþi ne dorim mântuirea suflete-
lor, toþi ne dorim sã fim alãturi cu
drepþii în Împãrãþia lui Dumnezeu.
Dar pentru aceasta este nevoie sã
trecem biruitori prin valurile ºi fur-

tunile acestei vieþi. Iar biserica pe
care am sfinþit-o astãzi este cora-
bia ce ne poate trece prin aceste
valuri cãci pe ea nici porþile iadului
nu o pot birui. Prin urmare, este
de datoria noastrã sã venim la Bi-
sericã spre a înãlþa rugãciuni cãtre
Bunul Dumnezeu. Numai aici Îl
vom gãsi pe El, numai aici vom gãsi
rãspuns la cererile noastre ºi bine-
cuvântare pentru familiile ºi casele
noastre”, a spus ÎPS Irineu.

ÎPS Irineu, Mitropolitul Olte-

niei, i-a felicitat pe toþi cei care
s-au implicat în renovarea ºi îm-
podobirea sfântului locaº, iar pen-
tru contribuþia deosebitã în aceas-
tã sfântã lucrare, preotul paroh
Constantin Constantin a primit
rangul bisericesc de iconom, iar
Gheorghe Constantinescu a pri-
mit o Gramatã chiriarhalã de
mulþumire din partea Mitropoliei
Olteniei.

LAURA MOÞÎRLICHE

Procentaj mare alProcentaj mare alProcentaj mare alProcentaj mare alProcentaj mare al
absenteismului, la prima probãabsenteismului, la prima probãabsenteismului, la prima probãabsenteismului, la prima probãabsenteismului, la prima probã

scrisã a BAC-ului de toamnãscrisã a BAC-ului de toamnãscrisã a BAC-ului de toamnãscrisã a BAC-ului de toamnãscrisã a BAC-ului de toamnã
Ieri, a început Bacalaureatul, sesiunea

de toamnã, cu probele scrise, acolo unde
se vede adevãrata pregãtire a candidaþi-
lor. Prima zi a fost destinatã examinãrii

multe fiind la Biologie ”, a
declarat prof.  Nicuºor Cotes-
cu, inspector general adjunct al
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dolj. În cerea ce priveºte
examenul de ieri, am vorbit cu
unul dintre candidaþi, care a
susþinut proba la Centrul de
Examen de la Liceul Tehnologic
de Transporturi Craiova , alãturi
de mai mult de 350 de colegi.
„Nu mi s-a pãrut foarte dificil,
dar nu pot face comparaþii,
deoarece, în varã, nu am
susþinut Bacalaureatul. Cred cã
voi obþine o notã în jur de 6,00,
voi susþine proba obligatorie la
matematicã, iar la alegere am
mers pe biologie” -  Andrei
Berceanu, din comuna Ghidici,
absolvent al Colegiului Tehnic
„ªtefan Milcu” din Calafat.

CRISTI PÃTRU

la Limba românã , unde au fost înscriºi
598 de tineri, ºi  s-a constatat un numãr
mare de absenþi, aproape un sfert. Nu a
lipsit eliminatul din examen.
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Paginã realizatã de LAURA MOÞÎRLICHE

O nouã întâlnire provocatoare cu poveºtile Craio-
vei de altãdatã ne propune Casa de Culturã „Traian
Demetrescu”. Instituþia de culturã organizeazã, mâi-
ne, de la ora 19.00, o altã ediþie a proiectului „Poveº-
tile noastre, povestea Craiovei”, care se bucurã deja
de receptivitate în rândul publicului. Invitatul acestei
întâlniri este scriitorul ºi profesorul Florin Logreºtea-
nu  (alis Radu Scorojitu), care va depãna poveºti de-
spre Craiova de altãdatã, aºa cum a vãzut-o cu ochi
de copil, de adolescent, de tânãr ºi apoi de matur.
Sciitorul craiovean este pregãtit sã dezvãluie întâm-
plãri - mai mult sau mai puþin personale – dar în care
se vor oglindi imaginea de altãdatã sau mai recentã a
oraºului ºi schimbãrile prin care acesta a trecut.

O întâlnire cu repere ale urbei din alte vremuri
Organizatorii anunþã de pe acum o întâlnire spe-

cialã. Profesorul Florin Logreºteanu va oferi publi-
cului o expunere care va cuprinde referiri la perso-
naje ºi repere ale urbei din alte vremuri. Întâlnirea va
una colocvialã, scriitorul craiovean rãspunzând apoi
întrebãrilor care i se vor pune din rândul publicului
ºi va dialoga cu cei interesaþi. Moderatorul acestei
ediþii a proiectului „Poveºtile noastre, povestea Cra-

Poveºtile noastre,
povestea Craiovei
cu scriitorul
Florin Logreºteanu

Sã descoperim Craiova prin prisma amintirilor frumoase pe care
oamenii le-au depozitat pentru totodeauna în colþul memoriei.
Acesta este un proiect interesant pe care Casa de Culturã „Traian
Demetrescu” din Craiova l-a lansat de ceva vreme ºi care, cu fie-
care ediþie a sa, îºi aratã roadele, aºezând câte o filã într-un uriaº
album al oraºului pe care oamenii de culturã se strãduiesc sã-l
reconstituie ºi sã-l pãstreze. iovei” va fi Cornel Mihai Ungureanu. Toþi cei care

îºi doresc sã petreacã o searã în compania amintiri-
lor legate de Craiova ºi personalitãþile sale sunt aº-
teptaþi, aºadar, la Casa de Culturã „Traian Deme-
trescu”, intrarea fiind liberã.

Florin Logreºteanu este profesor
la Colegiul „Elena Cuza”

Florin Logreºteanu, alias Radu Scorojitu, este scri-
itor ºi profesor de literatura românã ºi universalã la
Colegiul Naþional „Elena Cuza” din Craiova. Nãscut
la 14 mai 1948, la Sibiu, a absolvit Colegiul Naþional
„Nicolae Titulescu” din Bãnie ºi Facultatea de Filolo-
gie din cadrul Universitãþii craiovene (1972). În 1984
a obþinut titlul de doctor în filologie la Centrul de Cer-
cetãri Etnologice ºi Dialectologice din Bucureºti cu
teza „Terminologia medicalã popularã. Polisemantism
si expresivitate”. A debutat literar în 1974, în revista
Luceafãrul, iar în volum în 1977 cu o culegere de
nuvele, „Rãspântia pãsãrilor” (Editura Albatros). A
publicat de atunci mai multe romane: „Trepte” (1989),
„Inseparabili” (1995), „Labirinturi” (2003), „Casa cu
iederã” (2010), „Puzzle” (2013). Este, din 1999, mem-
bru al Uniunii Scriitorilor din România.

Cu aceastã ocazie, instituþia de
culturã va gãzdui un eveniment
cultural, care va începe de la ora
19.00. Întâlnirea poartã un titlu
sugestiv, „Sclavia – istorie sau
realitate?”, ºi este organizatã de
Asociaþia Tineretul ONU din Ro-
mânia – filiala Craiova.

„Sclavia a existat ºi existã ºi în-
seamnã negarea egalitãþii între oa-
meni. Aceasta continuã sã se dez-
volte pe scalã mare, chiar dacã în
aproape toate þãrile a intrat în vigoa-
re Convenþia cu privire la sclavie ºi
a interzicerii acesteia. Prin activita-
tea noastrã ne propunem sã contri-

Despre sclavie, la Casa deDespre sclavie, la Casa deDespre sclavie, la Casa deDespre sclavie, la Casa deDespre sclavie, la Casa de
Culturã „TCulturã „TCulturã „TCulturã „TCulturã „Traian Demetrescu”raian Demetrescu”raian Demetrescu”raian Demetrescu”raian Demetrescu”

Astãzi se sãrbãtoreºte, peste tot în lume, Ziua Internaþionalã a Comemorãrii
Comerþului cu Sclavi, o zi pe care Casa de Culturã „Traian Demetrescu” din

Craiova ºi-a propus sã o marcheze într-un mod special.

buim ºi noi la înlãturarea noþiunii de
sclavie, prin promovarea egalitãþii ºi
libertãþii în drepturi în rândul comu-
nitãþii locale”, a declarat Anca Vlad,
director PR al asociaþiei Tineretul
ONU- Filiala Craiova.

Filmul „Lincoln”
va fi proiectat pentru public
Evenimentul va debuta cu o dez-

batere despre sclavie ºi va conti-
nua cu proiecþia filmului „Lincoln”
(SUA, 2012). Acesta se bazeazã
parþial pe biografia realizatã de
Doris Kearns Goodwin, numitã
„Team of Rivals: The Political Ge-

nius of Abraham Lincoln”, ºi aco-
perã ultimele patru luni din viaþa
lui Lincoln. Filmul se concentrea-
zã asupra eforturilor preºedintelui
din ianuarie 1865 de a trece al 13-
lea amendament al Constituþiei prin
Camera Reprezentanþilor, amenda-
ment privind abolirea sclaviei. Fil-
mul a câºtigat Premiul „Satellite”
pentru cel mai bun film dramatic.
Intrarea publicului este liberã, în
limita locurilor disponibile.

Ziua Internaþionalã de Comemo-
rare a Comerþului cu Sclavi ºi a
abolirii acesteia a fost instituitã de
organizaþia Naþiunilor Unite pentru

educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
(UNESCO), în cadrul celei de-a 29-
a sesiuni a Conferinþei Generale din
noiembriew 1997. Data de 23 au-
gust celebreazã evenimentele petre-
cute în noaptea de 22 spre 23 au-
gust 1791, în Santo Domingo, (azi

Haiti ºi Republica Dominicanã) care
au jucat un rol crucial în eliminarea
comerþului transatlantic cu sclavi.
În plus, aceastã datã aduce un oma-
giu rezistenþei istorice care a con-
dus la crearea primului stat indepen-
dent al negrilor, Republica Haiti.

Tinerii scriitori care n-au debutat încã editorial au ocazia sã participe la
Festivalul de literaturã „Vasile Lucaciu”, care are ºi o secþiune de concurs.
Mai au timp la dispoziþie pentru a rãsfoi manuscrisele ºi a alege cele mai
bune compoziþii deoarece Festivalul de litereaturã „Vasile Lucaciu” va avea
loc în perioada 3-4 decembrie, în comuna Cicîrlãu din judeþul Maramu-
reº. Este un festival naþional de literaturã, aflat acum la cea de-a XX-a
ediþie, iar în cadrul acestuia se acordã ºapte premii, în valoare totalã de
2.000 lei ( Marele Premiu -500 lei, douã premii de 300 lei, douã premii de
250 lei ºi douã premii de 200 lei). Debutanþii sunt invitaþi sã trimitã în
concurs 20 de poezii ºi/sau 20 de pagini de prozã (cu diacritice) la adresa
de e-mail: festivalulvasilelucaciu@yahoo.com, pânã la data limitã de 31
octombrie 2016. De asemenea, o scurtã autobiografie literarã ºi datele de

contact (nu-i nevoie de fotografie ºi nici de motto). Juriul este alcãtuit din
critici literari din Baia Mare, Bistriþa, Cluj-Napoca, Satu Mare ºi Zalãu. Câº-

tigãtorii vor fi invitaþi sã participe la manifestãrile festivalului, cheltuielile de
cazare ºi masã fiind suportate de organizatori (Consiliul Local Cicîrlãu, Consi-
liul Judeþean Maramureº ºi Fundaþia Culturalã ”Vasile Lucaciu”). Pentru mai
multe detalii de organizare, cei interesaþi au la dispoziþie numere de telefon
0262/277903, 0362/807891, 0730/930235, persoanã de contact: Nicolae Goja.

Festivalul de literaturã ”VFestivalul de literaturã ”VFestivalul de literaturã ”VFestivalul de literaturã ”VFestivalul de literaturã ”Vasile Lucaciu”asile Lucaciu”asile Lucaciu”asile Lucaciu”asile Lucaciu”
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Poliþia din Irak a reuºit sã in-
tervinã la timp ºi sã prindã un
minor, în vârstã de aproxima-
tiv 13 ani, în timp ce voia sã
detoneze o vestã cu exploziv
ataºatã de corpul sãu, la mai
puþin de 24 de ore de la atacul
sinucigaº din Turcia, comis tot
de un minor. Bãiatul, îmbrãcat
cu un tricou în culorile echipei
de fotbal FC Barcelona, se pare
cã a izbucnit în plâns în mo-
mentul în care a fost capturat
de poliþiºtii din Kirkuk, oraº si-
tuat la nord de Bagdad. Ares-
tarea minorului, cu vârstã cu-
prinsã între 12 ºi 13 ani, vine
la mai puþin de 24 de ore de la
atacul sinucigaº din Turcia,
unde un alt minor, de pânã în

Germania a înãsprit controalele
la frontiera cu Elveþia pentru
a opri fluxul de imigranþi ilegali

Germania a înãsprit con-
troalele la frontiera cu
Elveþia pentru a opri un flux
de imigranþi ilegali, a decla-
rat ministrul elveþian de
Finanþe, Ueli Maurer. Anul
trecut, peste un milion de
persoane care au fugit din
cauza rãzboiului ºi a sãrãciei
din Orientul Mijlociu, Africa
ºi din alte regiuni au sosit în
Germania. Iniþial priviþi în
mod favorabil de opinia
publicã germanã, atitudinea
faþã de ei s-a înrãutãþit în
urma mai multor atacuri
islamiste comise luna trecutã
în Germania, dintre care trei
efectuate de azilanþi. “Germa-
nia întãreºte în mod constant
securitatea frontierei cu
Elveþia”, a declarat Maurer în
cadrul unui congres al Parti-
dului Poporului din Elveþia
(SVP), potrivit cotidianului
NZZ am Sonntag. Acesta a
mai afirmat cã aceastã
acþiune semnaleazã o schim-
bare a atitudinii autoritãþilor
germane faþã de imigranþi.

Pilot al unui avion de pasageri,
depistat beat, în Germania,
înaintea unui zbor internaþional

Pilotul unui avion de
pasageri a fost suspendat
dupã ce a fost depistat, în
Germania, în stare de ebrieta-
te, înaintea unui zbor inter-
naþional, informeazã site-ul
postului Europe1. Un alt
membru al echipajului a
sesizat cã pilotul avionului,
un Airbus A330, avea un
comportament anormal
înaintea unei curse din oraºul
german Frankfurt spre
Colombo (Sri Lanka). Testele
efectuate de autoritãþile
aeroportuare au demonstrat
cã pilotul era în stare de
ebrietate. Cei 274 de pasa-
geri au fost nevoiþi sã aºtepte
15 ore în aeroport pânã la
desemnarea unui alt pilot.

Islamiºtii extremiºti din Marea
Britanie vor fi plasaþi în unitãþi
speciale de detenþie pentru a
nu-i radicaliza ºi pe alþi deþinuþi

Ministrul britanic al
Justiþiei, Elizabeth Truss, va
institui în închisori unitãþi
speciale pentru islamiºtii
extremiºti care ar putea, cel
mai probabil, sã îi radicalize-
ze pe alþi deþinuþi. Ea ºi-a
anunþat, de asemenea, planu-
rile de a consolida verificarile
asupra preoþilor musulmani
din închisori ºi de a elimina
cãrþile extremiste din bibliote-
cile închisorilor. În documen-
tul de evaluare a extremismu-
lui în închisori se specificã
faptul cã a existat o “timidita-
te instituþionalã” în ceea ce
priveºte contestarea viziunior
extremiste în închisoare,
personalul temându-se cã ar fi
putut fi considerat rasist.

Militari sârbi se vor alãtura exerciþiilor
multinaþionale organizate de Statele Unite ale
Americii în Germania începând cu luna au-
gust. Potrivit Ministerului Apãrãrii din Ser-
bia, militarii sârbi vor participa la un
exerciþiu tactic multinaþional numit
“Combined Resolve VII”, organizat
de Comandamentul european al ar-
matei SUA. Aceste antrenamente vor
avea loc la baza militarã Hohenfels
din Germania în perioada 27 august
- 15 septembrie. “Scopul exerciþiu-
lui este creºterea interoperabilitãþii ºi
înþelegerea mutualã a membrilor tru-
pelor terestre ºi a partenerilor din
cadrul operaþiunilor militare la nive-
lul tactic, într-un mediu multinaþio-
nal”, a comunicat Ministerul Apãrã-
rii, adãugând cã modelul acesta de
exerciþii este întreprins de SUA în Eu-
ropa de douã ori pe an. Armata din
Serbia nu va trimite mai mult de 100
de militari, la fel cum a procedat în

Israelul a lansat zeci de ata-
curi asupra teritoriului palesti-
nian Fâºiei Gaza drept rãspuns
la o rachetã care a cãzut între
douã case într-o comunitate is-
raelianã. Atacul cu rachetã care
a avut loc duminicã în oraºul

14 ani, s-a detonat la o nuntã,
omorând 51 de oameni, alþi
peste 100 fiind rãniþi. “Este clar
cã Daesh a avea o celulã (tero-
ristã) la Gaziantep sau încerca
sã-ºi facã loc aici”, declara
Erdogan, folosind acronimul
din limba arabã pentru grupa-
rea militantã Stat Islamic. Aces-
ta a mai spus cã forþele de se-
curitate turce îºi vor spori efor-
turile de combatere a teroriºti-
lor. Autoritãþile internaþionale
sunt în alertã din cauza faptu-
lui cã ISIS, gruparea teroristã
ce s-ar afla în spatele acestor
atentate, recurge tot mai des la
recrutarea minorilor, pe care îi
foloseºte ulterior în plãnuirea
de atacuri teroriste.

israelian Sderot, aflat în apropie-
rea graniþei cu Fâºia Gaza, a fost
revendicat atât de Ahfad a-Sa-
haba, o grupare salafistã care
recent a devenit mai activã în
Gaza, cât ºi de Frontul Popular
de Eliberare a Palestinei. Potri-

vit unor surse ale Ar-
matei israeliene, repre-
sariile statului israelian
au fost 50 de atacuri
care au lovit o serie de
facþiuni palestieniene
armate din Fâºia Gaza.
Forþele de securitate
israeliene au vizat Bri-
gada Izzedin Qassam a
organizaþiei Hamas,
Brigada Quds a Jihadu-
lui islamic ºi Frontul de
eliberare a Palestinei.
Câþiva palestinieni, in-
clusiv un tânãr de 17

ani, au fost rãniþi. Raidurile au
încãlcat modelul israelian obiºnuit
al represaliilor, iar grupul islamist
Hamas acuzã Israelul de escala-
darea tensiunilor. Un reprezentant
al organizaþiei Hamas a declarat:
“Considerãm Israelul responsa-

bil pentru escaladarea tensiunilor
din Fâºia Gaza ºi subliniem cã
aceastã agresiune nu va reuºi sã
atenueze voinþa oamenilor noºtri
ºi sã dicteze termenii rezistenþei”.
Un purtãtor de cuvânt al armatei
israeliene a afirmat cã “reprezen-
tanþi militari sunt angajaþi sã
restabileascã pacea în regiune ºi
sã aducã liniºte oamenilor din
sudul Israelului. În vreme ce, te-
roriºtii Hamas di Fãºia Gaza, con-
duºi de interese radicale ostile,
atacã persoane în mijlocul vacan-
þei de varã. Intenþiile acestora
sunt clare, de a cauza durere,
impune frica ºi de a teroriza”.
Reacþia israelianã a avut loc în
douã valuri, primul, imediat dupã
atacul cu rachetã, cel de-al doi-
lea, în timpul nopþii, fiind folo-
site atunci trei avioane ºi obuze
de tanc.

alte antrenamente anterioare care s-au de-
rulat Hohenfels. “Forþele armate ale SUA vor
suporta costurile cãlãtoriei, acomodãrii, me-
sele, folosirea terenurilor de antrenament ºi

alte costuri ale militarilor noºtri implicaþi în
exerciþiile ºi conferinþele planificate”, potri-
vit Ministerului sârb. În cadrul acestor an-
trenamente vor lua parte peste 3.100 de mi-

litari din peste 20 de þãri: Italia,
Armenia, Belgia, Bosnia, Bulgaria,
Ungaria, Ucraina, Lituania, Mace-
donia, R.Moldova, Polonia, Ro-
mânia, Slovenia, Ucraina, Mun-
tenegru, Norvegia, Franþa, Spa-
nia, SUA ºi Serbia. În lunile sep-
tembrie ºi octombrie, Serbia va
gãzdui trupele ruse în efectua-
rea a douã antrenamente sepa-
rate: Slavic Brotherhood 2016 ºi
BARS 2016. Potrivit Centrului
pentru Politici de Securitate din
Belgrad, exerciþiile militare alã-
turi de Rusia genereazã mai mul-
tã atenþie publicã, deºi Serbia în-
cearcã sã echilibreze cooperarea
atât cu membrii NATO, cât ºi cu
Moscova.
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ploaieploaieploaieploaieploaieploaieploaie

METEO

Parþial înnorat,
posibilitate de furtunã

cu fulgere
marþi, 23 august - max: 30°C - min: 18°C

$
1 EURO ...........................4,4610 ............. 44610
1 lirã sterlinã................................5,1752....................51752

1 dolar SUA.......................3,9492........39492
1 g AUR (preþ în lei)........169,3513.....1693513

Cursul pieþei valutare din 23 august 2016 - anunþat de BNR

VALUTA
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Informatorul!

Se difuzeazã la HBO, ora 16:20

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”,
termen economic...

Justiþiarul

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 21:30

Justiþiarul trãieºte în lumea pe
care o cunoaºtem cu toþii, o lume
întunecatã de rãzboi, crimã,
cruzime ºi nedreptate. Nu are
puteri supranaturale pentru a
înfrânge rãul cu care se întâlneº-
te, doar inteligenþa lui incredibilã,
anii de experienþã în luptã ºi, mai
presus de toate hotãrârea de fier
pentru a-i rãzbunã pe cei nedrep-
tãþiþi de rãii societãþii. O poveste
curajoasã a rãzbunãrii ºi a izbãvi-
rii, Justiþiarul este acel element
rar, o operã de divertisment care
se adreseazã cu forþã...

Vânãtoarea ultimului
dragon

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Travis aflã de existenþa unei
creaturi de legendã tocmai în
îndepãrtata China. Monstrul
care se presupune cã ar exis-
ta numai în miturile transmise
din stramoºi face ravagii într-
un sãtuc uitat de lume, aºa cã
Travis îºi adunã întreaga echi-
pã ºi pleacã spre China, în
speranþa cã vor reuºi...

sursa: cinemagia.ro

MARÞI - 23 august

07:00 Un secol cu Neagu
Djuvara (R)

07:45 Vorbeºte corect! (R)
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Un muzeu pe placul lui

Dumnezeu (R)
09:30 Marturii pentru viitor (R)
10:00 Gãri de poveste (R)
11:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Post Meridian (R)
13:00 EURO polis (R)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Vorbeºte corect! (R)
17:00 Nocturne (R)
18:00 Dosar România (R)
19:00 Exclusiv în România (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 România din spatele

frontului
22:00 Cod pentru crimã
2012, Marea Britanie, Thriller
22:55 Vorbeºte corect!
23:10 Stejar, extremã urgenþã
1973, România, Rãzboi
00:50 Cod pentru crimã (R)
2012, Marea Britanie, Thriller
01:45 Sport (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Dosar România (R)
03:40 Post Meridian (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:35 Nocturne (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imnul României

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie
09:00 Trandafirii sãlbatici (R)
2009, Canada, Dramã
09:50 5 minute de ºtiinþã
10:00 Documentar 360°-GEO

(R)
11:00 La fix (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:20 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine
16:50 5 minute de istorie
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Dreptul la memorie (R)
20:10 Documentar
21:40 5 minute de istorie
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 Mad Men
2007, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie
00:30 Videoterapia (R)
01:30 Memorialul Durerii (R)
02:30 Legile afacerilor (R)
03:00 Dreptul la memorie (R)

TVR 2

08:45 Garderobierul
10:35 Legenda din Longwood
12:15 Chocolate City
13:45 Ebola
14:40 Ferma lebedelor
16:20 Informatorul!
18:10 O zi perfectã
20:00 Ray Donovan
21:00 Obsesie periculoasã
22:50 Un tãrâm ciudat
00:40 Mad Max: Drumul furiei
02:40 Cazul Deborah Logan
04:10 Obsesie periculoasã

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Album de familie
1994, 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 Justiþiarul
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

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

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:30 Justiþiarul (R)
2004, SUA, Acþiune, Crimã,

Dramã, Thriller
03:30 Arena bucãtarilor (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Clona (R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Intrigi în Paradis (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
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)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?
06:00 Pentru cã te iubesc (R)

08:45 Ce spun românii
09:45 La bloc (R)
12:15 Hudson Hawk (R)
14:15 Mereu în offside
16:15 La bloc
18:30 Pãstreazã amintirile
20:30 Vânãtoarea ultimului

dragon
22:15 Mãrturie sub torturã
00:30 Vânãtoarea ultimului

dragon (R)
02:15 Cine A.M.
06:45 Pãstreazã amintirile (R)

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 Splash! Vedete la apã
00:30 Demonii lui Da Vinci
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
01:30 Nebun dupã mambo
2000, Irlanda, Comedie,

Romantic, Dragoste
03:15 Observator (R)
04:00 Demonii lui Da Vinci (R)
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Bravo, ai stil! (R)
09:45 Teleshopping
10:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
17:00 Bravo, ai stil!
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 Ne vedem la tribunal (R)
00:30 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Gunes (R)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

PRIMA TV
07:00 Teleshopping
07:15 Apel de urgenþã (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 (R)
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 Academia lui Horia
22:00 Neam legat
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Academia lui Horia (R)
03:00 Neam legat (R)
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

League: Real Madrid - Valencia
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Campionatul European de

Minifotbal 2016: România - Franþa
16:30 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 Campionatul European de

Minifotbal 2016: România -
Lituania

19:00 ªtiri Sport.ro
19:30 Ora exactã în sport
20:00 Top K.O. Fight Night
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Local Kombat Cluj-

Napoca
00:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League

SPORT.RO
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Panoramic cinematografic - Patria - 24 augustPanoramic cinematografic - Patria - 24 augustPanoramic cinematografic - Patria - 24 augustPanoramic cinematografic - Patria - 24 augustPanoramic cinematografic - Patria - 24 august
Ben-Hur

Ora: 18:30 (3D)

Gen film: Aventuri, Dramã, Istoric

Pete ºi dragonul

Ora: 16:00 (3D)

Gen film: Aventuri, Familie

Barbie în aventura spaþialã

Ora: 14:00 (ro)

Gen film: Animaþie
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Labirintul:
Încercãrile focului

Se difuzeazã la HBO, ora 20:00

Labirintul: Încercãrile focului
este al doilea capitol din saga
Labirintul. Thomas ºi prietenii
sãi din Luminiº se confruntã cu
cea mai mare provocare de pânã
acum: cãutarea indiciilor referi-
toare la misterioasa ºi puternica
organizaþie WCKD. Cãlãtoria lor îi
poartã într-un peisaj pãrãsit plin
de obstacole inimaginabile.
Împreunã cu luptãtorii din rezis-
tenþã, locuitorii Luminiºului se
confruntã cu forþele superioare...

Un colþ de Rai

Se difuzeazã la Antena 1,  ora 01:30

Kate Hudson este Marley, o
tânãrã cãreia i-a fost întot-
deauna teamã sã muºte cu
putere din viaþã. Când Marley
aflã cã este bolnavã de cancer
ºi cã zilele ei sunt numãrate, ai
spune cã nimic nu ar putea-o
face sã se simtã mai rãu. Dar
când frumosul Julian îi iese
în cale ºi se îndrãgosteºte de
el, Marley îºi dã seama cã
posibilitatea unei relaþii o
înspãimântã chiar mai rãu
decât boala!

Condamnat pe nedrept

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   12:15

Calvin Willis a petrecut mai
bine de 20 de ani în închisoa-
re, condamnat pe nedrept
pentru violul unei fete de 10
ani. Convinsã de nevinovãþia
clientului sau, Janet, secreta-
ra unui avocat, munceºte
neobositã ca sã se facã
dreptate.
Cu:
Julia Ormond, Mahershala Ali

sursa: cinemagia.ro

MIERCURI - 24 august

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect! (R)
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 România din spatele

frontului (R)
10:00 Dosar România (R)
11:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Post Meridian (R)
13:00 Fãrã etichetã (R)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieþuiri
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Profesioniºtii... cu Eugenia

Vodã (R)
18:00 Superconsumatorul (R)
19:00 Exclusiv în România (R)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ochiul magic
21:40 Vorbeºte corect!
21:45 Discover România (R)
22:00 Cod pentru crimã
2012, Marea Britanie, Thriller
22:55 Vorbeºte corect!
23:00 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
00:50 Cod pentru crimã (R)
2012, Marea Britanie, Thriller
01:45 Sport (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Superconsumatorul (R)
03:40 Post Meridian (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã
05:35 Garantat 100% (R)
06:25 Teleshopping
06:55 Imn

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie (R)
09:00 Trandafirii sãlbatici (R)
2009, Canada, Dramã
09:50 5 minute de ºtiinþã
10:00 Documentar 360°-GEO (R)
11:00 La fix (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:20 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor (R)
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
16:50 5 minute de istorie
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Dreptul la memorie
20:10 Telecinemateca
21:40 Interzis, arestat, cenzurat
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã, Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 Mad Men
2007, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie
00:30 Videoterapi (R)
01:30 Mic dejun cu un campion (R)
02:20 Interzis, arestat, cenzurat
02:30 Locuri, oameni ºi comori (R)
03:00 Dreptul la memorie (R)

TVR 2

07:30 Ferma lebedelor
09:05 Informatorul!
10:50 O zi perfectã
12:35 Revolta lui Atlas:
Partea a II-a
14:25 De la 5 la 7
16:00 Aºa cool ca mine
17:35 O întâlnire
19:00 Jucãtorii
19:30 Directori adjuncþi
20:00 Labirintul: Încercãrile focului
22:10 În acea noapte
23:15 Chappie
01:15 Bãieþi frumoºi

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Inelul
1996, 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
21:45 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester City - Steaua
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:15 Las fierbinºi (R)
2012, România, Comedie
02:15 Inelul (R)
1996, SUA, Dramã
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Clona (R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Intrigi în Paradis (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 In asteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
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)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?
06:00 Pentru cã te iubesc (R)

08:45 Ce spun românii
09:45 La bloc (R)
12:15 Condamnat pe nedrept
14:15 Vacanþã la Paris
16:30 La bloc
18:45 Privind în urmã
20:30 Misiunea lui Jesse Stone
22:15 Tentaþia seducþiei
00:15 Misiune de recuperare

(R)
02:00 Cine A.M.
06:30 Vacanþã la Paris (R)

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 Splash! Vedete la apã
00:30 Demonii lui Da Vinci
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
01:30 Un colþ de Rai
2011, SUA, Comedie, Dramã,

Romantic, Dragoste
03:15 Observator (R)
04:00 Demonii lui Da Vinci (R)
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Bravo, ai stil! (R)
09:45 Teleshopping
10:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
17:00 Bravo, ai stil!
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:30 Roata norocului (R)
00:00 ªtirile Kanal D (R)
01:45 Gunes (R)
2015, Turcia, Dramã
04:00 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
06:00 Teleshopping (R)

KANAL D

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

(R)
09:30 Teleshopping
10:00 Nimeni nu-i perfect (R)
2008, România, Comedie
10:15 ªcoala.tv
11:00 Teleshopping
11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaºa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
2008, România, Comedie
15:30 Mondenii
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 Despãrþirea de trecut
1998, SUA, Dramã
22:30 Trãsniþi din NATO
2003, România, Comedie
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin
00:30 Mama mea gãteºte mai

bine (R)
01:30 Despãrþirea de trecut (R)
1998, SUA, Dramã
03:30 Cireaºa de pe tort (R)
04:30 Mondenii (R)
2006, România, Comedie
05:00 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
05:45 Focus (R)
06:45 Teleshopping

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

League: Steaua - Manchester City
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Campionatul European de

Minifotbal 2016: România -
Lituania

16:30 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Fotbal Uefa Champions

League: Steaua - Manchester City
20:00 Special Fotbal UEFA

Champions League: Manchester
City-Steaua

21:45 Dã-i bãtaie! Local Kombat
22:30 Special Fotbal UEFA

Champions League: Manchester
City - Steaua

22:45 Dã-i bãtaie! Local Kombat
23:30 Special Fotbal UEFA

SPORT.RO
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Panoramic cinematografic - Patria - 25 augustPanoramic cinematografic - Patria - 25 augustPanoramic cinematografic - Patria - 25 augustPanoramic cinematografic - Patria - 25 augustPanoramic cinematografic - Patria - 25 august
Ben-Hur

Ora: 18:00 (3D)

Gen film: Aventuri, Dramã, Istoric

Barbie în aventura spaþialã

Ora: 14:00 (ro)

Gen film: Animaþie

Pete ºi dragonul

Ora: 16:00 (3D)

Gen film: Aventuri, Familie

Mecanicul 2

Ora: 20:30

Gen film: Acþiune, Crimã, Thriller

RECOMANDÃRI TV
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Hitman: Agent 47

Se difuzeazã la HBO, ora 23:00

Hitman: Agent 47 se concentrea-
zã asupra unui asasin de elitã
care a fost genetic construit sã
fie o maºinã de ucis perfectã,
fiind cunoscut doar dupã ultime-
le douã cifre ale codului de bare
pe care îl are tatuat pe ceafã. El
reprezintã punctul culminant al
câtorva decenii de cercetare – ºi
cele 46 de clone-Agenþi dinaintea
lui – ce îl înzestreazã cu forþã,
vitezã, vigoare ºi inteligenþã fãrã
precedent...

Inelul

Se difuzeazã la Pro Tv,  ora 14:00

Filmul Inelul, realizat dupã un
roman al cunoscutei scriitoare
Danielle Steel, redã povestea
tragicã a unei familii despãrþite
în urma ororilor naziste. În
spatele terorii ºi umilinþelor prin
care trec în încercarea dispera-
tã de a se regãsi, singura
legaturã de suflet între mem-
brii ei este inelul dãruit Arianei
von Gotthard (Nastasia Kinski)
de tatãl ei (Michael York).O
poveste despre regãsire, sacri-
ficiu ºi nu în ultimul rând despre
dragoste...

Cronicile Casterilor:
A 16-a lunã

Se difuzeazã la Pro Cinema,
ora   20:30

Adaptare a romanului best-
seller omonim de Kami Garcia
ºi Margaret Stohl, Cronicile
Casterilor: A 16-a Lunã relatea-
zã povestea fantasticã de
iubire dintre Ethan  ºi Lena.
Uniþi de dorinþa de a evada din
realitate, cei doi îndrãgostiþi
descoperã secretele întuneca-
te ale propriilor familii ºi mis-
terele micului lor oraº...

sursa: cinemagia.ro

JOI - 25 august

07:00 Exclusiv în România (R)
07:50 Vorbeºte corect!
08:00 Telejurnal matinal
08:50 Sport
09:00 Vorbeºte corect!
09:15 Muzici ºi tradiþii în Ciºmigiu
11:00 Connor sub acoperire
2009, Canada, Familie
12:00 Teleshopping
12:30 Post Meridian
13:00 De joi pânã joi (R)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente
16:55 Vorbeºte corect!
17:00 Rezistenþa prin culturã
18:00 Lozul cel mare (R)
18:30 Magazin World Cup

RUSIA 2018
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Amintiri din infern
22:00 Cod pentru crimã
2012, Marea Britanie, Thriller
22:55 Vorbeºte corect!
23:00 Diamante
1997, Belgia, Acþiune, Dramã
00:50 Cod pentru crimã (R)
2012, Marea Britanie, Thriller
01:45 Sport (R)
02:00 Telejurnal (R)
02:50 Amintiri din infern (R)
03:15 Amintiri din infern
03:40 Post Meridian (R)
04:10 Un doctor pentru

dumneavoastrã

TVR 1

07:00 Teleshopping
08:10 Cartea cea de toate zilele
08:20 Poveºti de istorie (R)
09:00 Trandafirii sãlbatici (R)
2009, Canada, Dramã
09:50 5 minute de ºtiinþã
10:00 Documentar 360°-GEO

(R)
11:00 La fix (R)
12:00 Telejurnal TVR 2
12:30 Videoterapia
13:20 Trandafirii sãlbatici
2009, Canada, Dramã
14:15 Teleshopping
14:30 Cultura minoritãþilor (R)
15:00 Telejurnal TVR 2
16:00 Ieri-Azi-Mâine (R)
16:50 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
17:00 Documentar 360°-GEO
18:00 Ora de ºtiri
19:00 Dreptul la memorie (R)
20:10 Ultima iubire
1997, Australia
21:50 Cartea cea de toate zilele
22:00 Telejurnal TVR 2
22:30 CSI - Crime ºi Investigaþii
2000, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
23:20 Interzis, arestat, cenzurat
23:30 Mad Men
2007, SUA, Dramã
00:20 5 minute de istorie cu

Adrian Cioroianu
00:30 Documentar (R)
02:00 Naturã ºi aventurã (R)
02:30 Pescar hoinar (R)
03:00 Dreptul la memorie (R)
04:00 La fix (R)

TVR 2

07:50 De la 5 la 7
09:25 Aºa cool ca mine
11:00 O întâlnire
12:25 Labirintul: Încercãrile

focului
14:40 Box
16:20 Bunul Dinozaur
17:55 Hotelul Best Exotic

Marigold 2
20:00 Amerika
21:10 Doamna din apã
23:00 Hitman: Agent 47
00:35 Avionul cu ºerpi
02:20 Filmul de la capãtul lumii

HBO

07:00 ªtirile Pro Tv
10:30 La Mãruþã (R)
12:00 Trandafirul negru
2013, Turcia, Dramã
13:00 ªtirile Pro Tv
14:00 Inelul
1996, 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 Recompensã cu bucluc
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
23:45 ªtirile Pro Tv
00:15 Jane ºi Maura: Detectivi în

Boston
2010, SUA, Crimã, Dramã,

Mister
01:15 Recompensã cu bucluc

(R)
2010, SUA, Acþiune, Comedie,

Romantic, Dragoste
03:15 Apropo Tv (R)
04:00 La Mãruþã (R)
05:30 Lecþii de viaþã (R)
06:15 Ce spun românii (R)

PRO TV

ACASÃ
07:00 Clona (R)
08:00 Puterea destinului (R)
09:15 Trandafirul negru (R)
10:15 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Iarna rãzbunãrii (R)
13:30 Teleshopping
14:00 Clona
15:00 Soþ de închiriat
16:00 Pentru cã te iubesc
17:00 În aºteptarea dragostei
18:00 Intrigi in Paradis
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)
05:30 Ce se întâmplã doctore ?
06:00 Pentru cã te iubesc (R)

08:45 Ce spun românii
09:45 La bloc (R)
12:15 Pãstreazã amintirile (R)
14:15 Hudson Hawk
16:15 La bloc
18:45 Grevã de Crãciun
20:30 Cronicile Casterilor:

A 16-a lunã
23:00 Lista clienþilor
01:00 Cronicile Casterilor: A 16-

a lunã (R)
03:15 Cine A.M.
05:30 La Mãruþã

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 FanTastic Show
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 iUmor
22:30 Demonii lui Da Vinci
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
00:30 iUmor (R)
02:30 Observator (R)
03:15 Demonii lui Da Vinci (R)
2013, SUA, Aventuri, Dramã,

Fantastic, Istoric, Mister
06:00 Observator

ANTENA 1

07:00 ªtirile Kanal D
07:45 Teleshopping
08:15 Bravo, ai stil! (R)
09:45 Teleshopping
10:15 Cu capul în nori
2007, Turcia, Comedie
12:30 ªtirile Kanal D
13:30 Te vreau lângã mine
15:45 1001 de nopþi
2006, Turcia, Dramã
17:00 Bravo, ai stil!
19:00 ªtirile Kanal D
20:00 Gunes
2015, Turcia, Dramã
22:00 Negura
2007, SUA, Horror
01:00 ªtirile Kanal D (R)
02:15 Negura (R)
2007, SUA, Horror
04:00 Cu capul în nori
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 Trãsniþi din NATO (R)
2003, România, Comedie
18:00 Focus
19:30 Mama mea gãteºte mai

bine
20:30 Milionari de weekend
2004, România, Acþiune,

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 Milionari de weekend (R)
2004, România, Acþiune,

Comedie
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: Manchester City - Steaua
15:00 ªtiri Sport.ro
15:30 Campionatul European de

Minifotbal 2016: România - Franþa
16:30 Ora exactã în sport
17:00 Rezumate UEFA Cham-

pions League
18:00 ªtiri Sport.ro
18:30 Ora exactã în sport
19:00 Campionatul European de

Minifotbal 2016: România - Spania
20:00 Fotbal UEFA Champions

League: Manchester City - Steaua
21:00 ªtiri Sport.ro
22:00 Local Kombat
00:00 ªtiri Sport.ro
00:30 Dã-i bãtaie! Local Kombat
02:30 ªtiri Sport.ro

SPORT.RO
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Anunþul tãu!

CENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPICENTRUL COMERCIAL SUCPI
vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,vã oferã spaþii moderne,

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

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

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

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

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

S.C. CASA NOASTRÃ  S.A.
anunþã publicul interesat asu-
pra depunerii solicitãrii de emi-
tere a acordului de mediu pen-
tru proiectul “Amplasare insta-
laþie distribuþie GPL la consu-
matori“ propus a fi amplasat
în comuna, Pieleºti, str. Calea
Bucureºti, nr. 113, jud. Dolj. In-
formaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la se-
diul APM Dolj, str. Petru Rareº,
nr. 1, ºi la sediul SC CASA
NOASTRÃ SA, comuna Pie-
leºti, str. Calea Bucureºti, nr.
113,  jud. Dolj, în zilele de L-V,
între orele 9 -14. Observaþiile
publicului se primesc zilnic la
sediul  APM Dolj, str. Petru
Rareº, nr. 1.

ªcoala Popularã de Arte ºi
Meserii Cornetti Craiova, cu
sediul în strada Jieþului nr. 19,
primeºte înscrieri pentru anul
ºcolar 2016 – 2017 în perioa-
da 22 august - 2 septembrie
2016, la urmãtoarele discipli-
ne: canto clasic, muzicã uºoa-
rã, muzicã popularã, pian,
vioarã, chitarã, orgã, acor-
deon, instrumente de suflat
(saxofon), dans clasic (balet),
actorie, picturã, graficã, artã ci-
nematograficã, regie-teatru.
Examenul de admitere, în anul
I, se va desfãºura în perioada
5 – 9 septembrie 2016. Relaþii
la telefon 0251 – 413371; între
orele 09,00 – 15,00 sau pe
www.scoalacornetticraiova.ro.

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.

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.

Primãria comunei Terpeziþa, judeþul
Dolj organizeazã concurs pentru ocupa-
rea funcþiei publice temporar vacante de
referent, clasa III, grad profesional prin-
cipal în cadrul Compartimentului conta-
bilitate în data de 15.09. 2016, ora 10,00
– proba scrisã, în 16.09. 2016, ora 10,00
interviul, la sediul instituþiei din comuna
Terpeziþa, nr.334, judeþul Dolj,

Condiþiile specifice de participare
la concurs:

- studii medii,liceale absolvite cu di-
plomã de bacalaureat

- vechime în specialitatea studiilor
necesare exercitãrii funcþiei publice  de
5 ani;

Dosarele se depun în termen de 8 zile de
la data publiãarii anunþului.

Informaþii suplimentare la sediul institu-
þiei sau la telefon 0251/362.009.

Primãria Comunei Drãgoteºti
organizeazã de „Ziua Cornului„
în data de 28 august 2016 bîlci
cu tiribombe mici, bere ºi diverse
obiecte. Invitãm locuitorii co-
munei Drãgoteºti, Robãneºti ºi
Teslui pe 28 august sã petreacã
o zi de distracþie pe stadionul
din Popânzãleºti.

OFERTE SERVICIU
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. Trimi-
teþi C.V. cu pozã ºi
numãr de telefon la
e-mail: ploaelauren-
tiu@yahoo.com.
Cuplurile alese vor
primi pe email-ul lor
toate detaliile. Pre-
þul drumului este su-
portat de fiecare,
fãrã alte costuri.

DJ - organizez eve-
nimente pentru ono-
masticã, cununie, bo-
tez, nuntã. Relaþii la te-
lefon: 0727/757.913.
Angajãm mecanic
auto. Telefon: 0765/
799.173.

PRESTÃRI SERVICII
Transport persoane
cu Clio, în Craiova ºi
judeþul Dolj. Telefon:
0770/333.559
Fotografiez, filmez Full
HD la diverse eveni-
mente: nunþi, botez,
majorat. Relaþii la tele-
fon: 0767/674.328.
Execut zugrãveli,
gletuieli, montez par-
chet. Garantez calita-
tea. Telefon: 0755/
010.296.
Filmãri foto video de
calitate superioarã
la preþuri avantajoa-
se. Telefon: 0766/
359.513.



14 / cuvântul libertãþii marþi, 23 august 2016publicitatepublicitatepublicitatepublicitatepublicitate

ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte)

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

marþi, 23 august 2016

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

VÂNZÃRI
APARTAMENTE

Apartament 4 deco-
mandate toate îm-
bunãtãþirile. Telefon:
0745/995.125.

CASE
VÂND vilã, zona 1
Mai. Telefon: 0757/
014.140.
Vând casã Catargiu,
teren 400 mp sau
schimb. Telefon:
0761/049.374;
0753/626.631.
VÂND casã preta-
bil firmã, policlinicã,
vis-a-vis de Spitalul
nr.1. Telefon: 0757/
014.140.
Vând (schimb) casã
locuibilã comuna Pe-
riºor + anexe, apã
curentã, canalizare
la poartã, teren 4500
mp, livadã cu pruni,
vie. Telefon: 0765/
291.623.
Vând teren casã co-
muna Pieleºti, jude-
þul Dolj – 1820 mp.
Informaþii. Telefon:
0723/447.493.
Casã mare  cu toate
utilitãþile super-îmbu-
nãtãþitã în comuna
Lipovu cu teren 7000
mp. Telefon: 0742/
450.724.

TERENURI
Vând pãdure Borãs-
cu - Gorj. Telefon:
0723/693.646.
Vând lot 500 mp –
Craiova, cartier
ªimnicu de Jos, uti-
litãþi- la DJ, cadas-
tru. Telefon: 0744/
563.823.

Zonã centralã, teren
760 mp, utilitãþi +
casã demolabilã. Te-
lefon: 0724/309.640.
Vând teren intravilan
4200 m, cadastru,
pomi fructiferi, vie la
10 km de Craiova
schimb – apartament
+ diferenþa. 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 1300
convenabil, avantajos
pentru programul Ra-
bla. Telefon: 0728/
272.925 - Craiova.
Vând Dacia 1310
pentru programul
Rabla. Telefon:
0770/333.559.

STRÃINE
Vând auto Volvo
Break înscris în Bul-
garia. Telefon: 0729/
977.036.
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. Re-
laþii la telefon: 0765/
312.168.

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.

VÂNZÃRI DIVERSE
Vând lucernã ,
relaþii la telefon:
0764/779.702;
0767/453.030.
Vând bicicletã damã,
giurgiuvele vopsite,
cu geamuri, presã
hidraulicã mase plas-
tice, 2 butelii. Telefon:
0767/153.551.
Vând 2 TV Color
Nei, Royal, tele-
comandã, defecte
- 100 RON. Tele-
fon: 0731/877.880;
0721/373.748.
Vând doi cãþei, lup
frumoºi strada Bi-
bescu Nr. 2A. Tele-
fon: 0729/059.942.
Vând bicicletã copii,
bicicletã damã, cadru
bicicletã, tablouri
Sfinþi, 85-43 cm preþ
mic. Telefon: 0351/
181.202.
Vând 3 arzãtoare
gaze pentru sobã ºi
diverse scule aºchie-
toare. Preþ negocia-
bil. Telefon: 0351/
809.908.
Vând cort 4 persoa-
ne, 2 compartimen-
te ºi verandã, douã
aragaze voiaj, bute-
lie aragaz. Telefon:
0773/801.619;
0351/410.383.

Vând avantajos, lã-
mâi, canistrã, piese
Dacia. Telefon:
0251/416.455.
Vând 12 (douãspre-
zece) taburele din ma-
terial melaminat. Tele-
fon: 0728/911.350.
Vând macrame bej
gheme mari ºi ghe-
me mici. Telefon:
0785/959.809.
Vând arbore motor
nou Dacia 1600, arc
suspensie spate Da-
cia papuc 5 locuri. Te-
lefon: 0745/589.825.
Vând televizor Gol-
dstar – 100 lei, 4
gropi suprapuse Ro-
maneºti, 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.

Aragaz voiaj douã
ochiuri cu butelie, po-
lizor unghiular (flex)
D 125 / 850W, ca-
nistre aluminiu 20 litri
noi, loc de veci Si-
neasca douã gropi
suprapuse. Telefon:
0251/427.583.
Vând þiglã Jimbolia,
cãpriori ºi cãrãmidã
din demolãri. Tele-
fon: 0722/943.220.
Vând maºinã cusut,
frigider, ºifonier, ca-
napea, fotolii, scau-
ne, bibliotecã, aspi-
rator, masã, saltea
copil. Telefon: 0770/
298.240.
Vând cãrucior din
lemn cu roate cu ºinã
imitaþie, dimensiunile
1x0,50 m, butelii ara-
gaz voiaj 5 litri. Ne-
gociabil. Telefon:
0251/598.518;
0748/233.140.

SCHIMBURI APARTAMENTE
Schimb apartament
2 camere, Aeroport,
cu garsonierã, plus
diferenþã. Telefon:
0766/425.114.
ÎNCHIRIERI OFERTE

Închiriez garsonierã
Doljana. Telefon:
0770/413.319.
Ofer spre închiriere
apartament ultra-
central, complet mo-
bilat 2 camere deco-
mandate, microcen-
tralã, aer condiþionat,
igienã ºi liniºte depli-
nã. Telefon: 0722/
956.600.

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

Jocurile Olimpice de la Rio s-au înche-
iat duminicã searã, dupã 16 zile memora-
bile, în care am avut din nou ocazia sã
vedem la lucru cei mai buni sportivi ai
planetei.

Þinta supremã pentru toþi a fost aurul
olimpic, însã douã sportive au reuºit sã
cucereascã cele mai rare medalii din is-
toria competiþiei.

Este vorba de “medalia Pierre de Cou-
bertin”, denumitã dupã fondatorul jocu-
rilor moderne, care e acordatã celor care
îmbrãþiºeazã cu adevãrat spiritul olimpic
ºi dau dovadã de o sportivitate ieºitã din
comun.

Comitetul Internaþional Olimpic a ofe-
rit de-a lungul istoriei doar 17 astfel de
medalii, iar la ediþia de la Rio douã atlete
au fost considerate demne de o aseme-
nea distincþie.

Imaginile impresionante oferite de Nik-
ki Hamblin (Noua Zeelandã) ºi Abbey
D’Agostino (SUA) în timpul cursei de
5000 de metri i-au convins pe reprezen-
tanþii CIO cã cele douã meritã medalia

JO 2016: Douã atlete, recompensate cu celeJO 2016: Douã atlete, recompensate cu celeJO 2016: Douã atlete, recompensate cu celeJO 2016: Douã atlete, recompensate cu celeJO 2016: Douã atlete, recompensate cu cele
mai rare medalii din istoria competiþieimai rare medalii din istoria competiþieimai rare medalii din istoria competiþieimai rare medalii din istoria competiþieimai rare medalii din istoria competiþiei

Doar 17 astfel de distincþii fuseserã acordate de-a lungul timpului

Învinsã de Angelique Kerber în
semifinalele turneului de la Cincin-
nati, Simona Halep a rãmas cu

Pierre de Coubertin.
Ce s-a întâmplat? Cele douã se aflau în

cursã când sportiva din Noua Zeelandã s-
a împiedicat ºi a doborât-o ºi pe D’Agos-
tino. Accidentatã destul de serios, ameri-
canca a încercat sã continue cursa, însã a
cãzut din nou. Nikki Hamblin a observat
cã D’Agostino nu mai poate continua ºi s-
a oprit pentru a o ajuta sã se ridice. Pentru
restul cursei, cele douã au continuat umãr
la umãr, chiar dacã asta însemna cã nici
Hamblin nu mai avea vreo ºansã sã se lup-
te la primele locuri.

“Sã câºtigi aceastã medalie e copleºi-
tor. Sunt mândrã cã am fãcut-o ºi cred cu
tãrie cã poþi sã fii în acelaºi timp ºi un com-
petitor de temut, dar ºi o persoanã bunã ºi
atentã la cei din jur. Toatã lumea vine aici
pentru a concura, dar sunt mulþi oameni
care nu au aceastã posibilitate, iar cãlãto-
ria e de asemenea foarte importantã. Este
unul din cele mai importante momente din
viaþa mea. E pãcat cã acest premiu nu are
parte de mai multã expunere”, a declarat
Nikki Hamblin.

Halep a coborât pe locul 5 WTA,
Begu a atins cea mai bunã clasare din carierã

Victorioase, în week-end, la
Cupa Craiovei, dupã ce ºi-au de-
pãºit facil toate adversarele, 35-
23 cu HCM Rm. Vâlcea, 38-29
cu Danubius Galaþi ºi 39-27 cu
Dunãrea Brãila, fetele lui Bogdan
Burcea vor continua seria parti-
delor de verificare, urmând, ast-
fel, sã întâlneascã, într-o dublã,

Handbalistele craiovene vor susþine
douã amicale cu Bistriþa la Polivalentã

5151 de puncte ºi a început
aceastã sãptãmânã pe locul 5 în
clasamentul WTA, fiind depãºitã

de poloneza Agnieszka Radwan-
ska, cea pe care Halep o învingea
în sferturile de finalã ale turneului
din Ohio. Lider se menþine Sere-
na Williams (SUA), urmatã de
Angelique Kerber (Germania) ºi de
Garbine Muguruza (Spania). Dacã
asearã, Kerber se va fi impus în
finala turneului de la Cincinnati,
în compania Karolinei Pliskova
(Cehia), sportiva germanã o va
devansa pe Serena Wiliams în to-
pul mondial.

În clasamentul dat publicitãþii
luni, Irina-Camelia Begu, cu 1860
de puncte, a urcat de pe poziþia
23 pe 22, aceasta fiind cea mai
bunã clasare din carierã a sporti-
vei din România. În top 100 mai
figureazã Monica Niculescu, pe
57, în regres un loc, ºi Sorana
Cârstea, în urcare de pe 92 pe 88.

pe nou promovata CSM Bistriþa,
în meciuri programate vineri
(15:30) ºi sâmbãtã (11:00), la
Sala Polivalentã. Cele douã au
mai fost faþã în faþã, nu cu mult
timp în urmã, la Cupa Bistriþa,
competiþie în cadrul cãreia gaz-
dele au repurtat un succes la li-
mitã, scor 32-31.

Astãzi, 21:45           în tur
Viktoria Plzen (Ceh) – Ludogoreþ Razgrad (Bul) 0-2
Hapoel Beer Sheva (Isr) – Celtic FC (Sco) 2-5
Legia Varºovia (Pol) – Dundalk FC (Irl) 2-0
AS Roma (Ita) – FC Porto (Por) 1-1
AS Monaco (Fra) – Villarreal (Spa) 2-1
Mâine, 21:45
Manchester City (Ang) – Steaua 5-0
APOEL Nicosia (Cip) – FC Copenhaga (Dan) 0-1
FC Salzburg (Aus) – Dinamo Zagreb (Cro) 1-1
FK Rostov (Rus) – Ajax Amsterdam (Ola) 1-1
Monchengladbach (Ger) – Young Boys Berna (Elv) 3-1

Câºtigãtoarele acestor duble acced în grupele competiþiei, iar învinsele în grupele celeilalte întreceri
continentale, Liga Europa.

Sunt calificate direct în grupe urmãtoarele echipe: Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Madrid, FC Sevil-
la (toate Spania), Leicester City, Arsenal, Tottenham (toate Anglia), Bayern Munchen, Borussia Dortmund,
Bayer Leverkusen (toate Germania), Juventus, Napoli (ambele Italia), Benfica, Sporting (ambele Portuga-
lia), Paris SG, Ol. Lyon (ambele Franþa), ÞSKA Moscova (Rusia), Dinamo Kiev (Ucraina), PSV Eindhoven
(Olanda), FC Bruges (Belgia), FC Basel (Elvþia), Beºiktaº (Turcia).

LIGA CAMPIONILOR – PLAY-OFF – MANªA RETUR

DIGI SPORT 2
21:45 – FOTBAL Anglia –

Cupa Ligii: Burton Albion – Li-
verpool.

DOLCE SPORT 1
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: AS Roma – FC
Porto.

DOLCE SPORT 2
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: AS Monaco – Vil-
larreal.

DOLCE SPORT 3
21:45 – FOTBAL – Liga

SPORT LA TV, ASTÃZI – TRANSMISII ÎN DIRECT
Campionilor: Viktoria Plzen –
Ludogoreþ.

DOLCE SPORT 4
21:45 – FOTBAL – Liga

Campionilor: Hapoel Beer She-
va – Celtic.

SPORT.RO
18:00 – MINIFOTBAL –

Campionatul European: Româ-
nia – Lituania.

EUROSPORT 1
16:00 – CICLISM – Turul

Spaniei: etapa a 4-a / 19:00 –
FOTBAL – Meci amical.
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1. Dinamo 5 3 2 0 10-4 11
2. Steaua 4 3 1 0 7-2 10
3. Craiova 4 3 0 1 7-4 9
4. Pandurii 5 2 3 0 6-3 9
5. Voluntari 5 2 1 2 9-6 7
6. CSM Iaºi 4 2 1 1 6-3 7
7. Viitorul 5 2 1 2 6-6 7
8. Botoºani 4 2 0 2 10-7 6
9. Gaz Metan 4 2 0 2 5-6 6
10. Chiajna 5 2 0 3 2-7 6
11. Astra 5 1 1 3 6-12 4
12. CFR Cluj 5 2 2 1 9-5 2
13. ASA 5 0 0 5 3-11 -6
14. ACS Poli 4 0 0 4 3-13   -14

 CLASAMENT                        M    V                  E                  Î       G       P

Liga I – etapa a 5-a
Vineri
CSM Poli Iaºi – Viitorul 0-0
Sâmbãtã
ASA Tg. Mureº – Concordia 0-1
A marcat: Koenders 79.
Steaua – Dinamo 1-1
Au marcat: De Amorim 17 / Rotariu 11.
Duminicã
FC Voluntari – Pandurii 0-0
CFR Cluj – Astra 5-1
Au marcat: Cr. Lopez 12 pen., 63 pen., T. Lopes 70, Petrucci

77, 90+3 aut. / Niculae 9.
Partidele Gaz Metan – FC Botoºani ºi ACS Poli Timiºoara –

CS U Craiova au avut loc asearã, dupã închiderea acestei ediþii.

Paginã realizatã de MARIUS CÎRSTOV

CMYKCMYK

CMYKCMYK

Aur Argint Bronz Total
1. SUA  46   37   38  121
2. Marea Br.  27   23   17   67
3. China  26   18   26   70
4. Rusia  19   18   19   56
5. Germania  17   10   15   42
6. Japonia  12    8   21   41
7. Franþa  10   18   14   42
8. Coreea S.   9    3    9   21
9. Italia   8   12    8   28
10. Australia   8   11   10   29
………………………………………………
47. ROMÂNIA  1    1           3    5
87 de naþiuni (din 206) au luat medalii la Rio.

VOLVOLVOLVOLVOLEI (M): Brazilia, din 12 în 12 aniEI (M): Brazilia, din 12 în 12 aniEI (M): Brazilia, din 12 în 12 aniEI (M): Brazilia, din 12 în 12 aniEI (M): Brazilia, din 12 în 12 ani
Amfitrionii brazilieni au bifat, duminicã, al treilea titlu olimpic, dupã

cele de la Barcelona (1992) ºi Atena (2004), la capãtul unei finale cu
Italia, 3-0. Pe seturi lucrurile au stat mult mai echilibrat, viceampionii
ultimelor douã ediþii având nevoie de prelungiri în douã rânduri: 25-22,
28-26 ºi 26-24. În ierarhia finalã a urmat Statele Unite, care a revenit de
la 0-2 cu Rusia (23-25, 21-25, 25-19, 25-19, 15-13).

Amintind cele petrecute ºi în competiþia femininã, China s-a au-
reolat la capãtul unei finale teribile cu Serbia, 3-2. Ca ºi la bãieþi, pe trei
a venit SUA, victorie fãrã drept de apel în faþa Olandei, 3-0.

JOCURILJOCURILJOCURILJOCURILJOCURILE OLIMPICEE OLIMPICEE OLIMPICEE OLIMPICEE OLIMPICE
Rio 2016 e istorieRio 2016 e istorieRio 2016 e istorieRio 2016 e istorieRio 2016 e istorie

Medaliile RomânieiMedaliile RomânieiMedaliile RomânieiMedaliile RomânieiMedaliile României
la JOla JOla JOla JOla JO

AUR: Echipa femininã de spadã
(Ana Maria Popescu, Simona Gher-
man, Loredana Dinu, Simona Pop)

ARGINT: Tenis, dublu masculin
(Horia Tecãu, Florin Mergea)

BRONZ: Canotaj, barca de 8+1
cu cârmaci (Roxana Cogianu, Ioana
Strungaru, Mihaela Petrilã, Iuliana
Popa, Mãdãlina Bereº, Laura Oprea,
Adelina Boguº, Andreea Boghian ºi
Daniela Druncea), Gabriel Sîncrãian
(haltere, 85 kg), Albert Saritov (lup-
te libere, categ. 97 kg)

Delegaþia tricolorã nu pleacã de la
Rio cu patru medalii, ci cu cinci. Asta
dupã ce Albert Saritov a câºtigat,
duminicã searã, în ultima zi a Jocuri-
lor Olimpice, medalia de bronz la lupte
libere (categoria 97 kg), dupã ce la
învins cu scorul de 10-0 pe georgia-
nul Elizabar Odikadze, devenind ast-
fel primul sportiv naturalizat care adu-

Top 10 clasament final pe medalii

Liga I – etapa viitoare

Vineri: Concordia – CSM Poli Iaºi (18:30), Dinamo – Gaz Metan
(21:00).
Sâmbãtã: ACS Poli Timiºoara – CFR Cluj (18:30), Pandurii – Steaua

(21:00).
Duminicã: CS U Craiova – Viitorul (18:00), Astra – FC Voluntari

(21:00).
Luni: FC Botoºani – ASA Tg. Mureº (21:00).

Albert Saritov a fixat bilanþul României la cinciAlbert Saritov a fixat bilanþul României la cinciAlbert Saritov a fixat bilanþul României la cinciAlbert Saritov a fixat bilanþul României la cinciAlbert Saritov a fixat bilanþul României la cinci
medalii, cucerind bronzul la lupte liberemedalii, cucerind bronzul la lupte liberemedalii, cucerind bronzul la lupte liberemedalii, cucerind bronzul la lupte liberemedalii, cucerind bronzul la lupte libere
Albert Saritov a fixat bilanþul României la cinciAlbert Saritov a fixat bilanþul României la cinciAlbert Saritov a fixat bilanþul României la cinciAlbert Saritov a fixat bilanþul României la cinciAlbert Saritov a fixat bilanþul României la cinci
medalii, cucerind bronzul la lupte liberemedalii, cucerind bronzul la lupte liberemedalii, cucerind bronzul la lupte liberemedalii, cucerind bronzul la lupte liberemedalii, cucerind bronzul la lupte libere
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ce o medalie României. Cecen la ori-
gini, Saritov reprezentase pânã în luna
mai a acestui an Rusia. ”Am venit
aici pentru aur, mã bucurã ºi bron-
zul, dar nu atât de mult. Însã am luat
o medalie ºi este o mândrie pentru
România. Este prima mea participa-
re la Jocurile Olimpice, sper ca la
Tokyo, în 2020, sã iau aurul. M-am

simþit român ºi cecen”, a declarat
Saritov (31 ani), sportiv legitimat la
CSA Steaua.

Ultima medalie olimpicã a lup-
telor româneºti, de asemenea un
bronz, la categoria 130 de kilogra-
me în întrecerea de greco-roma-
ne, a fost cuceritã în anul 1992,
de cãtre Ioan Grigoraº.

Mai jos cu 20 de locuri
decât la precedenta ediþie
Cele cinci medalii, una de aur,

una de argint ºi trei de bronz, Ro-
mânia a terminat pe locul 47 în cla-
samentul pe naþiuni, cu 20 de lo-
curi mai jos decât în urmã cu 4 ani,
la Londra. De unde delegaþia noas-
trã pleca cu nouã medalii: douã de
aur, cinci de argint ºi douã de bronz.
În altã ordine de idei, topul primelor
10 n-a suferit modificãri majore faþã
de ediþia trecutã, consemnându-se
un singur new-entry, cel al Japoniei,
în detrimentul Ungariei. La nivelul
podiumului, SUA ºi-a pãstrat primul
loc, îmbunãtãþindu-ºi cu 18 medalii
performanþa, 121 faþã de 103. La ti-
tluri însã a rãmas tot acolo – 46. În
schimb, Marea Britanie a fãcut ro-
cadã cu China, europenii însoþindu-
i în ierarhia finalã pe americani.

BASCHET (M): HegemoniaBASCHET (M): HegemoniaBASCHET (M): HegemoniaBASCHET (M): HegemoniaBASCHET (M): Hegemonia
Statelor Unite continuãStatelor Unite continuãStatelor Unite continuãStatelor Unite continuãStatelor Unite continuã

Reprezentativa Statelor Unite a câºtigat ultimul titlu pus în
joc la Rio 2016, întrecând Serbia cu un concludent 96-66 (19-15,
33-14, 27-14, 17-23). A fost a 3-a medalie de aur consecutivã ºi a
15 în total. Kevin Durant a fost omul meciului, starul lui Golden
State Warriors încheind cu tot atâtea puncte cât a fost ºi dife-
renþa pe tabelã – 30.

Pe ultima treaptã a podiumului a urcat Spania, dupã un dra-
matic 89-88 cu Australia (pe sferturi: 23-17, 17-21, 27-26, 22-24).

În competiþia femininã dominaþia SUA este mai pregnantã,
sportivele de peste Ocean bifind la Rio al 6-lea titlu consecutiv, dupã o finalã câºtigatã la fele de relaxat, 101-72 cu
Spania. Bronzul a intrat în posesia Serbiei, care a trecut cu 70-63 de Franþa.

HANDBAL (M): DanemarcaHANDBAL (M): DanemarcaHANDBAL (M): DanemarcaHANDBAL (M): DanemarcaHANDBAL (M): Danemarca
deposedeazã Franþa de coroanãdeposedeazã Franþa de coroanãdeposedeazã Franþa de coroanãdeposedeazã Franþa de coroanãdeposedeazã Franþa de coroanã

Supremaþia Franþei în handbal masculin s-a încheiat, la fel ca ºi
cea a Norvegiei la feminin. Danemarca este noua campioanã olim-
picã, o premierã, dupã un succes cu 28-26 (16-14) în faþa ”Experþi-
lor”. Mikkel Hansen (foto), care activeazã chiar în Hexagon, la Paris
Saint-Germain, a fost principalul realizator al nordicilor în disputa
de duminicã searã, cu 8 goluri.

Pe locul trei s-a clasat Germania, victorioasã cu 31-25 în faþa
vecinei Polonia. Revenind la Franþa, aceasta pierduse ulterior ºi finala competiþiei feminine, 19-22 cu Rusia. Podiumul
a fost completat de Norvegia, dupã 36-26 cu Olanda.


